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1. HYRJE 

 Fushëveprimi dhe Qëllimi 

Ky dokument i përcakton politikat si dhe procedurat e detajuara që duhet të ndiqen nga 
personeli i KRU “Radoniqi” Sh.A. (në tekstin e mëtutjeshëm: ‘Kompania’) në lidhje me 
identifikimin e personave të cilët shfrytëzojnë në mënyrë të paligjshme shërbimet e ujësjellësit 
dhe kanalizimit si dhe veprimet që duhet të ndërmerren ndaj tyre. 

 

Miratimi i këtij dokumenti ka qëllim të dyfishtë: 
 

(i) Të vendoset një kornizë në bazë të cilës Kompania planifikon, organizon dhe 

koordinon punën e vet në lidhje me identifikimin, konstatimin dhe procedimin e 
rasteve të shfrytëzimit të paligjshëm të shërbimeve të ujësjellësit dhe kanalizimit,  

(ii) Të definohen veprimet specifike që duhet të ndiqen nga departamentet përkatëse 

dhe personeli i Kompanisë me rastin e identifikimit dhe procesimit të personave të 
cilët shfrytëzojnë në mënyrë të paligjshme shërbimet e ujësjellësit dhe kanalizimit 
në zonën e shërbimit të Kompanisë. 

 Zbatueshmëria 

Politikat dhe Procedurat për Kyçjet e Paligjshme në Shërbimet e Ujësjellësit dhe Kanalizimit 
është dokument zyrtar dhe i zbatueshëm i Kompanisë. Si i tillë është i zbatueshëm nga i gjithë 

personeli i Kompanisë që është i përfshirë në inspektimin, identifikimin, dhe procesimin e 

rasteve të shfrytëzimit të paligjshëm të shërbimeve të ujësjellësit dhe kanalizimit. Poashtu ky 
dokument është me interes edhe për konsumatorët si dhe palët tjera të interesit dhe prandaj 
është i 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  procedurës disiplinore. 

Për interpretimin e këtyre politikave dhe procedurave si dhe për zgjidhjen e keqkuptimeve 
eventuale apo rasteve të veçanta duhet të kontaktohet Sekretari i Kompanisë.  

 Korniza Ligjore 

Korniza ligjore për nxjerrjen e këtij dokumenti 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 Standardet Minimale për Shërbimet e Ujit  – R 03/U&K 

o Rregulla për Kartën e Konsumatorëve – R 04/U&K 
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2. POLITIKAT PËR SHFRYTËZIM TË PALIGJSHËM 
TË SHËRBIMEVE   

Politikat e Kompanisë për Kyçjet e Paligjshme në shërbimet e ujësjellësit dhe kanalizimit 
demonstrojnë përkushtimin e Kompanisë për eliminimin e plotë të të gjitha formave të 
shfrytëzimit të paligjshëm të shërbimeve të ujësjellësit dhe kanalizimit. Për këtë qëllim 

Kompania do të ndërmerr veprimet e nevojshme organizative, administrative dhe të tjera të 
cilat do të jenë në funksion të:  

 Kontrollimit sistematik dhe identifikimit efektiv të të gjitha kyçjeve të paligjshme të 
personave në rrjetin e ujësjellësit dhe kanalizimit të cilin e operon dhe menaxhon 

Kompania; 

 Kontrollimit sistematik dhe identifikimit efektiv të të gjitha formave të shfrytëzimit 
të paligjshëm të shërbimeve të ujësjellësit dhe kanalizimit në zonën e shërbimit të 
Kompanisë; 

 Shkyçjes së menjëhershme të të gjitha rasteve të shfrytëzimit të paligjshëm të 
shërbimeve të ujësjellësit dhe kanalizimit; 

 Ndërmarrjes së masave sanksionuese ndaj këtyre rasteve në pajtim me dispozitat 
ligjore; 

 Kompensimit të dëmeve që i janë shkaktuar Kompanisë si rezultat i shfrytëzimit të 
paligjshëm të shërbimeve të ujësjellësit dhe kanalizimit. 

 

2.1 Përkufizimet 

(i) Kyçja e paligjshme nënkupton lidhjen e cila është realizuar në mes të pronës së 
Konsumatorit dhe rrjetit të ujësjellësit apo kanalizimit e cila nuk është kryer nga 
Kompania apo me autorizimin e Kompanisë dhe si e tillë nuk është e regjistruar në 
regjistrin e Konsumatorëve të Kompanisë; 

(ii) Shfrytëzimi i paligjshëm i shërbimeve të ujësjellësit dhe kanalizimit ekziston 
atëherë kur Konsumatori e shfrytëzon ujin e pijes nga sistemi i ujësjellësit ne njërën 
prej formave si vijon: 

 duke anashkaluar ujëmatësin,  

 duke u lidhur direkt pa ujëmatës në rrjetin e ujësjellësit,  

 duke bërë veprime të ndaluara me qëllim të mashtrimit: manipulimi me ujëmatës 
ose dëmtimi i vulës (pllombës) së ujëmatësit. 

2.2. Inspektimi dhe Identifikimi  

Inspektimi dhe identifikimi i kyçjeve të paligjshme bëhet nga ekipet e inspektimit të 
Kompanisë. Kompania mund të angazhojë edhe zyrtarë të tjerë të saj apo të kontraktojë 
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persona fizik apo juridik për këtë qëllim, varësisht nga nevojat e saja dhe vlerësimi i saj për 

vëllimin dhe efikasitetin e këtij aktiviteti. 

2.3. Rregullat e Punës së Ekipeve të Inspektimit  
Stafi i angazhuar në inspektimin dhe identifikimin e kyçjeve të paligjshme apo të 
shfrytëzimit të paligjshëm të shërbimeve të ujësjellësit dhe kanalizimit, gjatë punës në 
terren duhet të: 

 mbajnë të ekspozuar në mënyrë të dukshme kartelat e identifikimit (ID kartelat) 
dhe duhet të veprojnë në bazë të Urdhëresave të Punës të cilat i jep me shkrim 
Shefi i Inspektimit dhe Shkyçjes; 

 ti përmbahen Kodit të Etikës, procedurave të përshkruara në këtë dokument si dhe 

udhëzimeve të Shefi i Grupes së kontrolles, duke prezantuar dhe sqaruar qëllimin e 

vizitës; 

 kenë qasje të papenguar nga Konsumatori në inspektimin e lidhjes dhe shfrytëzimit 
të shërbimeve në objektet e konsumatorit, brenda pronës së tij në pajtim me 

Kartën e Konsumatorëve të aprovuar nga ZRRUK, në praninë e së paku një anëtari 
të familjes. Në rast se atyre nuk u lejohet qasja, Kompania duhet të kërkojë 
asistencë nga organet e sigurisë për të kryer veprimin e planifikuar, për identifikimin 
dhe parandalimin e shfrytëzimit të paligjshëm të shërbimeve të ujësjellësit dhe 

kanalizimit; 

 bashkëpunojë ngushtë me shërbimet për kualitetin e ujit kur një gjë e tillë është e 
nevojshme për të identifikuar cilësinë e ujit; 

 identifikojë formën e lidhjes së paligjshme (me ujëmatës/pa ujëmatës/ujëmatës me 

pllombë të dëmtuar etj.) duke e fotografuar lidhjen e paligjshme dhe ta përpilojë një 

procesverbal në të cilin përshkruhen hollësisht gjetjet e  inspektimit; 

 sigurojë shënime për Personin/Konsumatorin që është kyçur në mënyrë të 
paligjshme apo që shfrytëzon në mënyrë të paligjshme shërbimet e ujësjellësit dhe 

kanalizimit; 

 udhëzojë Personin që është lidhur në mënyrë të paligjshme që të paraqitet në 
lokalet e Kompanisë  për ta rregulluar problemin dhe njëkohësisht do ta 
paralajmërojë  atë për masat që do ti ndërmerr Kompania nëse ai nuk paraqitet në 

Kompani për ta legalizuar kyçjen brenda afatit prej 5 ditësh. (shih shtojcën 1). 
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3. PROCEDURAT PËR SHFRYTËZIM TË 
PALIGJSHËM TË SHËRBIMEVE    

3.1 Kyçjet e Paligjshme 
 

Hapi i Parë:  Konstatimi i Kyçjes së Paligjshme 

(i) Ekipet e inspektimit në bazë të planit të inspektimit, të pajisur me të dhënat 
për konsumatorët e ligjshëm të Kompanisë në zonën e caktuar, inspektojnë 

në terren me qëllim të identifikimit të personave të kyçur në mënyrë të 
paligjshme në rrjetin e ujësjellësit; 

(ii) Konstatimi i personave të kyçur në mënyrë të paligjshme në shërbimet e 

ujësjellësit dhe kanalizimit bëhet me procesverbal një kopje e të cilit 

dorëzohet në pronën ku është konstatuar kyçja e paligjshme. Në 
procesverbal duhet të theksohet paralajmërimi për  Personin e kyçur në 
mënyrë te paligjshme se ai duhet të lajmërohet në lokalet e Kompanisë në 
afat prej 5 ditëve për ta rregulluar problemin përndryshe do të shkyçet dhe 

do të paditet në Gjykatë në pajtim me dispozitat e Kodit të Procedurës 
Penale; 

(iii) Në ditën e njëjtë, ekipi i inspektimit raporton tek Shefi i Grupes së 
Kontrolles për kyçjet e paligjshme të konstatuara duke dorëzuar nga një 

kopje të procesverbaleve për secilin rast. 
 

Hapi i Dytë:  Faturimi i Shpenzimeve për Kycjen e Paligjshme   

(i) Shefi i Njësisë për Inspektim e dorëzon në ditën e ardhshme raportin me 

procesverbalet e bashkangjitura të personave të kyçur në mënyrë të 
paligjshme tek Udhëheqësi i Njësisë së Marëdhënjeve me Konsumator  i cili 
përgatitë faturën për secilin rast.  

 

Fatura duhet që të përmbajë: 
 

 gjobën prej 100 EUR; 

 konsumin e vlerësuar të ujit për periudhën për periudhën prej 1 janar 
2002, ose për kohën për të cilën konsumatori dëshmon se ka filluar ta 

shfrytëzojë atë objekt, së paku 12 muaj; 

 shpenzimet e riparimit të dëmeve të shkaktuara nga kyçja e paligjshme; 

 tarifën e legalizimit të kyçjes sipas tarifave në fuqi të aprovuara nga 
ZRRUK. 

(ii) Udhëheqësi i Njësisë së Marëdhënjeve me Konsumator  ia dërgon një kopje 
të faturës bashkë me regjistrin e kyçjeve të paligjshme të zbuluara referentit 
përgjegjës të Njësisë .   
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Vërejtje: 
Nëse Personi  i kyçur në mënyrë të paligjshme lajmërohet vullnetarisht për 
legalizimin e kyçjes së paligjshme gjatë periudhës së amnistisë të shpallur nga 
Kompania ndaj tij nuk inicohet procedura penale dhe nuk ngarkohet me gjobë! 
 

 

Hapi i Tretë:  Legalizimi i Kyçjes së Paligjshme  

(i) Nëse në afat prej 5 ditëve Personi i kyçur në mënyrë të paligjshme 
lajmërohet në Kompani për ta legalizuar kyçjen e paligjshme dhe i paguan të 
gjitha shpenzimet e faturuara si dhe nënshkruan kontratën e shërbimit, 

Referenti përgjegjës për Marëdhënje  me Konsumatorë e kompleton dosjen 
e tij me dëftesën e pagesës dhe Kontratën e Shërbimit dhe të njëjtën dosje e 
përcjellë tek Sherbimi i kartotekes; 

(ii) Pas pranimit të dosjes për pagesën e kryer nga ana Personi i kyçur në 

mënyrë të paligjshme, Sherbimi i kartotekes i regjistron të dhënat për kyçjen 
në formularin standard të Kompanisë dhe një kopje të këtij formulari e 
dërgon tek Udhëheqësi i Njësisë së Marëdhënjeve me Konsumator  për tu 

regjistruar në regjistrin e faturimit; 

(iii) Udhëheqësi i Njësisë së Marëdhënjeve me Konsumator  e autorizon 
operatorin për regjistrimin e konsumatorëve që ta regjistrojë konsumatorin 
në regjistrin e konsumatorëve duke ia bashkangjitur dosjen e plotë të 

konsumatorit të legalizuar. 
 

Hapi i Katërt:  Shkyçja dhe Inicimi i Procedurës Gjyqësore 

(i) Në rast se Personi i kyçur në mënyrë të paligjshme nuk lajmërohet në 

Kompani për ta rregulluar problemin në afat prej 5 ditëve, Udhëheqësi i 
Njësisë së Marëdhënjeve me Konsumator  e inicion shkyçjen e atij Personi 
në pajtim me procedurat e shkyçjes; 

(ii) Ekipi i shkyçjes në ditën e njëjtë e shkyç personin e kyçur duke zbatuar me 

këtë rast në tërësi procedurat e Kompanisë për shkyçje; 

(iii) Ekipi i shkyçjes në ditën e njëjtë kur është ekzekutuar shkyçja raporton për 
shkyçjen e kryer te Shefi i Grupit te Çkyçjes; 

(iv) Shefi i Grupit te Çkyçjes e përcjellë informacionin për shkyçje tek Udh. i 

Njësisë së Shitjes  i cili lëndën e kompletuar të këtij personi e dorëzon 
përmes arkivit të Kompanisë te Zyra Ligjore e Kompanisë; 

(v) Zyra Ligjore e Kompanisë në afatin më të shkurtër e inicion procedurën për 

përmbarimin e  borxhit që ka personi i kyçur ilegalisht ndaj Kompanisë. 

(vi) Në rast të nevojës për të dhëna shtesë për qëllime të procedimit të 
suksesshëm të çështjes,  Zyra Ligjore  e Kompanisë do të kërkojë nga Shefi i 

Grupit të Kontrolles dhe ky është i obliguar ti sigurojë ato. 
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3.2 Shfrytëzimi i Paligjshëm i Shërbimeve 

 
Hapi i Parë:  Konstatimi i Shfrytëzimit të Paligjshëm të Shërbimeve 

 

(i) Ekipet e inspektimit në bazë të planit të inspektimit si dhe me urdhëresë 
së Shefit inspektojnë në terren me qëllim të identifikimit të shfrytëzimit të 
paligjshëm të shërbimeve të ujësjellësit; 

 

(ii) Konstatimi i shfrytëzimit të paligjshëm të shërbimeve të ujësjellësit bëhet 
me procesverbal, një kopje e të cilit dorëzohet në pronën ku është 

konstatuar shfrytëzimi i paligjshëm; 
 

(iii) Në ditën e njëjtë, ekipi i inspektimit raporton tek Shefi i Grupit të 

Kontrolles për kyçjet e paligjshme të konstatuara duke dorëzuar nga një 

kopje të procesverbaleve për secilin rast. 

 
Hapi i Dytë:  Paralajmërimi i Konsumatorit  

(i) Shefi i Grupit të Kontrolles e përcjellë lëndën  te Udhëheqësi i Njësisë së 
Marëdhënjeve me Konsumator  i cili e përgatitë faturën e cila përmban 

gjobën si dhe vlerën e dëmit të vlerësuar që i është shkaktuar Kompanisë 
nga veprimet mashtruese të konsumatorit; 

(ii) Udhëheqësi i Njësisë së Marëdhënjeve me Konsumator  e 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; 
 

(iii) Udhëheqësi i Njësisë së Marëdhënjeve me Konsumator  urdhëron Shefi i 

Grupit të Kontrolles që përmes inspektorëve të përcillet fatura bashkë 
me paralajmërimin te konsumatori në ditën e parë të ardhshme pas datës 
së konstatimit; 

 

(iv) Udhëheqësi i Njësisë së Marëdhënjeve me Konsumator  e dërgon një 
kopje të lëndës dhe faturën tek Referenti përkatës dhe poashtu e 

regjistron rastin dhe planifikon shkyçjen në rast mospagese. 

Hapi i Tretë:  Konsumatori e Paguan Faturën  - Rregullohet Problemi  
 

Në rast se në afatin e dhënë me paralajmërim Konsumatori lajmërohet 
dhe kryen pagesën e faturës së plotë, atëherë Udhëheqësi i Njësisë së 
Marëdhënjeve me Konsumator  e kompleton lëndën dhe e pezullon 

shkyçjen e planifikuar. 

Hapi i Tretë:  Konsumatori nuk Paguan Faturën  - Ekzekutohet Shkyçja   

(i) Në rast se konsumatori nuk paguan në afatin e dhënë me paralajmërim, 
pas skadimit të afatit, Udhëheqësi i Njësisë së Marëdhënjeve me 

Konsumator  përgatitë vendimin për shkyçjen e konsumatorit dhe ia 
përcjellë për ekzekutim Shefit  të Shërbimi i Shkyçjes një ditë para datës 
kur planifikohet shkyçja; 
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(ii) Shefit  të Shërbimi i Shkyçjes e përgatitë urdhëresën e punës për 

ekzekutimin e shkyçjes dhe organizon shkyçjen;  
 

(iii) Ekipi i shkyçjes e ekzekuton shkyçjen sipas procedurave te shkyçjes dhe 
për këtë raporton te Shefit  të Shërbimi i Shkyçjes. 

 

Hapi i Katërt:  Procedimi i mëtutjeshëm  
  

(i) Shefit  të Shërbimi i Shkyçjes e dorëzon lëndën e kompletuar të këtij 
konsumatori tek Zyra ligjore e Kompanisë për ta proceduar në 
procedurë gjyqësore arkëtimin e gjobave dhe borxhit; 

 

(ii) Shefit  të Shërbimi i Shkyçjes 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 kyçjet e paligjshme të përshkruar 
mësipërm (nën 3.1.1). 
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SHTOJCAT 
_________________________________________________________________________ 
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Shtojca 1:  Formati i Procesverbalit të Inspektimit  

 

Nr. i Protok. ___________ 
  

     Data: __________ 

 
 

PROCESVERBAL I INSPEKTIMIT TË SHËRBIMEVE TË UJËSJELLËSIT 
 

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. 
 

Ekipi i Inspektimit të KRU”Radoniqi” Sh.A. Konsumatori/Pronari: 

 

1. ____________________________ _____________________ 
 

2. ____________________________ 
 

3.  ____________________________



Shtojca 2:  Regjistri i Konsumatorëve ndaj të cilëve është Iniciuar Procedura Përmbarimore  

Nr Konsumatori Adresa 
Nr. i 

Kontos 
Borxhi 
Total 

Afati i 
Pagesës 

Data e 
Paralajamër. 

Data e 
Propozimit për 

Përmbarim 

Parashtrimi i 
kundërshtimit 

(po/jo) 

Statusi Aktual-Komentet 
(procesi i përfunduar/në zhvillim) 

1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          
10          
11          
12          
13          
14          
15          
16          
17          
18          
19          
20          
21          
22          
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