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KOMISIONI I KONKURRENCËS

VENDIM
Nr. 522, Datë 07.06.2018
“Për dhënien e disa rekomandimeve Entit Rregullator të Ujit mbi aplikimin për
ndryshimin e nivelit tarifor për “Ujësjellës Gramsh” SHA”

Komisioni i Konkurrencës me pjesëmarrjen e:
Znj.
Z.
Znj.
Znj.
Z.

Juliana LATIFI
Eduard YPI
Leida MATJA
Adriana BERBERI
Helidon BUSHATI

Kryetar
Zv/Kryetar
Anëtar
Anëtar
Anëtar

Në mbledhjen e tij të datës 07.06.2018, shqyrtoi çështjen me:
Objekt:

Dhënien e disa rekomandimeve Entit Rregullator të Ujit mbi aplikimin për
ndryshimin e nivelit tarifor për Ujësjellës Gramsh SHA.

Bazë ligjore: Neni 24, germa d) dhe f); neni 26; neni 69 dhe 70 të Ligjit Nr. 9121, datë
28.07.2003 “Për Mbrojtjen e Konkurrencës” (i ndryshuar).
Komisioni i Konkurrencës pas shqyrtimit të:
 Relacionit mbi aplikimin për ndryshimin e nivelit tarifor për Ujësjellës Gramsh SHA,
VËREN SE:
Enti Rregullator i Ujit nëpërmjet shkresave nr. 117 prot., datë 20.02.2018 dhe nr. 247/2
prot, datë 30.04.2018, informon Autoritetin e Konkurrencës se me vendimin e Komisionit
Kombëtar Rregullator nr. 8, datë 16.02.2018 ka filluar procedurën për shqyrtimin e
aplikimit për ndryshim tarife të shoqërisë Ujësjellës Gramsh SHA, e cila ka vendosur të
aplikojë për zonat e reja të njëjtin nivel tarifor që aplikon në zonën ekzistuese.
Nga shqyrtimi dhe vlerësimi i informacionit mbi aplikimin për ndryshimin e nivelit tarifor
si dhe projekt-vendimit përkatës “Mbi miratimin e tarifave të shërbimit të furnizimit me
ujë për shoqërinë Ujësjellës Gramsh SHA”, rezultoi se:
Gjatë vitit 2017 Ujësjellës Gramsh SHA, në zonat e reja të shërbimit, ka aplikuar tarifat
ekzistuese të shoqërisë miratuar me Vendimin e KKRR “Mbi tarifat e ujit për konsum

publik për shoqërinë Ujësjellës Gramsh Sha”, konkretisht prej 32 lekë/m3 uji i pijshëm,
dhe 60 lekë tarifa fikse për mirëmbajtje rrjeti, për konsumator familjar.
Kërkesa e shoqërisë “Ujësjellës Gramsh” SHA nuk synon rritje të nivelit të tarifave por
vetëm miratim nga ERRU për vendosjen dhe aplikimin e tyre sipas tarifave ekzistuese
edhe për zonat e reja të shërbimit që janë transferuar pranë kësaj shoqërie.
Nga analiza e bërë bazuar në metodologjinë për vendosjen e tarifave, lidhur me treguesit
e performancës, për secilën prej tyre janë vendosur objektiva të arritshme sipas ERRU-së
për vitin 2018, duke synuar përmirësimin e performacës së shërbimeve të ofruara.
Nga analiza ekonomiko financiare rezulton se ndërmarrja Ujësjellës Gramsh SHA ka një
bilanc pozitiv me rreth 4.8 milion lekë, dhe është një shoqëri e cila edhe pas riorganizimit
arrin të mbulojë kostot e operim mirëmbajtjes në masën 100% dhe ato totale 86%.
ERRU ka gjykuar se shoqëria për vitin 2018 duhet të mbajë kostot në nivelin e vitit 2017,
vit gjatë të cilit ajo ka mbuluar kostot edhe për pjesën e zgjeruar të zonës së shërbimit,
duke mos marë parasysh propozimin e shoqërisë për kosto më të larta. Nëse gjatë vitit
2018 do të mund të realizohet i njëjti nivel kostosh me atë të vitit 2017, treguesi i mbulimit
të kostove totale do të jetë 92%, ndërsa ai i mbulimit të O&M do të jetë 104%.
ERRU gjykon se Ujësjellës Gramsh ka ende nevojë, për subvencione për mbulimin e
kostove totale. Gjithashtu ndërmarrja ka nevojë për investime emergjente dhe afat
mesme, pasi rrjeti është shumë i amortizuar, sidomos në disa zona në të cilat mjaft asete
kanë dalë jashtë përdorimit.
Tarifat nuk duhet të tejkalojnë kostot e tyre, duke shmangur fitimin monopol të
ndërmarrjes. Rregullatori duhet të stimuloj uljen e këtyre kostove, arritjen e fitimeve të
arsyeshme, si dhe vendosjen e tarifave në nivele minimale, duke siguruar që konsumatorët
të paguajnë çmimin e duhur për produktin dhe shërbimin që u ofrohet.
Duke qenë se niveli i kostove për vitin 2018 mbetet në të njëjtat nivele me ato të vitit
2017, subvencionet që do të përfitojë kjo ndërmarrje për mbulimin e kostove, si dhe
investimet për përmirësimin e rrjetit të ujësjellësit, duhet të jenë sa më transparente, të
përshtatshme, efikase e fitimprurëse, dhe të nxitin reduktimin e kostove nga niveli aktual
si dhe përdorimin në mënyrë efektive të burimeve ujore.
Nga ana tjetër informacioni mbi aplikimin për ndryshimin e tarifave nuk është bërë
transparent në faqen e ERRU-së, duke mos u marë në konsideratë rekomandimi i dhënë
nga AK me anë të Vendimit Nr. 492, datë 28.12.2017 “Për dhënien e disa rekomandimeve
Entit Rregullator të Ujit dhe UKT në lidhje me ndryshimin e tarifave të shërbimit të
furnizimit me ujë dhe largimin e përpunimin e ujërave të ndotura”, pika I, gërma e).

PËR KËTO ARSYE:
Komisioni i Konkurrencës, bazuar në nenet: 24, germa d) e f); 69 dhe 70 të Ligjit Nr.
9121, datë 28.07.2003 “Për Mbrojtjen e Konkurrencës” (të ndryshuar), me propozim të
Sekretariatit,
2

V E N D O S I:
I.

T’i rekomandojë Entit Rregullator të Ujit si vijon:
1. Në projekt-vendimin “Mbi miratimin e tarifave të shërbimit të furnizimit me ujë
për shoqërinë Ujësjellës Gramsh SHA”, në pjesën e rekomandimeve të dhëna
ndërmarrjes Ujësjellës Gramsh të shtohet një pikë ku të përcaktohet:
 Detyrimi i ndërmarrjes Ujësjellës Gramsh SHA për të bërë sa më transparente
subvencionet që do të përfitojë për mbulimin e kostove, si dhe investimet për
përmirësimin e rrjetit të ujësjellësit, duke i përdorur ato në mënyrë sa më të
përshtatshme, efikase e fitimprurëse, me qëllim reduktimin e kostove nga
niveli aktual dhe përdorimin në mënyrë efektive të burimeve ujore.
2. Tarifat të jenë të orientuara drejt kostos së shërbimeve për të cilat ato aplikohen,
duke siguruar që konsumatorët të paguajnë çmimin e duhur për produktin dhe
shërbimin që u ofrohet.
3. ERRU të publikojë dhe bëjë transparente brenda 30 ditëve nga dalja e këtij
vendimi të gjithë informacionin mbi aplikimin për ndryshimin e tarifave duke
marë në konsideratë rekomandimin e dhënë nga AK me anë të Vendimit Nr. 492,
datë 28.12.2017 të Komisionit të Konkurrencës.

II.

Ngarkohet Sekretari i Përgjithshëm për njoftimin dhe ndjekjen e zbatimit të këtij
vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
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