
 
 

Bordi i Drejtorëve i K.R.U “Radoniqi” SH.A-Gjakovë, komfor Rregullores së brendshme të 
kompanisë mbi “Marrëdhënien në punë të Punëtorëve” dhe “Rregulloren mbi Organizimin e 
brendshëm dhe Sistematizimin e Punëve dhe Detyrave të Punës”  të bazuara në Ligjin e Punës 
në Kosovë Nr. 03L-212 , nxjerr këtë: 
 

 

RR E G U LL O R E  

 

MBI  LLOGARITJEN E TE ARDHURAVE PERSONALE PËR KATEGORINË E PUNËTORËVE 
–  ARKËTUS 

 
     KREU I. 

          Dispozitat e përgjithshme 
 

       Neni 1. 
Me këtë Rregullore përcaktohet llogaritja e të ardhurave personale, për kategoritë e 
punëtoreve te shitjes ARKKËTUES , përshkrimin e detyrave të punës , si dhe përgjegjësit  e 
tyre në kryerjen e  detyrave të punës sipas përshkrimit të Rregullores “Mbi organizimin e 
Brendshëm dhe Sistematizimin e Punëve dhe Detyrave te Punës”.  

 
         KREU II. 

Llogaritja e të Ardhurave Personale - Paga Mujore për Kategorinë e Punëtorëve -Arkëtues 
 

           Neni 2.  
 
Paga mujore për këtë kategori caktohet  në bazë të kryerjes së punëve dhe detyrave të punës , 
si:  

 Ngarkohen me fatura për do muaj veç e veç gjatë vitit,  që bëhen për ujin e pijes të 
shpenzuar sipas klientëve –konsumatorëve që kanë në evidencën –regjistrin e tyre  

 Sipas  evidencës –regjistrit të tyre bëjnë  shpërndarjen e faturave të klientit  - 
konsumatorët sipas evidencës në lokacionin e tyre ,si dhe bëjnë arkëtimin e tyre për 
muajin përkatës 100% si dhe të borxheve të mbetura e të paguara në bazë të faturave 
nga klientët –konsumatorët ; 

 Njoftojnë klientët –konsumatorët që për borxhet e pa paguara  e të mbetura me saldo 
31.12. mund të bëjnë  ri-programimin e tyre në afat prej 1-36 muaj /këste ,duke arritur 
marrëveshje dhe duke nënshkruar atë ,ku thuhet se së bashku me faturën e muajit të  
 



 
 
fundit duhet paguar edhe kësti mujor i borxhit ( duke mbajtur evidencën për arkëtimin 
e shumes së faturave të vitit , veç dhe arkëtimit  e shumes së borxheve veç). 

 Për çdo mosrespektim të marrëveshjes së riprogramimit të borxhit nga ana e klientit –
konsumatorit që në herën e pare të cilit do muaj për pagesën e borxhit ,bëhet kërkesa 
për çkyçje ,duke kërkuar ekipin e çkyçjes për të çkyçur klientin –konsumatorin ,ku 
menaxheri  i shërbimit  cakton datën ,orën dhe siguron pjesëmarrjen e policisë ; 

 Kryen edhe punë të tjera sipas urdhrit  të shefit ,menaxherit  
 Regjistron për çdo muaj gjendjen e saktë të ujit të pijes të shpenzuar përmes ujëmatësit 

te klientët–konsumatorët dhe atë 100% ,sipas evidencës që ka në lokacionin e tij, duke 
evidentuar në librin regjistrin e tij . 

 Regjistron për çdo muaj gjendjen e saktë të klientëve –konsumatorëve që shpenzojnë 
ujin e pijes pa ujëmatës (paushall ),bëjnë evidentimin e tyre në lokacionin e tij duke 
bërë procesverbalin me të gjitha të dhënat ,si dhe raportojnë në Kompani  

 Gjatë leximit obligohen të evidentojnë përmes procesverbalit – rastet;  
 e zbulimit të ujëmatësve  në gjendje jo të rregullt ,rastet e kyçjeve të pa ligjshme–ilegale 

(së paku 2 lidhje), si dhe rastet e konsumatorëve të ri  dhe i raportojnë ato në mënyrë të 
rregullt çdo ditë duke mbajt edhe evidencat në librin e tyre ,duke paraqit te menaxheri i 
shërbimit të shitjes ,i cili vazhdon procedurat për masat konkrete ligjore . 

 Lajmëron prishjet  dhe rrjedhjet e ujit të pijes që ndodhin në terrenin e tij  
 Përgjigjet shefit të tij përkatësisht menaxherit ekzekutiv ; 

 
                                                                    KREU III. 

       Llogaritja e te ardhurave personale (pagës) 
  

      Neni 3. 
 

3.1 Të ardhurat personale - Paga mujore për kategorinë e punëtorëve  ARKËTUES ,do 
të llogariten si me poshtë  : 
 
 

1. Paga  bazë mujore  e kategorisë së punëtorëve –Arkëtues do të jetë  430 euro ,Kuoficienti  
21.5  

2. Arkëtimi mujor  80 % e ngarkesës mujore ,stimulohet me 50 euro shtesë në të ardhura 
personale mujore .  

3. Arkëtimi mujor  nën  80 % e ngarkesës mujore ,Arkëtuesi destimulohet me 50 euro nga të 
ardhurat personale mujore   

4. Arkëtimi mujor mbi 100 % e ngarkesës mujore ,Arkëtuesi stimulohet 50 euro shtesë në të 
ardhura personale mujore . 

5.  Stimulimi   50 euro (nga pika 2 ) + 50  euro  (nga pika 4)  = 100 euro  
6. Realizimi mujor nën 80%  dy herë ndaj  arkëtuesit do të pasoj vërejtja e fundit më 

shkrim.  



7. Realizimi mujor nën 80%  tri  herë  ,ndaj punëtorit Arkëtues  nderrmerren masa 
disiplinore (deri te masa e fundit largim nga puna) sipas Ligjit dhe akteve normative ne  
Kompani, shqiptimi  kësaj mase vlen kur shkelja perseritet 3 here. 

8. Faturimi mujor  mbi 20 m3 për konsumator ,Arkëtuesi shpërblehet me 50 euro në të 
ardhurat personale mujore . 

 
3.2 Leximi i ujëmatësve për të gjithë shpenzuesit e ujit – konsumatorët që punëtori i kësaj 
kategorie i ka në zonën e tij, është obligative të bëhet për çdo muaj  deri me datën 25 (njëzet e 
pesë) të muajit vijues dhe leximi duhet të bëhet me gjendjen reale te harxhimit e jo duke e 
zbritur me vetëdije - më pakë, në bazë te të cilit lexim bëhet faturimi i ujit të pijes të shpenzuar 
për konsumatorin  për muajin përkatës.  
 
3.3 Nëse punëtori i kësaj kategorie,  nuk sjellin gjendjen e saktë të lexuar të ujëmatësve të 
konsumatorëve për ujin e shpenzuar deri me datën 25 (njëzet e pesë) të çdo muaji do të 
dënohet me 80 Euro në të ardhura personale për atë muaj. 
 
3.4 Nëse punëtori i kësaj kategorie e përsëritë edhe një herë tjetër gjatë vitit  mos sjelljen e 
gjendjes së lexuar të ujëmatësve të konsumatorëve deri me 25 (njëzet e pesë) të ndonjë muaji 
tjetër, do të merren masat disiplinore ndajë tij sipas Ligjit dhe akteve normative të kompanisë. 
 

3.5 Nese  punetori kesaj kategorie  i jep listen e çkyqjes per konsumatoret ne terenin e vet, dhe çkyqja 

nuk e realizon çkyqjen, atëherë dënohet çkyqja me 50 euro në të ardhura personale 
 
3.6  Në bazë të leximit real të ujëmatësve, bëhet edhe faturimi  mujor real nga kompania për 
ujin e pijes të shpenzuar nga konsumatorët, që është bazë për shpërndarjen e tyre te 
konsumatorët dhe arkëtimin  e faturës në tërësi - 100% nga ata.  
 
3.7 Pagesat e faturave të bëra nga ana e konsumatorëve me vullnetin e tyre në arkën e 
kompanisë, të bëra sipas faturës mujore të dërguara nga ana e punëtorëve të kësaj kategorie te 
konsumatori, i llogaritën në realizim të tyre, për angazhimin e bërë në zonën – terenin e tyre.  
 
3.8 Pagesat e faturave të bëra nga ana e konsumatorëve me vullnetin e tyre në arkën e 
kompanisë, të bëra sipas gjendjes së ujëmatësit që sjellë konsumatori për muajin apo periudhën 
më të gjatë, për shkak se punëtori i kësaj kategorie nuk ka shkuar me lexuar ujëmatësin e tij, 
nuk i llogaritën në realizim të Arkëtuesve  për shkak mos kryerjes së punëve dhe detyrave në 
zonën – terrenin e tyre. 
 
3.9 Përveç arkëtimit sipas faturave edhe leximi i saktë i ujëmatësve për konsumin e ujit nga 
konsumatori Arkëtuesi ka përgjegjësi të bëjë edhe  lajmërimin e keqpërdorimeve - lidhjeve 
ilegale . 
 
3.10 Me qëllim të përmirësimit të Leximit-Faturimit- arkëtimit, te gjithë punëtoret e kësaj 
kategorie kanë të drejtë të kërkojnë ndihmën e ekipit së çkyçjes, pas zbatimit të procedurave 
ligjore për çkyçje. 



 
3.11 Menaxhmenti i kompanisë, në rast nevoje mundë të bëjë edhe ndërrimin e zonave/terenit 
të  punëtoreve te kësaj kategorie 
 

KREU IV. 
Hyrja ne fuqi 

 
          Neni 4 

 
Kjo rregullore hynë ne fuqi ditën e aprovimit nga Bordi i Drejtorëve .  
 
                                                                       KREU V 
 

Neni 5. 
Kjo Rregullore e  ç’fuqizon  Rregulloren nr. __________________. 
 
 
 
 
 
Kryesues Bordi të Drejtorëve 
 
__________________________ 
           Fatos  Koshi 
 
 
 


