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1. HYRJE 
 

1.1. Fushëveprimi dhe Qëllimi 
  

Ky dokument i përcakton politikat e KRU ”Radoniqi”Sh.A. (në tekstin e mëtutjeshëm: 

‘Kompania’) në lidhje me shkyçjen e konsumatorëve dhe personave tjerë nga sistemi i 
ujësjellësit si dhe procedurat e detajuara që duhet të ndiqen nga personeli i Kompanisë 
me rastin e planifikimit dhe ekzekutimit të shkyçjeve.  
 

Miratimi i këtij dokumenti ka qëllim të dyfishtë: 
 

(i) Te vendosi  një kornizë mbi të cilën Kompania do të planifikojë dhe zbatojë shkyçjen 

e konsumatorëve, dhe 
 

(ii) Te definojë veprimet specifike që duhet të ndiqen me rastin e zbatimit të shkyçjeve. 

1.2. Zbatueshmëria 
 

Politikat dhe Procedurat e Shkyçjes nga Shërbimet e Ujësjellësit është dokument zyrtar 

dhe i zbatueshëm i Kompanisë. Si i tillë ai duhet të zbatohet nga i gjithë stafi i Kompanisë 
që është i përfshirë në procedimin dhe ekzekutimin e shkyçjeve. Poashtu ky dokument 
është me interes edhe për konsumatorët si dhe palët tjera të interesit dhe prandaj është 
publikuar në ueb-faqen e Kompanisë. 
 

Mosrespektimi i këtyre politikave dhe procedurave paraqet shkelje të rëndë të rregullave 
të punës dhe rrjedhimisht sanksionohet me masa ndëshkimore konform  procedurave 
disiplinore te Kompanisë. 
 

Për interpretimin e këtyre politikave dhe procedurave si dhe për zgjidhjen e 

keqkuptimeve apo rasteve të veçanta duhet të kontaktohet Kryezyrtar Financiar. 
 

1.3. Korniza Ligjore 

Korniza ligjore për shkyçjen e konsumatorëve nga sistemi i ujësjellësit është përcaktuar 
me: 

 Ligjin mbi Veprimtaritë e Ofruesve të Shërbimeve të Ujësjellësit, Kanalizimit dhe Mbeturinave 

(në tekstin e mëtutjeshëm: ‘Ligji’) që e ka zëvendësuar Rregulloren e UNMIK-ut 
2004/49 

 

 Rregullat e miratuara nga ZRRUK në bazë të Ligjit: 
o Rregulla për Shkyçjen e Shërbimeve te Ujit – R 05/U&K 

o Rregulla për Kartën e Konsumatorëve – R 04/W7WW 
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2. POLITIKAT E SHKYÇJES 
Politikat e Kompanisë për shkyçjen e konsumatorëve janë të bazuara në vizionin dhe 
misionin e saj dhe njëkohësisht demonstrojnë përkushtimin e fuqishëm të Kompanisë për: 

 Arritjen e qëndrueshmërisë afatgjate financiare; 

 Përmbushjen e synimeve strategjike lidhur me ngritjen e shkallës se arkëtimit dhe 
reduktimin e humbjeve të ujit; 

 Respektimin e plotë të rregullativës ligjore; 

 Trajtimin e drejtë dhe të barabartë të të gjithë konsumatorëve;  

 Ngritjen e cilësisë se shërbimeve për konsumatorët; 

 Pengimin e dukurive abuzive dhe mashtrimeve lidhur me ujin e konsumuar;  

 Mbrojtjen e shëndetit publik dhe të infrastrukturës së ujësjellësit. 

2.1 Respektimi i Kornizës Ligjore dhe Procedurave 

Kompania është e përkushtuar që ti respektojë në tërësi parimet, rregullat dhe 
procedurat për shkyçje ashtu siç janë përcaktuar me kornizën ligjore.  

2.2 Shkyçja si Masë e Fundit 

Përpos ne rastet kur shkyçja bëhet: 

 për arsye operative dhe të mirëmbajtjes, 

 për arsye te mbrojtjes se shëndetit publik apo te infrastrukturës se ujësjellësit, ose 

 me kërkesën e konsumatorit, 

Kompania do të bëjë te gjitha përpjekjet qe problemet me konsumatorët ti zgjidh me 
marrëveshje dhe mirëkuptim para se të bëjë shkyçjen e konsumatorëve. 

2.3 Zbatimi i Shkyçjeve  

Shkyçja e konsumatorëve për arsyet që janë paraparë me ligj do të jetë aktivitet i rregulltë 

dhe sistematik i Kompanisë e jo fushatë  e kohëpaskohshme.  
 

Duke e pasur parasysh rëndësinë qe ka  për Kompaninë shkyçja e konsumatorëve si mase 

operative e domosdoshme për përmbushjen e objektivave strategjik te saj,  Kompania 
krijon dhe vazhdimisht i avancon te gjitha mekanizmat e nevojshëm për funksionimin 
efektiv te këtij procesi duke përfshirë: hartimin e planeve operative, numrin e duhur te 

ekipeve te shkyçjes dhe pajimin e tyre me mjete te nevojshme, informimin e rregullte te 
konsumatorëve, bashkëpunimin me policinë dhe mediat, kontrollimin sistematik te rasteve 
të shkyçura, procedimi në gjykatë i rasteve te rikyçura ilegalisht etj. 
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Me rastin e planifikimit të shkyçjes se konsumatorëve për mospagesë, Kompania do ti jep 

prioritet shkyçjes se konsumatorëve komercial-industrial dhe atyre institucional para atyre 
shtëpiak, si dhe konsumatorëve që kanë vlera më të larta të faturave të papaguara. 

2.4 Shkyçjet e Ndaluara 

Në pajtim me dispozitat ligjore në fuqi Kompania nuk do të shkyç nga sistemi i ujësjellësit 

‘konsumatorët e cenueshëm’. Me kornizën ligjore ‘konsumator i cenueshëm’ është:  
(i) çdo person qe konsiderohet se jeta apo shëndeti i tij është në rrezik pa shërbime 

të ujit, me kusht që ky fakt konfirmohet nga mjeku i licencuar, dhe 

 (ii)  çdo konsumator i cili nga Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale klasifikohet si i 

varfër dhe që ka të drejtë që fatura e tij të paguhet nga autoritetet kompetente të 

mirëqenies sociale. 
 

Shkyçja e ‘konsumatorëve të cenueshëm’ mund të bëhet vetëm në rastet kur: 

a. Ata janë pjesë e grupit të konsumatorëve të përfshirë me shkyçje kolektive; 

b. Shkyçja bëhet për qëllime  operative apo të mirëmbajtjes; 

c. Shkyçja bëhet me kërkesën e tyre. 
 

Poashtu, përpos në rastet e mësipërme (a, b, c), Kompania do të bëjë përpjekje maksimale 
që të mos shkyç nga sistemi i ujësjellësit institucionet publike shëndetësore dhe arsimore 
(shkollat dhe spitalet publike) duke pasur parasysh natyrën e këtyre institucioneve si dhe 

pasojat nga shkyçja e ujit.  

2.5 Shkyçjet Kolektive 

Kompania do të aplikojë shkyçjen kolektive të konsumatorëve vetëm në bazë të 

autorizimit me shkrim nga Zyra Rregullatore për Ujë dhe Kanalizim (ZRRUK). Duke pasur 
parasysh se me shkyçje kolektive përfshihen numër me i madh i konsumatorëve duke 
përfshi edhe një pjesë të atyre që janë pagues të rregulltë, Kompania do të ketë kujdes të 
veçante që të respektohen me përpikëri procedurat e shkyçjes duke përfshi: njoftimin me 

kohë te konsumatorëve, bashkëpunimin me institucionet relevante, dhe marrjen e 
pëlqimit paraprak nga ZRRUK. 

 

Për konsumatorët qe janë pagues të rregulltë e të cilët pësojnë nga shkyçja kolektive, 

Kompania do të përkujdeset që të ofrojë sasi minimale të ujit që është e nevojshme për 

përmbushjen e nevojave të tyre elementare përmes cisternave apo formave tjera gjatë 
kohës sa zgjat shkyçja kolektive. Poashtu, Kompania do të kompensojë konsumatorët që 
janë pagues të rregulltë në pajtim me Ligjin.    

2.6 Arsyet për Shkyçje 

Arsyet për shkyçje janë përcaktuar me ligj dhe ato përfshijnë rastet kur: 
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a. Konsumatori kërkon ndërprerjen e shërbimeve; 
 

b. Konsumatori shkel dispozitat e kontratës se shërbimit; 
 

c. Konsumatori nuk paguan faturën brenda një muaji nga data kur ka skaduar afati i 
pagesës;  

 

d. Konsumatori nuk e kryen pagesën në pajtim me marrëveshjen për pagesë; 
 

e. Objekti është i kyçur në mënyrë të paligjshme; 
 

f. Konsumatori refuzon qasjen e përfaqësuesit të autorizuar të Kompanisë për 

qëllime të instalimit ose leximit të ujëmatësit, apo për qëllime të inspektimit ose 
riparimit të instalimeve ose rrjetit te cilat shtrihen ne objektet e konsumatorit; 

 

g. Ekziston rrjedhje e dukshme e ujit ne objektin e konsumatorit te cilën 
konsumatori nuk e ka riparuar brenda afatit prej 5 (pesë) ditëve prej datës kur 
Kompania e ka kërkuar me shkrim një gjë të tillë; 

 

h. Konsumatori nuk paguan paradhënien në datën e pagesës; 
 

i. Kompania ka bazë të arsyeshme se Konsumatori ka shfrytëzuar shërbimet e 
ujësjellësit me veprime mashtruese (abuzive) në dëm të Kompanisë; 

 

j. Rrjeti i ujësjellësit është ne rrezik të drejtpërdrejtë të humbjes së madhe të ujit 
ose të shkatërrimit; 

 

k. Një person ka shfrytëzuar shërbimet e ujësjellësit në mënyrë të paautorizuara; 
 

l. Objektet që do të shkyçen janë të pabanuara. 
 

Shkyçja e konsumatorit për cilëndo nga këto arsye nuk e liron atë nga pagesa e borxhit që 
ka ndaj Kompanisë apo për të kryer riparimet/veprimet e kërkuara nga Kompania. 
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3. PROCEDURAT E SHKYÇJES  

3.1 Shkyçjet Individuale 

3.1.1 Shkyçja për mospagesë të faturave 
  

Hapi i Parë:  Përpilimi i listës së konsumatorëve që duhet të shkyçen 
 

(i) Pas skadimit të afatit ligjor (30 ditë pas afatit të pagesës), shefi i shërbimit të 
faturimit dhe arkëtimit i dorëzon listat e konsumatorëve të cilët duhet të 
shkyçen tek Udhëheqësi i Njësisë Marrëdhënie me Konsumator (MDSHK) i 

cili e përpilon listën e konsumatorëve për shkyçje;   
  

(ii) Listat e konsumatorëve që kanë borxh kategorizohen në tri  grupe:  

a) mbi 500 EUR,  
b) 100 deri 500 EUR, dhe  
c) deri në 100 EUR; 

 
 

Vërejtje:  

Konsumatorët që e kanë kontestuar faturën në afat të rregulltë nuk duhet të 

përfshihen në listën e shkyçjes përderisa nuk zgjidhet kontesti! 
 

 

 

Hapi i Dytë:  Dërgimi i paralajmërimit për shkyçje 
 

(i) Në bazë të listave të shkyçjes, Udhëheqësi i Njësisë Marrëdhënie me 
Konsumator i përgatitë paralajmërimet për shkyçje me të dhënat e duhura në 

formatin standard te Kompanisë (shtojca 1). Paralajmërimet për shkyçje 
përpilohen në tri kopje (1 kopje për konsumatorin, një kopje për NJMK 
(Njësia Marrëdhënie me Konsumator)dhe një kopje për arkivin e Kompanisë) 
së paku dhjetë (10) ditë pune para se të ekzekutohet shkyçja; 

 

(ii) Udhëheqësi i Njësisë Marrëdhënie me Konsumator i urdhëron shpërndarjen e 
paralajmërimeve të shkyçjes që duhet të kryhet nga ana e lexuesve të 

ujëmatësve të Kompanisë ( mundet edhe me poste );  
 

(iii) Lexuesit e ujëmatësve i shpërndajnë paralajmërimet brenda ditës së njëjtë që 

kanë marrë urdhëresën nga Udhëheqësi i Njësisë Marrëdhënie me 
Konsumator dhe raportojnë te Udhëheqësi i Njësisë Marrëdhënie me 
Konsumator për paralajmërimet e dorëzuara në ditën e ardhshme të punës; 

 

(iv) Udhëheqësi i Njësisë Marrëdhënie me Konsumator azhurnon listën e 
shkyçjeve me të dhënat që përfshijnë datën e dorëzimit të paralajmërimit dhe 

datën e planifikuar për shkyçje. 
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Vërejtje:  
MDSHK monitoron rregullisht pagesat e bëra nga ana e konsumatorëve të 
cilëve iu është dërguar paralajmërimi për shkyçje dhe azhurnon listat e 
shkyçjeve. 
 

 
Hapi i Tretë:  Ekzekutimi i shkyçjes 

 

(i) Udhëheqësi i Njësisë Marrëdhënie me Konsumator përgatitë vendimet për 
shkyçjen e konsumatorëve sipas listës së shkyçjeve të cilat ia përcjellë për 

ekzekutim Shefit të Njësisë për Shkyçje (Shefi) një ditë para datës kur 
planifikohet shkyçja; 

 

(ii) Shefi i Shërbimit të Shkyçjes në ditën e njëjtë kur ka pranuar nga Udhëheqësi i 

Njësisë Marrëdhënie me Konsumator vendimet për shkyçje i përgatitë 
urdhëresat e punës për ekzekutimin e shkyçjes dhe planifikon ekipet e 

shkyçjes të cilat duhet të përbëhen nga së paku 2 persona; 
 

(iii) Një ditë pas, Shefi i Shërbimit të Çkyçjes urdhëron ekzekutimin e shkyçjes; 
 

(iv) Të njëjtën ditë ekipet e shkyçjes të pajisura me mjetet e nevojshme për 

shkyçje si dhe me uniforma dhe kartela të identitetit  i dorëzojnë 
konsumatorit vendimin për shkyçje dhe pastaj e ekzekutojnë shkyçjen. Shkyçja 
bëhet duke e mbyllur valvulën e kyçjes së konsumatorit në rrugë, 
respektivisht duke e ndërprere ujin në pikën e matjes në pronën e 

konsumatorit nëse mungon valvula e kyçjes në rrugë, dhe me këtë rast 

vendoset vula (bllomba) e kompanisë me të cilën sanksionohet shkyçja e 
shërbimit dhe në të cilën ëështë e shënuar qartë vërejtja se dëmtimi i vulës 
ndëshkohet sipas ligjit. 

 

(v) Në rast të pengimit të qasjes apo kërcënimit fizik, qoftë nga ana e 

konsumatorit apo personave tjerë, ekipet e shkyçjes menjëherë njoftojnë 
mbikëqyrësin e tyre (Shefin) dhe kërkojnë ndihmën e policisë për të kryer 
shkyçjen; 

 

(vi) Ekipet e shkyçjes raportojnë tek Shefi i Sherbimit të Shkyçjes në fund të orarit 
të punës për shkyçjet e ekzekutuara gjatë ditës. Poashtu ata dorëzojnë me 
procesverbal evidencën e të gjitha pajisjeve (ujëmatësve) të konfiskuar me 

rastin e shkyçjeve; 
 

(vii) Në bazë të raportimit të ekipeve të shkyçjes Shefi i Shërbimit së Shkyçjes 

planifikon shkyçjet për ditën e ardhshme.  
 

Vërejtje 1:    
Ekipet e shkyçjes nuk kanë të drejtë që të marrin para nga konsumatorët në 
emër të pagesës së borxhit apo të evitimit të shkyçjes! 

Vërejtje 2: 
Shkyçja duhet të planifikohet dhe të ekzekutohet gjatë ditëve të punës dhe 
gjatë orarit të punës! 
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 Hapi i Katërt:  Rikyçja e konsumatorëve pas shkyçjes 

Vërejtje:   
Asnjë konsumatorë i shkyçur nuk do të rikyçet pa e kryer pagesën e borxhit të 
tërësishëm ndaj Kompanisë apo pa nënshkruar Marrëveshje për Pagesë me 
Kompaninë! 

 

 

(i) Pasi që konsumatori i shkyçur të këtë dëshmuar pagesën e borxhit të 

tërësishëm duke përfshi edhe shpenzimet e shkyçjes dhe rikycjes, apo të këtë 
nënshkruar Marrëveshjen për Pagesë, Udhëheqësi i Njësisë Marëdhënje me 
Konsumator  do të urdhërojë Shefi i Shërbimit Shkyçjes që të bëj rikyçjen e 
tij; 

 

(ii) Ekipet e Shkyçjes në bazë të urdhëresës së punës për rikyçjen e konsumatorit 
do ta rikyçin të njëjtin në afatin më të shkurtër të mundshëm i cili afat në 

asnjë rast nuk duhet të jetë më vonë se dy (2) ditë nga dita kur konsumatori i 
shkyçur ka paguar të gjitha borxhet ndaj Kompanisë; 

 

(iii) Ekipet e Shkyçjes raportojnë tek Shefi i Shërbimit të Shkyçjes për rikyçjen e 
kryer i cili pastaj e përcjellë raportin te MDSHK dhe ky i fundit e azhurnon 
listën  e shkyçjeve me këtë informacion. 

 

Hapi i Pestë:  Rikyçja e paligjshme 
 

Vërejtje: 

Vetëm Kompania ka të drejtën ti rikyç konsumatorët e shkyçur. Rikyçja e 
objekteve nga personat e paautorizuar sanksionohet me ligj! 

 

(i) Ekipet e shkyçjes dhe inspektimit do të bëjnë inspektimin sistematik të 

konsumatorëve të shkyçur të cilët nuk kanë paguar borxhet e tyre me qëllim 
të verifikimit se mos janë rikyçur në mënyrë të paligjshme; 

 

(ii) Ekipet e Shkyçjes do ta konstatojnë me procesverbal rikyçjen e paligjshme te 

konsumatorëve te shkyçur;  
 

(iii) Procesverbali për rikyçjet e paligjshme i dorëzohet të njëjtën ditë Udhëheqësi 

i Njësisë Marëdhënje me Konsumatorë ; 
 

(iv) Udhëheqësi i Njësisë Marëdhënje me Konsumatorë i procedon 

procesverbalet e rasteve të rikyçjeve të paligjshme tek Departamenti Ligjor i 
Kompanisë për të proceduar me procedurën që vlen për kyçjet e paligjshme 
(paditja në gjykatë) dhe njëkohësisht organizon shkyçjen e tyre në afatin më të 

shkurtër. 

 

 



  Politikat dhe Procedurat e Shkyçjes 

  

 

 

 

Shkyçja nga Shërbimet e Ujësjellësit dhe Kanalizimit                                                        

 

11 

3.1.2 Shkyçja me kërkesë të konsumatorit  
 

Hapi i Parë:  Procedimi i kërkesës së konsumatorit 

(i) Konsumatori dorëzon kërkesë me shkrim në Kompani me të cilën kërkon 
shkyçjen nga rrjeti i ujësjellësit dhe shpjegon arsyet për shkyçje; 

 

(ii) Udhëheqësi i Njësisë Marëdhënje me Konsumatorë verifikon kërkesën e 
konsumatorit për shkyçje me qëllim të sigurimit se parashtruesi i kërkesës 
është konsumator i Kompanisë; 

 

(iii) Udhëheqësi i Njësisë Marëdhënje me Konsumatorë udhëzon konsumatorin që 

të paguajë shpenzimet e shkyçjes;  
 

(iv) Pas pagesës së shpenzimeve të shkyçjes nga ana e konsumatorit, Udhëheqësi i 

Njësisë Marëdhënje me Konsumatorë autorizon shkyçjen e konsumatorit dhe 
urdhëron Shefin e Njësisë së Shkyçjes që të ekzekutohet shkyçja; 

 
Hapi i Dytë:  Ekzekutimi i shkyçjes 

 
(i) Udhëheqësi i Njësisë Marëdhënje me Konsumatorë përgatitë vendimin për 

shkyçjen e konsumatorit të cilit ia bashkangjet një kopje të kërkesës së 

konsumatorit për shkyçje dhe ia përcjellë për ekzekutim Shefit të Njësisë së 
Shkyçjes një ditë para datës kur planifikohet shkyçja; 

 

(ii) Shefi i Shërbimit të Shkyçjes përgatitë urdhëresën e punës për ekzekutimin e 

shkyçjes dhe organizon shkyçjen;  
 

(iii) Ekipi i shkyçjes i pajisur me mjetet e nevojshme për shkyçje si dhe me uniforma 
dhe kartela të identitetit  i dorëzojnë konsumatorit vendimin për shkyçje dhe 
pastaj e ekzekutojnë shkyçjen;  

 

(iv) Shkyçja duhet të kryhet në afat prej pesë (5) ditëve të punës nga data kur është 
pranuar kërkesa e konsumatorit;   

 

(v) Ekipi i shkyçjes dorëzon raportin për shkyçjen e kryer te Shefi i Shërbimit të  
Shkyçjes e përcjellë ditën e njëjtë te Udhëheqësi i Njësisë Marëdhënje me 

Konsumatorë dhe ky i fundit e shlyen nga regjistri i konsumatorëve 
konsumatorin e shkyçur. 

 
 

Vërejtje:   
Rikycja e konsumatorëve të shkyçur me kërkesën e tyre do ti nënshtrohet 
procedurave të kyçjes sikurse në rastet e kyçjes së konsumatorëve të rinj! 
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3.1.3 Shkyçja për shkak të rrjedhjes në objektin e Konsumatorit  

 
Hapi i Parë:  Konstatimi i rrjedhjes në objektin e konsumatorit 
 

 

(i) Në bazë të informacioneve që mund ti japin qytetarët apo stafi i 
Kompanisë si dhe në bazë të inspektimeve të tyre të rregullta në terren, 
inspektorët e Kompanisë në vend të ngjarjes konstatojnë rrjedhjen e 
dukshme në objektin e konsumatorit. 

 
Hapi i Dytë:  Paralajmërimi i konsumatorit  

 

 

(i) Inspektorët e përpilojnë procesverbalin me të cilin konstatohet rrjedhja 

dhe paralajmërohet konsumatori që: (a) ta riparojë rrjedhjen në afat prej 
pesë (5) ditëve të punës, ose (b) të lajmërohet ne Kompani për riparimin 
e rrjedhjes, përndryshe pason shkyçja nga sistemi i ujësjellësit; 

 

(ii) Një kopje e procesverbalit me paralajmërimin e qartë inspektorët ia 
dorëzojnë konsumatorit dhe një kopje e dorëzojnë te Shefi i Sherbimit te 

çkyçjes i cili mban dhe azhurnon evidencën e këtyre rasteve; 
 

(iii) Nëse pas skadimit të këtij afati konsumatori nuk vepron në pajtim me 

paralajmërimin e Kompanisë të përshkruar në procesverbal, Shefi i 

Sherbimit te çkyçjes përgatitë dhe dërgon përmes inspektorëve vërejtjen 
e dytë me shkrim atij konsumatori me afat prej pesë (5) ditëve për ta 

riparuar rrjedhjen apo paguar Kompanisë shpenzimet për riparimin e 
rrjedhjes përndryshe do të pasojë shkyçja; 

 
Hapi i Tretë:  Ekzekutimi i Shkyçjes  
 

(i) Pas skadimit të afatit të dytë, Udhëheqësi i Njësisë Marëdhënje me 
Konsumatorë përgatitë vendimin për shkyçjen e konsumatorit të cilit ia 
bashkangjet një kopje të dy paralajmërimeve për shkyçje dhe ia përcjellë 
për ekzekutim shefit  të Shërbimit të Shkyçjes një ditë para datës kur 

planifikohet shkyçja; 
 

(ii) Shefi i Sherbimit te Çkyçjes përgatitë urdhëresën e punës për ekzekutimin 
e shkyçjes dhe organizon shkyçjen;  

 

(iii) Ekipi i shkyçjes i pajisur me mjetet e nevojshme për shkyçje si dhe me 
uniforma dhe kartela të identitetit  i dorëzojnë konsumatorit vendimin 
për shkyçje dhe pastaj e ekzekutojnë shkyçjen.  
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(iv) Ekipi i shkyçjes dorëzon raportin për shkyçjen e kryer te Shefi i Sherbimit 

te Çkyçjes i cili e përcjellë ditën e njëjtë te Udhëheqësi i Njësisë 

Marëdhënje me Konsumatorë dhe ky i fundit e azhurnon regjistrin e 
konsumatorëve me statusin e këtij konsumatori ‘i shkyçur’. 

3.1.4 Shkyçjet për shkak të veprimeve mashtruese te Konsumatorit  

 
Hapi i Parë:  Konstatimi  

 

 

(i) Në rast se inspektorët e Kompanisë  identifikojnë veprime mashtruese si: 

dëmtimi pllombës së ujëmatësit, manipulimi me ujëmatës, kyçje para 
ujëmatësit, apo veprime tjera të ngjashme të bëra në kundërshtim me 

rregullat e Kompanisë për shërbimet e ujësjellësit, një fakt i tillë 
konstatohet nga inspektorët e Kompanisë me procesverbal një kopje e të 

cilit i dorëzohet konsumatorit dhe raportohet te Udhëheqësi i Njësisë 
Marëdhënje me Konsumatorë. 

 
Hapi i Dytë:  Paralajmërimi i Konsumatorit  
 

(i) Udhëheqësi i Njësisë Marëdhënje me Konsumatorë e përgatitë faturën e 
cila përmban gjobën si dhe vlerën e dëmit të vlerësuar që i është 
shkaktuar Kompanisë nga veprimet mashtruese të konsumatorit. 

Udhëheqësi i Njësisë Marëdhënje me Konsumatorë Poashtu përgatitë 

paralajmërimin për pagesën e gjobës dhe faturës e cila duhet të paguhet 
në afat prej dhjetë (10) ditëve të punës përndryshe do të pasojë shkyçja; 

 

(ii) Udhëheqësi i Njësisë Marëdhënje me Konsumatorë urdhëron Shefin e 
Sherbimit te Çkyçjes që përmes inspektorëve të përcillet fatura bashkë 
me paralajmërimin te konsumatori në ditën e parë të ardhshme pas datës 

së konstatimit; 
 

(iii) Udhëheqësi i Njësisë Marëdhënje me Konsumatorë e regjistron rastin 

dhe planifikon shkyçjen në rast mospagese. 
 

Hapi i Tretë:  Ekzekutimi i Shkyçjes  
 

(i) Pas skadimit të afatit, Udhëheqësi i Njësisë Marëdhënje me Konsumatorë 
përgatitë vendimin për shkyçjen e konsumatorit të cilit ia bashkangjet një 
kopje të kërkesës së konsumatorit për shkyçje dhe ia përcjellë për 

ekzekutim Shefi i Shërbimit të  Shkyçjes një ditë para datës kur 
planifikohet shkyçja; 

 

(ii) Shefi i Shërbimit të Çkyçjes e përgatitë urdhëresën e punës për 
ekzekutimin e shkyçjes dhe organizon shkyçjen;  

 



  Politikat dhe Procedurat e Shkyçjes 
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(iii) Ekipi i shkyçjes i pajisur me mjetet e nevojshme për shkyçje si dhe me 

uniforma dhe kartela të identitetit i dorëzojnë konsumatorit vendimin për 

shkyçje dhe pastaj e ekzekutojnë shkyçjen; 
 

(iv) Shkyçja bëhet duke e mbyllur valvulën e kyçjes së konsumatorit në rrugë 

ose duke e ndërprere ujin në pikën e matjes në pronën e konsumatorit 
kur mungon valvula e kyçjes në rrugë; 

 

(v) Në rast të pengimit të ekzekutimit të shkyçjes apo kërcënimit fizik, qoftë 
nga ana e konsumatorit apo personave tjerë, ekipet e shkyçjes menjëherë 
njoftojnë mbikëqyrësin e tyre (Shefin) dhe kërkojnë ndihmën e policisë 

për të kryer shkyçjen; 
 

(vi) Ekipet e shkyçjes raportojnë tek Shefi në fund të orarit të punës për 
shkyçjet e ekzekutuara gjatë ditës. Poashtu ata dorëzojnë me 

procesverbal evidencën e të gjitha pajisjeve (ujëmatësve) të konfiskuara 
me rastin e shkyçjeve; 

 

(vii) Ekipi i shkyçjes dorëzon raportin për shkyçjen e kryer te Shefi i Shërbimit 
të Çkyçjes  cili e përcjellë ditën e njëjtë te Udhëheqësi i Njësisë 
Marëdhënje me Konsumatorë dhe ky i fundit e azhurnon regjistrin e 

konsumatorëve me statusin e këtyre konsumatorëve ‘të shkyçur’. 
 

Hapi i Katërt:  Procedimi i mëtutjeshëm  
  

(i) Udhëheqësi i Njësisë Marëdhënje me Konsumatorë e dorëzon lëndën e 
kompletuar të këtij konsumatori tek departamenti ligjor i Kompanisë për 
ta proceduar në procedurë gjyqësore arkëtimin e gjobave dhe borxhit; 

 

(ii) Udhëheqësi i Njësisë Marëdhënje me Konsumatorë urdhëron inspektimin 
ditor të këtij konsumatori me qëllim të verifikimit të rikycjes eventuale të 

jashtëligjshme të tij; 
 

(iii) Në rast se inspektorët e Kompanisë konstatojnë rikyçjen e paligjshme të 
konsumatorit, kjo do të konstatohet me procesverbal dhe do të 
procedohet sipas procedurës për kycjet e paligjshme të përshkruar 
mësipërm (nën 3.1.1). 

 

 

3.2 Shkyçjet Kolektive 

Në pajtim me kornizën ligjore, Kompania do të zbatojë shkyçjet kolektive në rastet si 
vijon: 
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a. Kur së paku 51% e grupit të konsumatorëve në një zonë gjeografike që kanë 

kycjen e përbashkët nuk kanë paguar faturat ose nuk kanë nënshkruar 
Marrëveshje për Pagesë me Kompaninë; 

 

b. Kur Kompania pengohet fizikisht që të lexojë ujëmatësit apo të zhvillojë 

aktivitetet operative dhe të mirëmbajtjes brenda zonës së caktuar; 
 

c. Kur numri i kycjeve te paligjshme në zonën e caktuar është i 

konsiderueshëm dhe rrjedhimisht vështirëson në mënyrë substanciale 
aftësinë e Kompanisë për të menaxhuar rrjetin e ujësjellësit. 

 
Hapi i Parë:  Kompletimi i aplikacionit për lejimin e shkyçjes kolektive 
 

 

Vërejtje: 
Asnjë shkyçje kolektive nuk mund të ekzekutohet pa autorizimin me shkrim 
nga ZRRUK! 
 

 
 

(i) Udhëheqësi i Njësisë Marëdhënje me Konsumatorë i identifikon grupet e 
kualifikuara të konsumatorëve për shkyçje kolektive; 

 

(ii) Udhëheqësi i Njësisë Marëdhënje me Konsumatorë kompleton dëshminë 
lidhur me plotësimin e kushteve për shkyçje kolektive të grupit të 
konsumatorëve (faturat e papaguara); 

 

(iii) Udhëheqësi i Njësisë Marëdhënje me Konsumatorë përgatitë dhe përmes 

Shërbimit të Shkyçjes dërgon paralajmërimin për shkyçje i cili vendoset në 
pika të dukshme që mund të shihen nga konsumatorët të cilët do ti 
nënshtrohen shkyçjes kolektive; 

 

(iv) Udhëheqësi i Njësisë Marëdhënje me Konsumatorë njëkohësisht përgatitë 
dhe përcjellë informacionin për policinë dhe për Kuvendin Komunal ku do 
të ekzekutohet shkyçja kolektive me informata të detajuara për kohën dhe 

vendin ku do të ekzekutohet shkyçja kolektive; 
 

(v) Udhëheqësi i Njësisë Marëdhënje me Konsumatorë kompleton 
dokumentacionin për aplikim dhe si të tillë e dorëzon përmes postës në 
ZRRUK; 

 

(vi) Pas aprovimit nga ana e ZRRUK deri ne ditën e caktuar për shkyçje (10 ditë 
pas paralajmërimit) Udhëheqësi i Njësisë Marëdhënje me Konsumatorë 

monitoron pagesën për tu siguruar se statusi i grupit të planifikuar për 
shkyçje kolektive mbetet i pandryshuar dhe i plotëson kushtet e parapara 
për shkyçje kolektive. 

 
 

Hapi i Dytë:  Ekzekutimi i Shkyçjes  
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(i) Pas skadimit të afatit të paralajmërimit, Udhëheqësi i Njësisë Marëdhënje 

me Konsumatorë përgatitë vendimin për shkyçjen kolektive të grupit të 

konsumatorëve të cilit ia bashkangjet kopjen e lejes së lëshuar nga ZRRUK 
dhe ia përcjellë për ekzekutim Shefi i Shërbimit të Çkyçjes në ditën kur 
planifikohet shkyçja; 

 

(ii) Shefi i Sherbimit te Çkyçjes  përgatitë urdhëresën e punës për ekzekutimin 
e shkyçjes dhe organizon shkyçjen;  

 

(iii) Ekipi i shkyçjes i pajisur me mjetet e nevojshme për shkyçje si dhe me 
uniforma dhe kartela të identitetit  e ekzekutojnë shkyçjen dhe pastaj 

raportojnë te Shefi për shkyçjen e ekzekutuar; 
 

(iv) Dy ditë pas ekzekutimit të shkyçjes, Shefi jep urdhëresën për rikyçjen e 

grupit të shkyçur kolektivisht që duhet të ekzekutohet ditën e njëjtë nga 
ekipet e shkyçjes – pa kaluar 48 orë prej shkyçjes; 

 

(v) Nëse në ndërkohë nuk kanë ndryshuar rrethanat që kanë sjellë deri te 
shkyçja, dy ditë pas rikycjes së shërbimit Shefi jep urdhëresën për shkyçjen 
e dytë e cila do të zgjasë 48 orë; 

 

(vi) Nëse edhe pas kësaj 48 orëve prej shkyçjes së dytë arsyet që kanë sjellë 

deri te shkyçja kolektive mbesin, atëherë Udhëheqësi i Njësisë Marëdhënje 
me Konsumatorë do ti parashtrojë kërkesën ZRRUK për aprovimin e 
shkyçjes kolektive për kohë të pacaktuar. Kërkesës duhet ti bashkëngjitet 
evidenca që dëshmon se Kompania e ka ndjekur me përpikëri procedurën e 

paraparë me ligj; 
 

(vii) Pas aprovimit nga ZRRUK të shkyçjes kolektive për kohë të pacaktuar, i 

Njësisë Marëdhënje me Konsumatorë brenda 2 ditëve do të përgatitë 
vendimin për shkyçje kolektive për kohe të pacaktuar të grupit të 
konsumatorëve të cilin ia përcjellë për ekzekutim Shefit të Shërbimit të 

Shkyçjes; 
 

(viii) Ekipi i caktuar për shkyçje do të ekzekutojë shkyçjen kolektive duke e 

mbyllur valvulën e kyçjes së përbashkët që gjendet në rrugë ose duke e 
ndërprere ujin në pikën e matjes; 

 

(ix) Në rast të pengimit të ekzekutimit të shkyçjes apo kërcënimit fizik, ekipet e 

shkyçjes menjëherë njoftojnë mbikëqyrësin e tyre (Shefin) dhe kërkojnë 
ndihmën e policisë për të kryer shkyçjen; 

 

(x) Ekipet e shkyçjes raportojnë tek Shefi në fund të orarit të punës për 

shkyçjen e ekzekutuar. 
 

Hapi i Tretë:  Rikyçja  
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(i) Në momentin e përfundimit të arsyeve që kanë sjellë te shkyçja kolektive, i 

Njësisë Marëdhënje me Konsumatorë  do të urdhërojë rikyçjen e 

menjëhershme të grupit të konsumatorëve të shkyçur kolektivisht; 
 

(ii) Ekipi i caktuar për rikyçje me urdhëresën e Shefit do të ekzekutojë rikyçjen 

e grupit të konsumatorëve sa më parë që është e mundur dhe në të gjitha 
rastet kjo duhet të bëhet në ditën e njëjtë kur janë eliminuar arsyet për 
shkyçje kolektive; 

 

(iii) Ekipi i shkyçjes do të raportojë te Shefi i Njësisë së Shkyçjes për rikyçjen e 
ekzekutuar. 
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Shtojca 1:  Formati i Paralajmërimit për Shkyçje Individuale 

Numri i Protok.__________  
 

  Data: __________ 

___________________________ 

[Emri dhe Mbiemri i Konsumatorit] 

______________________________ 
[Adresa] 

______________________________ 
[Numri i Kontos] 
 

 

PARALAJMËRIM PËR SHKYÇJEN E SHËRBIMEVE TE UJËSJELLËSIT 
 

 

I nderuari z. _____________________ 

 

 

Më anë të këtij paralajmërimi ju njoftojmë se, sipas të dhënave të KRU Hidromorava  Sh.A., afati 
për pagesën e faturës suaj për shërbimet e ujësjellësit dhe ujërave të zeza ka skaduar.   
 

Borxhi i juaj ndaj KRU Radoniqi  Sh.A. në emër të shërbimeve të ujësjellësit dhe kanalizimit 

është: ___________ EUR. Ky borxh përfshinë periudhën _______________________________.  
 

Në rast se nuk e paguani vlerën totale të këtij borxhi deri më datë ____________, apo nuk 

nënshkruani marrëveshjen për pagesën e borxhit me KRU Radoniqi  Sh.A, ju do të shkyçeni nga 

rrjeti i ujësjellësit. 
 

KRU Radoniqi  Sh.A nuk është përgjegjëse për çfarëdo dëmi që mund të shkaktohet nga shkyçja 

e shërbimeve të ujit. Prandaj, Ju lutemi që të ndërmerrni të gjitha masat që ti mbroni njerëzit dhe 

pronën tuaj nga pasojat eventuale  që mund të shkaktohen nga shkyçja e shërbimit të ujësjellësit. 
 

Pagesën e borxhit mund ta kryeni: 

 në të gjitha qendrat e pagesës së KRU Radoniqi  sh.a. 

 në të gjitha sportelet e bankave komerciale në Kosovë, 

 përmes postës 

 në të gjitha sportelet e Westen Union në Kosovë, 

 përmes transfereve bankare në të gjitha bankat komerciale në Kosovë. 
 

Ju njoftojmë se në rast se shkyçeni nga shërbimet e ujësjellësit, për tu rikycur ju duhet të paguani 

përpos vlerës totale të borxhit edhe shpenzimet e shkyçjes dhe rikycjes. Shpenzimet e shkyçjes 
dhe rikyçjes janë në vlerë 40 EUR.  Rikycja e juaj pa lejen e KRU Radoniqi  është e ndaluar me 
ligj dhe i nënshtrohet sanksionimeve të përcaktuara me Ligjin mbi Ofruesit e Shërbimeve të 

Ujësjellësit, Kanalizimit dhe Mbeturinave. 
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Shkyçja do të ekzekutohet më datë ____________. 
 

 

Për KRU Radoniqi  Sh. A. 
 

Menaxheri i Departamentit të Shërbimit të Konsumatorëve 

Shtojca 2:  Formati i Paralajmërimit për Shkyçje Kolektive 

 Numri i Protok.__________  

  Data: __________ 

 

 
 

PARALAJMËRIM PËR SHKYÇJE KOLEKTIVE 
 

KRU Radoniqi  Sh.A. i njofton të gjithë konsumatorët e shërbimeve të ujësjellësit të 

_____________________________________ se për shkak të borxheve të papaguara në emër të 

shërbimeve të ujësjellësit dhe kanalizimit të mbi 51% të konsumatorëve do të ekzekutohet 

shkyçja kolektive nga shërbimet e ujësjellësit të konsumatorëve të _________________________.  
 

Shkyçja kolektive do të ekzekutohet në pajtim me nenin 21 te Ligjit Mbi Veprimtarinë e Ofruesve 

të Shërbimeve të Ujësjellësit, Kanalizimit dhe Mbeturinave dhe në bazë të autorizimit me shkrim 

të Zyrës Rregullatore për Ujë dhe Kanalizim. 
 

Borxhi total i konsumatorëve që do ti nënshtrohen shkyçjes kolektive është: __________ EUR dhe 

përfshinë periudhën _________________________________. Lista e konsumatorëve te cilët nuk 

kanë paguar faturat e tyre dhe vlera e papaguar e faturave është dhënë në vijim të këtij 

paralajmërimi. 
 

Ju mund te evitoni shkyçjen kolektive nëse mbi 51% e konsumatorëve i paguajnë në tërësi 

borxhet e tyre ndaj KRU Hidromorava  Sh.A. deri më datë _________________ apo nënshkruajnë 

marrëveshjen për pagesën e të gjitha faturave.  
 

KRU Hidromorava  Sh.A nuk është përgjegjëse për çfarëdo dëmi që mund të shkaktohet nga 

shkyçja e shërbimeve të ujit. Ju lutemi që të ndërmerrni të gjitha masat që ti mbroni njerëzit dhe 

pronën tuaj nga pasojat eventuale që mund të shkaktohen nga ndërprerja e shërbimeve të 

ujësjellësit. 
 

Pagesën e borxhit mund ta kryeni: 

 ne te gjitha qendrat e pagesës se KRU Hidromorava  

 ne te gjitha filialet e bankave komerciale ne Kosove, 

 ne te gjitha pikat e Western Union . 

 Përmes postës. 

 

Rikyçja e juaj pa lejen e KRU Hidromorava  është ndaluar me ligj dhe i nënshtrohet 

sanksionimeve te përcaktuara me Ligjin mbi Ofruesit e Shërbimeve të Ujësjellësit, Kanalizimit dhe 

Mbeturinave. 
  
Shkyçja do të ekzekutohet më datë _____________. 



  Politikat dhe Procedurat e Shkyçjes 

  

 

 

 

Shkyçja nga Shërbimet e Ujësjellësit dhe Kanalizimit                                                        

 

21 

 

 

 

Për KRU Radoniqi  Sh. A. 

 
Menaxheri i Departamentit të Shërbimeve të Konsumatorëve 

Shtojca 3:  Formati i Vendimit për Shkyçje  

 

Datë: ....................... 
 

 Nr. i Protokollit: ....................... 
 

 

Duke u bazuar në  nenin 19.3 të Ligjit Mbi Veprimtaritë e Ofruesve të Shërbimeve të Ujësjellësit, 

Kanalizimit dhe Mbeturinave i cili e ka zëvendësuar Rregulloren 2004/49, 
 

Pas paralajmërimit të Konsumatorit të bërë në pajtim me nenin 17 dhe 18 të Rregullës së ZRRUK 

Mbi Kartën e Konsumatorëve, 
 

Departamenti i Shërbimit të Konsumatorëve i KRU Radoniqi  Sh.A. merr këtë: 

 

 

V E N D I M  
PËR SHKYÇJEN NGA SHËRBIMET E UJËSJELLËSIT 

 

1. Konsumatori:  ....................emri dhe mbiemri......................., me numër të kontos: ........................,  

me adresë: .............................................. rruga, numri dhe vendbanimi. ................................................, 

shkyçet nga rrjeti i ujësjellësit. 

 

2. Shkyçja e Konsumatorit bëhet për arsye të borxhit të papaguar për shërbimet e ujësjellësit 

dhe kanalizimit në vlerë:..................... EUR. 
 

3. Shkyçja duhet të ekzekutohet në tërësi sipas nenit 9 të Rregullës për Shkyçjen e Shërbimeve të 

Ujit të miratuar nga Zyra Rregullatore për Ujë dhe Kanalizim (ZRRUK) si dhe në pajtim me 

Procedurat e Shkyçjes të KRU Radoniqi  Sh. A. 
 

4. Për arkëtimin e borxhit të papaguar në vlerën e mësipërme, KRU Hidromorava  Sh.A. do të 

iniciojë procedurën gjyqësore ndaj Konsumatorit. 
 

5. Rikyçja e Konsumatorit do të bëhet vetëm pasi Konsumatori të këtë dëshmuar pagesën e 

borxhit të tërësishëm si dhe pas pagesës së shpenzimeve të shkyçjes dhe rikycjes në vlerë prej 

50 EUR. Rikycja në këtë rast do të kryhet brenda dy (2) ditëve të punës pas pagesës së borxhit 

dhe shpenzimeve të shkyçjes dhe rikyçjes. 
 

 

Menaxheri i Departamentit të Shërbimit të Konsumatorëve 
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..........................nënshkrimi ............................ 
 

 

Dorëzuar: 

 1 x Konsumatorit 

 1 x Njësisë për Shkyçje dhe Inspektim 

 1 x Arkivit te KRU Radoniqi  

Shtojca 4:  Formati i Procesverbalit të Inspektimit  

 
Nr. i Protok. ___________  

     Data: __________ 

 

 

PROCESVERBAL I INSPEKTIMIT TË SHËRBIMEVE TË UJËSJELLESIT 
 
 

Konsumatori/Personi: _______________________________________________ 

 

Adresa:  __________________________________________________________ 

 

Nr. i Kontos: _______________ 

 

Numri Personal/Nr. i Biznesit: _________________ 

 

Përshkrimi i Gjetjes:  
________________________________________________________________________________  
 

________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
 

 

Në bazë të _______________________________________________________________________ 

ky veprim është i ndaluar.  
 

Paralajmërohet konsumatori i shërbimeve të  ujësjellësit/personi___________________________  

që në afat prej ________ ditëve të:   
 

________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 

 

Përndryshe  do të shkyçet nga rrjeti i ujësjellësit dhe do të sanksionohet në pajtim me dispozitat 

ligjore.   
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Ekipi i Inspektimit te KRU Radoniqi  Sh.A. Konsumatori/Pronari: 

 

1. ____________________________ ______________________ 
 

2. ____________________________ 
 

3.  ____________________________ 



Shtojca 5:  Lista e Konsumatorëve për Shkyçje  

 

 

Nr. Konsumatori Adresa 
Nr. i 

Kontos 
Borxhi 
Total 

Afati i 
Pagesës 

Data e 
Paralajmër 

Data e 
Shkyçjes 

Koment 
(shkyçur/paguar/Marrëveshje) 

Statusi Aktual 
(shkyçur/rikycur/riky

cur ilegalisht) 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

12          

13          

14          

15          

16          

17          

18          

19          

20          

21          

22          

23          

24          

25          

26          
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