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Nr.  5, datë 20.10.2006     

 
 
 

PËR SKEMËN EKZISTUESE TË SUBVENCIONIMIT TË NDËRMARRJEVE 
TË UJËSJELLËSIT 

 
 

 
Komisioni i Ndihmës Shtetërore me pjesëmarrjen e : 
 

- Z. Genc Ruli                    -   Kryetar 
- Znj. Mimoza Dhëmbi      -   Anëtar 
- Znj. Mimoza Vokshi       -   Anëtar 
- Z. Viktor Gumi                -   Anëtar 
- Z. Ledi Bianku                 -   Anëtar 

 
 
Në mbledhjen e  tij të datës  20 /10 / 2006, shqyrtoi raportin  “P ër skem ën ekzistuese 
të subvencionimit të ndërm arrjeve të ujësjellësit”. Raportimi është bërë pranë 
Drejtorisë së Ndihmës Shtetërore në Ministrinë e Ekonomisë, Tregtisë dhe 
Energjetikës nga Ministria e Punëve Publike, Transportit dhe Telekomunikacionit 
me shkresën nr. 4329/4, datë 16.08.2006 dhe është rregjistruar në Rregjistrin e 
DNSH-së  me nr. Al/014/2005. 
 
 
BAZA LIGJORE: Si bazë për dhënien e subvencionit është Ligji Nr. 9339 datë 
21.12.2004  “P ër buxhetin e shtetit të vitit 2005”, U dhëzim i N r. 8 datë 27.01.2005 
“P ër zbatim in e B uxhetit të S htetit për vitin 2005” dhe U dhëzim i i përbashkët i 
Ministrisë Punëve Publike, Transportit dhe Telekomunikacionit dhe Ministrisë së 
Financave nr. 1082, datë 14.4.2000. 
 
OBJEKTIVI/VAT: Skema synon të ndihmojë ndërmarrjet e ujësjellësit, duke iu 
ofruar një subvencionim të përvitshëm nga buxheti i shtetit, në mënyrë që të 
mbulojnë një pjesë të kostove operative: pagat, sigurimet shoqërore, blerjen e  
lëndëve kimike dhe shpenzimet për energjinë elektrike. 
 
Komisioni i Ndihmës Shtetërore, pasi shqyrtoi raportin e përgatitur nga Drejtoria e 
Ndihmës Shtetërore dhe gjithë dokumentacionin mbështetës, 



 
             

 

 

 
 

V Ë R E N   SE: 
 

 
1. Skema mbulon të gjitha ndërmarrjet e ujësjellësit në vend, duke synuar 

përballimin e kostove operative, në mënyrë që të kompensojë diferencën 
midis çmimit të ujit dhe kostos.  

2. Skema mund të justifikohet për shkak të natyrës së saj, për kontributin që jep 
në zhvillimin rajonal, si dhe për ofrimin e shërbimit publik në këtë sektor. 

3. Në dhënien dhe zbatimin e skemës në vite, nuk ka pasur një plan zhvillimi të 
sektorit, ka munguar analiza e treguesve ekonomiko-financiarë  të 
ndërmarrjeve të ujësjellësve dhe nuk ka pasur një ndarje proporcionale të 
subvencionit, duke reflektuar mangësitë që ai duhet të rregullonte. 

4. Ndihma nuk ka qenë e kufizuar në kohë dhe nuk është zvogëluar në mënyrë 
progresive.  

 
 

 
PËR KËTO ARSYE: 

 
Komisioni i Ndihmës Shtetërore,  mbështetur në nenin 13, shkronja c) dhe nenin 23 
të ligjit nr. 9374, datë 21.4.2005 “P ër N dihm ën S htetërore”, në nenin 7 të 
Rregullores “P ër kushtet dhe procedurat e dhënies së ndihm ës rajonale”, m iratuar 
me VKM nr. 815, datë 28.12.2005, si dhe nenin 19 të Rregullores “P ër procedurat 
dhe formën e njoftimit”, m iratuar m e V K M  nr. 817 datë 28.12.2005,  
 
 

PROPOZON : 
 

 
1. Ministria e Punëve Publike, Transportit dhe Telekomunikacionit dhe 

Ministria e Brendshme, në procesin e transferimit të së drejtës së pronësisë së 
ndërmarrjeve të ujësjellësit drejt pushtetit vendor, duhet të marrin parasysh 
subvencionimin e këtyre ndërmarrjeve për ofrimin e shërbimit publik.  

2. Masa e subvencionit të zvogëlohet në mënyrë progresive, të jetë e kufizuar në 
kohë dhe vlera e subvencionit të jetë në përpjesëtim me mangësitë që kërkon 
të rregullojë kjo lloj mbështetje. Pra, subvencioni të jepet pas një analize të 
plotë dhe të saktë të treguesve ekonomiko-financiarë të secilës prej 
ndërmarrjeve dhe të mbulojë kryesisht shpenzimet për investime.  

3. Subvencioni nuk duhet të tejkalojë kostot e nevojshme për të siguruar ofrimin 
e shërbimit publik dhe, në këtë rast,  ofrimi i shërbimit duhet të ketë llogari të 
ndarë, për të shmangur çdo lloj mbikompensimi. Për përcaktimin e tarifave, 
rast pas rasti, dhënësit e ndihmës (MPPTT dhe organet e pushtetit vendor) 
duhet të bashkëpunojnë me Entin Rregullator të Ujit.  



 
             

 

 

4. Subvencioni për ndërmarrjet e ujësjellësit të  përcaktohet nga dhënësit e 
ndihmës mbi bazën e kostos që do të kishte një ndërmarrje efiçente që do të 
ushtronte veprimtarinë në këtë sektor.  

5. MPPTT dhe Ministria e Brendshme brenda 30 ditësh kalendarike nga marrja 
e këtij vendimi, të njoftojnë me shkrim pranë Drejtorisë së Ndihmës 
Shtetërore pranimin e masave të propozuara. Nëse nuk janë dakort me 
ndonjërën prej këtyre masave, brenda të njëjtit afat, të japin me shkrim 
argumentet përkatëse.   

6. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 
 
 
 
 
 

   K R Y E T A R I 
 
 

                                                                                                              GENC RULI 
 


