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RREGULLATORËT E RAJONIT DHE TË BE-së WAREG NËNSHKRUAN MEMORANDUM PËR 
BASHKËPUNIM, BASHKË DO TË KËRKOJNË ZGJIDHJE PËR MENAXHIMIN ME SHËRBIMET E UJIT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Katër trupa rregullatore të rajonit, mes të cilave edhe Komisioni Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve 
të Ujit i Maqedonisë së Veriut, Shqipëria, Kosova dhe Mali i Zi, si dhe Shoqata e Trupave Rregullatore të 
Evropës për Shërbime të Ujit (WAREG) në Tiranë nënshkruan Memorandumin për Bashkëpunim në fushën 
e shërbimeve të ujit.  
 
Rregullatorët u zotuan edhe formalisht që përmes bashkëpunimit ta harmonizojnë rregullativën vendore me 
ligjet e Bashkimit Evropian.  
 
Kryetari i Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve të Ujit (KRRE), Marko Bislimoski, i cili 
njëashtu është edhe nënshkrues i memorandumit, theksoi se dokumenti vjen si rezultat i programeve të 
deritanishme bilaterale për bashkëpunim në suaza të WAREG-ut për përforcimin e kapaciteteve 
institucionale në nivel rajonal.  
 
Kemi sfida të njëjta, ndërsa postulat kyç në punën tonë është që të gjithë konsumatorëve t'iu mundësohet e 
drejta për ujë, i cili duhet të jetë i cilësisë së lartë dhe në dispozicion me tarifa që do të garnatojnë investime 
në rrjet, me qëllim të uljes së humbjeve, theksoi Bislimoski. 
 
„Kjo fazë e procesit të reformave në sektorin e ujit  në vendet tona është e domosdoshme për të pasur 
sisteme të besueshme, të qëndrueshme dhe еkonomike të rregullimit të shërbimeve të ujit. Të dhënat e 
fundit tregojnë se nuk e trajtojmë ujin si burim natyror dhe humbjet në nivel nacional arrijnë deri në 60 % për 
shkak të infrastrukturës së dobët dhe për shkak të mungesës së investimeve nga ana e ndërmarrjeve  
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publike. Çdoherë kur përcaktohet kufiri i tarifës, këshillet e komunave zakonisht zgjedhin tarifën, në 
strukturën e së cilës nivel i investimeve është në nivelin më të ulët që nënkupton mirëmbajtje bazike të rrjetit. 
Me këtë problem po ballafaqohemi të gjithë në rajon. Është e domosdoshme të shpjegohet se ku 
shpenzohet secili denar dhe sa investime realizohen nga ndërmarrjet publike“ theksoi Bislimoski, kryetar i 
KRRE-së.  
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