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I. Hyrje
Politika e konsumatorit kërkon një sërë dispozitash ligjore dhe veprimesh
institucionale për të mundësuar mbrojtjen e të drejtave dhe interesave të konsumatorit
ndaj tregtarëve, në mënyrë që të rivendosë çekuilibrin ekonomik dhe ligjor mes
këtyre dy palëve. Ky ishte arsyetimi prapa vendosjes së ligjit për konsumatorin e BEsë, i cili ka ofruar një volum të konsiderueshëm të akteve nënligjore dhe të
jurisprudencës në pothuajse dyzet vitet e fundit.
Prezantimi i politikës së konsumatorit, si një politikë e veçantë publike, si dhe një
degë e veçantë e legjislacionit për mbrojtjen e konsumatorit në rajonin e Evropës
Juglindore (EJL) është në korrelacion të drejtpërdrejtë me procesin e përafrimit të
vendeve të rajonit në BE. Shtysë e rëndësishme në këtë drejtim është siguruar nga
marrëveshjet e Stabilizim Asocimit (MSA), ku obligimi i acquis communautaire për
mbrojtjen e konsumatorit nuk është i kufizuar vetëm në harmonizimin ligjor, por edhe
në arritjen e një niveli të mbrojtjes së konsumatorit që është në përputhje me
standardet e BE-së në fuqi.
Kjo ishte një nga premisat bazë të hulumtimit lidhur me mbrojtjen e konsumatorëve
në fushën e shërbimeve komunale në kuadër të procesit të integrimit evropian në tërë
rajonin e Evropës Juglindore. Premisat tjera kanë të bëjnë me prerjen e tërthortë të
kornizës ligjore për mbrojtjen e konsumatorit dhe rregullimet ligjore dhe
institucionale të ofrimit të shërbimeve komunale, me supozimin se funksionimi i
kompanive, të cilat janë ofrues të këtyre shërbimeve (zakonisht ndërmarrjet publike),
ngec në pajtueshmërinë e plotë me kërkesat e ligjit për konsumatorin të zhvilluar në
këto vende përmes procesit të pranimit në BE.
Në mënyrë plotësuese, konsumatorët zakonisht nuk janë të informuar që të drejtat e
tyre të konsumatorit zgjerohen në mënyrë të barabartë me ofruesit e shërbimeve
komunale, se çfarë ata mund të kërkojnë dhe kujt mund ti drejtohen në rast të shkeljes
së të drejtave tyre të konsumatorit. Pjesa e fundit, por jo më pak e rëndësishme e
kornizës për studim ishte roli i organizatave ekzistuese të konsumatorëve në rajon, si
aktorë kyç për ushtrimin e të drejtave të konsumatorit, por me mungesë të rolit të
identifikuar qartë në legjislacion/dokumentet e politikave si dhe mungesë të burimeve
të mjaftueshme financiare për funksionimin e tyre.
Shërbimet komunale janë zona e kryqëzimit të rregullave të rëndësishme të tregut, siç
janë politikat e konkurrencës, lëvizja e lirë e mallrave dhe shërbimeve, por edhe
legjislacionit të pushtetit lokal, rregulloret e sektorëve të ndryshëm (shërbimeve
komunale, transportit, energjisë, planifikimit urban), politikës sociale, etj. Duke e
pasur këtë parasysh, pozita e konsumatorit si shfrytëzues i shërbimeve komunale nuk
është gjithmonë në fokus të Ndërmarrjeve komunale publike (NKP), dhe as niveli i
vetëdijes së tyre për regjimin adekuat të mbrojtjes së konsumatorit që është efektiv në
vendet përmes procesit të pranimit në BE.
Segment i rëndësishëm i këtij studimi është roli i OMK-ve (CPO) në rajon, me një
theks të veçantë në shërbimet komunale. Për këtë arsye OMK-të ishin të përfshira në
mënyrë aktive në aktivitetet hulumtuese gjatë kohës së përgatitjes së këtij dokumenti.
Qëllimi i përfshirjes së përfaqësuesve aktiv të OMK-ve të veçanta ishte i dyfishtë: të
hulumtojnë situatën aktuale të funksionimit të OMK-ve dhe kapacitetit të tyre për të
ofruar mbrojtje adekuate për konsumatorët për këtë çështje, dhe të risin shkathtësitë e
tyre analitike dhe kapacitetet hulumtuese përmes përfshirjes së tyre të drejtpërdrejtë
dhe aktive. Së fundmi, perspektiva e bashkëpunimit rajonal të organizatave të
konsumatorëve dhe aktorëve tjerë që kanë të bëjnë me politikën për konsumatorin dhe
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zbatimin e tij shihet si një nga pikat e rëndësishme për hetim, kryesisht lidhur me
aktivitetet e tyre në fushën e ngritjes së ndërgjegjes dhe kapaciteteve për mbrojtje. Ky
studim është përgatitur në suaza të projektit „Forcimi i Organizatave të
konsumatorëve për Shërbime më të mira Komunale në Evropën juglindore“
financuar nga German International Cooperation, Fondi i Hapur Rajonal për
Evropën Juglindore (GIZ ORF), emri i projektit: Modernizimi i Shërbimeve
Komunale. Partnerët zbatues të projektit janë Rrjeti Mendo për Evropën e BE
Qendrave Think Tank të politikave dhe për Hulumtim të Politikave në Evropën
Juglindore (TEN), të themeluar nga Qendra Evropiane për Politika (CEP), Serbi,
Instituti Evropian i politikave (EPI), Maqedoni dhe Instituti Alternative, Mali i Zi, me
pjesëmarrje të organizatave partnere, Organizata të konsumatorëve të Maqedonisë
(COM), Qendra për mbrojtje të konsumatorëve në Mal të Zi (CEZAP) dhe Organizata
kombëtare Serbe për mbrojtjen e konsumatorëve (NOPS). Hulumtimi është zbatuar në
komuna të zgjedhura në Serbi, Maqedoni, Mal të Zi, Shqipëri, Bosnjë dhe
Hercegovinë dhe Kosovë*.
Korniza analitike për hulumtim ka nënkuptuar përzgjedhjen e komunave në shtetet
pjesëmarrëse. Qasja metodologjike e përzgjedhjes së shkaktuar të qëllimshme (joprobabilitet) të teknikës për marrje të mostrave, duke vënë në shënjestër komunitetet
më të mëdha vendore me rol të rëndësishëm të ofruesve të shërbimeve komunale. Në
këtë drejtim, hetimi në Serbi është kryer në qytetin e Beogradit, Kragujevcit, Novi
Sadit dhe Suboticës, në Maqedoni në Shkup, Tetovë dhe Koçani, në Mal të Zi në
Podgoricë dhe Beranë, ndërsa hulumtimet në Kosovë*, Shqipëri dhe BosnjëHercegovinë u përqendruan në kryeqytetet Prishtinë, Tiranë dhe Sarajevë.
Qasja metodologjike e hulumtimit është bazuar në metodën kualitative, me qëllim të
sigurimit të pamjes thelbësore të gjitha çështjeve relevante, të rëndësishme për temën
e dhënë dhe të kuptuarit e sfondit në kontekstin e aktorëve përkatës dhe aktiviteteve
tyre aktuale. Metoda kuantitative është përdorur si një dytësor dhe plotësues dhe është
bazuar në disponueshmërinë e të dhënave relevante për hulumtimin.
Janë përdorur teknikat vijuese kualitative për grumbullimin e të dhënave:
 Intervista gjysmë të strukturuara;
 Intervista në fokus grupe.
Për intervistat janë përdorur pyetësorë gjysmë të strukturuar. Intervistat janë realizuar
me përfaqësuesit relevant të NShP-ve, pushtetit vendor, ministrive rajonale dhe
individë tjerë të rëndësishëm për rregullimin dhe ofrimin e shërbimeve komunale, si
dhe mbrojtjen e konsumatorit. Janë hulumtuar aspektet përmbajtjesorë të mbrojtjes së
konsumatorit dhe zbatimit të rregullave, përfshi dhe niveli i vetëdijes për normativat
relevante. Kjo vegël po ashtu është përdorur edhe në intervistat me përfaqësuesit e
OMK-ve, me qëllim të sigurimit të informatave për mbrojtjen e konsumatorit në
fushën e hulumtimit dhe kapacitetit të tyre në këtë drejtim.
Intervistat në fokus grupe u organizuan me pjesëmarrjen e konsumatorëve të cilët në
mënyrë adekuate e përfaqësojnë panelin e kategorive të shfrytëzuesve të shërbimeve
komunale1. Ky instrument metodologjik është përdorur me qëllim të sigurimit të
kuptuarit në thellësi të disa çështjeve kyçe nga perspektiva e konsumatorëve dhe po
ashtu të mundësojë diskutim të mëtejshëm për mundësitë për përmirësimin e gjendjes
aktuale. Intervistat në fokus grupe përfshinë diskutime për vetëdijen aktuale dhe
1 Bazuar në kornizën metodologjike të hulumtimit dhe kapaciteteve të disponueshme në
terren, intervistat me fokus grupet janë përdorur si një vegël hulumtuese në Serbi, Maqedoni
dhe Mal të Zi.
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nivelin e informimit të konsumatorëve sa i përket mbrojtjes së konsumatorit,
kënaqësinë e tyre me skemat aktuale të komunikimit, si dhe masat për shpërndarjen e
informatave drejt konsumatorëve nga OMK-të. Analizat e dokumenteve ofruan të
dhëna plotësuese dhe u morën parasysh në të gjitha etapat e hulumtimit.

II. Perspektiva evropiane: legjislacioni,
rregullimet institucionale, praktika relevante
Mbrojtja e konsumatorit është një nga politikat e kohëve të fundit që paraqitet në
kontekst të institucioneve të BE në mesin e viteve të 70’ të shekullit të kaluar.
Dokumenti i cili konsiderohet të jetë gurëthemel për krijimin e një politike të caktuar
të konsumatorit është Programi preliminar i KEE (EEC) për një politikë për mbrojtjen
dhe informimin e konsumatorit.2 Ajo ka definuar disa të drejta themelore të
konsumatorit, që mbeten pjesë e acquis së konsumatorit në rritje3:
 e drejta për mbrojtje të shëndetit dhe sigurisë,
 e drejta për mbrojtje të interesave ekonomik,
 e drejta për dëmshpërblim,
 e drejta për informim dhe edukim,
 e drejta për përfaqësim (e drejta për tu dëgjuar).
Në fazën e parë të zhvillimit të saj, politika e BE për konsumatorin shihej si ardhmëria
e një procesi më të madh integrues që ishte në vrullin e tij gjatë viteve të 80s e deri në
vitin 1992, i dobishëm për përshpejtimin e këtij procesi. Në fakt, përfitimet e
konsumatorit u konsideruan si pjesë përbërëse e integrimit të tregut, nën premisën
teorike që një konsumator është përfituesi i saj final i cili ka zgjedhje më të gjerë të
mallrave dhe shërbimeve me një cilësi më të lartë dhe me çmime më të ulëta.4 Trupi i
ligjit të BE-së për konsumatorin është rritur dukshëm që atëherë. Më shumë
informacion mbi direktivat e ligjit për konsumatorin të BE-së janë paraqitur më tej në
studim, ku është paraqitur korniza ligjore për mbrojtjen e konsumatorit në rajonin e
Evropës Juglindore.
Jurisprudenca e Gjykatës Evropiane të Drejtësisë (ECJ) dhe Gjykata e mëvonshme e
Drejtësisë së BE-së (CJEU) ofruan forcë dhe vëllim shtesë për Ligjin e BE për
konsumatorin, duke ofruar marrëdhënie të fuqishme me traktatet e BE-së.
Lidhur me çështjen e mbrojtjes së konsumatorit në fushën e shërbimeve komunale,
nga pikëpamja e legjislacionit të BE-së dhe politikat për konsumatorin, vërejtja e parë
që duhet të bëhet është që kjo sferë nuk është e ndarë brenda pjesës kryesore të
acquis së konsumatorit. Disa veçori specifike të këtyre shërbimeve ofrojnë futjen e
nocionit të shërbimit universal, duke krijuar një lidhje me rregulloren për shërbimet
me interes të përgjithshëm ekonomik dhe kërkesat e saj të veçanta. Sidoqoftë,
dispozita të veçanta për mbrojtjen e konsumatorit në fushën e shërbimeve me interes
të përgjithshëm janë ende mjaft të dobëta në nivelin e BE-së, dhe ata janë të
përqendruara në kërkesat për masa adekuate mbrojtëse për mbrojtjen e konsumatorit

2. Rezoluta e Këshillit e datës 14 prill 1975 mbi një program paraprak të Bashkësisë
Ekonomike Evropiane për mbrojtjen e konsumatorit dhe politikën e informacionit
3. Pika 3 e Programit preliminar
4 Weatherill S., Konsumatori i BE dhe Politika, ed. i dytë, 2013, Edward Elgar Publishing, fq. 8.
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të cenueshëm, të drejtën e një kontrate me informata themelore dhe njoftim për çdo
rritje të çmimeve.5
Fuqizimi i Konsumatorit është njohur nga BE-ja si një nga 12 levat për nxitjen e
zhvillimit dhe besimit të qytetarëve, si një parakusht për arritjen e potencialit të plotë
të Tregut të Vetëm.6 Konkretisht, KE e ka identifikuar fuqizimin e konsumatorëve dhe
arritjen e nivelit më të lartë të mbrojtjes dhe sigurisë si një nga prioritetet për energji
konkurruese, të qëndrueshme dhe të sigurt.7 Në sektorin e energjisë, konsumatorët
ballafaqohen me vështirësi si pasojë e transparencës së pamjaftueshme të tarifave,
cilësisë së ulët të shërbimeve8 dhe pengesa për zëvendësim dhe faturim të pasaktë.9
Agjenda e Konsumatorit në veçanti i referohet rëndësisë së organizatave për mbrojtjen
e konsumatorit lidhur me informimin e konsumatorëve, ngritjen e vetëdijes të tyre,
përfaqësimin dhe mbrojtjen e tyre, për të cilën arsye "Komisioni do të punojë me
Shtetet Anëtare, me qëllim të promovimit të organizatave kombëtare të
konsumatorëve dhe përforcimit të kapaciteteve të tyre”.10

Përvojat dhe praktikat e mira në shtetet anëtare të BE
Ligji i BE u len hapësirë të konsiderueshme shteteve anëtare (ShA) për ti zhvilluar
procedurat e tyre të brendshme dhe mekanizmat institucionale në mënyrën më të
përshtatshme për to. Prandaj, praktikat e lidhura me këtë çështje ndryshojnë anembanë
Bashkimit. Megjithatë, përvojat e ShA mund të jenë të dobishme, si një model
potencial për shtetet kandidatë në çdo aspekt të politikave të konsumatorit brenda
kontekstit të anëtarësimit në BE.
Për shkak të faktit se fokusi i politikave të BE është kryesisht mbi energjinë elektrike,
gazin, telekomunikacionin dhe shërbimet postare, ka një mungesë të qasjes
sistematike ndaj të dhënave lidhur me menaxhimin e mbeturinave, furnizimin me ujë,
ngrohjen qendrore dhe parkingun publik në nivelin e BE-së. Megjithatë, disa raporte i
theksojnë praktikat ekzistuese, sidomos ata që kanë të bëjnë me ngrohjen qendrore
dhe furnizimin me ujë.
5 Ibid, fq. 55.
6 Komunikim nga Komisioni për Parlamentin Evropian, Këshillin, Komitetin Ekonomik dhe
Social dhe Komitetin e Rajoneve. Akti për Tregun e vetëm. Dymbëdhjetë leva për shtytjen e
rritjes dhe përforcimin e mirëbesimit "Duke punuar së bashku për të krijuar një rritje të re".
Bruksel, 2011, fq. 3 dhe 9-10.
7. Komunikim nga Komisioni për Parlamentin Evropian, Këshillin, Komitetin Ekonomik dhe
Social dhe Komitetin e Rajoneve. Energjia 2020. Një strategji për Energji konkurruese, të
qëndrueshme dhe të sigurt, Bruksel, 2010, fq 6.
8. Tabela e 8-të e Konsumatorit e dhjetorit të vitit 2012 konfirmoi se shërbimet në tregun e
sektorit të energjisë janë nën mesataren. Komisioni Evropian. Raporti për Politikën e
Konsumatorit. Janar 2012 - dhjetor 2013. 2014, fq. 21.
9. Komunikim nga Komisioni për Parlamentin Evropian, Këshillin, Komitetin Ekonomik dhe
Social dhe Komitetin e Rajoneve. Një agjendë Evropiane për konsumatorin - Shtytja e
mirëbesimit dhe rritjes. Bruksel, 2012, fq. 7 dhe 13.
10. Ibid, fq. 10.
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Ka një debat të përgjithshëm lidhur me çështjet e përgjithshme të privatizimit të
shërbimeve komunale nga njëra anë, dhe mbajtjen apo ri-komunalizimin11 e
shërbimeve komunale nga ana tjetër e spektrit të politikë-bërjes. Në realitet, komplete
të ndryshme të qasjeve politike të përziera për sa u përket shërbimeve komunale
realizohen në nivele kombëtare dhe nën-kombëtare të qeverisjes. Për shembull:
Ngrohja qendrore – Finlanda dhe Danimarka ofrojnë shembuj të praktikave të mira
për sa i përket faturimit dhe matjes. Kompania finlandeze për Ngrohje qendrore,
Tampere District Heating Ltd., ka vënë në përdorim një sistem të mençur të matjes,
përfshi dhe menaxhimin automatik të matjes. Komunikimi midis matësve të ngrohjes
dhe sistemit është lidhur përmes kombinimit të teknologjive M-Bus dhe GPRS.
Tampere District Heating Ltd., ka një marrëveshje me një ofrues shërbimesh, i cili
është përgjegjës për “grumbullimin dhe dorëzimin e të dhënave të konsumit për orë në
kompaninë për ngrohje qendrore. Marrëveshja përfshin si vlerat për orë të energjisë
për ngrohje, fluksin e ujit, temperaturat rrjedhëse dhe kthyese dhe matjet mujore të
konsumit të energjisë për ngrohje dhe të fluksit të ujit.” Sipas Euroheat&Power,
sistemi i përmendur siguron saktësi më të madhe të matjes, qasje të konsumatorit në
informata lidhur me konsumin e tyre, efikasitetit energjetik dhe faturim të bazuar në
konsumin aktual dhe optimizëm të sistemit në përgjithësi.12 Në Danimarkë,
konsumatorët pranojnë një faturë me një kronologji të harxhimeve paraprake dhe
vlerësimet e pritshme të konsumit pranë të cilit konsumatori mund ta fus konsumin
aktual të energjisë për ngrohje dhe të bëjë krahasime.13
Sidoqoftë, duhet të theksohet se praktikat e tilla të mira në dukje nuk janë një standard
në sektorin e ngrohjes qendrore në BE. Sipas shoqatës së konsumatorëve në
Mbretërinë e Bashkuar, konsumatorët e ngrohjes qendrore janë të pakënaqur dhe hasin
në shumë probleme lidhur me zëvendësimin e furnizuesve, të drejtën për
dëmshpërblim, faturat transparente dhe të standardizuara, procedurat e trajtimit të
ankesave dhe shërbimit ndaj klientit në përgjithësi.14
Sipas Asociacionit Rajonal të rregullatorëve të energjisë, me përjashtim të
Danimarkës, “zhvillimi i ngrohjes qendrore në shtetet anëtare të vjetra të BE, bazohet
në kushtet e tregut të lirë me mbikëqyrje dhe kontroll minimal shtetëror.”15 Ky është
në veçanti rasti me Suedinë dhe Finlandën, ku, në përgjithësi, kompanitë e ngrohjes
qendrore operojnë në mjedis konkurrues dhe janë të lirë për të vendosur çmimet e
tyre. Në të dy rastet komunat janë pronarët kryesorë të kompanive të ngrohjes
qendrore (74% në Suedi, 95% në Finlandë). Në Suedi, mbikëqyrja realizohet nga ana
e Tregut dhe Inspektoratit Suedez të energjisë dhe Autoritetit suedez për konkurrencë.
Nga ana tjetër, ngrohja qendrore në Danimarkë është më e rregulluar me "kyçje të
11. UESHP. Ri-komunalizimi i shërbimeve komunale në Evropë. Një raport i autorizuar nga
UESHP për Njësitin ndërkombëtar për hulumtim të shërbimeve publike (NjNHShP). 2012.
12. Euro-ngrohtësia & Fuqia. Raporti final. Praktikat e mira në matje dhe faturim. 2011. Fq.
29-30.
13. Ibid, Fq. 47-48.
14. Cila?. Kyçja e ngrohtësisë: Një marrëveshje e drejtë për përdoruesit e ngrohjes qendrore.
Mars 2015. Fq, 3.
15. Asociacionet rajonale të rregullatorëve të energjisë. Teksti shkollor INOGATE.
Implikimet rregullatore të Ngrohjes Qendrore. 2011. Fq. 26.
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detyrueshme në rrjetet e ngrohjes qendrore në zona të caktuara" të vendit16. Austria ka
shumë impiante të vogla me bio-karburant që shërbejnë zona të kufizuara (sidomos
gjatë periudhës së dimrit). Për më tepër, në Austri, kërkesat për ngrohje qendrore
gjithashtu sigurohen kryesisht nga shërbimet komunale dhe në krahasim është një
sektor i vogël i tregut të përgjithshëm të ngrohjes (rreth 20%).17
Ofrimi i shërbimeve të ujit - Hulumtimi i kryer nga Quesada18 jep një pasqyrë të gjerë
të kornizës rregullator që ka të bëjë me ofrimin e shërbimeve të ujit në gjashtë vendet
e Evropës Perëndimore: Angli, Skoci, Francë, Itali, Holandë dhe Spanjë.
Hulumtimi ka treguar se ndarja e përgjegjësive ndryshon në vendet e përfshira me
analizën. Italia, Franca dhe Spanja e ndajnë përgjegjësinë e ofrimit të shërbimeve të
ujit tek autoritetet lokale. Autoritetet kombëtare janë përgjegjëse në rastin e Skocisë
(Qeverisë skoceze) dhe Anglisë (Departamenti për çështje mjedisore, të ushqimit dhe
ato rurale). Holanda zbaton përgjegjësi të përzier të autoriteteve lokale, organeve
publike dhe bordeve të ujit. Në aspektin e menaxhimit të shërbimit, janë aplikuar
zgjidhje të ndryshme duke përfshirë ndërmarrjet publike (Skoci, Holandë),
koncesionet ose operimi nga kompanitë private (Angli, Francë, Spanjë dhe Itali).
Anglia dallon për shkak të faktit se menaxhimi tërësisht kryhet nga kompani private të
ujit me infrastrukturë private për sigurimin e shërbimit të ujit.
Skocia dhe Anglia në veçanti janë vendet që u ofrojnë informata më të plota
konsumatorëve në lidhje me shërbimin për ofrimin e ujit, po ashtu Holanda (edhe pse
më pak të përpunuara), ndërsa në Spanjë, Itali dhe Francë kjo varet nga rregulloret
specifike lokale.19
Anglia dhe Skocia përsëri shërbejnë si shembuj të praktikës së mirë pasi ato i
përfshijnë shoqatat e konsumatorëve në caktimin e tarifave dhe në përpilimin e
marrëveshjeve për standardet e cilësisë së shërbimit. Në Francë, pjesëmarrja e
konsumatorëve po ashtu ekziston edhe përmes komisioneve konsultative lokale;
megjithatë, këto komisione veprojnë ekskluzivisht në aglomeratet urbane me madhësi
të mesme dhe të mëdha.20 Megjithatë, në aspektin e përfshirjes më të madhe në
procesin e vendimmarrjes të ofruesve të shërbimeve "përfshirja e konsumatorëve në
procesin e vendimmarrjes në përgjithësi është i kufizuar", d.m.th ajo në thelb ka një
rol këshillues.21
Së fundmi, në rastet e sipërpërmendura, vendosja e çmimit të shërbimeve të ujit në
përgjithësi mund të përfshijë:
- qasjen e agjencisë rregullatorë (trupat kombëtar i vendosin çmimet për
furnizuesit e ujit);
- qasjen e kontratës dypalëshe midis autoritetit dhe dispozitat e operatorit që
përcaktojnë pagesat për furnizimin me ujë, dhe
16. ibid, Pg. 24.
17. ibid, Fq. 25.
18. Quesada, M.G. Shërbimet e ujit dhe kanalizimit në Evropë. A ofrojnë Kornizat ligjore
“Qeverisje të mirë”? 2011.
19. ibid, Fq. 277-8.
20. ibid, Fq. 282.
21. ibid, Fq. 283.
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qasjen vetë-rregulluese në të cilën autoritetet rregulluese i definojnë dispozitat
e përgjithshme duke i lënë operatorët me fuqi të gjera diskrecioni për
vendosjen e pagesave aktuale për ujë.22
Menaxhimi i mbeturinave komunale - vëmendje e veçantë duhet t'i kushtohet sistemit
"paguaj sa hedh", në të cilën konsumatorët paguajnë për sasinë aktuale të mbeturinave
komunale bazuar në një njësi të përbashkët të çmimeve. Kjo qasje nuk është e
detyrueshme, megjithatë, një numër i konsiderueshëm i komunave dhe rajoneve në
shtetet anëtare të BE-së, aplikojnë një lloj skeme të bazuar në modelin e
lartpërmendur.23 Motivet nuk duhet të jenë kryesisht për mbrojtjen e konsumatorit; në
vend të kësaj, ndarja e mbeturinave me qëllim të reduktimit të mbushjes së tokës dhe
për rritjen e normave të ripërdorimit dhe riciklimit është një shtytës i fortë i kësaj
qasjeje në përputhje me parimin "ndotësi paguan".24
Praktikat e përgjithshme nga fqinjësia - Sipas hulumtimit të FES-it nga viti 2003,
komunat janë përgjegjëse për shërbimet komunale në Slloveni. Megjithatë si një
dallim me rastin e Serbisë këto përgjegjësi nuk janë domosdoshmërish ekskluzive; në
vend të kësaj, shërbime të caktuara komunale janë subjekt i kompetencave të
përbashkëta midis komunës dhe shtetit që ndër të tjera i përfshin ujërat e zeza,
shërbimet publike (gaz) dhe transportin rrugor urban. Këto shërbime menaxhohen në
bashkëpunim mes komunave dhe shtetit. Në anën tjetër, furnizimi me ujë, menaxhimi
i mbeturinave dhe ngrohja qendrore bien nën përgjegjësinë ekskluzive komunale.25 Në
fushën e shërbimeve publike, komunat në Slloveni janë të obliguar të formojnë
komisione të veçanta të qytetarëve. Këto komitete shërbejnë si borde këshillëdhënëse
për Këshillin e komunës. Komiteti zakonisht përbëhet prej përfaqësuesve të
bashkësive lokale. Komisioni i koordinon interesat e bashkësive të ndryshme vendore
dhe i bën rekomandime Këshillit komunal i cili ka për të detyrë të reagojë ndaj këtyre
komenteve. Përfundimisht, këshilli drejtues i institucioneve publike apo kompanive i
përfshin edhe themeluesit edhe përfaqësuesit e shfrytëzuesve.26
Në Hungari, përgjegjësia për shërbimet publike është e ndarë midis autoriteteve
kombëtare, të qarkut dhe atyre lokale. Autoritetet komunale janë mes tjerash
përgjegjëse për sigurimin e furnizimit me ujë të pijshëm.27 Sidoqoftë, komunat në
Hungari, vullnetarisht mund të marrin përsipër përgjegjësi që nuk janë të detyrueshme
me ligj (kjo e përfshin menaxhimin me mbeturinat) në qoftë se kjo nuk do të ndikojë
në përmbushjen e përgjegjësive tyre të obligueshme. Nëse komunat nuk mund ti
-

22. Quesada, M.G. Shërbimet e ujit dhe kanalizimit në Evropë. A ofrojnë Kornizat ligjore
“Qeverisje të mirë”? 2011. Fq. 275.
23. Eunomia Hulumtim & Konsulencë Ltd. Skemat e financimit dhe nxitjes së menaxhimit të
mbeturinave komunale. Studime rasti. Raporti Final për Drejtorinë e Përgjithshme të Mjedisit,
Komisioni Evropian. Fq. 5-7.
24. Avfall Sverige. Menaxhimi me mbeturinat në Suedi 2014. Fq. 26.
25. Friedrich Ebert Stiftung, Zyra në Zagreb. Reformat e shërbimeve publike, Përvojat e
komunave dhe rajoneve në Evropën Juglindore, Zagreb 2003. Fq. 41.
26. Ibid, Fq. 42.
27. Ibid, Fq. 45.
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përmbushin ato përgjegjësi “vullnetare”, pritet që këtë ta bëjë vetëqeverisja e qarkut.28
Edhe pse komunat duhet ta ruajnë shumicën e pronësisë në kompanitë, është e
mundur që ata ti privatizojnë kompanitë e ujit, ose t’ua japin me koncesion
operatorëve privat, gjë që kryesisht ndodh në qytetet e mëdha.29

III. Korniza ligjore dhe institucinale për mbrojtjen
e konsumatorit në shërbimet komunale –
Perspektiva rajonale e EJL
Forma e mbrojtjes së konsumatorit në rajonin e EJL është e lidhur me përpjekjet e
vendeve individuale për anëtarësim në BE. Edhe pse disa forma të dispozitave ligjore
për mbrojtjen e konsumatorit, respektivisht personave fizik të cilët shfaqen si blerës të
mallrave ose shfrytëzues të shërbimeve në treg, jashtë kapacitetit të tyre profesional,
ka ekzistuar në të gjitha legjislaturat rajonale në një pikë të mëparshme, specializimi i
kësaj politike, përcaktimi i një kornize të veçantë ligjore dhe emancipimi i tij i plotë
është tërësisht shprehje e procesit të evropianizimit.
Një nga karakteristikat më të rëndësishme të sistemit juridik në rajon është
trashëgimia e përbashkët ligjore, përfshi edhe sferat e sipërpërmendura të tregtisë dhe
të ligjit për detyrimet (me përjashtim të Shqipërisë). Në këtë aspekt, duhet të ceket
rëndësia e jashtëzakonshme e ish Ligjit mbi Detyrimet e Jugosllavisë (1978, në tekstin
e mëtejmë: LID), ligj i cili është ende në fuqi në disa juridiksione rajonale ose ka lënë
gjurmë të forta në legjislacionin aktual në këtë fushë. Duke pasur parasysh
marrëdhënien e ngushtë mes të drejtave të konsumatorit dhe rregullat e përgjithshme
të kontratës dhe të ligjit të kontratës, mund të thuhet se (pothuajse) i tërë legjislacioni
rajonal për mbrojtjen e konsumatorit i ndanë të njëjtat themele të ligjit për detyrimet, i
cili ishte vendosur nga LID.
Përveç kësaj, kur shikohet legjislacioni në fushën e mbrojtjes së konsumatorit në
rajon, mund të vërehet një shkallë e lartë e njëtrajtshmërisë së kornizës së
përgjithshme ligjore, si dhe një ngjashmëri e rëndësishme e legjislacionit të përfshirë.
Kjo fotografi nuk është befasuese, duke pasur parasysh procesin e integrimit evropian.
Në këtë aspekt, në shumicën e juridiksioneve rajonale Ligji për Mbrojtjen e
Konsumatorit (LPK) u miratua pas vendimeve politike për integrim në BE dhe si
pasojë harmonizimin ligjor të legjislacionit kombëtar me të drejtën e BE-së.
Korniza kohore për miratimin e LMK në rajonin e EJL:
SRB
MK
MNE
2005
2000
LPK i parë
2004
2007
LPK/harmoniz 2010
imi ligjor me 2014
2014
BE

AL
1997
2003
2008

BH
2002
2006
2012
(RS)

KS
2004
2012

28. Ibid, Pp. 45-46.
29. Friedrich Ebert Stiftung, zyra në Zagreb. Reformat e Shërbimeve publike Përvojat e
Komunave dhe Rajoneve në Evropën Juglindore, Zagreb 2003. Fq. 50-51.
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Siç mund të shihet nga tabela e mësipërme, një rregullim i veçantë ligjor për
mbrojtjen e konsumatorit e ka paraprirë lehtë procesin e drejtpërdrejtë të
transpozicionit të ligjit të BE-së në procesin e integrimit evropian (Maqedonia,
Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina), që ka përkuar me fillimin e menjëhershëm të
këtij procesi (Serbia), ose ka qenë rezultat i procesit të harmonizimit të legjislacionit
me të drejtën e BE-së (Mali i Zi, Kosova*). Mekanizmi i Marrëveshjes për Stabilizim
Asocim (MSA) paraqet një nxitje të veçantë për përmirësimin e legjislacionit në këtë
fushë.
Pasqyrë e statusit të MSA në rajon:
SRB
Fillimi
i 2005
negociatave
Sigluar
2007
Nënshkruar
2008
Ka hyrë në fuqi
2013

MK
2000

MNE
2005

AL
2003

BIH
2005

KS
2013

2000
2001
2004

2007
2007
2010

2006
2006
2009

2007
2008
2015

2014
2015
-

Po ashtu duhet të theksohet se kërkesat e MSA-së nuk kanë për qëllim vetëm
harmonizimin ligjor, por edhe sigurimin e efektivitetit të drejtave të përcaktuara dhe
mekanizmave mbrojtës, gjë që në mënyrë absolute nënkupton një mekanizëm adekuat
institucional, si dhe praktikën e përshtatshme të autoriteteve kompetente, të cilat mund
të jenë subjekt i vlerësimit sa u përket standardeve të cilat janë vendosur si masë e
suksesit.

Rregullimi i shërbimeve komunale dhe legjislacioni relevant
sektorial
Përcaktimi i kushteve për ofrimin e shërbimeve komunale bie nën përgjegjësinë e
pushtetit lokal dhe në këtë drejtim, nuk ka dallime të mëdha në rajon. Megjithatë, sa i
përket kornizës ligjore për rregullimin e shërbimeve (ose shërbimeve komunale),
mund të vërehen dallime të caktuara dhe mund të bëhet një ndarje në tre grupe të
legjislacioneve:
 Ligji për Shërbimet publike në fuqi, me një ndarje në dy kategori të
shërbimeve komunale, e përgjithshme dhe individuale (Maqedoni, BosnjëHercegovinë);
 Ligji për shërbimet publike në fuqi, pa ndarrje të qartë midis operacioneve të
përgjithshme dhe individuale (Serbia, Mali i Zi);
 Nuk ka Ligj sistemor në këtë sferë (Shqipëria, Kosova*).
Në juridiksionet në të cilat ka ligj të veçantë për aktivitetet komunale, kjo çështje
është e rregulluar me llojet e përcaktuara të shërbimeve komunale/shërbimeve, me një
karakteristikë të aktiviteteve me interes të përgjithshëm30, dhe një listë të aktiviteteve
që bien ndër shërbimet komunale (numërimi i operacioneve që nuk është shterues).
Një katalog i përcaktuar me ligj i shërbimeve komunale nuk është i njëjtë në të gjitha
ligjet e rajonit, por është dukshëm i ngjashëm.
Një tipar i rëndësishëm i legjislacionit që e rregullon sistemin e veprimtarive
komunale ka të bëjë me çështjen e ndarjes së shërbimeve për konsum individual,
30. Aktivitete ose operacione të ofruara nga vetëqeverisja lokale, me rëndësi për realizimin e
nevojave themelore të personave fizik dhe juridik
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veçmas atyre që janë të konsumit të përgjithshëm ose të përbashkët komunal. Ky
dallim është shumë i rëndësishëm për përcaktimin e qartë të statusit të përdoruesve të
fundit të cilët bien në kategorinë e konsumatorëve, dhe së këndejmi për krijimin e
kushteve për zbatimin e duhur të rregullave të mbrojtjes së konsumatorit. Në
legjislacionet rajonale që e bëjnë këtë dallim, në shërbimet komunale individuale
bëjnë pjesë shërbimet komunale të cilat mund të maten dhe të faturohen sipas sasisë
faktike të ofruar përdoruesve individual.
Përcaktimi ligjor i marrëdhënieve midis shërbimeve komunale, i cili ka statusin e një
individi (ex lege ose de facto) dhe përdoruesit të fundit është i një karakteri
kontraktual. Është interesante që disa legjislacione janë eksplicite mbi këtë status,
përderisa disa të tjera e ofrojnë formulimin i cili në mënyrë indirekte e nënkupton këtë
status31. Direktivat eksplicite ligjore kanë efekt ligjor për ndarje të tërësishme të
marrëdhënieve të ofruesit të shërbimeve komunale – shfrytëzuesit të
fundit/konsumatorit nga shërbimet e përgjithshme komunale publike (siç është
pastrimi, gjelbërimi, ndriçimi rrugor, mirëmbajtja e zonave publike dhe rrugëve, etj.)
dhe e siguron më mirë zbatimin e rregullave të Ligjit për konsumatorin.
Më e rëndësishme për sa i përket rregullimit të marrëdhënieve midis NShP-ve dhe
konsumatorëve është nëse obligimi i lidhjes së një kontrate individuale është paraparë
me ligj, ose jo. Në disa juridiksione ai obligim është dhënë në mënyrë të qartë32,
përderisa në disa të tjera një status i tillë konstatohet ex lege në disa situata, pa ndonjë
obligim për të lidhur një kontratë individuale me shfrytëzuesin/konsumatorin33.
Mungesa e një dispozite të tillë të qartë e thekson rëndësinë e përcaktimit të karakterit
të marrëdhënies kontraktuese, meqë në situata të tilla, kontrata individuale midis një
NShP të caktuar dhe një konsumatori duket që përbëhet nga një kornizë e ndërlikuar
ligjore të drejtave dhe obligimeve të ndërsjella të përcaktuara përmes dispozitave të
akteve të pushtetit vendor, akteve të afarizmit të NShP (p.sh. një vendim mbi
tarifën/çmimin, kushtet tjera për ofrimin e shërbimeve komunale) dhe të dhënave të
përdoruesit që ruhen nga ofruesi i shërbimeve (të dhëna personale, të dhëna për
vendndodhjen, madhësinë e zonës së banimit, numrin e anëtarëve të familjes, etj.).
Një kornizë e tillë ligjore është pamjaftueshëm transparente dhe nuk lejon një nivel
adekuat të vetëdijesimit të konsumatorëve rreth të drejtave dhe obligimeve të tyre në
lidhje me shërbimet specifike komunale.
Në shtojcë të rregullimeve për shërbimet komunale, rregullimet specifike për sektorët
janë po ashtu relevante. Ata e rregullojnë energjinë, ujin, mbeturinat, etj. Disa çështje
që nuk janë të rregulluara në mënyrë sistematike në kuptimin e shërbimeve komunale
mund të specifikohen nga legjislacioni ose rregullimet e sektorit, siç janë çështjet e
karakterit të statusit (origjina dhe kushtet për vendosjen e marrëdhënieve të
konsumatorit, lidhja e marrëveshjeve, etj.), kriteri për llogaritjen e kostos së
shërbimeve, aftësia për përcaktimin e kategorive të privilegjuara të konsumatorëve
(konsumatorët e cenueshëm), kushtet teknike për ofrimin ose ndërprerjen e
shërbimeve, etj. Në këtë kuptim, disa dispozita të legjislacionit të sektorit janë të

31. Në ligjin serb për shërbimet komunale, ka një formulim të patundur i cili kujdeset për
natyrën kontraktuale ligjore të marrëdhënieve ndërmjet operatorit të shërbimeve komunale
dhe shfytëzuesit të fundit lidhur me operacione të caktuara.
32. Maqedonia, Bosnja dhe Hercegovina
33. Serbia
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zbatueshme për shërbime të caktuara komunale (ngrohja qendrore, furnizimi me ujë,
mbeturinat shtëpiake), si lex specialis në lidhje me Ligjin për shërbimet komunale.
Dimensionin e tretë të kornizës ligjore për ofrimin e shërbimeve komunale e përbëjnë
vendimet e pushteteve lokale që e rregullojnë çështjen e shërbimeve individuale
komunale në territorin e tyre. Ata e përshkruajnë organizimin dhe mënyrën e sigurimit
të operacioneve të posaçme komunale, siç është akti për furnizim me energji termike,
për kushtet dhe mënyrën e ofrimit të ujit të pijshëm, për kanalizimet e qytetit, parqet
publike, dhe të tjera. Veç kësaj, duke pas parasysh që shërbimet specifike komunale
ofrohen nga ndërmarrjet lokale për shërbime komunale (në tekstin e mëtejmë NShP –
Ndërmarrjet për shërbime publike), pjesa e fundit e gjëzës së kornizës ligjore përbëhet
prej akteve individuale të vetëqeverisjeve lokale për themelimin e shërbimeve publike
komunale për kryerje të aktiviteteve komunale.
Natyra ligjore e këtyre rregullimeve vis-à-vis legjislacionit për mbrojtje të
konsumatorit është shumë e ndërlikuar. Respektivisht, dispozitat relevante të
rregullimeve të administratës lokale janë pjesë e kontratave individuale si terma dhe
kushte të përgjithshme. Legjislacioni i njëjtë siguron se nëse rregullorja lokale për
ofrimin e shërbimeve komunale nuk kërkon lidhjen e kontratës individuale në mes të
NShP-ve dhe përdoruesve (të konsumatorit), konsiderohet se marrëdhënia
kontraktuale për ofrimin e shërbimeve komunale është vendosur me fillimin e
përdorimit të shërbimeve komunale dhe me fillimin e ofrimit të shërbimeve komunale
në përputhje me rregullat që e rregullojnë performancën dhe shërbimet komunale në
mënyrë më të detajuar.34 Në këtë aspekt, dispozitat e rregulloreve relevante vendore
janë edhe - rregullimi publik dhe termat dhe kushtet e përgjithshme për ofrimin e
këtyre shërbimeve nga NShP e autorizuar. Duke e pasur parasysh këtë, këto
dispozita kanë natyrë të dyfishtë ligjore, varësisht nga ajo nëse konsiderohen si pjesë e
rregullimit ose si pjesë e kontratës me përdoruesin individual. Në këtë aspekt, ata
duhet të jenë subjekt shqyrtimi në kuadër të ligjit për konsumatorin, në veçanti
dispozitat për termat e padrejta kontraktuale ose obligimet tjera kontraktuale të një
tregtari. Megjithatë, kjo nuk është kështu.
Fakti që kontratat individuale për shërbime komunale, me shkrim ose të supozuara me
ligj, janë lidhur me pranimin e shërbimit, fillimin e përdorimit të tij, vendosjen e
lidhjes së re të rrjetit ose raportit për ndryshimin e shfrytëzuesit nuk lë hapësirë për
asnjë negocim të kushteve të saj. Prandaj, kontratat e shërbimeve komunale janë
kontrata adezioni35, ku akt i adezionit – pranimit të termave dhe kushteve të kontratës
– konsiderohet të jetë krijimi i lidhjes ose fillimi i përdorimit të shërbimit, në kushte
që merren si të njohura në përgjithësi. Në dritën e situatës së shpjeguar ekziston një
supozim ligjor i pakundërshtueshëm (preasumptio iuris et de iure) se të gjitha
rregullat që janë botuar në publikimet zyrtare konsiderohen të jenë të njohura për të
gjithë palët e adresuara. Pasojë ligjore është se informacioni paraprak mbi termat dhe
kushtet e ofrimit të shërbimeve komunale nuk mund të vihen në dyshim dhe ekziston
një supozim se konsumatori (shfrytëzuesi) është plotësisht i informuar rreth tyre.
34. Neni 13/2,3 SLK
35. “Formular i standardizuar i kontratës që u ofrohet konsumatorëve të mallrave dhe
shërbimeve në esencë në baza "merre ose lëre", pa i ofruar konsumatorit mundësi reale për të
negociuar dhe nën kushte të tilla që konsumatori nuk mund ta marrë produktin ose shërbimet
e dëshiruara, pos me pranim në heshtje të kontratës. Tipar dallues i kontratës së adezionit
është se pala më e dobët nuk ka zgjedhje reale sa i përket termeve të saj“, Black’s Law
Dictionary, versioni i 6-të/ribotimi i 5-të, 1995
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Shtrirja e shërbimeve komunale që do të shqyrtohet
Me qëllim të ofrimit të qasjes së standardizuar për këtë çështje, anembanë rajonit
është arritur konkluzion që hetimi i rregullimeve të caktuara, funksionimit të NShP-ve
dhe çështjet e mbrojtjes së konsumatorit duhet të përqendrohen në shërbimet
komunale në vijim:





Shërbimi i furnizimit me ujë të pijshëm dhe i ujërave të zeza (kanalizim)
Menaxhimi i mbeturinave shtëpiake
36
Ngrohja qendrore
Parkingu publik.

Kjo shtrirje e hulumtimit u definua me përdorimin e kritereve në vijim:




Shërbimet që janë subjekt i regjimit ligjor në bazë të legjislacionit përkatës kombëtar
dhe/ose rregulloreve komunale;
Shërbimet që janë në autoritetin direkt të pushtetit lokal për tu themeluar dhe operuar;
Relevanca për popullatën e komunës: shërbimet komunale që në parim u ofrohen të
gjithë banorëve të komunës gjegjëse ose të gjithë shfrytëzuesve të infrastrukturës së
shërbimit (furnizimit me ujë, menaxhimit me ujërat e zeza, ngrohjes qendrore, etj.),
dhe/ose shërbimet që ofrohen në vazhdimësi për një pjesë të madhe të popullatës
(menaxhimi i mbeturinave, transporti publik, parkimi publik, etj.).

Rregullimet institucionale
Rregullimet institucionale në kontekstin e mbrojtjes së konsumatorit në sferën e
shërbimeve komunale në rajonin e EJL, zakonisht përbëhen nga autoritetet relevante
publike në vijim:






Ministritë e tregtisë/ekonomisë – këto janë pikat kryesore fokale për rregullimin
sistematik të mbrojtjes së konsumatorit, përgatitjen e legjislacionit dhe harmonizimin
e ligjeve me acquis të konsumatorit. Po ashtu, ministria e resorit është përgjegjëse për
zhvillimin e dokumentit strategjik për politikën e konsumatorit, mbikëqyrjen e
zbatimit të ligjit, si dhe për sigurimin e masave dhe aktiviteteve të posaçme në bazë të
ligjit. Ministria zakonisht është vendi i regjistrimit për organizatat e specializuara për
mbrojtje të konsumatorit (OMK) dhe zhvillimit të programit për përkrahjen e
funksionimit të tyre.
Këshilli për mbrojtjen e konsumatorit – Një e përbashkët e rregullt e të gjitha
juridiksioneve rajonale është se legjislacioni për mbrojtjen e konsumatorit përmban
një dispozitë për krijimin e organit konsultativ publik për mbrojtjen e konsumatorit.
Roli i këtij organi është të mundësojë koordinim ndërdikasterial midis autoriteteve të
ndryshme publike me relevancë për disa çështje të rëndësishme për mbrojtjen e
konsumatorit, duke ofruar një forum për diskutimin e politikave të konsumatorit dhe
ofrimin e mendimeve të rëndësishme për shqyrtim të mëtejmë nga autoritetet
kompetente, shqyrtimin e kornizës ligjore në fuqi dhe përmirësimet e mundshme të
saj, ose madje edhe duke propozuar masa dhe aktivitete të veçanta, ofrimin e
informatave dhe edukimit përkatës.

Ministritë tjera të resorit - përveç ministrisë për mbrojtjen e konsumatorit, ka
ministri të tjera përgjegjëse për kornizën e përgjithshme të shërbimeve
komunale, sisteme të vetëqeverisjes lokale dhe ato përgjegjëse për çështjet e
sektorit (energji, menaxhim i ujit, ekologji, etj.), si dhe organe tjera publike që
ofrojnë të dhëna për përcaktimin e kornizës përkatëse ligjore apo zbatimin e
saj.

36. Ngrohja qendrore nuk ofrohet në Mal të Zi.
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Organizatat për mbrojtjen e konsumatorit (OMK) – kanë rol kyç në rregullimin aktual
institucional për mbrojtjen e konsumatorit në rajon. Ata janë zakonisht institucionet e
vetme që ofrojnë asistencë të drejtpërdrejtë, këshillim ose ndihmë ligjore për
konsumatorët dhe janë të njohur si bartës të interesave kolektive të konsumatorëve
para autoriteteve publike.
Njësitë e vetëqeverisjes lokale e kanë autoritetin për të rregulluar shërbimet komunale
në territorin e tyre, dhe po ashtu të organizojnë ofrimin e tyre. Në këtë aspekt, NjVLtë janë pikat kyçe për zhvillimin e politikave për ofrimin e shërbimeve komunale dhe
në veçanti, të gjithë çështjeve relevante që gjenden brenda kornizës për rregullim
lokal.
Ndërmarrjet publike komunale (NPK-të) – zakonisht themelohen dhe janë në pronësi
të pushtetit lokal dhe funksionojnë me burime, asete dhe infrastrukturë të siguruar nga
NjVL.

Mbrojta Gjyqësore - ligjore, në fazën e saj të mbetur, ofrohet nga gjykatat.
Meqë ofrimi i shërbimeve komunale bie në kategorinë e së drejtës private,
edhe pse në masë të madhe përcaktohet me rregulloren e politikave publike, i
mbetet konsumatorit të kërkojë drejtësi para gjykatës, me padi private.
Në disa rregullime institucionale rajonale, ekzistojnë zgjidhje të posaçme, siç janë
themelimi dhe funksionimi i Ombudsmanit të specializuar për Mbrojtjen e
konsumatorit në Bosnjë dhe Hercegovinë, ose organi i posaçëm alternativ për
zgjedhjen e konflikteve - Bordi i Arbitrazhit për marrëveshje jashtë-Gjykatës për
Mosmarrëveshje Konsumatori, i cili funksionon brenda Odës ekonomike. Këto veçori,
si dhe rregullimet e detajuara institucionale në nivel kombëtar, do të sqarohen më tej
në studim.
Në rajon vërehet një ngjashmëri e fuqishme midis rregullimeve institucionale. Pikat
kyçe në këto rregullime janë: Ministria përgjegjëse për mbrojtjen e konsumatorit,
NjVL përgjegjëse për rregullimin komunal të shërbimeve, NPK-të me status të
ndërmarrjeve lokale publike që ofrojnë shërbime të veçanta, dhe OMK-të për ti
kanalizuar interesat e konsumatorëve dhe ti përfaqësojnë para institucioneve.


Roli i Organizatave për mbrojtjen e konsumatorit – gjendja
rajonale
Sipas modeleve aktuale institucionale në rajonin e Evropës Juglindore, organizatat për
mbrojtjen e konsumatorit (OMK) kanë një rol shumë të rëndësishëm në sistemin e
mbrojtjes së konsumatorit37. Ata, mbi të gjitha, duhet të sigurojnë një nivel adekuat të
njohurive në mesin e konsumatorëve në lidhje me të drejtat e tyre, dhe në këtë mënyrë
të ndikojnë në krijimin e parakushteve për zbatimin e duhur të ligjit për konsumatorin
në situata të veçanta. Grupi i dytë i aktiviteteve ka të bëjë me ndihmën e
menjëhershme ligjore dhe këshillat në raste individuale dhe për ankesat e
konsumatorëve. Në situata të tilla, OMK-të duhet të sigurojnë, mbi të gjitha, vlerësim
të saktë të situatës ligjore dhe faktike për të siguruar justifikim adekuat të kërkesës së
konsumatorit. Vetëm pas kësaj hapet, çështja e ndërmarrjes së veprimeve të caktuara
me qëllim të mbrojtjes së konsumatorit. Një grup i tretë i aktiviteteve që vijojnë pas
vlerësimit të saktë është përfaqësimi i konsumatorëve në procesin e mbrojtjes ligjore
(procedurat administrative ose gjyqësore, inicimi i aktiviteteve inspektuese ose fillimi
37. Përjashtim në këtë drejtim bën Bosnja dhe Hercegovina, ku një institucion i specializuar
publik, Ombudsmani i Konsumatorit është përgjegjës për aspekte të caktuara të mbrojtjes së
konsumatorëve që kryesisht shihet si roli i OMK-ve, siç është përfshirja në dialogun e
politikave dhe mbrojtjen e të drejtave të konsumatorit.
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i procedurës penale), në përputhje me kushtet e parashikuara me ligjin procedural në
fuqi.
Një grup i veçantë i aktiviteteve që organizatat e konsumatorit duhet ti sigurojnë kanë
të bëjnë me pjesëmarrjen në procesin e përcaktimit të politikave, si në fushën e
mbrojtjes së konsumatorit dhe fushat e lidhura, siç janë tregu i brendshëm, lëvizja e
mallrave dhe shërbimeve, mbrojtja e konkurrencës, siguria e ushqimit dhe siguria e
përgjithshme e produkteve, politikat sektoriale, etj. Ky rol përfshin mbrojtjen e
interesave të konsumatorëve në të gjitha forumet në të cilat ata mund të ofrojnë një
ndikim sistematik mbi vendimmarrësit në procesin e përcaktimit të politikave dhe
legjislacionit publik (siç janë pjesëmarrja në diskutime publike lidhur me zgjidhjet
ligjore dhe normative, informimin e publikut për çështjet me interes të përbashkët për
konsumatorët, qasja e drejtpërdrejtë në institucionet përkatëse me nismat dhe
propozimet për përmirësimin e gjendjes aktuale).
Si parakusht për një mbrojtje të suksesshme dhe efektive, është e nevojshme të ketë
një këndvështrim të besueshëm të fakteve në lidhje me çështjet e ngritura si subjekt i
interesit, analitikë të përshtatshme, si dhe mundësi për vënien e propozimeve për
zgjidhje që i eliminojnë problemet e identifikuara ose e përmirësojnë gjendjen
ekzistuese. Ky funksion arrihet përmes kryerjes së provave dhe analizave krahasuese
të mallrave dhe shërbimeve në treg, duke botuar rezultatet e këtyre analizave, si dhe
me kryerjen e hulumtimeve dhe publikimin e studimeve në fushën e mbrojtjes së
konsumatorit. Baza faktike për rishikimin e politikave përkatëse, legjislacionit apo
masave individuale bazohet në gjetjet nga hetimet individuale, sondazhet e zbatuara,
të dhënat nga bazat e të dhënave ekzistuese për ankesat dhe analizat e praktikave
afariste të shitësve me pakicë.
Bazuar në të sipërpërmendurën, mund të thuhet që organizatat e konsumatorëve zënë
rol qendror në modelin institucional të mbrojtjes së konsumatorit. Prandaj, statusi
ligjor, organizimi, kapacitetet profesionale dhe teknike të organizatave të
konsumatorëve në një model të caktuar, është një hallkë kyçe në mekanizmin zinxhirë
të zbatimit të suksesshëm të mbrojtjes së konsumatorit.
Partneri
projektit
Serbi
Maqedoni
Mali i Zi
Bosnjë dhe Hercegovinë
Shqipëri
Kosovë*

NOPS
OMK
CEZAP
/
/
/

Pasqyrë e OMK-ve aktive në rajon
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i Numri
OMK-ve
aktive
15 (për.)
6
2
6 ( për.)
2
1

i

MAQEDONIA
Korniza ligjore dhe institucionale
Legjislacioni për mbrojtje të konsumatorit
Baza ligjore për zhvillimin e një kornize ligjore dhe politikës për mbrojtjen e
konsumatorit në Republikën e Maqedonisë është Marrëveshja e Stabilizim Asocimit
(neni 97, MSA). Përmes MSA shteti është i detyruar të harmonizojë legjislacionin për
konsumatorët me acquis të konsumatorit dhe të zhvillojë dhe zbatojë një politikë të
mbrojtjes aktive të konsumatorit. Në të njëjtën kohë ajo kërkon informacione të
zgjeruara dhe zhvillimin e organizatave të pavarura, si dhe vendosjen e mbrojtjes
ligjore efektive të konsumatorëve për përmirësimin e cilësisë së mallrave të konsumit
dhe ruajtjen e standardeve të duhura të sigurisë.
Politika e mbrojtjes së konsumatorit në Republikën e Maqedonisë ka qenë e njohur që
me ligjin e parë për mbrojtjen e konsumatorit të vitit 2000, por me ligjin e vitit 2004, i
cili është ndryshuar në mënyrë të përsëritur, kjo politikë e fiton dimensionin
horizontal, respektivisht mbulon një numër të ministrive, institucioneve shtetërore dhe
publike dhe shoqata të shoqërisë qytetare. Politika e mbrojtjes së konsumatorit e cila
kryesisht realizohet përmes legjislacionit dhe programeve përkatëse në nivel kombëtar
dhe lokal, është një mekanizëm për promovimin e konkurrencës dhe për arritjen e
cilësisë më të mirë në jetën e përditshme të qytetarëve.
Derisa në nivelin kombëtar rregullimi i politikave të konsumatorit datojnë nga viti
2000, në nivelin lokal rregullimi mund të gjurmohet nga viti 2005, kur filloi
transferimi aktual i kompetencave në Maqedoni. Procesi i decentralizimit është
iniciuar me Marrëveshjen kornizë të Ohrit (2001) (MKO). Kushtetuta e Republikës së
Maqedonisë parashikon që organet shtetërore të delegojnë ekzekutimin e
kompetencave të caktuara në nivel lokal38. Kushtetuta parashikon vetëm një lloj të
pushtetit lokal - vetëqeverisjes lokale. Kryeqytetit të Shkupit i është dhënë një trajtim
i veçantë dhe për këtë arsye kategorizohet si një njësi e veçantë e vetëqeverisjes lokale
(BNjVL, Doracak për kryetarët dhe anëtarët e këshillave komunal të Republikës së
Maqedonisë, 2005)
Ligji i ri për Vetëqeverisjen lokale është miratuar në vitin 2002, ndërsa zbatimi i
kompetencave edhe më tej është qeverisur nga ligjet tjera. Për ta mbështetur procesin,
pas planit operativ të Qeverisë për bartjen e kompetencave nga niveli qendror në nivel
lokal, stafi është transferuar nga ministritë tek komunat, por sidoqoftë, transferimi i të
drejtave pronësore nuk ka rrjedhur aq lehtë (Reforma Administrative Komunale,
2007).
Për sa u përket shërbimeve komunale dhe sidomos furnizimit me ujë, kanalizimit dhe
mbeturinave, ata kanë qenë nën menaxhimin e pushtetit lokal edhe para MKO dhe
ligjit të ri për VQL. Risitë e fundit në shërbimet e ujësjellësit janë prezantuar me
Ligjin për përcaktimin e çmimit për shërbime të ujësjellësit39, i miratuar më
18.01.2016, dhe që hyn në fuqi më 01.09.2016. Sipas ligjit, kompetencat për
përcaktimin e çmimit të ujit i janë transferuar Komisionit Rregullator për Energjetikë
38. Neni 115, Paragrafi 3, Kushtetuta e Republikës së Maqedonisë
39. Ligji për përcaktimin e çmimit të shërbimeve të ujit, Gazeta zyrtare nr. 7/2016
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(në nivel kombëtar). Qëllimet specifike të këtij ligji janë: të përcaktojë që çmimi i
përgjithshëm për shërbimet e ujësjellësit të jetë i arritshëm për një amvisëri mesatare
duke i marrë parasysh mjetet e amvisërisë, në zonat ku ofrohet shërbimi i ujësjellësit;
për të ofruar dhe për të ruajtur një infrastrukturë të qëndrueshme dhe për ta
përmirësuar cilësinë e shërbimeve. Metodologjia e tarifave duhet të miratohet nga
Komisioni Rregullator për Energji dhe ofruesi i shërbimit nuk mund të imponojë
faturë me çmim që nuk është aprovuar nga rregullatori (Neni 6).
Aktet e përgjithshme juridike që sigurojnë bazë ligjore për organizimin dhe ofrimin e
shërbimeve komunale dhe të drejtat e konsumatorëve në këtë sferë, duke marrë
parasysh po ashtu edhe legjislacionin që është i lidhur drejtpërsëdrejti me shërbimet e
synuara komunale të cilat janë: furnizimi me ujë, higjiena komunale, parkingu dhe
ngrohja qendrore, janë Ligji për vetëqeverisje lokale, Ligji për shërbimet komunale,
Ligji për Ndërmarrjet Publike dhe Ligji për mbrojtjen e konsumatorëve.40
Në arsyetimin për Ligjin për mbrojtjen e konsumatorëve në Republikën e Maqedonisë
në vitin 2004, (në tekstin e mëtejmë LMK RM) me ndryshimet në 2007, 2008, 2011,
2013 dhe 2015, nuk janë përmendur Direktivat që kanë të bëjnë me ofrimin e
shërbimeve me interes publik.
Seksioni VI u referohet shërbimeve publike që u ofrohen konsumatorëve dhe të njëjtat
janë të mishëruara prej Nenit 118 deri në nenin 120. Shërbimet publike, në kuptim të
këtij ligji, përcaktohen: 1. shitja e energjisë elektrike nga rrjeti shpërndarës, 2.
energjisë për ngrohje, 3. shërbimet publike të telekomunikacionit, 4. shërbimet
postare, 5. shërbimet për transportin publik të udhëtarëve në qytet dhe periferi, 6.
furnizimi me ujë, 7. asgjësimi i ujërave të zeza 8. mirëmbajtja e pastërtisë, si dhe
shërbime të tjera të përcaktuara me ligj41.
Në LMK RM mënyra e renditjes së shërbimeve me interes të përgjithshëm me
shembuj, p.sh. ka një opsion për shërbime të tjera të cilat nuk janë të deklaruara, por
janë të përcaktuara me një ligj tjetër. Numri i këtyre shërbimeve në LMK RM është 8.
Kur bëhet fjalë për nevojën për formulimin e shërbimeve ekonomike me interes të
përgjithshëm në ligjin për konsumatorin, duket se koncepti i formulimit të drejtave
minimale që duhet tu garantohen konsumatorëve është i pranueshëm, kur ata janë
përdorues të llojeve të tilla të shërbimeve.
Është e qartë se Ligji për mbrojtjen e konsumatorëve në raport me disa ligje të veçanta
mund të veprojë si lex specialis, por në raport me ligjet tjera për konsumatorin mund
të ketë rolin e lex generalis. Ligjet për mbrojtjen e konsumatorëve nuk duhet ti ulin
ligjet që rregullojnë lloje të veçanta të shërbimeve ose shërbime me interes të
përgjithshëm ekonomik në përgjithësi, sidomos në lidhje me mënyrën e kryerjes së
veprimtarisë së caktuar, por ata duhet ti përmirësojnë të drejtat e konsumatorëve në
40. Ligjet tjera me rëndësi të njejtë janë: Ligji për Qytetin e Shkupit, Ligji për Zhvillim të
barabartë rajonal, Ligji për financimin e NjVL, Ligji për organizimin territorial të NjVL,
Ligjit për tarifat komunale, Ligji për pronësi dhe të drejtat tjera materiale, Ligji për
ndërmarrjet publike, Ligji për transfomimin e ndërmarrjeve me kapital shoqëror, Ligji për
ndërmarrjet tregtare, Ligji për mjedisin, Ligji për ujin, Ligji për furnizim të ujit të pijshëm dhe
shkarkimin urban të ujërave të zeza, Ligjit për menaxhimin me mbeturina, Ligji për
koncesione dhe forma tjera të partneriteteve publiko-private, Ligji për auditimin shtetëror,
Ligji për detyrimet, Ligji për procedura të përgjithsme administrative, Ligji për inspektim
administrativ, Ligji për mbikëqyrje të inspektimit, Ligji për bashkëpunim komunal, Ligji për
energji, Ligji për shlyerjen e njëhershme të borxheve të qytetarëve.
41. Neni 118, Paragrafi 1 Ligji për mbrojtjen e konsumatorit
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Ligjet për mbrojtjen e konsumatorëve, duhet të garantojnë të drejtat minimale dhe
duhet të përcaktojnë detyrimet e tregtarëve, ministrive dhe agjencive kompetente, të
cilat janë të obliguara me ligj të kujdesen për mbrojtjen e konsumatorëve në fushën e
ofrimit të shërbimeve me interes të përgjithshëm ekonomik. Qëllimi i hartimit të të
drejtave themelore të konsumatorëve si shfrytëzues të shërbimeve me interes të
përgjithshëm ekonomik, shërbimeve me interes publik dhe të shërbimeve publike
është të sigurojë korpusin minimal të përbashkët të drejtave të konsumatorëve, të cilat
duhet të garantohen gjatë ofrimit të këtyre llojeve të shërbimeve. Ligjet për mbrojtjen
e konsumatorëve mund tu referohen ligjeve të veçanta që rregullojnë shërbime të
veçanta, por në Ligjin për mbrojtjen e konsumatorëve duhet të vendoset një kornizë
horizontale për mbrojtjen e konsumatorëve, në të cilën konsumatorët do të shihen si
përdorues të të gjithë shërbimeve me interes të përgjithshëm ekonomik. Ligji për
mbrojtjen e konsumatorëve nuk mund të rregullojë çdo shërbim veç e veç, por duhet
të përmbajë një minimum të rregullave të përbashkëta që mund të zbatohen në
relacion të konsumatorit dhe ofruesit të shërbimeve ose tregtarit. Ligji për Mbrojtjen e
Konsumatorit nuk duhet ta ul rëndësinë e dispozitave të veçanta në domenin e
kushteve dhe mënyrën e kryerjes së aktiviteteve, por duhet të synojë përmirësimin e të
drejtave të konsumatorëve. Natyra juridike e këtyre rregullave horizontale që do ta
përbënin korpusin për mbrojtjen e shfrytëzuesve të shërbimeve me interes të
përgjithshëm ekonomik, nuk mund të jetë i detajuar në një mënyrë që do ti
përcaktonte standardet për cilësi, siguri, mbrojtje, respektivisht rregullat e tilla
horizontale uniformë nuk duhet të rregullojnë standarde teknike. Natyrisht, rregullat
për mbrojtjen e konsumatorëve nuk duhet të ndërhyjnë në lirinë e zgjedhjes së
konsumatorëve për sa i përket ofruesve të këtyre shërbimeve, dhe ato nuk duhet të
përdoren për zbatimin e rregullave që u përkasin rregullave të përgjithshme për
mbrojtjen e konkurrencës, ose të paraqesin përsëritje të zgjidhjeve të miratuara në
ligjet përkatëse sektoriale.
Shërbime publike, në kuptimin e këtij ligji, konsiderohen shitja e energjisë elektrike
nga rrjeti shpërndarës, energjisë për ngrohje, shërbimet e telekomunikacionit publik,
shërbimet postare, shërbimet e transportit publik në qytet dhe zona periferike,
ujësjellësi, kanalizimi dhe mirëmbajtja e pastërtisë, si dhe shërbime tjera të
përcaktuara me ligj. Tregtari është i obliguar ti ruajë standardet dhe cilësinë e
shërbimeve të përcaktuara me ligj ose me norma tjera42.
Sipas këtyre normave, është e qartë se që një shërbim të konsidrohet si shërbim
publik, duhet të përcaktohet me ligj.
Ekzistimi i kategorisë Konsumator i cenueshëm
Në legjislacione të ndryshme, zbatohen kritere të ndryshme për përcaktimin e
kategorisë konsumator i cenueshëm, në lidhje me shërbimet me interes të
përgjithshëm ekonomik (mbrojtja sociale, banimi, furnizimi me energji elektrike,
telekomunikimet, shërbimet komunale, etj.).
LKM RM nuk përmban norma të veçanta për mbrojtje specifike të konsumatorëve të
cenueshëm në raste kur ata paraqiten si përdorues të shërbimeve publike.
Në Republikën e Maqedonisë, është miratuar një Ligj për shlyerje të njëhershme të
borxheve të qytetarëve, (Gazeta zyrtare e RM nr. 112/2014), për shlyerjen e
njëhershme të borxheve ndaj ofruesve të shërbimeve publike, për kategoritë e
cenueshme të qytetarëve, ose të ashtuquajtur “konsumatorë të cenueshëm“ (për
42. Neni 118 dhe Neni 120, Ligji për mbrojtjen e Konsumatorit
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përcaktimin e kategorisë së konsumatorëve që kanë pasur mundësi ta shfrytëzojnë
shlyerjen e njëhershme, dhe për shërbimet publike që kanë qenë pjesë e kësaj mase,
shihni më tepër në Nenet 3 dhe 4).
Të drejtat e konsumatorëve si shfrytëzues të shërbimeve publike
Në LKM RM nuk ka dispozita të veçanta për të drejtat e konsumatorëve të
shërbimeve publike. Sidoqoftë ekzistojnë dispozita për llogartijen e çmimit dhe
tarifës, si dhe për mundësinë e dorëzimit të ankesës për përllogaritjen, që duhet të
përshtjellohet veçmas, duke e pasur parasysh sferën tonë të interesit43.
Obligimet e tregtarëve si ofrues të shërbimeve publike
Obligimet e tregtarëve si ofrues të shërbimeve dhe analizat e tyre janë të rëndësishme
sepse tre ligjet parashikojnë se nëse qytetarët nuk janë të kënaqur nga një shërbim i
caktuar, ata së pari duhet ti drejtohen ofruesit të shërbimit. Pas kësaj, ata mund tu
qasen atyre që kryejnë mbikëqyrje të ofruesve të shërbimeve. Pa deklaruar kush duhet
ta kryejë këtë, ligjvënësi përcakton që kompensimi për shërbimet publike për
konsumatorët, kur kjo është natyrshëm e mundur, duhet të llogaritet në bazë të
konsumit në një periudhë të caktuar kohore me zbatimin e sistemit tarifor në përputhje
me ligjin44. Nëse kompensimi nuk është llogaritur në përputhje me dispozitat e këtij
neni, konsumatori mund të paraqesë një ankesë me shkrim tek ofruesi i shërbimit në
një periudhë kohore prej 15 ditësh nga dita kur është pranuar fatura për shërbimin.
Organet të cilat vendosin për obligimet dhe të drejtat e konsumatorëve të shërbimeve
publike mund të themelojnë organe këshillimore, ku do të përfshihen përfaqësuesit e
organizatave të konsumatorëve. Po ashtu është përcaktuar se ofruesi i shërbimit është i
obliguar, në një afat prej 30 ditësh pas dorëzimit të ankesës, të shpreh pikëpamjet e tij
dhe të marrë vendim në lidhje me ankesën45. Vendimi nga ky paragraf do të merret pas
marrjes në konsideratë të mendimit të organit këshillëdhënës, në mënyrë transparente,
objektive dhe jo-diskriminuese.
Në paragrafin e fundit ligjvënësi konstaton se tregtari (jo ofruesi i shërbimeve
publike) duhet të informojë dhe t’ia prezantojë konsumatorit termat dhe kushtet për
përdorimin e shërbimeve, dhe ato terma dhe kushte duhet të publikohen në më së paku
dy gazeta ditore.
Sipas ligjit, tregtari i cili ofron shërbime publike përmes një rrjeti shpërndarës duhet ti
mundësojë konsumatorit të kyçet dhe ti shfrytëzojë shërbimet nën terma dhe kushte
jo-diskriminuese dhe të njohura e të pranuara paraprakisht. Tregtari është i obliguar ti
mirëmbajë standardet dhe cilësinë e shërbimeve të përcaktuara me ligj ose ndonjë
normë tjetër.46 Nëse tregtari dështon në ofrimin e plotë të shërbimit, konusmatori ka të
drejtë të kërkojë reduktim proporcional të çmimit të shërbimit ose të iniciojë një padi
për dëmet, në qoftë se ai ka pësuar dëme për shkak se tregtari nuk e ka ofruar
shërbimin plotësisht.

43. Neni 118, Paragrafi 2 and 3, Ligji për mbrojtjen e konsumatorit
44. Neni 118, Pharagrafi 2- 5, Ligji për mbrojtjen e konsumatorit
45. Neni 118, Paragrafi 4, Ligji për mbrojtjen e konsumatorit
46. Neni 119 dhe 120, Ligji për mbrojtjen e konsumatorit
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Rregullimi i shërbimeve komunale
Ligji për vetëqeverisje lokale
Pushteti vendor mund të vendoset në nivele të vetme ose të shumëfishta. Në
Republikën e Maqedonisë, pushteti lokal është i organizuar në sistemin me një shtresë
të vetme. Kjo do të thotë se PL ka vetëm një nivel të autoriteteve lokale me status të
korporatës (d.m.th posedim prone, shkarkim të kompetencave ligjore, operim me
buxhet formal, punësimi të stafit). (UNDP 2006, bashkëpunimi ndër-komunal dhe
reforma: Analiza dhe rekomandime).
Përcaktimi i organeve të Shërbimit publik, Shërbimeve publike dhe Përdoruesve të
shërbimeve publike
Ligji për vetëqeverisje lokale i Republikës së Maqedonisë, i definon organet e
shërbimit publik si organizata jofitimprurëse përgjegjëse për kryerjen e shërbimeve
publike (ndërmarrjet publike dhe institucionet publike), të interesave publike me
kuptim lokal. "Shërbimi publik" është kryerja e aktiviteteve të interesave publike me
kuptim lokal për shfrytëzuesit, ndërsa si "Shfrytëzues të shërbimit publik"
konsiderohet çdo person fizik ose juridik i cili shfrytëzon shërbime nga organet e
shërbimit publik. 47 Me këtë, ligji ua beson sigurimin e shërbimeve publike
organizatave jofitimprurëse dhe njëkohësisht i kufizon format tjera të organizimit të
shërbimeve publike.
Në Republikën e Maqedonisë, organet e komunës, Këshilli, komisionet e saj dhe
ndërmarjet komunale publike të themeluara nga komuna duhet ti informojnë qytetarët
për punën e tyre pa kompensim, si dhe për planet dhe programet që janë me rëndësi
për zhvillimin komunal, në mënyrë të përcaktuar me statut48.
Kompetencat e Komunës lidhur me shërbimet komunale
Ligji për Vetëqeverisje lokale i Republikës së Maqedonisë, i përfshin shërbimet
komunale në vijim: 1) furnizimi i ujit të pijshëm; 2) furnizimi i ujit teknologjik; 3)
kullimi dhe trajtimi i ujërave të zeza; 4) ndriçimi publik; 5) kullimi dhe trajtimi i
ujërave atmosferik; 6) mirëmbajtja e pastërtisë publike; 7) grumbullimi, transporti dhe
trajtimi i mbeturinave komunale teknologjike dhe të ngrurta; 8) rregullimi dhe
organizimi i transportit publik lokal të udhëtarëve; 9) furnizimi me gaz natyral dhe
energji për ngrohje; 10) mirëmbajtja e varreve, varrezave, krematoriumeve dhe ofrimi
i shërbimeve për varrimi; 11) ndërtimi, mirëmbajtja, rikonstruktimi dhe mbrojtja e
rrugëve lokale, rrugicave dhe objekteve tjera infrastrukturore; 12) rregullimi i trafikut;
13) ndërtimi dhe mirëmbajtja e sinjalizimit të trafikut rrugor; 14) ndërtimi dhe
mirëmbajtja e zonave publike për parkim; 15) mënjanimi i automjeteve të parkuara
gabimisht; 16) mënjanimi i automjeteve të shkatërruara nga zonat publike; 17)
ndërtimi dhe mirëmbajtja e tregjeve; 18) pastrimi oxhaqesh; 19) mirëmbajtja dhe
shfytëzimi i parqeve, gjelbërimit, parqeve pyjore dhe zonave për rekreacion; 20)
rregullimi, mirëmbajtja dhe shfrytëzimi i shtretërve të ujit në pjesët urbane; 21)
përcaktimi i emrave të rrugëve, shesheve, urave dhe objekteve tjera infrastrukturore49.
47. Neni 2, Paragrafi 10, 11 dhe 12, Ligji për vetëqeverisje lokale i Republikës së Maqedonisë
48. Neni 8, Paragrafi 1, Ligji për vetëqeverisje lokale
49. Neni 22, Paragrafi 1, alineja 4, Ligji për vetëqeverisje lokale
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Kur i krahasojmë aktivitetet komunale të renditura si të tilla në Ligjin për
vetëqeverisje lokale dhe ato të rregulluara me Ligjin për Shërbime Komunale (Neni 5)
mund të vërehen disa mospërputhje. Gjegjësisht, jo të gjithë aktivitetet komunale që
janë të renditura në një ligj janë të përfshira në një tjetër dhe anasjelltas. Për shembull
aktiviteti vijues në VQL "përcaktimi i emrave të rrugëve, shesheve, urave dhe
objekteve tjera infrastrukturore" nuk është renditur si veprimtari komunale nën LShK.
Ekzistojnë raste kur disa aktivitete janë vetëm pjesërisht të mbuluara me VQL, ndërsa
LShK mbulon fushëveprimin e plotë të aktivitetit dhe shpjegon se çfarë përfshin. Për
shembull, përderisa VQL liston se "furnizimi me ujë të pijshëm; shpërndarja e ujit të
pijshëm; kullimi dhe trajtimi i ujërave të zeza" nuk arrin të përcaktojë se ndërtimi i
sistemit të furnizimit me ujë dhe kanalizimit, po ashtu bien në fushëveprimin e
veprimtarive komunale, kjo e fundit është përcaktuar dhe shpjeguar në terma të
kuptimit në LShK. Këto shërbime duhet të identifikohen në mënyrë të barabartë në të
dyja ligjet.
Ligji pë vetëqeverisje lokale përcakton dy lloje kryesore të kompetencave:
kompetenca e përgjithsme dhe kompetenca e deleguar.50 Është deklaruar se "VQL në
përputhje me parimin e subsidiaritetit kryen punë të interesit publik me rëndësi lokale
të cilat nuk përjashtohen nga kompetenca e tyre ose nuk bien nën kompetencë të
vetëqeverisjes lokale". Pjesa e fundit e artikullit krijon një mundësi për ndërhyrje të
pushtetit qendror, duke i dhënë kësaj të fundit një mundësi për të zhveshur
kompetencat e pushtetit vendor. Kjo i lë kompetencat e përgjithshme të varura nga
rregullimi ligjor nga ana e autoritetit qendror. (UNDP, bashkëpunimi ndër-komunal në
planifikimin dhe ofrimin e shërbimeve, 2006).
Ligji e përcakton termin "çështjet e interesit publik me rëndësi lokale", duke
specifikuar se çështjet me interes për pushtetin lokal ose njësitë e tij të veçanta të
përcaktuara me ligj, mund të kryhen nga komuna ose "ofruesit e shërbimeve publike",
pra organizatat jofitimprurëse që ofrojnë shërbime publike (ndërmarrjet publike dhe
institucionet publike)51. Ligji ofron një mundësi që komuna t’ua delegojë kryerjen e
aktiviteteve të caktuara të interesit publik me rëndësi lokale, personave tjerë juridik
ose fizik, në bazë të një marrëveshjeje për kryerjen e aktiviteteve me interes publik.
Sipas raportit të OSBE për Decentralizimin (2007) një krahasim i kompetencave të
ruajtura nga ana komunave të Maqedonisë dhe ato të ruajtura nga komunat tjera në
Evropë tregon se kompetencat komunale të Maqedonisë janë identike dhe në disa
raste edhe më të mëdha se ato të mbajtura nga komunat e disa vendeve evropiane. Për
shkak të dallimeve mes komunave (madhësisë, numrit të popullsisë, sipërfaqes,
karakterit rural/urban, popullatës, etj.) rekomandimi i tyre është se duhet të braktiset
karakteri monotip i komunave dhe duhet të prezantohet karakteri poli-tipik komunal,
në përputhje me të cilin komunat e ndryshme do të kishin kompetenca të ndryshme në
varësi nga lloji i tyre (raporti i OSBE, 2007). Megjithatë, deri më tani asnjë hap i tillë
nuk është konsideruar me seriozitet.
Ligji për shërbimet komunale
Ligji për shërbimet komunale përcakton se shërbimet komunale, në kuptimin e këtij
ligji, janë: 1) Ndërtimi i sistemit të furnizimit me ujë, përpunimi dhe furnizimi i ujit të
pijshëm, që do të thotë futje, përpunimi dhe shpërndarje të ujit me anë të sistemit të
50. Neni 20 - 23, Ligji për vetëqeverisje lokale
51. Neni 2, paragrafi 1, alineja 8, Ligji për vetëqeverisje lokale
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furnizimit me ujë deri te matësi kryesor i shfrytëzuesit të shërbimit; 2) ndërtimi i
sistemit të ujësjellësit, përpunimi dhe furnizimi teknologjik i ujit, që do të thotë futje,
përpunim dhe shpërndarje të ujit përmes sistemit të furnizimit me ujë deri te matësi
kryesor i ujit të shfrytëzuesit të shërbimit; 3) ndërtimi i një sistemi të kanalizimit,
kullimit dhe trajtimit të ujërave të zeza, që do të thotë marrja e ujërave të zeza nga
objektet e banimit, biznesit, industriale, administrative dhe objektet tjera, grumbullimi
nga lidhja e rrjetit të jashtëm nëpër sistemet e kanalizimeve, trajtim në stacione të
trajtimit të ujërave të zeza, kullim dhe shkarkim të ujërave të zeza te pranuesi; 4)
Ndërtimi i një sistemi të kanalizimit, kullimit dhe shkarkimit të ujërave atmosferik, që
do të thotë marrja e ujit atmosferik nga zonat urbane, kullimit përmes rrjetit të
kanalizimit dhe shkarkimit te pranuesi; 5) transporti publik komunal, që do të thotë
bartje e udhëtarëve në zonën e komunës; 6) ndërtimi, mirëmbajtja, rindërtimi dhe
mbrojtja e rrugëve lokale, rrugëve dhe objekteve të tjera infrastrukturore; 7)
grumbullimi dhe transporti i mbeturinave komunale dhe llojeve tjera të mbeturinave të
parrezikshme dhe inerte, që do të thotë mbledhje, përzgjedhje, transport dhe asgjësim
në një deponi të rregulluar dhe funksionale; 8) mirëmbajtje e higjienës publike, që do
të thotë pastrim (larje dhe spërkatje) të vende publike, hapësirave publike dhe të
hapura të objekteve publike, si dhe pastrim i borës në kushte të dimrit; 9) mirëmbajtje,
pastrim dhe shfrytëzim i parqeve, kopshteve, kopshteve zoologjik, gjelbërimit,
parqeve pyjore dhe zonave rekreative, që do të thotë ndërtim, mirëmbajtje dhe
përdorim të sipërfaqeve të gjelbra, mbjellje të bimëve të larta dhe të ulëta, kositje bari,
si dhe prerje e pemëve; 10) mirëmbajtje e sinjalizimit të trafikut rrugor dhe të rrugëve
komunale, që do të thotë mirëmbajtje e tij e rregullt dhe mirëmbajtje e investimeve;
11) instalim dhe mirëmbajtje e ndriçimit publik, që do të thotë ndërtim dhe
mirëmbajtje e ndriçimit publik; 12) mirëmbajtje e varrezave, krematorëve dhe ofrimi i
shërbimeve të varrimit, që do të thotë vendosje, ndërtimi dhe mirëmbajtje e varrezave,
varrezave, objekteve dhe infrastrukturës përcjellëse të varrezave dhe ofrimi i
shërbimeve të varrimit, siç janë përkujdesja, ruajtja dhe transporti i të ndjerit në
vendin e varrimit, funeralit apo djegies; 13) tregje të hapura dhe të mbyllura - me
shumicë dhe pakicë, që do të thotë ndërtim, mirëmbajtje të objekteve dhe hapësirës së
tyre; 14) pastrim oxhaqesh, që do të thotë punime për pastrimin e oxhaqeve dhe
pajisje për mënjanimin e tymit; 15) heqje dhe ruajtje e automjeteve të shkatërruara,
kapje e kafshëve endacak, zbukurim i zonave të banuara, mirëmbajtje e tualeteve
publik, ndërtim dhe mirëmbajtje e gropave septike, ruajtje e kafshëve dhe kafshëve
shtëpiake në zona të banuara; 16) furnizim i gazit nga tubacioni kryesor deri te
instrumenti matës i shfrytëzuesit; 17) ndërtim dhe shfrytëzim i hapësirës publike për
parkim dhe për objektet që janë ndërtuar në atë zonë; 18) ndërtim, mirëmbajtje dhe
pastrim të shtretërve të lumenjve në zonat e urbanizuara dhe 19) shpërndarje e
energjisë për ngrohje nga burimi qendror i ngrohjes deri te instrumenti matës i
shfrytëzuesit 52.
Shërbimet komunale ndahen në dy grupe: shërbime për përmbushjen e konsumit
individual dhe shërbime për përmbushjen e konsumit të përbashkët53. Shërbimet për
përmbushjen e konsumit individual janë: përpunimi dhe furnizim i ujit të pijshëm;
përpunimin dhe furnizimi i ujit teknologjik; grumbullimi dhe trajtimi i ujërave të zeza;
transportit publik i udhëtarëve; grumbullimi dhe transportimi i mbeturinave
52. Neni 5, Ligji për shërbime komunale
53. Neni 14, Ligji për shërbime komunale
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komunale; ndërtimi dhe mirëmbajtja e varrezave; shfrytëzimi i pikave të shitjes në
tregjet e hapura dhe të mbyllura; pastrimi i oxhaqeve dhe asgjësimit i tymit të
pajisjeve; largimi i automjeteve të shkatërruara, mirëmbajtja e gropave septike,
furnizimi i gazit dhe energjisë për ngrohje deri te matësit e konsumatorëve. Shërbimet
për përmbushjen e konsumit të përbashkët janë: kullimi dhe asgjësimi i ujërave
atmosferike; rindërtimi dhe mbrojtja e rrugëve lokale, rrugëve dhe objekteve tjera
infrastrukturore; mirëmbajtja e pastërtisë publike; mirëmbajtja, pastrimi dhe
shfrytëzimi i parqeve, kopshteve zoologjike, parqeve pyjore, zonave rekreative dhe
gjelbërimit; sinjalizimi i trafikut në rrugë dhe rrugë komunale; ndriçimi publik;
mirëmbajtja e varrezave, objekteve dhe infrastrukturës përcjellëse të varrezave;
mirëmbajtja e objekteve të hapura dhe të mbyllura për shitje me shumicë, tregjeve me
pakicë dhe zhdukja e kafshëve endacak; dekorimi i zonave të banuara, mirëmbajtja e
tualeteve publike dhe objekteve sanitare dhe mirëmbajtja e pajisjeve urbane.
Sipas ligjit shfrytëzuesi i shërbimit komunal është një individ, ose një person juridik
që i përdor shërbimet e ofruesit të shërbimit, të drejtat dhe obligimet e të cilit janë të
rregulluara me një kontratë të nënshkruar reciprokisht.54 Ofrimi i shërbimeve
komunale për një shfrytëzues të konsumit individual komunal është themeluar mbi
bazën e një kontrate të nënshkruar mes ofruesit dhe shfrytëzuesit të shërbimit në
mënyrë të përcaktuar me ligj55.
LShK RM përcakton se në qoftë se përdoruesi i shërbimit komunal, për të cilën është
nënshkruar një marrëveshje, nuk i paguan detyrimet për shërbimin komunal, ofruesi i
shërbimeve komunale mund të ndërpresë shërbimin e ofruar në mënyrë të përcaktuar
me kontratën për ofrimin e shërbimeve komunale. Sigurimi i shërbimeve komunale
mund të kufizohet përkohësisht për përdoruesin e konsumit individual komunal nëse
shërbimi është shfrytëzuar në mënyrë të papërshtatshme, tej vëllimit të lejuar, ose në
kundërshtim me dispozitat e Vendimit mbi rendin komunal. Pas përfundimit të
arsyeve për ndërprerjen e shfrytëzimit të shërbimit komunal, ofruesi i shërbimit është i
obliguar që menjëherë, ose jo më vonë se ditën e ardhshme nga dita kur kërkesa është
paraqitur nga ana e shfrytëzuesit të shërbimit, të vazhdojë me ofrimin e shërbimit
komunal. LShK RM gjithashtu e përcakton rolin e vetëqeverisjes lokale në rast të
grevës.
LShK RM parashikon miratimin e një vendimi mbi Rendin komunal dhe masat për
zbatimin e tij. Ky ligj parashikon se për zbatimin e këtij vendimi dhe masave, është
themeluar institucioni "drejtori komunale", e cila kujdeset për zbatimin e normave të
vendimit dhe të masave që i referohen: rregullimit të zonave të banuara; metodës dhe
vëllimit të shfrytëzimit të shërbimeve komunale; rregullimit, mirëmbajtjes, pastrimit
dhe shfrytëzimit të parqeve, kopshteve zoologjike, zonave të gjelbra dhe rekreative
dhe parqeve pyjore në zonat e banuara; mirëmbajtjes dhe përdorimit të hapësirave
publike në zonat e banuara; grumbullimit, transportit dhe trajtimit të mbeturinave
komunale; heqjes së objekteve të vendosura në mënyrë të paligjshme; mirëmbajtjes së
pastërtisë publike të zonave publike dhe të hapura përpara objekteve publike dhe
pastrimit të dëborës; kushteve për mbajtjen e kafshëve dhe manarëve në oborret e
ndërtesave të banimit kolektiv ose individual, në zonat e banuara; metodës së
mirëmbajtjes së pastërtisë në oborret e ndërtesave të banimit kolektiv ose individual

54. Neni 2, Ligji për shërbime komunale
55. Neni 18, Ligji për shërbime komunale
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në zonat e banuara; mënyrës së mirëmbajtjes dhe pastrimit të kanaleve të hapura të
kullimit dhe ndërtimit dhe mirëmbajtjes së rezervuarëve septik, etj.
Metodat e formulimit të çmimit për shërbimet komunale
Ligjet për shërbimet komunale i përcaktojnë parametrat bazë për çmimet e
shërbimeve komunale dhe metodën për vendosjen e çmimit, si dhe nevojën për
marrjen e pëlqimit nga Njësitë për vetëqeverisje lokale për ndryshime të mundshme të
çmimit për shërbimet komunale. Kjo metodë e përcaktimit të çmimeve për shërbime
të veçanta komunale është për shkak të faktit se ka të bëjë me kryerjen e shërbimeve
me interes publik dhe më së shumti ka vetëm një ofrues për një territor të caktuar, që u
mundëson të kenë pozicion monopolist që duhet të rregullohet dhe të kontrollohet. Po
ashtu, ofruesit e shërbimeve shpesh marrin ndihmë shtetërore që të ofrojnë shërbimet
komunale pa ndërprerje, dhe të jenë në gjendje ta bëjnë këtë për disa grupeve të
rrezikuara sociale me çmime të volitshme. Për shembull, është përcaktuar se çmimi i
shërbimeve komunale është vendosur nga ofruesi i shërbimit komunal pas pëlqimit
paraprak nga komunat, komunat e Qytetit të Shkupit, respektivisht të Qytetit të
Shkupit, ose nga Qeveria e Republikës e Maqedonisë, për ndërmarrjet publike të
themeluara nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë56.
Mbikëqyrja e zbatimit
Mbikëqyrja e zbtimit të këtij ligji kryhet nga një autoritet shtetëror përgjegjës për
aktivitetet në sferën e shërbimeve komunale57. Sidoqoftë, mbikëqyrja e inspekcionit
realizohet nga Inspektorët shtetëror komunale të Inspektoratit shtetëror komunal,
Inspektorët komunal të Komunës dhe Inspektorët komunal të komunave të Shkupit
dhe të Qytetit të Shkupit58. Inspektorati shtetëror komunal është një organ brenda
Ministrisë së transportit dhe lidhjeve, me status të personit juridik.
Inspektorët komunal të komunave, komunave në Qytetin e Shkupit dhe të Qytetit të
Shkupit, kryejnë mbikëqyrje inspektuese mbi: ndërmarrjet publike për kryerjen e
shërbimeve komunale, të themeluara nga komunat, respektivisht komunat e Qytetit të
Shkupit; individët dhe personat juridik me leje nga komuna për kryerjen e shërbimeve
të caktuara komunale në përputhje me ligjin; ndërmarrjet publike për kryerjen e
shërbimeve komunale, të themeluara nga Qyteti i Shkupit; individët dhe subjektet
juridike me leje nga Qyteti i Shkupit për kryerjen e shërbimeve të caktuara komunale
në përputhje me ligjin dhe dispozitat e Vendimit për rendin komunal59.
Ligji për Ndërmarrjet publike
Baza kryesore ligjore për ndërmarrjet publike është Ligji për ndërmarrjet publike. Ky
ligj, siç është rasti me shumë ligje të tjera në Republikën e Maqedonisë, është i
harmonizuar në një masë të madhe me acquis (shembull. Direktiva për transparencë
80/723/EEC) dhe nenit 86 të TBE. Përkufizimi i shërbimeve publike në këtë ligj
korrespondon me përkufizimin e shërbimeve publike në Ligjin për shërbimet
56. Neni 22, Paragrafi 2, Ligji për shërbimet komunale
57. Neni 29, Ligji për shërbimet komunale
58. Neni 30, Ligji për shërbimet komunale
59. Neni 34, Ligji për shërbimet komunale
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komunale, neni 2 dhe neni 4 par. 4. Sipas ligjit, shërbimet me interes publik janë
shërbimet ose shërbimet e caktuara përmes të cilave arrihet interesi publik"60.
Shërbimet me interes publik realizohen nga ndërmarrjet publike apo kompanitë e
ngarkuara me kryerjen e aktiviteteve me interes publik.
Në Republikën e Maqedonisë, shërbimet me interes publik mund të realizohen nga
persona fizik dhe juridik në bazë të një licence 61.
Ligji për vetëqeverisje lokale u mundëson komunave që të delegojë të drejtën për
kryerjen e punëve me interes publik përmes kontratës. Nga ana tjetër, Ligji për
Ndërmarrjet publike përcakton që shërbimi me interes publik në Republikën e
Maqedonisë, mund të kryhet nga persona fizik dhe juridik në bazë të një licence. Leja
për të kryer shërbime të caktuara me interesi publik nga persona fizik ose juridik
mund të jepet nga njësia për vetëqeverisje lokale.
Legislacioni sektorial
Kushtet e veçanta për kryerjen e shërbimeve komunale janë po ashtu të rregulluara me
ligje të ndryshme sektoriale:
Ligji për ujërat: Ky ligj i përfshin të gjithë aspektet e menaxhimit të ujit: përdorimin
dhe shpërndarjen e burimeve të ujit; mbrojtjen dhe kontrollin kundër ndotjes;
mbrojtjen nga efektet e dëmshme të ujit dhe planifikimin e qëndrueshëm të
menaxhimit me ujin. Ligji i Ujërave është një ligj kornizë dhe i përmban standardet
dhe parimet e përgjithshme, të drejtat, detyrimet dhe kompetencat e organeve të
administratës shtetërore, njësive të vetëqeverisjes lokale, si dhe të drejtat dhe
detyrimet e personave fizik dhe juridik në fushën e menaxhimit me ujin. Ligji i
rregullon çështjet që u referohen të gjithë ujërave sipërfaqësore dhe nëntokësore;
objektet dhe shërbimet për menaxhimin e ujit; Vendosjen institucionale dhe
financimin e menaxhimit me ujin, si dhe kushtet për mënyrën dhe procedurat për
përdorimin apo shkarkimin në ujë, dhe bashkëpunimin ndërkombëtar në fushën e
menaxhimit me ujin.
Ligji për furnizimin me ujë të pijshëm dhe kullimin e ujërave të zeza urbane: Sipas
ligjit, furnizimi i ujit të pijshëm dhe kullimin e ujërave të zeza urbane te pranuesi
është një shërbim me interes publik62. Ky shërbim bie në kategorinë e kompetencave
të përgjithshme të VQL.
Për të përfituar nga ky shërbim publik ligji urdhëron që ofruesi i shërbimit dhe klienti
të nënshkruajë një kontratë e cila i rregullon të drejtat dhe detyrimet reciproke. Ligji
megjithatë nuk kërkon përpilim të kontratave për shërbime specifike. Në pvrputhje me
ligjin e ri për përcaktimin e çmimit të shërbimeve të ujit, neni 6 i Ligjit për furnizim të
ujit të pijshëm dhe kullim të ujërave të zeza urbane nuk do të jetë i vlefhsëm nga 1
shtatori, kur metodologjia e përgatitur nga rregullatori (KRE) do të hyjë në fuqi. Neni
6 i Ligjit për furnizim të ujit të pijshëm dhe kullim të ujërave të zeza urbane, që është
akoma në fuqi, i përcakton dispozitat për çmimin e ujit të pijshëm dhe ujit të kullimit,
të imponuar nga metodologjia e bazuar në kritere të caktuara. Çmimi për çdo m3 të
ujit të harxhuar mbi konsumin mestarar (bazuar për anëtarë të familjes), përcaktohet
(deri më 01.09.2016) nga ofruesi i shërbimit, pas pëlqimit paraprak të themeluesit.
60. Neni 2, Ligji për shërbimet komunale
61. Neni 43, Ligji për shërbimet komunale
62. Neni 4, Ligji për furnizim me ujë të pijshëm dhe kullimi i ujërave të zeza urbane
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Ofruesi i shërbiimit e përcakton tarifën për shfrytëzuesin e shërbimit për bashkëngjitje
në sistemin e ujësjellësit dhe kanalizimit. Themeluesi e miraton tarifën për kyçje në
sistemet e furnizimit me ujë dhe të kanalizimit63.
Mjetet financiare për realizimin e aktiviteteve të ofruesit të shërbimeve do të
sigurohen nga pagesa për përdorimin e atyre shërbimeve dhe nga tarifa për kyçje në
sistemin e furnizimit me ujë dhe kanalizimit64. Çmimi për ujin e pijshëm dhe kullimin
e ujërave të zeza urbane dhe ujërave atmosferike është shprehur në MKD (Denarë të
Maqedonisë) për m3. Çmimi varet nga kostoja e furnizimit të ujit të pijshëm deri te
shfrytëzuesit e shërbimit dhe kullimit të ujërave të zeza urbane, kostoja e mbrojtjes së
mjedisit përreth burimit dhe vetë burimir, kostot e shërbimit, kostot e mirëmbajtjes,
zëvendësimit të pjesëve të këmbimit dhe dëmtimeve tjera, investimeve kapitale,
kamatës për kthimin e investimeve kapitale dhe harxhimeve tjera. Përcaktimi i çmimit
bëhet përmes kësaj metodologjie, bazuar në kriteret vijuese:
 Sasia e harxhuar e ujit nga shfytëzuesit e shërbimit, si një mesatare dhe
shfrytëzim i tepërt, dhe
 Kategoritë e shfrytëzuesve të shërbimit.
Vendosja e çmimit është e lidhur ngushtë me të drejtën për shërbime të përballueshme. Kjo është arsyeja pse është e rëndësishme që kategoritë e përdoruesve të renditen
në mënyrë eksplicite në ligj. Me qëllim të përmbushjes së të drejtës për shërbime të
përballueshme, ofruesi duhet ta bëjë publike rregullimin e çmimit dhe kjo duhet të
përshkruhet drejtpërsëdrejti në ligj. Po ashtu, përderisa ligji thotë se ofruesi është i
obliguar që përdoruesve (personave juridik) tu dërgojë faturë në mënyrë elektronike
dhe individëve me kërkesë të tyre, nuk arrin të imponojë në mënyrë specifike detyrën
e ofruesit të shërbimit për dërgim të faturave të qarta, të detajuara dhe që kuptohen
lehtë.
Pjesa 2 e Ligjit, e titulluar "Termat dhe kushtet për kryerjen e veprimtarisë" liston
aktivitetet që janë kryer nga ofruesit e shërbimeve. Në të njëjtin nen, paragrafi 2
thekson se për kryerjen e këtyre aktiviteteve, ofruesi i shërbimeve dhe konsumatori
duhet të nënshkruajnë një kontratë e cila i rregullon të drejtat dhe obligimet e
ndërsjella65. Kjo mund të shpijë në një përfundim se ofruesit e shërbimeve janë në një
pozitë të favorizuar, sepse ato i përcaktojnë kushtet e përgjithshme të kontratës.
Për sa u përket detyrimeve, ofruesi i shërbimit është i obliguar tu sigurojë konsumatorëve ujë të pijshëm me furnizim të përhershëm dhe të vazhdueshëm, të
përshtatshëm dhe të pastër përmes një sistemi të ndërtuar për furnizimin me ujë dhe
kullimin e ujërave të zeza urbane përmes një sistemi të ndërtuar të kanalizimit.
Konsumatori nuk mund të kërkojë kompensim në rastet e ndërprerjes për shkak të
forcave madhore për shkak të të gjitha arsyeve të deklaruara rreth asaj se çfarë
konsiderohet si ndërprerje për shkak të forcës madhore. Në rast të forcës madhore,

63. Neni 6, paragrafi 7 dhe Neni 7 paragrafi 1 dhe 3, Ligji për furnizim me ujë të pijshëm dhe
kullimi i ujërave të zeza urbane
64. Neni 6, paragrafi 1,2,3,4, Ligji për furnizim me ujë të pijshëm dhe kullimi i ujërave të
zeza urbane
65. Neni 5, paragrafi 1 dhe 2, Ligji pë furnizim me ujë të pijshëm dhe kullim të ujërave të
zeza urbane
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ofruesi i shërbimit duhet ti informojë konsumatorët për pengesën ose ndërprerjen e
ofrimit të shërbimeve66.
Ofruesi i shërbimit është i obliguar të kryejë ekzaminimin e sigurisë sanitare të ujit të
pijshëm në mënyrë që është në përputhje me ligjin dhe rregullat që rrjedhin prej tij.
Në raste kur konsumatorët nuk mund të furnizohen me ujë të pijshëm në mënyrë të
vazhdueshme më shumë se 12 orë, ofruesi i shërbimit është i obliguar ti furnizojë
konsumatorët me ujë të pijshëm në një mënyrë që do të përcaktohet me Planin për
kryerjen e aktiviteteve në raste të emergjencës. Ky plan është miratuar nga ofruesi i
shërbimeve me pëlqimin e themeluesit, në përputhje me standardet dhe vlerat për
cilësinë e ujit dhe sasinë e nevojshme të ujit. Në rast të tillë ofruesi i shërbimeve është
i obliguar ti informojë konsumatorët për mënyrën e kryerjes së aktivitetit67.
Një çështje tjetër që nuk mbulohet me ligj, është faturimi për shërbimet, në raste kur
shërbimet nuk janë siguruar për shkak të gjithë arsyeve të përcaktuara në ligj. Meqë
ligji i përcakton qartë detyrat e ofruesit të shërbimeve në rast të ndërprerjes së
shërbimit, ai nuk arrin ti rregullojë të drejtat e konsumatorëve për të mos paguar ose të
mos faturohen/ngarkohen për periudhën që shërbimi nuk mund të sigurohet.
Pjesa e III e ligjit e rregullon ndërtimin, mirëmbajtjen dhe mbrojtjen e sistemeve për
furnizim me ujë dhe kullim. Bara për ndërtimin dhe mirëmbajtjen bie nën
përgjegjësinë e vetme të ofruesit të shërbimeve.
Sasia e ujit të konsumuar matet me ujëmatës (kryesor dhe të veçantë). Verifikimi i
njehsorëve bëhen në kurriz të ofruesit të shërbimeve dhe në të njëjtën kohë lloji dhe
madhësia e matësve të ujit përcaktohet nga ofruesi i shërbimeve. Kjo e pengon njërën
nga të drejtat themelore të konsumatorit, të drejtën për të zgjedhur dhe potencialisht të
drejtën për shërbime të përballueshme nëse kërkesat për llojin dhe madhësinë e
njehsorit i tejkalojnë llojet themelore të matësve funksional. Po ashtu, duke e obliguar
shfrytëzuesin që të lejojë qasje për punonjësit e autorizuar të shërbimit për lexim të
njehsorëve, ligji nuk u mundëson konsumatorëve të gëzojnë të drejtën për kontrollin e
konsumit si një prej të drejtave themelore të konsumatorit në shërbimet komunale.
Nëse matësi është me defekt, shpenzimet për zëvendësimin e tij bien mbi
shfrytëzuesin. Shpenzimet për shkyçje dhe kyçje të sërishme po ashtu barten nga
shfrytëzuesi në bazë të kësaj, duke e vendosur kështu shfrytëzuesin/konsumatorin në
pozitë të pafavorshme.
Mbikëqyrja e zbatimit të këtij ligji do të kryhet nga ministria përgjegjëse68.
Mbikëqyrja inspektuese mbi zbatimin e këtij ligji dhe të rregulloreve që rrjedhin prej
tij kryhet nga inspektori komunal i komunës dhe inspektori i autorizuar komunal i
Qytetit të Shkupit, Inspektorati shtetëror i mjedisit, Inspektorati shtetëror komunal,
Drejtoria e ushqimit përmes inspektorëve shtetërorë dhe Inspektoratit shtetëror sanitar
dhe shëndetësor dhe inspektorate tjera brenda mandatit të tyre të përcaktuar me ligj69.

66. Neni 8, paragrafi 1,2,3 dhe 4, Ligji pë furnizim me ujë të pijshëm dhe kullim të ujërave të
zeza urbane
67. Neni 9 dhe 110, paragrafi 1 dhe 2, Ligji pë furnizim me ujë të pijshëm dhe kullim të
ujërave të zeza urbane
68. Neni 35, Ligji për furnizim me ujë të pijshëm dhe kullim të ujërave të zeza urbane
69. Neni 36, Ligji për furnizim me ujë të pijshëm dhe kullim të ujërave të zeza urbane
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Inspektorët e listuar më sipër duhet të kryejnë procedurën në pajtim me këtë Ligj dhe
Ligjin për mbikëqyrje inspektuese ("Gazeta zyrtare" nr. 50/10)70. Kundër vendimit të
inspektorëve të listuar më lartë, në një afat prej 8 ditësh, mund ti dorëzohet ankesë
Komisionit shtetëror të shkallës së dytë për vendosje në procedura administrative dhe
procedura të punësimit71.
Ligji i ri për përcaktimin e çmimit për shërbimeve të ujit, për sai i përket
metodologjisë për përcaktimin e çmimit për shërbimet e ujit, në Nenin 5, paragrafi 2,
përcakton se çmimi i shërbimit të ujit varet nga sasia tarifës për shërbim të ujit, sasinë
e kostos për përdorimin e ujit të përcaktuar me Ligjin për ujërat ose me ligje të tjera,
si dhe nga taksat e përcaktuara me ligj. Paragrafi 3 i të njëjtit nen përcakton se shuma
e tarifës për shërbimin e ujit varet nga kostot që i ka ofruesi i shërbimeve, që të ofrojë
shërbimin e ujit, përfshi shpenzimet për mbështetje teknike, të cilat përllogariten në
bazë të Metodologjisë për përcaktimin e tarifave për shërbimin e ujit. Paragrafi 4 i
nenit 5 thekson se në llogaritjen e tarifës për shërbimin e ujit janë përfshirë
shpenzimet për shërbimin e ujit dhe mbështetjen teknike që bazohen në: 1) harxhimet
operative dhe harxhimet për mirëmbajtje; 2) harxhimet për investime kapitale; dhe 3)
harxhimet, taksat dhe të dhënat tjera të përcaktuara me ligj.
Paragrafi 7 i nenit 9 nga Ligji i ri për përcaktimin e çmimit të shërbimeve të
ujitpërcakton se Komisioni Rregullator për Energjetikë duhet të mbajë konsultime me
ofruesit e shërbimeve të ujit dhe shoqatat e shfrytëzuesve të fundit (konsumatorët), si
dhe me organet shtetërore të cilët janë përgjegjës për menaxhimin e ujit dhe
veprimtaritë komunale. Në periudhën para miratimit të Ligjit, nuk janë organizuar
diskutime dhe debate publike, edhe pse kjo çështje e ndjeshme ka të bëjë me të gjithë
qytetarët në Republikën e Maqedonisë.
Ligji për menaxhimin e mbeturinave: Korniza ligjore për menaxhimin me mbeturinat
është vendosur nga Ligji i vitit 2004 për menaxhim me mbeturinat.
Ligji për menaxhimin e mbeturinave i rregullon çështjet e menaxhimit të mbeturinave;
parimet dhe objektivat për menaxhimin e mbeturinave; planet dhe programet për
menaxhimin e mbeturinave; të drejtat dhe obligimet e personave fizik dhe juridik
lidhur me menaxhimin e mbeturinave; të drejtat dhe obligimet e personave juridik dhe
fizik që prodhojnë produkte dhe bëjnë paketimin dhe që në fund të afatit e ndotin
mjedisin; mënyrën dhe kushtet e grumbullimit, transportit, trajtimit, ruajtjes,
përpunimit dhe deponimit të mbeturinave; importimit, eksportimit dhe tranzitimit të
mbeturinave; mbikëqyrjen; sistemet informative; dhe financimin e menaxhimit të
mbeturinave.
Menaxhimi i mbeturinave, në kuptim të këtij ligji, është një varg aktivitetesh,
vendimesh dhe masash për shmangien dhe reduktimin e sasinë së mbeturinave të
prodhuara dhe ndikimin e tyre negativ ndaj mjedisit, jetës dhe shëndetit të njerëzve,
përfshi edhe trajtimin e mbetjeve. LMM i dallon llojet e ndryshme të mbeturinave.
Megjithatë dallimi më i rëndësishëm është mes mbetjeve të rrezikshme dhe mbetjeve
jo të rrezikshme, për shkak se ka procedura të ndryshme për trajtimin e këtyre dy
llojeve të mbeturinave. Është me rëndësi të theksohet që komunat dhe Qyteti i Shkupit

70. Neni 40, paragrafi 3, Ligji për furnizim me ujë të pijshëm dhe kullim të ujërave të zeza
urbane
71. Neni 41, Ligji për furnizim me ujë të pijshëm dhe kullim të ujërave të zeza urbane
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kanë përgjegjësi lidhur me menaxhimin komunal të mbeturinave dhe mbeturinave
tjera jo të rrezikshme72.
Ligji për menaxhimin e mbeturinave e trajton menaxhimin e mbeturinave si një
veprimtari me interes publik që duhet të kryhet në përputhje me këtë ligj dhe normat e
miratuara në bazë të këtij ligji. Neni 46 i përshkruan mënyrat e realizimit të shërbimit
publik nga ana e komunave dhe Qytetit të Shkupit. Grumbullimi dhe transportimi i
mbeturinave komunale, mirëmbajtja e pastërtisë publike, trajtimi i mbeturinave
komunale, si dhe menaxhimi dhe mirëmbajtja e lokacioneve për grumbullimin e
mbeturinave selektive përfaqëson shërbim publik me rëndësi lokale73. Me propozim të
kryetarit të komunës dhe të Qytetit të Shkupit, Këshilli komunal dhee Këshilli i
Qytetit të Shkupit mund të themelojnë një ndërmarrje publike për grumbullimin dhe
bartjen e mbeturinave komunale dhe llojeve tjera të mbeturinave të parrezikshme.
Për qëllim të kryerjes së këtij aktiviteti, dy apo më shumë komuna, si dhe komunat
dhe Qyteti i Shkupit, mund të krijojnë një ndërmarrje të përbashkët publike. Kryetari i
komunës dhe i Qytetit të Shkupit mund t’ua besojë personave juridik dhe fizik,
grumbullimin dhe transportin e mbeturinave komunale dhe llojeve tjera të
mbeturinave të parrezikshme, me anë të një Kontrate për kryerjen e punëve me interes
publik me rëndësi lokale për një ose më tepër komuna ose për Qytetin e Shkupit, në
përputhje me procedurën e tenderimit publik. Këto persona juridik dhe individë duhet
të kenë licencë për grumbullimin dhe transportimin e mbeturinave. Kontrata e lidhur
midis personave juridik dhe fizik dhe komunës apo të Qytetit të Shkupit për
grumbullimin dhe transportimin e mbeturinave komunale dhe llojeve tjera të
mbeturinave të parrezikshme, duhet të miratohet nga organi i administratës publike
përgjegjëse për çështjet e mjedisit . Grumbullimi dhe bartja e mbeturinave komunale
dhe llojeve tjera të mbeturinave të parrezikshme mund të kryhet nga persona juridik
dhe individë që posedojnë një licencë të lëshuar nga organi i administratës publike
përgjegjëse për çështjet e mjedisit74.
Për dallim nga Ligji për furnizimin me ujë të pijshëm dhe kullim të ujërave të zeza
urbane, Ligji për menaxhim me mbeturina, është më i përqendruar në mbrojtjen e
mjedisit. Kjo me gjasë për shkak se mbrojtja e mjedisit të ujit është e rregulluar me
Ligjin për ujërat. Vetëm neni 8, paragrafi 1 dhe neni 8 i Ligjit për furnizim me ujë të
pijshëm dhe kullim të ujërave të zeza urbane përcaktojnë një obligim për ofruesit e
shërbimeve që të sigurojnë ujë të pijshëm të pastër dhe të përshtatshëm për
konsumatorët. Një nga parimet e Ligjit për menaxhimin e mbeturinave është parimi i
mbrojtjes së mjedisit gjatë menaxhimit të mbeturinave. Një pjesë e madhe e
dispozitave të LMM, merren me mbrojtjen e mjedisit. Vetë LMM parashikon se Ligji
për Mjedisin po ashtu do të zbatohet edhe për menaxhimin e mbeturinave (neni 5,
paragrafi 1). Parimi i mbrojtjes së mjedisit i jep këtij shërbimi karakterin e të drejtës
themelore të konsumatorit, meqë e njëjta është e garantuar me Kushtetutën e
Republikës së Maqedonisë.
Në lidhje me procedurat e përcaktuara në LMM, Ligji për menaxhimin e mbeturinave
parashikon zbatimin plotësues të dispozitave të Ligjit për procedurë të përgjithshme
administrative.
72. Neni 22, Ligji për menaxhimin e mbeturinave
73. Neni 46, Ligji për menaxhimin e mbeturinave
74. Neni 45 dhe 46, paragrafi 11, Ligji për menaxhimin e mbeturinave
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Një nga parimet themelore të LMM është parimi i gjithanshmërisë së shërbimit.
Gjithanshmëria e shërbimit lidhur me menaxhimin e mbeturinave do të sigurohet
përmes: mos-diskriminimit; qëndrueshmërisë së shërbimit; cilësisë dhe efikasitetit;
transparencës; çmimit të pranueshëm në aspekt ekonomik; dhe mbulimit të plotë të
zonës së ofrimit të shërbimeve75. Në një vijë me këtë është edhe neni 47 i LMM, i cili
siguron zbatimin e parimit të gjithanshmërisë së shërbimit në nivel lokal. Me
propozim të kryetarit të komunës ose të qytetit të Shkupit, Këshilli i komunës ose i
Këshillit të Qytetit të Shkupit, në përputhje me parimin e gjithanshmërisë së shërbimit
do ti përcaktojë kushtet, mënyrën dhe skemat për grumbullimin dhe transportin e
mbeturinave komunale dhe llojeve tjera të mbeturinave të parrezikshme, si dhe
procedurat për ndarjen e komponentëve të rrezikshme nga mbeturinat komunale dhe
llojet tjera të mbeturinave të parrezikshme. Rregullorja po ashtu do të përcaktojë: 1.
zonat ku do të realizohet shërbimi i gjithanshëm; 2. kushtet që duhet të përmbushen
nga ofruesi i shërbimeve; 3. mënyrat në të cilat do të shfrytëzohen shërbimet; 4. llojet
e dënimeve dhe stimulimeve; 5. kërkesat teknike dhe kërkesat tjera që kanë të bëjnë
me ofrimin e shërbimeve për grumbullimin dhe transportimin e mbeturinave dhe
mirëmbajtjen e pastërtisë publike komunale; dhe 6. mënyrën e llogaritjes së tarifës për
shërbimet e ofruara. Kryetarët e komunave dhe kryetari i Qytetit të Shkupit, përveç
publikimit në gazetat zyrtare të komunave dhe të Qytetit të Shkupit, i informojnë
shfrytëzuesit e shërbimeve për aktet e miratuara.
Për sa i përket çmimit për shërbimet që ofrohen, ka dallime rreth përcaktimit të
çmimit në LMM dhe Ligjin për furnizimin me ujë të pijshëm dhe kullim të ujërave të
zeza urbane. Dispozitat që kanë të bëjnë me përkufizimin e çmimeve duhet të
harmonizohen në të dy ligjet për shkak të faktit se shërbimet e përcaktuara në ligjet
kryhen nga të njëjtat ndërmarrje publike. Në LMM tarifa për grumbullimin dhe
transportimin e mbeturinave komunale miratohet nga këshillat e komunave dhe nga
këshilli i Qytetit të Shkupit, me propozim të kryetarëve të komunave dhe kryetarit të
Qytetit të Shkupit, në raste kur ofruesi i shërbimit është një ndërmarrje publike e
themeluar nga komunat dhe qyteti i Shkupit. Tarifa për grumbullimin dhe
transportimin e mbeturinave komunale do të përcaktohet në kontratë, në raste kur
ofruesi i shërbimeve është një person juridik ose individ76. Në bazë të Ligjit për
furnizim me ujë të pijshëm dhe kullim të ujërave të zeza urbane, çmimi përcaktohet
nga ofruesi i shërbimeve, me pëlqim paraprak të themeluesit (komunat dhe Qyteti i
Shkupit). Ofruesi i shërbimeve përcakton një pagesë për shfrytëzuesit e shërbimit të
kyçjes në sistemin e ujësjellësit dhe kanalizimit. Themeluesi jep pëlqim për tarifën për
kyçje në sistemet77. Si një mungesë e madhe në dy ligjet është fakti se ligjet kujdesen
vetëm për nevojat e ofruesve të shërbimeve dhe shpenzimet e tyre. Konsumatorët,
sidomos konsumatorët e cenueshëm dhe nevojat dhe resurset e tyre nuk janë marrë
parasysh.
Një tjetër mospërputhje që mund të konsiderohet në këto dy ligje janë dispozitat që e
rregullojnë mbikëqyrjen e ligjit. Sipas LMM, organi i administratës shtetërore,
përgjegjës për çështjet e mjedisit do të mbikëqyrë zbatimin e këtij ligji dhe të
rregullave të miratuara në bazë të këtij ligji. Mbikëqyrja në aspektin e inspektimeve
75. Neni 11, Ligji për menaxhimin e mbeturinave
76. Neni 121, Ligji për menaxhimin e mbeturinave
77. Neni 6, paragrafi dhe neni 7, paragrafi 1 dhe 3 i Ligjit për furnizim me ujë të pijshëm dhe
kullim të ujërave të zeza urbane
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rreth zbatimit të këtij ligji dhe rregullave të miratuara në bazë të këtij ligji, kryhet nga
Inspektorati shtetëror për mjedisin jetësor. Sa u përket kompetencave të komunave
dhe Qytetit të Shkupit, të përcaktuara me këtë Ligj, mbikëqyrja inspektuese rreth
zbatimit të këtij ligji do të kryhet nga inspektorët e autorizuar mjedisor të komunave
dhe të inspektorëve të autorizuar mjedisor të qytetit të Shkupit. Mbikëqyrja
inspektuese rreth zbatimit të këtij ligji për sa i përket prodhimit, përzgjedhjes dhe
paketimit të mbeturinave mjekësore do të kryhet nga Inspektorati shtetëror sanitar dhe
shëndetësor në bashkëpunim me Inspektorin shtetëror mjedisor. Mbikëqyrjen
inspektuese rreth zbatimit të këtij ligji për sa i përket tregtisë dhe paketimit të
produkteve, etiketimit dhe paketimit të produkteve dhe informimit të konsumatorëve,
do të kryhet nga Inspektori shtetëror i tregut78. Në bazë të Ligjit për furnizim me ujë të
pijshëm dhe kullim të ujërave të zeza urbane, mbikëqyrja e zbatimit të këtij ligji, do të
kryhet nga ministria përgjegjëse. Mbikëqyrja inspektuese rreth zbatimit të Ligjit për
furnizimin me ujë të pijshëm dhe kullim të ujërave të zeza urbane dhe normave të
miratuara në bazë të këtij ligji, kryhet nga inspektori komunal i komunës dhe
inspektori i autorizuar komunal i Qytetit të Shkupit, Inspektorati shtetëror i mjedisit,
Inspektorati shtetëror komunal, Agjencia e ushqimit dhe veterinarisë përmes
inspektorëve shtetërorë dhe Inspektorati shtetëror sanitar dhe shëndetësor, dhe
inspektorateve tjera brenda mandatit të tyre të përcaktuar me ligj79. Në shumicën e
komunave dhe në Qytetin e Shkupit aktivitetet që i rregullojnë këto dy ligje kryhen
nga e njëjta ndërmarrje publike. Kjo mund të sjellë një konfuzion për konsumatorët se
kush është përgjegjës për mbikëqyrjen e zbatimit të këtyre ligjeve, sidomos për shkak
të faktit se dispozitat për inspektorët komunal në LMM, janë shlyer. Në të vërtetë,
mbikëqyrja inspektuese rreth zbatimit të këtij ligji do të kryhet nga inspektorët e
autorizuar mjedisor të komunave dhe nga inspektorët e autorizuar mjedisor të qytetit
të Shkupit.
Përveç ligjit për menaxhimin e mbeturinave, Strategjia për menaxhimin e
mbeturinave, 2008-2020 përfshin politika kombëtare lidhur me menaxhimin e
mbeturinave sipas të cilit ekzistojnë probleme në të gjitha fushat e operimit në
menaxhimin me mbeturinat.
Furnizimi me ngrohje: Korniza ligjore që ka të bëjë me marrëdhëniet kontraktuale
përbëhet nga një numër i rregulineve relevante, duke përfshi:
Ligjin për mbrojtjen e konsumatorit (LMK)
Ligjin për obligimet (LO)
Ligjin për energjinë (LE)
Rregulloren për kushtet për furnizim me ngrohje (Rregullore)
Duke marrë parasysh strukturën aktuale të kornizës ligjore, LMK duhet të ketë një
zbatim primar. Në fakt, ky ligj zbatohet si një ligj të veçantë, në marrëdhëniet
ndërmjet konsumatorëve dhe tregtarëve. Konsumatori është përcaktuar si person fizik
që blen mallra apo shërbime për konsum personal afër të gjithëve që janë jashtë
zanatit, biznesit apo profesionit të tij, ndërsa tregtari është përcaktuar si një entitet
fizik apo juridik në sjelljen e tregut sipas këtij ligji, për të gjithë aktet që lidhen me
zanatin, afarizmin, zejen apo profesionin e tij dhe cilido person që vepron në emër të

78. Neni 126, paragrafi 1,2,3 dhe 4, Ligji për menaxhimin e mbeturinave
79. Neni 35 dhe 36 Ligji për furnizim të ujit të pijshëm dhe kullim të ujërave të zeza urbane
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tij ose në emër të tregtarit80. LO po ashtu duhet të vlejë, sepse sipas LMK, nëse nuk
është rregulluar ndryshe me LMK në marrëdhëniet kontraktuale ose marrëdhëniet
tjera për furnizimin e mallrave dhe shërbimeve, do të zbatohen dispozitat e LO81.
Në lidhje me dispozitat kontraktuale të kontratave për furnizimin me energji për
ngrohje, duke marrë parasysh çështjen specifike të analizës, më me rëndësi do të ishte
të merret parasysh pëlqimi i dispozitave të përmendura të kontratës me dispozitat e
LMK-së që kanë të bëjnë me kushtet e padrejta në kontratat e konsumatorit82. Kështu
që, në kontratat e konsumatorit një dispozitë konsiderohet si e padrejtë nëse është
negociuar ndaras dhe në kundërshtim me parimin e kujdesit dhe ndershmërisë, dhe
krijon një disproporcion të qartë ndërmjet të drejtave dhe obligimeve të palëve në dëm
të konsumatorit83.
Siç mund të shihet, ligji në përgjithësi vlen për dispozitat kontraktuale të cilat nuk
janë të negociuara në mënyrë individuale dhe më pas është thënë se një dispozitë e
veçantë kontraktuale do të konsiderohet se nuk është negociuar në baza individuale
nëse kjo dispozitë është formuluar paraprakisht nga ofruesi i shërbimit dhe
konsumatori nuk ka pasur asnjë ndikim mbi përmbajtjen e saj, veçanërisht në qoftë se
dispozitat janë shkruar paraprakisht në kontratën standarde nga ofruesi i shërbimit84.
Dispozitat e traktateve të rëndësishme të furnizimit me ngrohje bien nën këto terma.
Disa dispozita më specifike që konsiderohen të padrejta janë të rregulluara me
dispozitat e mëtejshme të ligjit (Neni 54-77). Zbatimi i dispozitave të përgjithshme të
Nenit 53 të LMK-së mbetet edhe nëse kjo dispozitë e veçantë nuk mbulohet nga Neni
54-77 i LMK-së, në mënyrë që gjykata, në çdo situatë të veçantë, mund të vlerësojnë
nëse një dispozitë e veçantë në kontratën e konsumatorit është e drejtë apo jo. Si
rregull, dispozitat e padrejta kontraktuale janë të pavlefshme85. Çdokush që ka një
interes të arsyetuar për mbrojtjen e konsumatorëve, si dhe shoqatat për mbrojtjen e
konsumatorit, mund t'i kërkojnë gjykatës deklarimin e një dispozitë të kontratës të
pavlefshme, në qoftë se janë të vendosur që ajo dispozitë, sipas dispozitave të këtij
kapitulli është e padrejtë86.
Çështja është se si dispozitat e deklaruara të LMK-së (dhe dispozitat e LO) zbatohen
në situatë ligjore, veçanërisht për shkak se ligji përmban dispozita të veçanta që vlejnë
për shërbimet publike që u janë ofruar konsumatorëve. Shitja e energjisë termike, ndër
të tjera, konsiderohet si një shërbim publik, në aspekt të LMK-së. Meqë shërbimet
publike që ofrohen për klientët rregullohen me një seksion të veçantë të ligjit (Neni
118-120), shtrohet pyetja nëse dispozitat tjera ligjore, sidomos ato që lidhen me
dispozitat e padrejta të kontratave të konsumatorëve, janë të zbatueshme për
shërbimet publike që janë u ofrohen konsumatorëve. Kjo ndodh veçanërisht për shkak
80. Neni 4 (1) fjalia 1 dhe Neni 4 (1), artikulli 2 , Ligji për mbrojtjen e konsumatorit
81. Neni 2 (2), Ligji për mbrojtjen e konsumatorit
82. Neni 53-83, Ligji për mbrojtjen e konsumatorit
83. Neni 53 (1), Ligji për mbrojtjen e konsumatorit
84. Neni 53 (2), Ligji për mbrojtjen e konsumatorit
85. Neni 82 (1), Ligji për mbrojtjen e konsumatorit
86. Neni 83 (1), Ligji për mbrojtjen e konsumatorit
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se, pavarësisht nga fakti se LMK nuk përmban një dispozitë të qartë se dispozitat e
LPK-së nuk do të vlejnë për shërbimet publike, meqë disa shërbime publike janë nën
regjim të ligjeve të veçanta.
Në situatën aktuale, furnizimi me ngrohje rregullohet me një ligj të veçantë, dhe ky
është LE. Në mënyrë të veçantë ai vjen sipas rregullave mbi kushtet për ofrimin e
ngrohjes, të miratuara nga Komisioni rregullator për energjetikë i Republikës së
Maqedonisë. Rregullorja është miratuar në bazë të Ligjit të mëparshëm për Energji
(Gazeta zyrtare e RM nr. 63/06, 36/07, 106/08 119/10). Ky ligj dhe aktet nënligjore i
rregullojnë, mes tjerash, edhe të drejtat dhe obligimet e palëve kontraktuese apo
furnizuesve të llojit të veçantë të energjisë. Për qëllim të ekspozimit të veçantë, janë
konsumatorët në kuptimin e LMK-së. Rregullorja Rregullorja shikuar ligjërisht i
përmban kushtet e përgjithshme të kontratave. Në kuptimin e nenit 130 (1) të LO, i
cili siguron se kushtet e përgjithshme të kontratës janë dispozita kontraktuale të
përpiluara për një numër më të madh kontratash, ku njëra palë (një përpilues) para ose
gjatë kohës së lidhjes së kontratës, ua ofron dikujt tjetër, qoftë se është përfshirë në
kontratën e formuluar (tipike), ose një marrëveshje në të cilën mund të thirret.
Së këndejmi hapet çështja nëse dispozitat e Rregullores I nënshtrohen kontrollit
gjyqësor, nëse ato përmbajnë dispozita të padrejta kontraktuale, për sa i përket LMK.
E njëjta gjë padyshim vlen për kontratat individuale të furnizimit për shpërndarjen e
energjisë për ngrohje, ku dispozitat janë të përfshira. Dispozitat që rregullojnë kushtet
e padrejta kontraktuale nuk vlejnë nëse kontrata përfshin dispozita të detyrueshme,
respektivisht nëse kontrata përfshin dispozita të konventave dhe marrëveshjeve
ndërkombëtare të cilat janë ligjërisht të obligueshme për Republikën e Maqedonisë87.
Kjo krijon një dilemë për sa i përket raportit midis Rregullores nga njëra anë dhe të
LMK dhe LO nga ana tjetër. Kjo është e rëndësishme sepse Neni 131 i LO rregullon i
situatat në të cilat dispozita të caktuara të kushteve të përgjithshme të kontratës janë të
pavlefshme.
Shërbimet për Parkim: Korniza ligjore që ka të bëjë me shërbimin për parkim,
përbëhet nga një numër i rregulliemeve relevanet, përfshi:
Ligjin për aktivitete komunale (LAK)
Ligji për ndërmarrjet publike (LNP)
Ligji për Qytetin e Shkupit (LQSh)
Vendimi për Zonat publike për parkim të Qytetit të Shkupit (Vendim)
LQSh i sqaron dhe rendit aktivitetet komunale, ku paragrafi 13 i radhit shërbimet për
parki si një aktivitet komunal: "mirëmbajtja dhe shfrytëzimi i zonave publike për
parkim, që do të thotë mirëmbajtja e zonave dhe objekteve dhe sigurimi i shërbimeve
të përshtatshme, si dhe përcaktimi i mënyrës së shfrytëzimit."88
Sipas LNP, shërbimet me interes publik janë "shërbimet apo aktivitetet e posaçme të
shërbimeve të cilat kryhen me qëllim të përmbushjes së interesit publik."89 Aktivitetet
me interes publik realizohen nga ndërmarrjet publike ose kompanitë të cilëve u është
besuar kryerja e shërbimeve me interes publik. Kjo po ashtu u referohet ndërmarrjeve
komunale të themeluara nga ana e komunave për parkim. Ka një paqëndrueshmëri për
87. Art. 53 (4), Law on Consumer Protection
88. Neni 3, Ligji për shërbimet komunale
89. Neni 2, paragrafi 1 dhe 2, Ligji për ndërmarrjet publike
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sa i përket kushteve për kryerjen e shërbimeve publike midis Ligjit për ndërmarrjet
publike dhe Ligjit për vetëqeverisje lokale (LVL), sepse LNP përcakton se shërbimet
publike mund të kryhen në bazë të një leje90, dhe sipas LVL, e drejta për kryerjen e
shërbimeve me interes publik jepet përmes një kontrate.
Një akt tjetër juridik që rregullon shërbimin e parkimit, konkretisht në Qytetin e
Shkupit është Vendimi për zonat publike për parkim të Qytetit të Shkupit. Vendimi
thirret në dy ligje: LVL, ku thuhet se Këshilli komunal jep leje për kryerjen e
veprimtarisë me interes publik me rëndësi lokale91, dhe LQSh, ku në kompetencat e
Qytetit të Shkupit është theksuar se ndërtimi, mirëmbajtja dhe shfrytëzimi i zonave të
parkimit publik me rëndësi për Qytetin e Shkupit është pjesë e aktiviteteve komunale
në kompetencë të Qytetit të Shkupit92.
Neni 5 i Vendimit i përcakton zonat publike për parkim me rëndësi për Qytetin e
Shkupit. Shërbimi komunal i parkimit kryhet nga Ndërmarrja publike komunale
"Parkingu i qytetit" - Shkup. Por, neni i ardhshëm 7 përcakton se zonat e parkimit
publik të përcaktuara në nenin 4 mund tu jepen subjekteve tjera me koncesion, ose me
një partneritet publik-privat93. Prandaj, neni 7 kriojn pasiguri për funksionimin,
relizueshmërinë dhe zhvillimin e mëtejmë të NPSHK "Parkingu i qytetit".
Në harmoni me LNP çdo ndërmarrje për shërbime publike, përfshi edhe "Parkingu i
qytetit", është e obliguar ti respektojë parimet e sigurisë, vazhdimësinë dhe cilësinë e
shërbimit, si dhe të kujdeset për konsumatorët në kuptimin e dhënies së informatave
transparente dhe qasje të barabartë ndaj shërbimit94.
Pasqyra e rregullimeve institucionale kombëtare
Mbrojtja e konsumatorit në Republikën e Maqedonisë është e institucionalizuar me
punën e më tepër organeve të administratës shtetërore dhe të sektorit publik që kanë
kompetencë të drejtpërdrejtë dhe/ose të tërthortë në këtë sferë, të përcaktuara me
Ligjin për mbrojtjen e konsumatorit dhe ligjet tjera, si vijon:
• Qeveria e Republikës së Maqedonisë – krijimi i politikës për konsumatorin,
miratimi i një programi për mbrojtjen e konsumatorit;
• Këshilli për mbrojtjen e konsumatorit në Qeverinë e Republikës së
Maqedonisë (12 anëtarë) – propozon masa dhe aktivitete, mbikëqyr zbatimin
e programit për mbrojtjen e konsumatorit, vlerësen gjendjen e tregut, etj.;
Siguron mbrojtjen dhe realizimin e të drejtave të konsumatorëve në drejtim të
mbrojtjes së shëndetit, sigurisë, interesat ekonomike dhe informimin e tyre të
rregullt për të drejtat e tyre. Këshilli shqyrton legjislacionin ekzistues dhe
propozon ndryshime të duhura në fushën e mbrojtjes ligjore të konsumatorëve,
si dhe propozon marrjen e masave të duhura për mbrojtjen e shëndetit, sigurisë
dhe interesat ekonomike të konsumatorëve. Këshilli e propozon programin për
mbrojtjen e konsumatorit dhe e mbikëqyr zbatimin e tij, pastaj e informon
Qeverinë.
90. Neni 43, Ligji për ndërmarrjet publike
91. Neni 36, Ligji për vetëqeverisjen lokale
92. Neni 10, paragrafi 1, alineja 14, Ligji për Qytetin e Shkupit
93. Neni 6 dhe Neni 7, Vendim
94. Neni 2, paragrafi 4, Ligji për ndërmarrjet publike
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Këshilli për mbrojtjen e konsumatorit i Qytetit të Shkupit - është themeluar në
shkurt të vitit 2014 dhe përbëhet nga përfaqësues të këshillit të Qytetit,
Inspektoratit shtetëror të tregut (IShT), OJQ, përsfhi Organizatën e
konsumatorëve të Maqedonisë, sektorin publik dhe ndërmarrjet publike.
Këshilli diskuton çështje dhe përcakton propozime në lidhje me cilësinë e
shërbimeve publike në Shkup, në veçanti, mbikëqyr dispozitat e shërbimeve të
shërbimeve publike, angazhohet në zgjidhjen e problemeve që qytetarët i kanë
në shfrytëzimin e shërbimeve të kompanive dhe institucioneve që ofrojnë
shërbime publike, kujdeset për përmirësimin e sjelljes së punonjësve të
ofruesve të shërbimeve ndaj shfrytëzuesve të shërbimeve dhe organizon debate
publike dhe forma tjera të pjesëmarrjes së qytetarëve, në veçanti në drejtim të
promovimit të mbrojtjes së konsumatorit.
Këshilli për mbrojtjen e konsumatorit në nivel të pushtetit lokal - siguron
mbrojtjen e konsumatorit në nivel lokal;
Komisioni për mbrojtjen e konsumatorit në kuadër të Komunave
Ministria e Ekonomisë – Departamenti për mbrojtjen e konsumatorit – e
propozon Programin për mbrojtje të konsumatorit, i zbaton masat dhe
aktivitetet e politikës për konsumatorin dhe harmonizimin e legjislacionit,
duke i marrë parasysh nevojat e konsumatorëve;
Inspektorati shtetëror i tregut në kuadër të Ministrisë për Ekonomi –
mbikëqyrjen e zbatimit të Ligjit për mbrojtjen e konsumatorit, Vlerësimin e
cilësisë së prodhimeve dhe shërbimeve, mbrojtjen e interesave ekonomike të
konsumatorëve;
Ministria e Financave: miraton buxhetin e Programit për mbrojtjen e
konsumatorit
Ministria e Drejtësisë;
Gjykatat kompetente – kontestet e konsumatorit;
Ombudsmani
OJQ – Organizatat e konsumatorëve të Maqedonisë – Ligji për mbrojtjen e
konsumatorit ofron një mundësi për përfshirjen e OJQ-ve në krijimin e
politikave të konsumatorit, informim, edukim dhe këshillim të qytetarëvekonsumatorë.

Në fushën e shërbimeve komunale, për shkak të ndërlikueshmërisë të kësaj çështjeje,
një numër i institucioneve janë të përfshirë në krijimin, zbatimin dhe mbikëqyrjen e
ofrimit të shërbimeve komunale.
Rregullimi institucional është i rregulluar me Ligjin për vetëqeverisje lokale, duke
ndjekur parimet e Kartës Evropiane për Vetëqeverisje Lokale dhe Kushtetutën.
Komunat përbëhen nga dy organe qendrore - Këshilli dhe kryetari i komunës. Numri i
anëtarëve të Këshillit varet nga numri i banorëve në një komunë të caktuar. Që ti
realizojë me sukses detyrat e tij, vetëqeverisja lokale duhet të krijojë një Administratë
komunale. Organizimi i Administratës komunale, sfera e përgjegjësive të saj, dhe
realizimi i detyrave të saj rregullohen me vendimet e vetëqeverisjes lokale. Çështjet
që kanë të bëjnë me punësimin, të drejtat, përgjegjësitë dhe kushtet e punës, sistemin e
pagave, procedurat për vlerësimin e performancës, dhe ndërprerjen e marrëdhënieve
të punës janë të rregulluara me Ligjin për nëpunës administrativ.
Edhe pse komunat janë njësi autonome, Kushtetuta dhe Ligji për vetëqeverisje lokale
parashikojnë mbikëqyrje mbi punën e komunave për të siguruar se janë kryer në
mënyrë efikase. (BNJVL, Doracak për kryetarët dhe anëtarët e këshillave komunal të
Republikës së Maqedonisë, 2005).
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Këshilli i themelon Komisionet për të parë në fusha të caktuara nën kompetencat e saj.
Komisionet veprojnë si organe ekzekutive të Këshillit. Përpos komisioneve, me
qëllim të përmirësimit të cilësisë së shërbimeve publike, Këshilli themelon edhe
Këshillin për mbrojtjen e konsumatorit95. Ky Këshill duhet të përbëhet prej
përfaqësuesve, organizatave të konsumatorëve dhe grupeve tjera të shoqërisë qytetare,
odës ekonomike, organeve për inspektim me përgjegjësi të mbikëqyrjes së tregut dhe
mbrojtjes së konsumatorit. Përbërja e saktë përcaktohet nga statuti i komunës.
Komunat janë të autorizuara për të themeluar kompani për shërbimeve publike në
pajtim me Ligjin për Ndërmarrjet Publike. Ai përmban dispozita për autoritetet lokale
për emërimin e Drejtorit të përgjithshëm dhe Bordeve mbikëqyrëse dhe drejtuese, dhe
të miratimin e buxheteve të kompanive. (Pendovska 2009).
Ministritë e përfshira janë:
Ministria për vetëqeverisje lokale: që themelon një Inspektorat të veçantë për
të siguruar qëndrueshmërinë midis vendimeve komunale dhe rregullimeve dhe
ligjeve kombëtare
Ministria për Financa: aprovimi i huamarrjes, transferim të grandeve dhe
flukset tatimore
Ministria për punë dhe politikë sociale: çështje punësimi, konsumatorët e
cenueshëm,
Ministria për mjedis dhe planifikim hapësinor: mbikëqyrja e mjedisit,
deponive, mbeturinave të ngurta, ujërave të zeza, licencave për shfrytëzimin e
shërbimeve të ujit, program për mënjanimin dhe trajtimin e ujërave të zeza
urbane, mbikëqyrje e zbatimit të ligjeve, inspektim i cilësisë së ujërave të zeza,
Ministri për transport dhe lidhje: mbikëqyrja e zbatimit të ligjeve, program për
mënjanimin dhe trajtimin e ujërave të zeza urbane, Inspektim i
qëndrueshmërisë dhe vazhdimësisë së ofrimit të shërbimeve
Ministri dhe organe tjera relevanet:
Ministria e ekonomisë: mbikëqyrja e zbatimit të ligjeve, Inspektimi i
qëndrueshmërisë dhe vazhdimësisë së ofrimit të shërbimeve,
Ministria për shëndetësi: mbikëqyrja e zbatimit të ligjeve, inspektimi i cilësisë
së ujit të pijshëm, mbikëqyrja e ujit të pijshëm, kushtet sanitare
Ministria e bujqësisë, pylltarisë ekonomisë së ujërave – jep pëlqim për
nxjerrjen e burimeve të ujit dhe leje për ndërtimin e infrastrukturës , trajtim
dhe depozitim final të produkteve dytësore të kafshëve
Enti shtetëror për revizion: ndërmarrjet publike janë subjekt i revizionit
shtetëror në bazë të Ligjit për revizion shtetëror
Avokati i popullit: organ specifik, i pavarur me kompetenca për mbrojtjen e të
drejtave të qytetarëve por nuk ka as kompetenca legjislative, ekzekutive ose të
detyrimit, as edhe të inspektimit. Fushëveprimi i punës së Avokatit të popullit
nënkupton dhënien e sugjerimeve, këshillë në shmangjen e shkeljeve të
drejtave të qytetarëve.
Mbikëqyrja inspektuese e zbatimit të Ligjit për furnizim me ujë të pijshëm dhe kullim
të ujërave të zeza urbane dhe të rregullimeve të miratuara në bazë të këtij ligji kryhet
nga inspektori komunal i komunës dhe inspektori i autorizuar komunal i Qytetit të
Shkupit, Inspektorati shtetëror mjedisor, Inspektorati shtetëror komunal, Drejtoria për
95. neni 126 paragrafi 2, Ligji për mbrojtjen e konsumatorit
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ushqim përmes inspektorëve shtetëror dhe Inspektoratit shtetëror sanitar dhe
shëndetësor dhe inspektime tjera brenda mandatit të tyre të përcaktuar me ligj.96
Mbikëqyrja në aspektin e inspektimeve rreth zbatimit të LMM dhe rregullimet e
miratuara në bazë të këtij ligji, kryhet nga Inspektorati shtetëror për mjedisin jetësor.
Sa për kompetencat e komunave dhe Qytetit të Shkupit, mbikëqyrja e inspektimit
rreth zbatimit të këtij ligji do të kryhet nga inspektorët e autorizuar mjedisor të
komunave dhe inspektorët e autorizuar mjedisor të Qytetit të Shkupit. Mbikëqyrja
inspektuese rreth zbatimit të këtij ligji për sa i përket prodhimit, përzgjedhjes dhe
paketimit të mbeturinave mjekësore kryhet nga Inspektorati shtetëror sanitar dhe
shëndetësor në bashkëpunim me Inspektorin shtetëror mjedisor. Mbikëqyrja
inspektuese rreth zbatimit të këtij ligji për sa i përket tregtimit dhe paketimit të
prodhimeve, etiketimit dhe paketimit të prodhimeve dhe informimit të
konsumatorëve, do të kryhet nga Inspektori shtetëror i tregut.
Palët e interesuara në sektorin e energjisë përfshijnë:
Komisioni rregullator për energji - organ i pavarur rregullator i themeluar me
Ligjin për energji, i cili ndërmerr veprime për mbrojtjen e konsumatorëve ose
shfrytëzuesve të sistemit energjetik. Komisioni rregullator është po ashtu i
autorizuar edhe për të marrë pjesë në zgjidhjen e mosmarrëveshjeve që lindin
mes kompanive energjetike dhe të propozojë masa për t'i adresuar ato,
Propozimi për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve nuk ka karakter detyrues ndaj
palëve në mosmarrëveshje,
Ministria e ekonomisë - Departamenti për energji – Inspektorati shtetëror i
tregut: inspekton dhe mbikëqyr zbatimin e ligjit, rregullimeve dhe akteve tjera
ligjore nga ana e Kompanisë, personave tjerë juridik dhe qytetarë që kryejnë
biznese në Maqedoni, të cilat janë kryesisht të lidhur me sigurinë e produktit,
mbrojtjen e konsumatorit, aktivitetet në fushën e tregtisë, hotelierisë, turizmit,
mbrojtjen e pronësisë industriale dhe detyra tjera statutore,
Agjencia energjetike e Maqedonisë - aktive që nga shtatori i vitit 2007,
përgatitje e propozimeve për legjislacionin dhe rregulloret, rregullimet teknike
dhe standardet, në bashkëpunim me ministri tjera, institucione arsimore, OJQ,
subjekte tregtare, për arritje më të shpejtë të përputhshmërisë me rregullimet e
BE-së, mbështetje, zbatim të politikës energjetike të qeverisë përmes
përgatitjes së strategjive energjetike, planeve dhe programeve zhvillimore
Organizatat e konsumatorëve të Maqedonisë – përfaqësojnë interesat e
konsumatorëve, rrisin vetëdijen publike, përmirësojnë mbrojtjen e
konsumatorit drejt realizimit të të drejtave themelore të konsumatorit

Roli i organizatave për mbrojtje të konsumatorit
Organizatat e konsumatorëve të Maqedonisë (OKM) është një organizatë në nivel
kombëtar e cila i ka përfaqësuar interesat e konsumatorëve për pothuaj se 20 vite,
duke punuar për përmirësimin e rregullimeve relevante ligjore dhe politikave për
konsumatorin, përmes rritjes së vetëdijes publike për të drejtat e konsumatorit, dhe
duke siguruar informata dhe këshilla për konsumatorët.
Organizata është aktive në fushat vijuese:
96. Neni 36, Ligji për furnizim me ujë të pijshëm dhe kullim të ujërave të zeza urbane

38

Ndërmarrjen e iniciativave që kanë për qëllim përmirësimin e legjislacionit në
Republikën e Maqedonisë në sferën e mbrojtjes së konsumatorëve;
- Rritjen e vetëdijes publike përmes edukimit, informimit, këshillimit, dhe
përfaqësimit të interesave të konsumatorëve;
- Përfaqësimi i interesave të konsumatorëve në nivel lokal, kombëtar dhe
ndërkombëtar dhe përkrahja e zhvillimit të institucioneve dhe mekanizmave
për mbrojtjen e konsumatorëve;
Organizata publikon materiale edukative: broshura, studime, analiza, doracakë, etj.,
dhe organizon sesione informative dhe debate publike në kuadër të fushave prioritare
të veprimit të saj:
- Përmirësimi i legjislacionit;
- Dietë;
- Qëndrim dhe banim;
- Energji;
- Të drejtat e pacientëve mjekësor;
- Mbrojtja e fëmijëve konsumatorë; dhe
- Shërbime financiare.
-

Që nga miratimi i LMK ( 2004), i cili parashikon ndarjen e fondeve për informim,
këshillim dhe edukim të konsumatorëve përmes një Programi për mbrojtjen e
konsumatorit për OJQ-të, organizata është e përfshirë në mënyrë aktive në hartimin
dhe zbatimin e programeve të qeverisë për mbrojtjen e konsumatorit. Duke u bërë
anëtare e Këshillit të konsumatorëve të Qeverisë, organizata merr pjesë në punën e
institucioneve të shumta të sektorit publik dhe organeve përgjegjëse për mbrojtjen e
konsumatorëve, si dhe bashkëpunon me institucionet shtetërore kompetente në fushën
e mbrojtjes së konsumatorit. OMK ka bashkëpunim intenziv dhe të frytshëm me
mediat në baza të rregullta.
Në nivel ndërkombëtar, OMK bashkëpunon me organizatat e konsumatorëve të
vendeve fqinje. Po ashtu, OMK është një anëtare aktive e Organizatës ndërkombëtare
të
konsumatorëve Consumers
International, Organizatën
evropiane
të
konsumatorëve - BEUC dhe organizatën ANEC – Zëri i konsumatorëve evropian në
standardizim.
OMK paraqet një organizatë ombrellë dhe ka organizata lokale filiale të
konsumatorëve në Shtip, Manastir, Ohër, Tetovë dhe Koçani.
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PJESA 5
Maqedonia
Ky studim i trajton njësitë e vetëqeverisjes lokale në Maqedoni. Kriteret kyç për
përzgjedhjen e NJVL-ve ishin të përcaktuara si: madhësia, niveli i zhvillimit, statusi
administrativ, ndarja territoriale dhe përbërja etnike. Në Maqedoni, u zgjodhën Qyteti
i Shkupit dhe komuna e Tetovës dhe Koçanit. Këto NjVL dallojnë në madhësinë e
popullatës dhe përbërjen etnike. Qyteti i Shkupit është një NjVL e madhe me 506.926
banorë (regjistrimi i vitit 2002), ka dhjetë komuna dhe një përbërje të përzier etnike,
komuna e Tetovës është një komunë mesatare, me një popullatë prej 86.000 banorësh
(regjistrimi i vitit 2002), e dominuar kryesisht nga bashkësia etnike shqiptare.
Komuna e Koçanit është mjaft e vogël dhe ka 38.092 banorë (regjistrimi i vitit 2002),
e dominuar nga bashkësia etnike maqedonase. Shkupi është tejet i zhvilluar, Tetova
është në nivelin e mesëm të zhvillimit, ndërsa Koçani nuk ka një infrastrukturë të
zhvilluar mirë.
Mbrojtja e konsumatorëve në shërbimet komunale përfshin nivele të ndryshme të
operimit: administratën e pushtetit lokal, ofruesit e shërbimeve komunale, qeverinë
qendrore, OJQ-të dhe konsumatorët - përdoruesit e shërbimeve. Ajo adreson
operacione dhe bashkëpunim mes niveleve të ndryshme, ofrimin e shërbimeve në
nivel lokal, duke vlerësuar po ashtu nëse konsumatorët i gëzojnë të drejtat e tyre si
shfrytëzues të shërbimeve komunale dhe nëse ka sistem të duhur për realizimin e të
drejtave të tyre.
Treguesit që janë matur, janë grupuar në mënyrën e mëposhtme: pyetje të
përgjithshme, (nr. i të punësuarve, përfaqësimi gjinor); përgjegjësitë e organeve të
NjVL/NPSHK/organet e zbatimit; procedurat e ankimit; çmimet, tarifat, pagesat dhe
grumbullimi; koordinimi dhe roli i organizatave të konsumatorëve. Perceptimi i
konsumatorëve për shërbimet komunale është matur edhe përmes grupeve të fokusit.
Të dhënat janë siguruar përmes hulumtimit në terren, përmes intervistave të
pakufizuara me administratën komunale dhe ofruesit e shërbimeve publike në Shkup,
Tetovë dhe Koçani, si dhe intervistave me organizatat e konsumatorëve në Shkup,
Tetovë dhe Koçani.97
Republika e Maqedonisë ka 2.022.547 banorë (STAT, 2002). Rreth 60 për qind e
popullsisë jeton në zonat urbane. Vendi është i ndarë në 8 rajone të planifikimit dhe në
përputhje me Ligjin për ndarje territoriale (pas MKO, 2001), numri i komunave u
reduktua nga 124 deri në 84 komuna. Tani ka 84 komuna dhe Qyteti i Shkupit i cili
është një komunitet i 10 komunave.
Aktivitetet komunale janë ndër kompetencat kryesore të komunave. Nga këto
aktivitete, furnizimi me ujë, kanalizimi dhe grumbullimi i mbeturinave kanë qenë
tradicionalisht nën kompetencat komunale dhe vazhdojnë të paraqesin aktivitetet
kryesor komunal të komunave. Sipas OSBE-së, në 60 komuna, furnizimi me ujë të
pijshëm është shërbimi kryesor komunal që ofrohet nga ndërmarrjet komunale.
Aktiviteti i dytë më i zakonshëm, sipas 59 komunave, është mirëmbajtja e higjienës
97. Intervistat po ashtu janë kërkuar me Asociacionin e NjVL (BNJVL) dhe Asociacionin e
ofruesve të shërbimeve komunale (ADKOM), sidoqoftë; në rastin e parë nuk u tregua aspak
interes përderisa të ardhëshmit refuzuan të përgjiegjen me sqarimin se të gjithë informatat
relevante mund të sigurohen drejtpërsëdrejti nga NjVL-të.
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publike, ndërsa grumbullimi, transportimi dhe menaxhimi i mbetjeve të ngurta dhe
industriale, ofrohet në 55 komuna (OSBE, 2006 - 2011).
Përdërsa këto shërbime komunale kanë traditë të gjatë në VQL, në këto shërbime nuk
ka mbrojtje të konsumatorit. Konsumatorët nuk janë të vetëdijshëm se ata kanë të
drejta si konsumatorë të komunës as që i lidhin këto shërbime me të drejtat e
konsumatorit. Ky është kuptimi i tyre që, për shkak të karakterit monopolist të këtyre
shërbimeve, ata janë të detyruar ti pranojnë kushtet e dhëna nga ofruesit pasi nuk kanë
mundësi për të zgjedhur. Duhet ose të pranojnë të gjitha kushtet e ofruesit ose
shërbimi nuk mund të gëzohet. Kjo ndikon drejtpërdrejtë në të drejtat themelore të
konsumatorit në shërbimet komunale, respektivisht e drejta për të zgjedhur.
Sipas Avokatit të Popullit (Ombudsmanit, 2014) numri dhe përmbajtja e ankesave për
të drejtat e konsumatorit në vitin 2014 pasqyron pakënaqësinë e qytetarëve, që në
masë të madhe i detyrohet situatës ekonomike me të cilën përballen. Vështirësitë
kryesore me të cilat përballen konsumatorët janë të lidhura me trajtimin e
papërshtatshëm nga ofruesit, si dhe me produktet e cilësisë joadekuate. Ankesat në
masë të madhe i referohen grumbullimit të borxheve për furnizim me ujë, kanalizim
dhe deponim të mbeturinave, me një kërcënim për grumbullim me forcë. Avokati i
Popullit vuri në dukje se NPSHK-të kërkojnë grumbullimin e borxheve të vjetra, edhe
pse nuk ka padi në ato raste. Në bazë të Ligjit mbi Detyrimet, e drejta e grumbullimit
të llogarive përfundon 1 vit pas lëshimit të faturës dhe NPSHK-të të veprojnë në
kundërshtim me dispozitat e këtij ligji.
Përderisa korniza ligjore për mbrojtjen e konsumatorit është e gjithpërfshirëse, e
përditësuar rregullisht dhe në masë të madhe e harmonizuar me acquis të BE-së,
ekzistojnë probleme me përafrimin e ligjit për sa i përke shërbimeve publike98. Në
këtë drejtim OPM para do kohësh ndërmori iniciativë dhe i rekomandoi Ministrisë për
ekonomi, që ndryshimi i LMK (i paraparë për hartim dhe miratim në vitin 2016) dhe
strategjia e re për mbrojtjen e konsumatorëve (po ashtu në përgatitje), të parashikojë
edhe të drejtat e konsumatorëve në shërbimet publike, të mbulojë në mënyrën e duhur
fushën e direktivave për shërbimet me interes të përgjithshëm ekonomik dhe të drejtat
e konsumatorëve të cenueshëm. Jo vetëm që korniza ligjore në fushën e shërbimeve
publike nuk është përmirësuar, por ekziston një mungesë e vetëdijes së popullatës për
të drejtat dhe përgjegjësitë e NPSHK-ve të tyre, përgjegjësitë e komunave,
rregullatorit të energjisë (i cili po ashtu është përgjegjës edhe për konsumin për
ngrohje), rolin e avokatit të popullit dhe të organizatave të konsumatorëve.

98. Ligji për mbrojtjen e konsumatorit në masë të madhe është harmonizuar me acquis që ka
të bëjë me mbrojtjen e të drejtave themelore të konsumatorit, zbatimin dhe marrëdhëniet
kontraktuale. respektivisht marketingu i produkteve, indikacionin e çmimeve, detyrimet
kontraktuale, praktikat e padrejta tregtare, urdhrat, pajtimet dhe garancitë, shitjet në largësi,
shitjet jashtë lokaleve të biznesit, kushtet e padrejta të kontratës, praktikat e padrejta tregtare
biznesi-me-konsumatorin në tregun e brendshëm, aspektet e caktuara të shtrirjes kohore,
produktet afatgjate për pushime, rishitjet dhe kontratat e këmbimit; përgjegjësitë për produktet
me defekte; bashkëpunimi midis autoriteteve kombëtare përgjegjëse për zbatimint e ligjeve
për mbrojtjen e konsumatorëve dhe të tjera. Mbrojtja e konsumatorit ofrohet përmes
ligjeve tjera të cilët janë po ashtu të harmonizuara me acquis të konsumatorëve siç janë: Ligji
për marketing nga largësia e shërbimve financiare, Ligji për kredi konsumatori, Ligji për
turizmin, Ligji për sigurinë e përgjithshme të prodhimeve, Ligji për komunikimet elektronike,
etj. Harmonizimi me Direktivën e të drejtave të konsumatorit është nën vlerësim. Mangësitë e
LMK drejt harmonizimit me acquis kanë të bëjnë me ShIPE-të.
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Aktivitetet e Programit për mbrojtjen e konsumatorit për vitin 2014-15 kanë rezultuar
me këshillim të zmadhuar dhe vetëdije më të lartë për të drejtat e konsumatorit
anembanë vendit. Këshillat lokale të konsumatorëve janë themeluar në disa zona,
përfshi edhe në Shkup, sidoqoftë ata nuk janë gjithandej funksionale. Këshilla lokal të
konsumatorëve janë krijuar në disa zona, përfshi edhe në Shkup, por ato nuk janë
funksionale kudo. Konsumatorët nuk janë të vetëdijshëm për krijimin e Këshillat e
Konsumatorëve, as madje edhe për rolin e tyre. Alokimet financiare për mbrojtjen e
konsumatorit në buxhetin e qeverisë janë rritur për 10%, por financimi është ende i
pamjaftueshëm. Mungesa e burimeve administrative dhe financiare vazhdon të
pengojë zbatimin efektiv të politikave për mbrojtjen e konsumatorit99 (KE, 2014).
Për sa i përket ofrimit të shërbimeve komunale, korniza ligjore dhe rregullatore
mbetet e dobët dhe joefektive në promovimin e shërbimeve të pavarura, të orientuara
drejt tregut. Arsyeja kryesore është numri i tepërt i ligjeve, ndryshimet e shpeshta të
legjislacionit dhe numri i madh i institucioneve të përfshira në krijimin, zbatimin dhe
mbikëqyrjen e veprimtarive komunale dhe mbrojtjen e konsumatorit (FShHM, 2011).
Sa i përket furnizimit me ujë dhe menaxhimit të mbeturinave, ka nevojë për përpjekje
për të siguruar që legjislacioni kombëtar është në përputhje me acquis. Edhe pse Ligji
i ri për Ujin në pjesën më të madhe është harmonizuar me acquis, zbatimi mbetet
sfidues. Zhvillimi i një sistemi të qëndrueshëm të menaxhimit të mbeturinave kërkon
përafrimin e mëtejshëm të legjislacionit kombëtar me atë të BE-së, ndryshime në
organizimin institucional dhe praktikën e përgjithshme të menaxhimit me mbeturinat
(IPA/TAIB2009/4.2/LOT6/05, 2014).
"Zbatimi i sistemit të integruar për menaxhimin e mbeturinave ka filluar. Organet për
menaxhimin rajonal të mbeturinave janë themeluar dhe ka filluar përgatitja e planeve
për menaxhimin rajonal të mbeturinave. Kapaciteti administrativ për zbatimin e
legjislacionit është përmirësuar, por ende mbetet i pamjaftueshëm si në nivel qendror
po ashtu edhe në atë lokal. Harmonizimi me acquis është më pak i avancuar në fushën
e cilësisë së ujit. Koordinimi i dobët ndërmjet organeve kompetente vazhdon ta
pengojë zbatimin e legjislacionit. Vendi ka nevojë për adresimin e mangësive në
sistemin e mbikëqyrjes së ujit. Përgatitja për investime në infrastrukturë ka mbetur
prapa dhe niveli i financimit është i pamjaftueshëm për përmbushjen e nevojave të
tanishme. Nevojiten përpjekje më të mëdha në zbatimin e parimit “ndotësi paguan”,
dhe po ashtu duhet të ndërmerret veprim për ngritjen e një sistemi të përshtatshëm për
çmimet e ujit. Mungesa e progresit në këtë sferë ka vazhduar të pengojë funksionimin
e objekteve për trajtimin e ujit dhe i vë investimet në këtë sektor në rrezik "(KE,
Dokument pune i stafit të Komisionit, ish-Republika Jugosllave e Maqedonisë 2014
Raport progresi MOK (2014) 700, përfundimtar, Kapitulli 27: Ndryshimet mjedisore
dhe klimatike, 2014).
Aktualisht konsumatorët nuk kanë mundësi për të zgjedhur në mes të furnizuesve të
ngrohjes dhe natyra e tyre monopoliste I vë konsumatorët në një pozitë të

99. Kapitulli 28: Mbrojta e konsumatorit dhe shëndetit: “Organet rregullatorë përgjegjës për
komunikimet elektronike dhe mbikëqyrjen e tregut të sigurimeve janë të vetmit rregullatorë të
tregut që përfshihen në mënyrë aktive në mbrojtjen e konsumatorit. Organizatat e
konsumatorëve kanë dhënë këshilla mbi shërbimet e ofruara nga ndërmarrjet publike dhe
industritë e rrjetit, përdorimi i garancive dhe të drejtave për riparim pa pagesë, bankieri,
sigurim dhe çështje që lidhen me ushqimin. Mbikëqyrësit e tregut dhe organet tjera
rregullatorë ende kanë nevojë për trajnime shtesë që të sigurojnë mbrojtje efektive të
konsumatorit.”
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pafavorshme. Disponueshmëria e ngrohjes qendrore është e kufizuar në kryeqytetin e
Shkupit dhe nuk ofrohet në pjesën tjetër të vendit.
Sipas zyrtarëve qeveritar, nuk do të ketë mbështetjë të vazhdueshme për zbatimin e
projekteve në NjVL, sidomos për ndërtimin e infrastrukturës për mbeturina dhe ujë, si
dhe në fusha tjera përmes buxhetit kombëtar. Ne vërejtëm në PKAA se planifikohet
themelimi i një organi rregullator për veprimtaritë komunale, në vitin 2015,
megjithatë nuk ishim në gjendje të marrim ndonjë informacion tjetër lidhur me këtë
(VSM, 2014).

Njësitë për vetëqeverisje lokale (NjVQL) të Qytetit të Shkupit, Tetovës
dhe Koçanit
Në Maqedoni shumica e aktiviteteve komunale kryhen nga ndërmarrjet komunale
publike (NPShK) të themeluara nga komunat. Edhe pse ka një mundësi që ndërmarrjet
publiko-private ti kryejnë këto aktivitete, kjo formë mbetet në masë të madhe e
pashfyrtëzuar dhe e kufizuar në një numër shumë të vogël të komunave (FSHHM,
2011). Aktualisht komunat janë pronarë, krijues të politikave, dhe rregullatorë, si dhe
shfrytëzues të shërbimeve të NPSHKs përmes institucioneve të veta. Në praktikën
aktuale, konsumatori mesatar ka shumë pak pushtet (BB, 6 mars, 2009).
Në rastin e parë, themelimi i NPSHK nga komunat, mund të bëjmë dallim midis
komunave që krijojnë disa NPSHK për aktivitete të veçanta komunale dhe komunat
që krijojnë një NPSHK për aktivitetet e përgjithshme komunale. Kjo në masë të
madhe varet nga madhësia e komunës.
Qyteti i Shkupit ka themeluar NPSHK të veçanta për ujë dhe kanalizimi,
grumbullimin dhe trajtimin e mbeturinave dhe parkingun publik. Komunat e Tetovës
dhe Koçanit kanë themeluar një NPSHK përgjegjëse për furnizimin me ujë,
kanalizimin dhe grumbullimin e mbeturinave. Furnizimi me ngrohje është e kufizuar
në kryeqytetin e vendit, Shkup, megjithatë kjo veprimtari nuk bie nën kompetencat e
Qytetit të Shkupit dhe ofrohet nga kompanitë e shpërndarjes, përmes licencave të
dhëna në nivel kombëtar. Ndërsa kohëve të fundit komuna e Tetovës ka themeluar një
NPSHK për parkim publik, komuna e Koçanit ende nuk e ka rregulluar këtë aktivitet
përmes NPSHK-së.
Furnizimi me ujë, kanalizimi dhe menaxhimi i mbeturinave
Qyteti i Shkupit ka një strukturë të ndërlikuar organizative; ka një sektor të veçantë të
dedikuar për aktivitetet komunale dhe njësi të veçanta për furnizim me ujë dhe
kanalizim, higjienë komunale dhe po ashtu edhe një sektor të veçantë për rregullimin
e komunikacionit. Nga ana tjetër, dy komunat tjera kanë sektorë të përbashkët për
urbanizëm, mbrojtje mjedisore dhe aktivitete komunale, me një njësi të dedikuar për
të gjithë aktivitetet komunale.
Të tre komunat kanë themeluar Këshilla për mbrojtjen e Konsumatorit për të
ndihmuar në përmirësimin e komunikimit me konsumatorët. Megjithatë Këshilli për
mbrojtjen e Konsumatorit në Tetovë nuk është funksional për shkak të caktimit të
kryetarit të Këshillit në një tjetër funksion dhe faktit se komuna e ka shtyrë emërimin
e një presidenti tjetër dhe anëtarëve të Këshillit të Konsumatorëve. Edhe pse janë
operative në dy NjVL-të tjera, mbetet e diskutueshme nëse, në çfarë masë dhe sa
shpesh Këshillat komunikojnë me konsumatorët.
Komuna e Qytetit të Shkupit ka takime të rregullta me NPSHK e ujësjellësit dhe
kanalizimit “Ujësjellës dhe kanalizim” në baza mujore, me NPSHK për grumbullimin
e mbeturinave “Higjiena komunale” dhe në mënyrë plotësuese ka komunikim të
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vazhdueshëm midis Prefektit dhe drejtorit, si dhe takime mujore me NPSHK
“Parkingu i qytetit”.
Sipas komunës disponueshmëria e shërbimit për furnizim me ujë dhe kanalizimit
është në nivel të lartë dhe "Ujësjellës dhe Kanalizim" kanë bërë përpjekje të
rëndësishme drejt modernizimit të ofrimit të shërbimit. Ata i kanë zëvendësuar gypat e
vjetër ekzistues me të reja, dhe posedojnë me njërin nga laboratorët më të pajisur për
ekzaminim të ujit në rajon, i akredituar me standarde të larta.
Ka një numër të vogël paraqitjesh dhe ankesash të konsumatorëve në sektorin për
çështje komunale, që për komunën paraqet një nivel të lartë të kënaqësisë së
qytetarëve me shërbimin e ofruar. Çdo ankesë e pranuar nga komuna, përcillet te
ndërmarrja për shërbime publike dhe përcillet me një përgjigje me shkrim dërguar
parashtruesit të ankesës. Reagimi është i përbashkët në të dy anët e komunës dhe
NPSHK meqë nga raportet statistikore të ndërmarrjes, përfshi edhe numrin e ankesave
të qytetarëve dhe ndërhyrjeve të realizuara, rregullisht i përcillen Qytetit të Shkupit.
Edhe pse rezultatet financiare dhe raporti i ndërmarrjes "HigjienaKomunale", nga
Këshilli janë vlerësuar si të kënaqshme, kjo vetevetiu nuk do të thotë që i është
kushtuar më pak vëmendje performancës dhe mirëmbajtjes së pastërtisë në qytet, e
cila duhet të jetë e rregullt. Komuna i jep shumë rëndësi mirëmbajtjes duke i vendos
kështu rezultatet financiare në vendin e dytë. Qyteti i Shkupit beson se niveli i
higjienës komunale është vazhdimisht në rritje.
Në Tetovë situata është disi më ndryshe. Kryetari i ri u zgjodh në vitin 2013, një grua,
për herë të parë në historinë e qytetit. Komuna ka 404 të punësuar, nga të cilët 312
janë meshkuj dhe 92 janë femra. Kryetari aktual ka emëruar femra në pozicione
drejtuese, siç është sekretari i komunës, shefat e sektorëve dhe njësive, që nuk ka qenë
praktikë në strukturat e mëparshme qeverisëse të komunës. Komuna e ka themeluar
NPSHK "Tetova", përgjegjëse për sigurimin e furnizimit me ujë, kanalizimin dhe
grumbullimin dhe trajtimin e mbeturinave. Komunikimi mes tyre përbëhet prej
takimeve javore, ku diskutohen problemet dhe ankesat.
Komuna e Tetovës gjithmonë ka pasur probleme me furnizimin me ujë. Me
kanalizimin situata është pak më e mirë për shkak të punës së vazhdueshme në drejtim
të përmirësimit të disponueshmërinë së shërbimit. Pajisja, e cila është trefishuar që
nga emërimi i kryetarit të ri, është në nivel të kënaqshëm, si dhe mënyra e trajtimit të
ankesave dhe të zgjidhjes së problemeve. Sipas komunës më pak e kënaqshme është
cilësia e ofrimit të shërbimit dhe kualifikimi i stafit. Në të kundërtën mënyra në të
cilën komuna I informon qytetarët për të gjitha çështjet që mund të jenë me interes të
tyre dhe të përgjithshëm, është perceptuar si shumë e mirë. Komuna përdor kanalet e
mëposhtme të informacionit: mediat – më së shumti TV lokale Kiss, mediat sociale
dhe web faqen e tyre. Konsumatorët/qytetarët kanë mundësi që personalisht ti
shkruajnë kryetarit të komunës ose ti adresojnë shqetësimet e tyre në ditën për vizita,
gjatë të cilës kryetari i komunës takohet me qytetarë për të diskutuar rreth problemeve
të tyre.
Përmirësimet që nevojiten për një ofrim të plotë dhe cilësor të shërbimit të furnizimit
me ujë kërkojnë përfundimin e ndërtimit të tubacionit të mbetur të ujit, që do të
rezultojë me rritjen e kapacitetit të sistemit të furnizimit me ujë për 200 l/s plotësuese.
Përmes kësaj agonisë së gjatë të Tetovës me ujin e pijshëm do ti jepet fund. Së dyti,
duhet të ndërtohet një stacion filtrimi. Në këtë mënyrë konsumatorët do të kenë ujë të
pijshëm të pastër. Së treti, një rinovim i plotë i rrjetit të ujësjellësit është i nevojshëm
pasi rrjeti është i vjetër. Ka dyshime se rrjeti i tanishëm mund ta qëndrojë presionin e
ujit. Së fundmi, nevojitet pajisje e re për matjen dhe rregullimin e ujit.
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Problemi më i madh me mbeturinat në Tetovë ka të bëjë me trajtimin e tij dhe komuna
është e angazhuar tërësisht për çvendosjen e deponisë jashtë qytetit. Ka një përmirësim në ofrimin e shërbimit të grumbullimit të mbeturinave meqë janë siguruar 13 kamionë të ri për grumbullimin e mbeturinave dhe mbeturinat grumbullohen në baza
ditore.
Në Koçani, sistemi aktual për furnizim me ujë, kanalizim dhe menaxhim të
mbeturinave, nga ana e komunës është vlerësuar si mjaft i mirë. Këto shërbime kryhen
nga NPSHK "Ujësjellësi" e themeluar nga komuna. Disponueshmëria e shërbimit
është në një nivel të lartë për sa i përket furnizimit me ujë, kanalizimit dhe sistemit për
menaxhimin me mbeturina, megjithatë nevojitet pajisje e re për përmirësimin e
cilësisë së ofrimit të shërbimit.
Të dy komuna, Tetovë dhe Koçani, kanë mungesë të një sistemi formal për trajtimin e
ankesave. Nuk ka procedura të veçanta. Komunat janë në komunikim të përditshëm
me NPSHK-të dhe bashkërisht i zgjedhin problemet përmes departamenteve përgjegjëse për ato sfera të komunës dhe njësive të punës të NPSHK-ve. Takimet mbahen në
baza javore, mes një përfaqësuesi të Këshillit komunal, kreut të sektorit dhe njësisë
përgjegjëse në komunë dhe inspektorit komunal të NPSHK-së. Gjatë takimeve hartohen plane dhe programe për masa dhe veprime plotësuese për trajtimin e problemeve.
Po ashtu nuk ka procedura të veçanta për procedimin e parashtresave, me përjashtim
në Shkup, ku është futur sistemi për menaxhim të cilësisë ISO 9001. Komuna e
Koçanit dhe Tetovës në planifikojnë ta fusin sistemin e njëjtë.
Sa i përket procedurës së raportimit të ankesave, konsumatorët mund ti dorëzojnë ankesat personalisht, përmes arkivit dhe përmes faqes së internetit të komunës. Ankesat
në lidhje me furnizimin me ujë, kanalizimin dhe sistemin për menaxhim të mbeturinave i përcillen NPSHK. Inspektorët dhe NPSHK-të janë përgjegjës për zgjidhjen e
problemeve. Inspektorët komunal kontrollojnë nëse problemet janë zgjidhur (në vend)
dhe përcaktojnë nëse ofruesi i shërbimit ka vepruar në përputhje me rrethanat.
Në varësi nga mënyra e dorëzimit të ankesës, por edhe nga lloji i problemit, palët nuk
informohen nëse ka një reagim të dukshëm; nëse është paraqitur në mënyrë
elektronike atëherë njoftohen në formë elektronike për statusin e problemit; në qoftë
se konsumatori e dorëzon personalisht ankesën në komunë, atëherë informohet
personalisht; nëpërmjet faqes së internetit nëse problemi është me interes për një grup
më të gjerë të qytetarëve ose për rajonin; përmes mediave (TV - dhe më shpesh TV-të
lokale, radiot, gazetat). Kjo zbatohet në të tre komunat.
Çmimet për ofrimin e shërbimeve miratohen nga komuna në bazë të propozimit nga
NPSHK.
Sa u përket konsumatorëve të cenueshëm, të tre komunat mundësojnë pagesa në këste
për konsumatorët me borxhe të akumuluara. Përveç kësaj, Qyteti i Shkupit ka
miratuar dy vendimeve, ku njëri prej tyre u munëson shfrytëzuesve të ujit që pranojnë
ndihmë sociale të drejtën për 10 m3 të ujit të pijshëm pa pagesë për familje/në muaj.
Vendimi tjetër krijon një listë të shfrytëzuesve të ujit që gëzojnë çmime të
përshtatshme të ujit, rspektivisht, çmimet e ujit të llogaritur për konsum të brendshëm.
Lista përbëhet nga kopshte, shkolla fillore dhe të tjera (të mesme dhe të larta), shoqata
sportive, njësi të vetëqeverisjes lokale, shoqata të pensionistëve, muze, shoqata të
ndryshme kulturore, institucione të kujdesit për fëmijë, biblioteka, pishina, organizata
humanitare dhe objekte të shoqatave fetare të regjistruara (EPTISA-GEING, 2014).
Shërbimi i parkimit
Shërbimi i parkimit në Qytetin e Shkupit është një shërbim relativisht i ri komunal, i
themeluar më pak se 10 vjet më parë. Sektori për komunikacion është i përfshirë në
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mënyrë aktive së bashku me NPSHK "Parkingu i Qytetit" në përmirësimin e shërbimit
për qytetarët.
Çmimi është përcaktuar me një vendim të marrë nga bordi menaxhues i NPSHK, dhe i
vërtetuar më pas nga Këshilli i Qytetit të Shkupit. Bashkëpunimi në mes të sektorit
dhe NPShK "Parkingu i Qytetit" vlerësohet si i kënaqshëm. Komuna ka caktuar
përfaqësuesin e saj, i cili merr pjesë në mbledhjet e bordit drejtues të ndërmarrjes.
Ankesat e pranuara nga sektori për komunikacion në komunë i përcillen ndërmarrjes
komunale publike "Parkingu i Qytetit". Edhe pse sektori nuk pranon shumë ankesa,
ata gjithmonë kërkojnë një përgjigje nga ndërmarrja, me qëllim që ta informojë
parashtruesin e ankesës. Për më tepër, sektori udhëzon se çështjet e mbetura pezull
duhet të zgjidhen nga ndërmarrja, në përputhje me kompetencat e saj.
Sektori i trafikut i Qytetit të Shkupit është plotësisht i vetëdijshëm se ka një problem
sistematik në mes të NPShK "Parkingu i qytetit" dhe NPShK "Parkingu" i komunës
Qendër (një nga dhjetë komunat e qytetit të Shkupit). Nuk ka aspak komunikim midis
dy ndërmarrjeve, edhe pse ato e ofrojnë të njëjtin shërbim. Ka pasur një iniciativë për
shkrirjen e dy ndërmarrjeve, por ajo është refuzuar nga Këshilli i Qytetit të Shkupit.
Komuna e Tetovës vetëm para pak kohësh e ka themeluar NPShK "Parkingu i Qytetit
-Tetova" (korrik 2015). Bllokimi i trafikut në Tetovë paraqet një kokëdhimbje si për
komunën ashtu edhe për qytetarët. Edhe pse procedura për përcaktimin e zonës së
parë të parkimit ka filluar shumë më herët, dhe zona është përcaktuar nga Ministria e
brendshme, komuna nuk ka qenë në gjendje të sigurojë funksionimin e tij. Arsyeja
kryesore për këtë është zbuluar të jenë ndërtesat e ndërtuara pa vende parkimi,
vazhdimi në dhënien e lejeve për ndërtimi pa kërkuar hapësira të duhur parkimi, dhe
te mentaliteti i qytetarëve për të përdorur automjetin madje edhe për distanca të
shkurtra. Sipas komunës, praktika e përgjithshme e komunikimit, planifikimit,
raportimit dhe veprimit sipas ankesave me NPShK "Tetova", po ashtu do të përdoret
edhe me "Parkingu i Qytetit - Tetova".
Komuna e Koçanit e ka rregulluar shërbimin për parkim vetëm në zonën qendrore.
Nuk ka NPShK përgjegjëse për ofrimin e shërbimit. Deri më tani komuna e ka ofruar
shërbimin përmes përcaktimit të zonave të caktuara të mbyllura si vendparkime. Është
përcaktuar një tarifë shumë e ulët, por megjithatë kapacitetet e pamjaftueshme të
këtyre venparkimeve të mbyllura dhe mungesa e hapësirave tjera të shënuara për
parkim i detyrojnë qytetarët që të parkohen në vende të papërshtatshme.
Bashkëpunimi midis NjVQL dhe Organizatave të Konsumatorëve
Në komunën e Tetovës, organizatat e konsumatorit nuk janë të përfshirë në procesin e
konsultimeve për përcaktimin dhe formulimin e politikave për sigurimin e shërbimeve
komunale, ndërsa në Koçan organizata e konsumatorëve është e përfshirë në një pjesë
të vogël në formulimin e politikave sidomos për ujin, por vendimi përfundimtar sillet
nga Këshilli i Komunës së Koçanit. Programi i Organizatës së konsumatorëve,
pjesërisht financohet nga Komuna e Koçanit dhe bindja e tyre është se bashkëpunimi
duhet të përmirësohet. Organizata e konsumatorëve të Koçanit merr pjesë në Këshillin
për mbrojtjen e konsumatorit të Koçanit, ku kryetari i këtij këshilli është anëtar aktiv i
Organizatës së konsumatorëve të Koçanit. Për fat të keq takimet e këtij këshilli
organizohen vetëm disa herë në vit dhe programi komunal për mbrojtjen e
konsumatorëve nuk është i mjaftueshëm për mbulimin e aktiviteteve të nevojshme,
ose programit me kërkesa të përgatitur nga Organizata e konsumatorëve të Koçanit.
Organizata e konsumatorëve e Maqedonisë (OKM) është e përfaqësuar në Këshillin
për mbrojtjen e konsumatorit të Qytetit të Shkupit me një anëtar dhe merr pjesë në
takimet e rregullta që zakonisht ndodhin tre herë në muaj. Këshilli po ashtu përbëhet
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edhe nga përfaqësues të kompanive për shërbime publike (shërbime për furnizim me
ujë dhe shërbime komunale) dhe diskutimet mbi problemet e konsumatorit zhvillohen
në takimet e rregullta. Sugjerimet për përmirësimin e ofrimit të shërbimeve kryesisht
paraqiten OKM. Këshilli për mbrojtjen e konsumatorëve e Qytetit të Shkupit ka
miratuar një program dy vjeçar për mbrojtjen e konsumatorit me implikime fiskale, të
miratuar nga Këshilli i Qytetit. Në një procedurë të prokurimit publik, OKM është
zgjedhur të bëjë zbatimin e programit për mbrojtjen e konsumatorëve për vitin 2014
dhe 2015. Në përputhje me programin, OKM përgatit fushata për të drejtat e
konsumatorit, broshura edukative, dhe komplete informative rreth kompanive të
shërbimeve publike që funksionojnë në Qytetin e Shkupit (udhëzime për qytetarët për
njohjen NPSHK-ve). OKM e informon Këshillin për mbrojtjen e konsumatorëve në
baza mujore, rreth statusit të aktiviteteve dhe i paraqet statistika për problemet e
konsumatorëve, bazuar në punën e byrosë për këshillimin e konsumatorëve në
Shkup.100

Ofrimi i shërbimeve – NPK
Për ofrimin e shërbimeve komunale, komunat mund të themelojnë ndërmarrje publike
ose t’ua delegojnë këto kompetenca personave fizik ose juridik që posedojnë leje për
ofrimin e shërbimit përkatës. Në Maqedoni dominon varianti i parë. NPSHK-të e
themeluara nga komunat veprojnë mbi bazën e një programi tre vjeçar të miratuar nga
këshillat komunal. Në varësi të këtyre programeve tre vjeçare, NPSHK-të miratojë një
program vjetor deri në fund të vitit aktual, për vitin e ardhshëm, me pëlqimin paraprak
nga komunat (ADKOM, 2014).
Qeveria e Maqedonisë e ka njohur nevojën për të vepruar në këtë fushë që nga viti
2008 duke kërkuar përpilimin e një Strategjie dhe Plani të Veprimit për reformën e
shërbimeve komunale. Reforma e shërbimeve komunale paraqet një sfidë të madhe
pasi ajo e përfshin përkushtimin e Qeverisë, komunave dhe ShK-ve për zbatimin e
detyrimeve ndaj konsumatorëve që burojnë nga kompetencat dhe funksionet përkatëse
(EPTISA-GEING, 2014). Megjithatë, edhe pse qeveria investon në këtë sektor dhe,
edhe pse Sektori për investime publike i cili po ashtu shihet si i pamjaftueshëm për
përmbushjen e nevojave reale, deri më sot nuk është ndërmarrë asnjë veprim konkret
për ndjekjen e rekomandimeve në propozim strategjinë dhe panin e veprimit për
reformën e shërbimeve komunale.
NPSHK-të kryejnë dy lloje të shërbimeve: shërbime të bazuara në tarifa, siç janë
furnizimi me ujë, kanalizimi, mbeturinat e ngurta dhe të mirat publike - llojet e
shërbimeve siç janë kullimi i ujërave atmosferike, heqja e mbeturinave nga hapësirat
publike dhe mirëmbajtja e parqeve (ECA, qershor 2008).
Ndikimi i komunave mbi NPShK-të është më i dukshëm në emërimet dhe caktimin e
tarifave. Megjithatë regjimi tarifor ka qenë i pandryshueshëm që nga viti 2005, kur
qeveria kombëtare e hoqi moratoriumin mbi rritjen e tarifave të ujit. Metodologjia e
llogaritjes së tarifave të ujit e prezantuar nga Ministria e Transportit dhe lidhjeve
(MTL), nuk përdoret gjerësisht, dhe nuk ekziston asnjë rregullator kombëtar i ujit
(ECA, Qershor 2008).
Dy iniciativa tjera të reformës janë në vazhdim e sipër. Njëra është "Zhvillimi i
studimit kombëtar për tarifat e ujit", financuar nga Bashkimi Evropian për qëllim të
100. Ju lutemi shikoni ueb faqen zyrtare të Qytetit të Shkupit, kur janë të vendosur raportet
dhe informatat për aktivitetet e Këshillit për mbrojtjen e konsumatorëve dhe ZMP:
http://www.skopje.gov.mk/DesktopDefault.aspx?tabindex=0&tabid=717
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zbatimit të parimit "ndotësi paguan", dhe e dyta është iniciuar nga ofruesit e
shërbimeve për krijimin e një rregullatori kombëtar të shërbimeve të ujit (SOS, 2015).
Rezultatet e nismave priten për tu parë.
Me qëllim të grumbullimit të informatave të detajuara rreth shërbimeve komunale dhe
praktikave të ndërmarrjeve për shërbime publike në ofrimin e këtyre shërbimeve, janë
realizuar intervista gjysmë të strukturuara me zyrtarët kompetentë në ndërmarrjet
publike për shërbime komunale (NPShK) që i mbulojnë shërbimet e zgjedhura
komunale. Pyetësori përbëhej nga 22 pyetje, dhe intervistat janë realizuar në korrik
dhe gusht të viti 2015 në Shkup, Koçani dhe Tetovë. Si një shtojcë ndaj deklaratave të
grumbulluara, janë zhvilluar intervista plotësuese me organizatat lokale të
konsumatorëve.
Furnizimi me ujë dhe kanalizimi
Përveç NPShK-ve të krijuara në nivel lokal për shërbimet e furnizimit me ujë, po
ashut janë themeluar edhe ndërmarrje publike në nivel qendror në formë të
Organizatave për menaxhimit e ujit. Ata janë caktuar si furnizues të ujit me shumicë
për ofruesit e shërbimeve komunale, përgjegjëse për furnizimin të ujit të pijshëm për
ndërmarrjet publike të ujësjellësit (EPTISA-GEING 2014).
Në Qytetin e Shkupit, shërbimi i furnizimit me ujë ofrohet nga NPShK “Ujësjellësi
dhe kanalizimi”. NPShK ka 1138 të punësuar, prej të cilëve 940 janë meshkuj dhe 198
janë femra. Ndërmarrja është tërësisht dhe përshtatshëm e pajisur, prej automjeteve
me rezervuarë për kullimin e ujit, vegla dhe pjesë këmbimi, ekskavator të vegjël e të
mëdhenj, automjete për rimorkim, e deri te një qendër e lëvizshme për diagnostikimin
e defekteve, e cila është e vetmja e këtij lloji në vend. Stafi është mirë i arsimuar dhe i
plotëson kërkesat për detyrat e punës. Për më tepër, NPShK vazhdimisht investon në
trajnimin e punonjësve të saj.
NPShK-të “Tetova” – komuna e Tetovës dhe “Ujësjellësi” – komuna e Koçanit janë
më të vogla në respekt të kapaciteteve fizike, por po ashtu dallojnë edhe në aspektin e
pajisjes teknike. Kjo pjesërisht i detyrohet madhësisë së komunave. NPShK “Tetova”
ka 300 të punësuar dhe “Ujësjellësi”- Koçani ka 240 të punësuar permanent dhe 50 të
punësuar sezoni. Angazhimi i punonjësve femra është vetëm në administratën e
NPShK-ve dhe është jo ekzistues në ekipet e terrenit të NPShK. E njëjta vlen edhe për
grumbullimin e mbeturinave. Edhe pse NPShK-të në shpalljet për punë i inkurajojnë
femrat të aplikojnë, deri më tani kjo nuk është praktikë dhe kryesisht është për shkak
të mentalitetit të popullatës se kjo është një “punë burrash”. Të dy NPShK-të nuk
kanë mundësi të investojnë në trajnimin e stafit por besojnë se duhet të kenë më tepër
personel të kualifikuar për ta përmirësuar efikasitetin. Duke parë si Asociacioni i
Ofruesve të shërbimeve komunale (ADKOM) është përgjegjëse për trajnim dhe
iniciativa për ndërtimin e kapaciteteve, iniciativat e tyre janë të pamjaftueshme, në
baza ad-hoc dhe në të shumtën e rasteve të varura nga donacionet (SOS, 2015).
Shumica e pajisjeve të NPShK-ve në Tetovë dhe Koçani është e vjetër, që daton nga
themelimi i tyre në vitet e 80’ dhe ato pak të rejat janë furnizuar përmes ndonjë
projekti. Për këtë arsye nevojitet pajisje e modernizuar.
Pjesa më e madhe e infrastrukturës është instaluar para më tepër se 50 vite. Derisa
Qyteti i Shkupit i ka zëvendësuar gypat e vjetra me të reja, ky nuk është rasti me
Tetovën dhe Koçanin. Ata vetëm i mirëmbajnë gypat ekzistues dhe i riparojnë në rast
dëmtimi. Megjithatë, siç u sqarua nga dy NPShK-të e fundit, ekziston një brengë
serioze nëse infrastruktura ekzistuese mund ta përballojë presionin e ujit i cili krijon
rrezik për pëlcitje. Një problem tjetër që ka të bëjë me gypat e vjetra është se ata janë
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të prodhuara nga azbesti. Kjo vetvetiu nuk paraqet problem deri në momentin kur
krijohet dëmtim i gypave që sjell deri te dëmtimi i cilësisë së ujit.
Furnizimi me ujë është i vazhdueshëm në Shkup dhe Koçani. Disponueshmëria e
furnizimit me ujë dhe kanalizimit në këto dy qytete mund të shihet nga numri i vogël i
raportimeve dhe ankesave të konsumatorëve. Situata në Tetovë është më brengosëse.
Saga me furnizimin e ujit e cila zgjatë me dekada të tëra duket se nuk ka fund dhe kjo
i detyrohet ndërtimit të pjesës së mbetur të tubacionit. Përveç nevojës për rinovimin e
infrastrukturës së ujit, tubacioni i ujit në Tetovë nuk është e kompletuar dhe së
këndejmi shpie në restrikcione të shpeshta në furnizimin me ujë. Vetëm këtë vit ka
pasur restrikcione prej 2-3 orësh në mëngjes, pasdite dhe në mbrëmje. Kompletimi i
tubacionit të ujit varet nga investimet kapitale dhe të huaja.
Gjatë përcaktimit të çmimit NPSHK-të në të vërtetë nuk e shfrytëzojnë metodologjinë
për llogaritje të tarifës së ujit të prezantuar nga Ministria e transportit dhe lidhjeve
(MTL). Çmimi për m3 të ujit është i ndryshëm, varësisht nga ajo nëse, nga njëra anë,
m3 i ujit është me ose pa kanalizim dhe nga ana tjetër nëse është për amvisëri apo
person juridik. Për personat juridik çmimi është dy deri më tre herë më i lartë sesa për
amvisëritë. Çmimi për kyçje në rrjetin e ujësjellësit varet po ashtu edhe nga ajo nëse
është një grup-amvisëri ose grup-person juridik. Në rastin e fundit bëhet edhe një
diferencim edhe atë nëse grupi-person juridik përbëhet prej entitetit që merret me
prodhim ose jo, dhe për të fundit çmimi është tre herë më i lartë se në rastin e parë.
NPShK “Tetova” para do kohësh ka bërë ndryshimin e çmimit të ujit, respektivisht në
prill të vitit 2014 dhe e ka rritur çmimin për furnizim të ujit për 40%. Kjo ka të bëjë
kryesisht me faktin që komuna e Tetovës gjithnjë i ka pasur çmimet më të ulëta të ujit
në tërë vendin. Nëse do ti krahasonim të tre komunat, çmimet aktuale janë akoma më
të lirat në Tetovë, krahasuar me Shkupin dhe Koçanin që është akoma më i shtrenjtë.
Bazuar në statistikat e OKM për 2014, 24 % e të gjithë ankesave për sa u përket
shërbimeve komunale janë në domenin e shërbimeve për furnizim me ujë në vitin
2014. Konsumatorët ankohen për arsyet vijuese: ujëmatës të vjetër për të cilët
dyshojnë se janë me defekt, që shpien në fatura të larta që nuk reflektojë konsumin
real; presion i ulët në katet më të larta të ndërtesave; një numër i madh njoftimesh për
faturat e papaguara. Shqetësimet në rritje të konsumatorëve janë pagesa e faturave të
papaguara më të vjetra se 10 vjet. NPShK-të kërkojnë të bëhet pagesa e faturave të
vjetra me kërcënimin e shkyçjes nga rrjeti, pa ngritur padi. Meqë konsumatorët nuk
mbajnë regjistër të dëshmive për pagesë për periudha kaq të gjata, ata i paguajnë
borxhet. Në Tetovë, problemi kryesor është mungesa e ujit dhe faturat e larta që sipas
konsumatorëve nuk janë reale për shkak të mungesave dhe kufizimeve të shumta.
Brengosëse janë edhe dallimet në çmimet për personat juridik që janë jashtëzakonisht
të larta dhe në se krahasohen me personat fizik, janë 6-7 herë më të larta.
Sistemi për menaxhim të mbeturinave
Qyteti i Shkupit ka një NPShK të veçantë për grumbullimin dhe trajtimin e
mbeturinave. NPShK "Higjiena komunale" Shkup, ka një total prej 1177 të
punësuarve, prej të cilëve 1070 janë meshkuj, dhe 107 janë femra.
Një hap i madh drejt përmirësimit të cilësisë së ofrimit të shërbimit është bërë pas vitit
2010, kur ndërmarrja filloi ti menaxhojë mbeturinat në zonat rurale të Shkupit, që
është shumë me rëndësi nga aspekti mjedisor, sepse më parë mbeturinat zakonisht
përfundonin në lumenjtë, fushat dhe luginat. Në qendër të qytetit, janë instaluar 15
kontejnerë nëntokësor me kapacitet prej 3 metrash kub.
NPShK-të e Tetovës dhe Koçanit kanë pajisje të vjetër dhe të pamjaftueshme për
grumbullim adekuat të mbeturinave dhe ajo duhet të modernizohet. Gjatë verës
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NPShK “Tetova” nuk ka kapacitet të mjaftueshëm për të ofruar shërbimin, meqë në
atë periudhë ka më tepër mbeturina dhe ndërmarrja publike nuk mund të menaxhojë
në mënyrë efektive me problemet.
Mbeturinat grumbullohen çdo ditë nga zonat publike, ndërsa nga amvisëritë dy herë
në javë. Kontejnerë të mëdhenj janë vendosur në zona publike dhe afër ndërtesave.
Mbeturinat nga amvisëritë grumbullohen nga shportat para shtëpive. Mbeturinat
akoma nuk ndahen që paraqet një barë plotësuese në NPShK-të gjatë trajtimit.
Ndryshimi i fundit i çmimit në NPShK të Qytetit të Shkupit është bërë në vitin 2010.
NPShK Tetova e ka ndryshuar çmimin në vitin 2014 the para kësaj në vitin 2001.
Çmimi duhet të jetë më i lartë që të përmbushen nevojat. Në këtë mënyrë cilësia e
shërbimit do të ishte në një nivel të lartë. Çmimi ndryshon për amvisëritë dhe personat
juridik, për të fundit është dy deri më tre herë më i lartë. Brenda amvisërive çmimet
po ashtu ndryshojnë midis amvisërive urbane dhe rurale, ku për rastin e parë çmimi
llogaritet për m2 dhe në rastin e dytë përcaktohen një çmim i fiksuar për amvisëri.
NPShK “Ujësjellësi” Koçani ka prezantuar edhe çmim për mbeturina të kopshtit të
cilat as grumbullohen e as faturohen në Shkup dhe Tetovë.
NPShK "Higjiena komunale" bashkëpunon me NPShK "Ujësjellësi dhe kanalizimi"
(furnizimi me ujë dhe kanalizimi) meqë lëshohet një faturë për të dy shërbimet
komunale (furnizimi me ujë dhe kanalizim dhe mënjanimi i mbeturinave). Faturimi
për ujë dhe grumbullimin e mbeturinave të ngurta, taksat për pronë lokale, dhe taksat
për ndriçim publik, nuk janë të ndara apo të specifikuara (BB, mars 6, 2009;).
Statistikat për vitin 2015 e Byrosë për këshillimin e konsumatorëve të the OMK, i
zbulojnë ankesat e konsumatorëve që kanë të bëjnë me parregullsitë në grumbullimin
e mbeturinave, ose pagesën e shërbimeve që nuk janë pranuar në zona të caktuara
rurale. Po ashtu konsumatorët kanë raportuar probleme me marrjen e konfirmimit për
çlirim nga pagimi nëse ata nuk e pranojnë këtë shërbim komunal, sepse menaxhimi i
mbeturinave dhe furnizimi me ujë janë bashkuar në një faturë të vetme.
Trajtimi i ankesave dhe parashtresave nga ana e konsumatorëve për furnizimin me
ujë, kanalizimin dhe grumbullimin e mbeturinave
NPSHK-të synojnë të veprojnë shpejtë. Ata kanë ekipe të disponueshme 24-orë në
ditë, dhe problemet më të vogla zgjidhen për më pak se 24 orë. NPSHK-të janë të
autorizuara të veprojnë menjëherë për problemet me furnizimin e ujit nëse defektet
janë në zona publike, respektivisht bëjnë pjesë në kategorinë e konsumit të përbashkët
publik. Procedura e njëjtë vlen edhe për defektet në kanalizim dhe rrjetin e ujit
atmosferik dhe të mbeturinave në zonat publike. Në praktikë, NPShK-të i zgjedhin
problemet të njëjtën ditë. Megjithatë, nëse problemi me furnizimin e ujit të pijshëm
është i karakterit individual, konsumatorët raportojnë te NPShK-të dhe përcaktojnë
një kohë për ndërhyrje në varësi nga serioziteti i problemit. Ky lloj i ndërhyrjes
përfshin përjashtim nga rrjeti i një numri të njësive banesore dhe afariste, për të cilën
publiku duhet të informohet paraprakisht. Në rast të problemeve me rrjetin e
kanalizimit, konsumatorët raportojnë tek NPShK-të dhe caktojnë një kohë për
ndërhyrje.
NPShK i shfrytëzojnë mediat dhe ueb faqet për ti informuar konsumatorët për
defektet dhe problemet tjera. Kur bëhet fjalë për çështje të interesit publik (mbyllje
rrugësh, riparim tubacioni, dhe restrikcione në furnizimin e shërbimeve) publiku
informohet përmes mediave. Për probleme individuale të konsumatorëve, NPShK-të i
dorëzojnë një raport konsumatorit.
Mjetet në dispozicion për paraqitjen e ankesave janë linja telefonike falas, ueb faqja
dhe paraqitja personale. Që të tre ofrohen nga Qyteti i Shkupit. Paraqitja në person
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bëhet përmes dorëzimit të ankesave në arkivin e komunave ose përmes postë.
NPShK-të në Tetovë dhe Koçani posedojnë linja telefonike por ata nuk janë falas dhe
po ashtu ueb faqet e tyre nuk ofrojnë mundësi për paraqitjen e problemeve por
sidoqoftë ata janë duke punuar në mbindërtimin e ueb faqeve të tyre.
Ankesat kryesore të konsumatorëve të dorëzuara tek NPShK-të janë: dallimi në m3 të
ujit të harxhuar, dorëzimi me vonesë i faturave për ujë dhe leximet e parregullta të
matësve. NPShK “Tetova” pranon një numër të madh ankesash për restrikcionet e ujit,
dhe sidomos gjatë periudhës së verës kur ka mungesë të furnizimit me ujë. Sidoqoftë,
NPShK-të nuk i analizojnë ankesat dhe nuk kanë statistika për ankesat e dorëzuara,
përveç NPShK “Ujësjellësi dhe kanalizimi” i Qytetit të Shkupit. Kjo NPShK kujdeset
për të dhënat statistikore dhe prodhojnë raporte javore për të gjitha ankesat e
konsumatorëve dhe ndërhyrjet e kryera. Raportet statistikore rregullisht i dërgohen
sektorit për çështje komunale të Qytetit të Shkupit.
Ankesat kryesore për grumbullimin e mbeturinave, të dorëzuara në NPShK-të janë
lidhur me faturat e larta dhe grumbullimi i parregullt i mbeturinave. Një nga
problemet kyçe me të cilat ballafaqohet “Higjiena komunale” janë grumbulluesit
joformal të mbeturinave, sidomos në fazën e ndarjes dhe riciklimit të mbeturinave. Po
ashtu, stafi i NPShK ka probleme me grumbullimin e mbeturinave, sepse qytetarët
shumë shpesh i hedhin mbeturinat tyre në vende të pashënuara për depozitimin e
mbeturinave.
Ekziston një dallim në gjininë e konsumatorëve që ankohen, në bazë të mjeteve të
shfrytëzuara për dorëzimin e ankesës. Nëse është bërë përmes telefonit, atëherë në të
shumtin e rasteve, konsumatorët që ankohen janë femra, nëse bëhet personalisht,
atëherë në mënyrë të barabartë ankesa dorëzojnë edhe meshkujt edhe femrat, mirëpo
ankesat përmes arkivit gati se gjithmonë dorëzohen nga personat juridik.
Vështirësitë kyçe të NPShK-ve janë: problemet me pagesën, meqë ka një numër të
caktuar të konsumatorëve që nuk i paguajnë llogaritë e tyre me rregull; ekzistojnë
situata kur konsumatorët nuk i lejojnë personat e autorizuar ti qasen instrumenteve për
matjen e ujit dhe probleme me transferimin e duhur dhe në kohë të pronësisë së
vendbanimit, sidomos rastet kur pronari paraprak ka obligime të pa përmbushura ndaj
ndërmarrjes, janë të shpeshta.
Për sa i përket konsumatorëve të cenueshëm NPShK “Ujësjellësi” ka miratuar një
Vendim për reduktimin e 5 m2 të ujit për pranuesit e ndihmës sociale dhe po ashtu një
Vendim për pagesë me këste për konsumatorët me borxhe të grumbulluara. E fundit
vlen edhe për NPShK “Tetova”.
Pagesa bëhet përmes dorëzimit të faturave tej individët. Për personat juridik, faturat
po ashtu dërgohen edhe në adresën e tyre elektronike.
Para se të kalohet në pagesë të detyrueshme, NPShK-të dërgojnë njoftime/vërejtje për
borxhin e akumuluar, vetëm pas një përkujtimi/njoftimi paraprak për borxhet. Kur
konsumatorët sërish nuk i paguajnë faturat, rastet dorëzohen për pagesë të
detyrueshëm. Sa u përket borxheve të vjetruara, the NPShK “Ujësjellësi” nuk lejon që
borxhet ta arrijnë periudhën e vjetrimit, e cila për individët është 1 vit dhe për
personat juridik 3 vite. Në rastin e parë konsumatorëve u dërgohen përkujtime për
borxhin e papaguar në çdo tre muaj, pas kësaj iniciohen procedura ligjore në gjykatë.
Edhe pse ekzistojnë mundësi ligjore që NPShK-të të ngritin kallëzime penale për
kyçjet ilegale, në praktikë kjo nuk përdoret, në vend të kësaj, pas raportimit të
inspektorit komunal, NPShK-të i ç’kyçin ato amvisëri nga rrjeti i furnizimit me ujë.
NPShK-të nga të tre komunat pajtohen që bashkëpunimi me Organizatat e
konsumatorëve duhet të përmirësohet. Bashkëpunimi i NPShK “Tetova” me OK është
e kufizuar në takime ad hoc, aktivitete të përbashkëta dhe këmbim mendimesh për
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metodologjinë e tarifës. Nuk ka bashkëpunim të NPShK me OK në Koçani. NPShK
“Ujësjellësi dhe kanalizimi” e ka përmirësuar bashkëpunimin me OKM. Të gjithë
NPShK-të pajtohen se OK duhet të jetë më ndërveprues në theksimin e problemeve të
konsumatorëve, veprimin në emër të konsumatorëve, si dhe në ngritjen e vetëdijes së
konsumatorëve për përgjegjësitë e tyre ndaj ndërmarrjes.
Parkingu Publik
NPShK "Parkingu Publik" – Shkup ka një total prej 240 të punësuarish, prej të cilëve
188 janë meshkuj, dhe 52 janë femra.
Ndërmarrja punon në mënyrë aktive në përmirësimin e shërbimit ndaj qytetarëve. Ka
dy sisteme parkimi – i hapur dhe i mbyllur. Një nga sfidat kryesore me të cilat
ballafaqohet ndërmarrja është mungesa e kulturës dhe mirëkuptimit nga qytetarët për
sa i përket shërbimit të parkingut. Respektivisht, qytetarët nuk janë të vetëdijshëm se
shërbimi i parkingut duhet të paguhet dhe ata shpesh përpiqen ti shmangen këtij
obligimi. Po ashtu, duke pasur parasysh rritjen e vazhdueshme të trafikut të
automjeteve në kryeqytet, ka mungesë të vend parkimeve, që është arsyeja kryesore
për investimet në parkingje shumëkatëshe për parkim të mbyllur.
Sa i përket çmimit relativisht të lartë për parking, ndërmarrja ka deklaruar se shërbimi
i parkingut si një aktivitet komunal është i obliguar të paguajë taksë komunale dhe
18% TVSH, përkundër shërbimeve tjera komunale të cilët paguajnë 5% TVSH. Kjo e
ngarkon çmimin e përgjithshëm të shërbimit dhe andaj, ndërmarrja ka bërë një
kërkesë zyrtare deri te Ministria e financave për TVSH të barabartë me shërbimet tjera
komunale, por ajo kërkesë është.
NPShK përdor një kanal shumë bashkëkohor komunikimi për dhënien e informatave
dhe pranimin e ankesave dhe reklamimeve (prania e mediave, linjë telefonike falas,
ueb faqe dhe një departament të veçantë për kujdes ndaj konsumatorëve). Reklamimet
dhe ankesat e pranuara nga qytetarët, shqyrtohen nga një komitet i veçantë për
zgjidhjen e reklamimeve. Komiteti u përgjigjet qytetarëve në një afat kohor prej 15
ditësh, siç është përcaktuar me ligj. Nëse qytetari refuzon ti paguajë dënimet,
ndërmarrja është e detyruar të ndërmerr veprime për pagesë të detyrueshme pas një
procesi gjyqësor të kompletuar kundër qytetarit, në pajtim me ligjin.
Ndërmarrja zhvillon një program vjetor për personat me aftësi të kufizuara dhe nevoja
të posaçme në bashkëpunim me Qytetin e Shkupit, dhe sigurohen vende të shënjuara
në mënyrë të veçantë gjithandej territorit të Qytetit të Shkupit, për këtë kategori të
cenueshme të qytetarëve.
NPShK "Parkingu i qytetit" është tërësisht e vetëdijshme që ekziston një problem
sistematik me NPShK "Parkingu" i komunës Qendër. Nuk ka aspak komunikim midis
dy ndërmarrjeve, edhe pse e ofrojnë shërbimin e njëjtë. Kjo mund të vërehet si një
problem nga perspektiva e vozitësve, sidomos për ata që vijnë jashtë Shkupit, sepse ka
çmime të ndryshme, numra të ndryshëm për dërgimin e porosive SMS, dhe po ashtu
kushte të ndryshme për banorët rezident. Për më tepër, nuk ka bashkëpunim të rregullt
dhe kuptimplotë me ndërmarrjet tjera komunale, si edhe me sektorin për trafik të
Qytetit të Shkupit. Për sa i përket bashkëpunimit me organizatat për mbrojtjen e
konsumatorëve, NPShK ka deklaruar se kontakti me OKM duhet të përmirësohet
përmes veprimeve për ngritjen e vetëdijes dhe informimit të përmirësuar për qytetarët.
Bazuar në raportin statistikor të OKM për vitin 2014, në lidhje me ankesat e
konsumatorëve për shërbimet e parkingut në Shkup, janë identifikuar problemet në
vijim: mungesë e vendeve të përcaktuara qartë të aparateve për pagesë; mungesë e
mundësisë për pagesë me SMS ose pagesë përmes thirrjes telefonike; shenja
ngatërruese, tabela që nuk kanë informata të shkruara precize për shërbimet; çmimi i
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lartë i shërbimeve; konsumatorët marrin dënime për shkak të gabimeve në sistem,
edhe pse shërbimi është paguar në mënyrë të rregullt; rrugë të njëjta të operuara nga
dy ndërmarrje për parkim me territore të shënjuara paqartë, që shkaktojnë huti dhe
shpesh pagesa në kompani të gabuar, që rezulton me dënime. NPShK-të nuk u
përgjigjen lehtë ankesave të konsumatorëve.
Ngrohja qendrore
Në pajtim me Ligjin për energji ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr.
16/2011, 136/2011, 79/2013, 164/2013, 41/2014 dhe 151/2014) ofruesit e shërbimeve
të shërbimeve të rregulluara për prodhim, shpërndarje dhe furnizimi me energji për
ngrohje janë të obliguar ta furnizojnë këtë shërbim publik. Rregullimi i këtyre
shërbimeve është përgjegjësi e Komisionit rregullator për energji të Republikës së
Maqedonisë (KRE), i themeluar më 2003, me përgjegjësi që kanë të bëjnë me
performancën e aktiviteteve energjetike të specifikuara në Ligjin për Energji.
Shërbimet e ngrohjes qendrore nuk janë në rangun e përgjegjësive të komunës (edhe
pse janë përmendur në Ligjin për shërbime komunale), meqë ata rregullohen nga Ligji
për energji dhe janë pjesë e përgjegjësive të rregullatorit, KRE.
Pasi u ndërmor nga Toplifikacija101 më 2013, ndërmarrja Balkan energy group ShA në
vitin 2014 vazhdoi të menaxhojë me sistemin më të madh për ngrohje qendrore në
Shkup, duke kryer aktivitete të prodhimit, shpërndarjes dhe furnizimit me energji
termike (në bazë të licencës së KRE).
Sistemet për ngrohje aktive në Maqedoni shtrihen vetëm në territorin e Shkupit.
Ofruesit e aktiviteteve të rregulluara të energjisë, që gjenden në territorin e Shkupit
janë: Balkan energy ltd - Shkup (prodhimi i ngrohtësisë); Shpërndarja e ngrohtësisë e
Balkan energy ltd - Shkup (shpërndarja e ngrohtësisë); Furnizimi i ngrohtësisë në
kuadër të Balkan energy ltd - Shkup (furnizimi i ngrohtësisë); Shkupi Veri ShA Shkup (prodhim, shpërndarje dhe furnizim me energji termike); ShA ELEM Dega
Energji (krijim, shpërndarje dhe furnizim me energji termike).
Megjithatë, sistemi më i madh i ngrohjes qendrore menaxhohet nga Balkan energy
group ShA Shkup, sistemi i JSC ELEM, dhe sistemi Shkup Veri ShA - Shkup.
Shërbimi për ngrohje paguhet në bazë të energjisë së furnizuar të matur të ngrohtësisë
në ndërtesë. Rregullimi i energjisë së furnizuar në një ndërtesë kryhet nga një sistem
qendror dispeçer.
Komisioni rregullator i energjisë i Republikës së Maqedonisë mund të iniciojë një
procedurë për vendosje rreth ankesave të dorëzuara që zakonisht janë në lidhje me
kyçjen në rrjetet shpërndarëse (shpërndarja e elektricitetit, ngrohjes, gazit natyror).
Në 2014 nga numri i përgjithshëm i ankesave në sferën e shërbimeve komunale (178)
të pranuara nga OKM, 104 kanë të bëjnë me probleme lidhur me ofruesit e ngrohjes
qendrore. Ankesat më të zakonshme të konsumatorëve janë në lidhje me obligimin e
qiraxhinjve ose pronarëve të ç’kyçur të banesave në ndërtesat kolektive për të paguar
një shumë paushallë mujor për ngrohje, në bazë të urdhëresës së miratuar nga KRE.
Vlen të përmendet që ky problem po ashtu merr një dimension të lartë publik,
shoqëruar me diskutime masive publike kundër urdhëresës së miratuar, por të gjithë
iniciativat e KRE për tërheqjen e urdhëresës nuk kanë dhënë asnjë rezultat pozitiv.
101. Deri më 31.12.2012 "Toplifikacija" ka pasur tre licenca për aktivitete të regullara në
interes publik: Prodhimi i energjisë termike, Shpërndarja dhe furnizimi me energji termike,
shiko ueb fagen, http://www.toplifikacija.mk/
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Të gjithë iniciativat e dorëzuara nga palë të ndryshme (përfshi edhe atë të OKM) në
Gjykatën Kushtetuese, kundër urdhëresës janë refuzuar, dhe të gjithë rastet tjera
gjyqësore të ndërmarra nga ana e qytetarëve (si veprime grupore) janë pa rezultate
pozitive. Pas shkyçjes nga rrjeti qendror i ngrohjes, konsumatorët janë të obliguar të
paguajnë kompensim për kapacitetin e angazhuar (pjesë fikse) për ngrohje, bazuar në
urdhëresën. Sipas avokatit të popullit, faturimi i pjesës fikse kur nuk ka konsum të
regjistruar të energjisë termike paraqet një shkelje të së drejtave të qytetarëve në sajë
të konsumatorit. Për këtë arsye, Avokati i popullit ka dorëzuar në Komisionin
rregullator për energji, që nga viti 2013, një iniciativë për ndryshimin e rregullave për
furnizimin e energjisë termike, por Komisioni ka konsideruar se nuk ka nevojë për
ndryshimin e rregullave për furnizimin e ngrohjes (Ombudsmani, 2014).
Ankesat tjera të identifikuara në sferën e ngrohjes qendrore të pranuara nga OKM janë
në lidhje me problemet e rrjetit dhe mungesës së shërbimit, si për mos kompensimin e
konsumatorëve të cilëve u është shkaktuar dëm.
Problemet më të shpeshta me të cilat ballafaqohen konsumatorët janë në lidhje me
grumbullimin e borxheve të vjetra nga kompania, pa dorëzim të dëshmisë, ose kur
konsumatorët njoftohen nga përmbaruesit për pagesën e detyruar të borxhit të vjetër.
Organizatat e konsumatorëve
Që të fitohet një pasqyrë më të mirë të performancës së shërbimeve komunale në nivel
lokal, janë realizuar intervista me organizatat e konsumatorëve lokal në Shkup,
Koçani dhe Tetovë.
a) Organizata e konsumatorëve e Maqedonisë (OKM)
Zyra e OKM pranon ankesa në baza ditore dhe procesi i zgjidhjes së problemeve është
i gjatë dhe i ndërlikuar. Konsumatorët kanë ankesa në lidhje me presionin e ujit,
menaxhimin e dobët me mbeturinat dhe furnizimin me ngrohje që është nën të gjitha
standardet. OKM pranon ankesa në zyrën e saj (personalisht), përmes telefonit, postës
elektronike dhe është aktive në rrjetet sociale (facebook).
OKM konsideron që çdo ofrues i shërbimeve duhet ti përmirësojë mjetet
institucionale dhe të investojë në trajnimet për stafin e saj, që të sigurojë një shërbim
më të mirë për qytetarët. Po ashtu, një nga anët e dobëta të NPShK-ve janë përpjekjet
e dobëta në menaxhimin e ankesave të konsumatorëve. Derisa NPShK-të janë shumë
të shpejta në përgjigjen ndaj kërkesave të konsumatorëve për çështje që kanë të bëjnë
me konsumin/interesin publik, nga ana tjetër nuk ia dalin ti përmbushin nevojat
individuale të konsumatorëve. Reagimi i tyre ndaj problemeve të konsumatorëve
individual dhe amvisërive zgjatë shumë, krahasuar me reagimet në sferat publike.
Sa u përket ankesave të pranuara nga OKM, reagohet brenda një afati prej 24 orësh.
Në vitin 2014, Byroja këshillëdhënëse e OKM, konsumatorëve u ka dhënë një total
prej 2171 këshillash.
OKM ka bashkëpunim të fortë me institucionet kompetente, ndërsa ndërmarrjet për
shërbime publike komunale nuk janë shumë të hapura për komunikim. Duke pas
parasysh që OKM i mbron të drejtat e konsumatorëve, komunikimi me ofruesit e
shërbimeve paraqet një problem, që është një çështje kyçe në zgjidhjen e problemeve
të paraqitura nga qytetarët.
b) Organizata e konsumatorëve e Koçanit (OKK)
Organizata e konsumatorëve e Koçanit është relativisht e kënaqur me ofrimin e
shërbimeve lokale. Ndërmarrja për shërbime komunale publike "Ujësjellësi", e cila
është përgjegjëse për furnizim me ujë e kanalizim dhe menaxhimin me mbeturina,
synon ti kryejë detyrat e saj që t përmbush nevojat e qytetarëve. Sistemi i ofrimit të
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shërbimit funksionon mirë, dhe ka një ekip i cili reagon shpejtë ndaj çdo problemi të
paraqitur nga qytetarët.
Organizata e konsumatorëve e Koçanit pranon ankesa nga qytetarët në zyrën e saj, e
cila gjendet në hapësirat e komunës së Koçanit. Po ashtu, ata pranojnë ankesa edhe në
rrjetet sociale (facebook) dhe ata gjithashtu e përdorin edhe ueb faqen e OKM për
publikimin e informatave relevante ose për të paraqitur problemet. Në vitin 2014,
OKM nga konsumatorët ka pranuar një total prej 294 ankesash. OKM i përcjell
ankesat e pranuara deri te institucionet kompetente dhe u jep konsumatorëve këshilla
dhe drejtime. Këto aktivitete janë në përputhje me Programin qeveritar për mbrojtjen
e konsumatorëve, në të cilin OKM është përfshirë si partner. Sa i përket afatit të fundit
për tu dhënë përgjigje qytetarëve, OKM ka vendosur një rregull sipas të cilës çdo
ankesë duhet të pranojë përgjigje brenda tre ditëve të punës.
c) Organizata e konsumatorëve e Tetovës (OKT)
Organizata e konsumatorëve e Tetovës ka vërejtje serioze për shërbimet komunale në
qytet. Së pari, problemi më serioz që haset nga qytetarët e Tetovës është sistemi i
furnizimit me ujë. Konsumatorët ankohen rregullisht për këtë shërbim, sepse ata
shpesh nuk kanë ujë të pijshëm për orë të tëra. OKT konsideron që kushtet e
shërbimeve komunale janë në nivel shumë të ulët. Krahas problemit me furnizimin e
ujit, qytetarët kanë problem me hedhjen e mbeturinave, pasi që NPShK nuk i kryen
rregullisht detyrat në këtë drejtim.
OKT insiston se komuna dhe NPShK duhet të investojnë në rrjetin infrastrukturor dhe
në pajisje me qëllim të përmirësimit të shërbimeve për qytetarë.
Organizata e konsumatorëve e Tetovës ka një rol këshillëdhënës dhe punon në
informimin e konsumatorëve për të drejtat e tyre. Konsumatorët pranojnë përgjigje
ndaj ankesave të dorëzuara në afat prej tre ditësh. Statistikat e OKT thonë që një total
prej 150 ankesash janë pranuar në vitin 2014. Ankesat janë pranuar personalisht,
përmes telefonit dhe postës elektronike.
Pikat kryesore të diskutimit në fokus grupet:
a) Kënaqësia me shërbimin dhe problemet kryesore
Ujësjellësi dhe kanalizimi: Ekzistojnë konflikte të vazhdueshme midis kompanive
për menaxhimin e ujit dhe ndërmarrjet për furnizimin me ujë, të cilët duhet të zgjidhen. Derisa si meshkujt ashtu dhe femrat pajtohen se faturat nuk i pasqyrojnë shërbimet e pranuara, femrat rekomandojnë që faturat të dërgohen gjatë fundjavës.
Grumbullimi i pagesave nuk është e rregullt, duke shpirë kështu në akumulim të
borxheve. Leximi i matësve po ashtu duhet të kryhet gjatë fundjavave. NPShK në
Shkup reagon shumë shpejtë ndaj ankesave të konsumatorëve dhe reagon në të njëjtën
ditë.
Në Tetovë, furnizimi me ujë nuk korrespondon me numrin e banorëve. Të gjithë
pjesëmarrësit pajtohen se problemi më i madh me furnizimin e ujit është mungesa e
ujit, ndërprerjet/restrikcionet e shpeshta dhe infrastruktura e vjetër. Faturat janë të
larta dhe fikse, nuk kanë të bëjnë me sasinë reale të ujit të konsumuar.
Edhe meshkujt edhe femrat në të gjithë qytetet e rendisin si brengë kryesore faturimin
për shërbimet edhe atëherë kur ato nuk shfrytëzohen. Meshkujt kanë vënë në dukje se
faturat nuk janë reale në shlyerjen e konsumit të ujit.
Pjesëmarrësit në Shkup dhe Koçani nuk kanë probleme me kanalizimin, me
përjashtim që duhet të përmirësohet kullimi i ujërave atmosferike në periferi të
Koçanit. Në Tetovë kanalizimi funksionon vetëm në rrugët kryesore dhe duhet të
mbahet llogari për rregullimin e kanalizimit në amvisëritë sidomos gjatë dimrit.
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Grumbullimi i mbeturinave:
Vërejtjet nga meshkujt janë që mbeturinat
grumbullohen vetëm në qendër dhe vetëm të hënave. Femrat ankohen se në ndërtesat
e banimit grumbulluesit joformal të mbeturinave nuk janë shumë të kujdesshëm, duke
i derdhur mbeturinat nga kontejnerët. Kontejnerët janë të thyer dhe nuk janë në të
disponueshëm gjithkund, por vetëm në vende të caktuara. Mbeturinat në Shkup
grumbullohen çdo ditë në mbrëmje, që nuk është rasti në dy qytetet tjera. Mbeturinat
nga amvisëritë grumbullohen dy herë në javë. Nuk ka asnjë njoftim se kur do të
grumbullohen mbeturinat. Rekomandimi nga femrat është që të ketë një shërbim të
veçantë/për grumbullimin e mbeturinave nga amvisëritë. Konsumatorët nuk janë
mjaftueshëm të vetëdijshëm për sa i përket klasifikimit/ndarjes së mbeturinave.
Nevojitet të stimulohet përzgjedhja e mbeturinave. Fatura është e përbashkët për ujin
dhe kanalizimim, dhe nuk duhet të faturohet mirëmbajtja e tyre. Grumbullimi i
mbeturinave faturohet në bazë të sipërfaqes së konsumatorëve (m2).
Shërbimi i parkingut: Femrat shpesh e ngatërrojnë “Parkingun qytetit” me
“Parkingun komuna Qendër” meqë ata nuk janë të shënjuar ndarazi. Tabelat
informative nuk janë në distancë të afërt të vend-parkimeve dhe udhëzimet nuk janë të
qarta. Është më mirë të përdoret një bllokues rrotash se sa të bëhet rimorkimi i
automjetit. Në Tetovë zona e parkimit është vendosur si një pilot program, por nuk
është i organizuar për shkak të vendeve të pamjaftueshme për parkim.
Gjelbërimi/parqet shkatërrohen për llogari të parkingut. Duhet të ndërtohen garazhe
për parkim. Një problem tjetër janë ndërtesat e reja pa hapësirë për parkim.
Në mesin e shqetësimeve më të mëdha të meshkujve është edhe ai se gjatë
kremtimeve automjetet rimorkiohen pa paralajmërim/njoftim. Për shembull, gjatë
ngjarjeve sportive, automjetet rimorkiohen në parkingjet përreth. Edhe pse ata nuk
faturohen gjatë marrjes së automjetit, harxhimet plotësuese dhe humbja e kohës nuk u
kompensohen konsumatorëve.
Ngrohja: Femrat kanë theksuar se kompanitë për ngrohje lidhin kontrata dy herë në
vit dhe nuk ka mundësi për zgjedhe të furnizuesit me ngrohtësi.
b) Dorëzimi i ankesave
Femrat ankohen te NPShK-të dhe faturë arkëtuesi. Për ngrohje ata i qasen kompanisë
së ngrohjes përmes telefonit ose personalisht. Ekzistojnë raste kur ngrohja nuk
shpërndahet në mënyrë të barabartë nëpër ndërtesa – është më ngrohtë në banesat e 34 kateve të para dhe më ftohtë në katet e sipërme. Situata mbetet e pazgjidhur me
sqarim nga kompania e ngrohjes se nuk kanë çfarë të bëjnë.
Për problemet me faturat, meshkujt fillimisht e thërrasin numrin e shënuar në faturë,
pastaj ankohen te NPShK, por vërejtja e tyre është se ata nuk përgjigjen shpejtë.
Ankesat po ashtu dorëzohen në komunë për sa i përket ujit dhe mbeturinave. Te
ndërtesat banesore, kryetari i Këshillit banesor ankohet për problemet me shërbimet
komunale.
c) Përvojat pozitive dhe negative
Gratë ndanë përvojat në lidhje me furnizimin me ujë dhe ngrohjen, ndërsa burrat
kryesisht ndanë përvoja lidhur me parkimin. Ka raste kur NPSHK ka reaguar
menjëherë, kur ata janë njoftuar për një tub të shpërthyer në qendër të qytetit, e cila
gjë nuk ndodh njësoj kur ata janë njoftuar për amvisëritë individuale në periferi të
qytetit. Në rastin e dytë NPShK do ta zgjidh problemin vetëm në qoftë se njihni
personalisht dikë nga stafi.
NPSHK-të për Parking nganjëherë i tërheqin automjetet e parkuar siç duhet me shenjë
të handikapëve meqë dyshojnë për keqpërdorim të etiketës së handikapëve në
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automjet. Derisa ky është sqarimi zyrtar që është ofruar për disa nga konsumatorët,
NPSHK-të nuk ia dalin ti shpjegojnë arsyet që i kanë bërë të dyshojnë te etiketa. Nuk
ofrohet asnjë kompensim përveç një kërkim faljes.
d) Pagesa
Në përgjithësi femrat i paguajnë faturat, përderisa nëse ka një problem me cilësinë e
shërbimit, meshkujt kryesisht ankohen drejtpërsëdrejti në NPShK-të.
e) Pagesa e detyrueshme dhe kontestet gjyqësore
Qëndrimi mbizotërues i femrave është se faturat paguhen rregullisht nga frika e një
vendimi ekzekutiv dhe nga frika e padisë. Ka probleme me shërbimet gjatë ndryshimit
të pronësinë së një banese, borxhet e shërbimeve komunale i përcillen pronarit të ri pa
ndonjë njoftim. Konsumatorët ende i paguajnë borxhet e pronarit të mëparshëm nga
frika e shkëputjes dhe pajtohen ti paguajnë borxhet. NPSHK-të kërkojnë pagesën e
borxheve të vjetra gjatë shitjes së pronave/apartamenteve. Nevojitet transparenca e
plotë e borxheve. Ka një problem me përcjelljen e njoftimeve të noterit tek
konsumatori. Noteri duhet të dërgojë njoftim deri te konsumatori para se ta kalojë
lëndën për ekzekutim por kjo nuk ndodh pothuajse asnjëherë. Noterët e dërgojnë për
ekzekutim të njëjtën ditë. Perceptimi i përgjithshëm është se ka trajtim të padrejtë ndaj
konsumatorëve që paguajnë me rregullt, krahasuar me konsumatorët e parregullt.
Meshkujt zakonisht bien dakord/pajtohen me NPSHK-të për borxhet vetëm që tu ikin
procedurave gjyqësore. NPShK-të kërkojnë pagesën e borxheve shumë të vjetra (p.sh.
nga viti 1996) dhe konsumatorët zakonisht nuk i ruajnë dëshmitë për pagesë për një
periudhë aq të gjatë. Nga frika e padisë, konsumatorët hyjnë në marrëveshje me
NPShK, ta paguajnë gjysmën e borxhit të supozuar më të vjetër se 1o vite dhe me këtë
ta shlyejnë tërësisht borxhin. NPSHK-të po ashtu kërkojnë pagesën e faturave të
vjetruara. Konsumatorët, të kërcënuar se do të paditen, paguajnë faturat e vjetruara
edhe pa u ankuar. Megjithatë, është vërejtur se, edhe pse rrallë, ka raste kur
konsumatorët nuk i paguajnë faturat e tyre, edhe pse kanë mundësi financiare. Në
vend të konsumatorëve që paguajnë në rregull, konsumatorët me borxhe pranojnë
ndihmë në kuptimin e pagesës në këste, etj.
f) Informimi për të drejtat e konsumatorit në shërbimet komunale
Konsumatorët nuk janë aspak të informuar për të drejtat e tyre, përveç në baza ad hoc,
kur personalisht përballen me probleme dhe ata kryesisht përmes internetit kërkojnë
nëse kanë të drejta si konsumatorë.
Femrat besojnë se NPSHK-të duhet ti informojnë për të drejtat e tyre e jo vetëm për
obligimet e tyre. Ata gjithashtu mendojnë se konsumatorët duhet të jenë më
ndërveprues në informimin personale. Kanale kryesore të informacionit janë mediat
lokale, ndërsa për konsumatorët më të vjetër, programet televizive të mëngjesit. Vetëm
disa prej pjesëmarrësve i njohin komunat si autoritete për informacion, por edhe për
dorëzimin e ankesave për shërbimet komunale.
Shumica e meshkujve nuk i shohin shërbimet komunale si sfera të të drejtave të
konsumatorëve. Për shkak të natyrës së këtyre shërbimeve (të ofruara kryesisht nga
një NPShK) mendimi mbizotërues është se ata duhet të pranojnë çdo vendim të
NPSHK-së. Meshkujt kryesisht informohen drejtpërsëdrejti nga NPSHK-të.
g) Qasja te Organizatat e konsumatorëve
Konsumatorët nuk janë të informuar për rolin dhe funksionimin e OK-ve. Megjithatë
ekziston dallim ndërmjet konsumatorëve të rinj dhe të vjetër, këto të fundit janë
konsumatorë që paguajnë (faturat dhe të tjerat). Përderisa konsumatorët më të ri kanë
dëgjuar vetëm për ekzistencën e OK, ka raste të konsumatorëve të vjetër që u qasen
OK-ve për të kërkuar këshilla.
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Meshkujt në përgjithësi pajtohen se ekziston dyshime për sistemin e drejtësisë në
vend. Mendimi mbizotërues është se nuk ka çfarë të bëhet, prandaj ata nuk u afrohen
OK-ve e as kërkojnë këshilla. Në vend të kësaj ata përpiqen ti lajnë borxhet duke u
pajtuar me NPShK-të për pagesë të gjysmës së borxheve të vjetërsuara në këste.
h) Ndryshimi i akteve ligjore, normave dhe vendimeve
Konsumatorët nuk kanë marrë pjesë në diskutimet publike të komunës dhe NPShKve. Kjo në masë të madhe i detyrohet faktit që ata nuk kanë informata për organizimin
e ngjarjeve të tilla. Konsumatorët po ashtu nuk i vizitojnë ueb faqet e komunave dhe
NPShK-ve për të ndjek vendimet, normativat e reja ose ndryshimet e atyre ekzistuese.
Gati se gjithnjë konsumatorët njoftohen për vendimet, normativat e reja vetëm nëse
ata publikohen në mediat lokale.
Pikëpamja e meshkujve është se ka aq shumë ndryshime të shpeshta të ligjeve saqë
është e pamundur të ndiqen.

IV. Diskutimi i rezultateve të hulumtimit
Bazuar në analizën e paraqitur më lartë të kornizës ligjore dhe institucionale për
mbrojtjen e konsumatorit në fushën e shërbimeve komunale në rajonin e Evropës
Juglindore dhe shfaqjen e praktikave relevante të pushteteve lokale, KSHP-ve dhe
organizatave të konsumatorëve, mund të sillet konkluzion se ekziston një kornizë
relativisht uniforme ligjore, sidomos për sa i përket përmbajtjes. Nuk ka dyshim se
shfaqja dhe zhvillimi i politikave për mbrojtjen e konsumatorit në rajon, është e lidhur
ngushtë me fillimin dhe rrjedhën e procesit të përafrimit me BE të vendeve të rajonit
dhe se korniza ligjore është në tërësi subjekt i zhvendosjes së acquis relevante të
konsumatorit . Përveç kësaj, trashëgimia e përbashkët ligjore, ka pasur po ashtu edhe
pasoja në vendosjen e një faze relativisht uniforme për performancën e ofruesve të
shërbimeve komunale dhe çështjet lidhur me zbatimin e rregullave për mbrojtjen e
konsumatorëve.
Korniza ligjore kombëtare zakonisht është krijuar përmes një rregullimi sistemik që e
përcakton kategorinë e shërbimeve publike komunale dhe kushteve themelore për
punën e tyre, si dhe rregullimet sektoriale që janë të rëndësishme për organizimin dhe
ofrimin e shërbimeve individuale. Megjithatë, rregullimi i kushteve të veçanta të
ofrimit të shërbimit, organizimit dhe funksionimit të kompanive të shërbimeve
komunale, është tërësisht subjekt i juridiksionit të vetëqeverisjes lokale.
Në nivelin legjislativ kodifikimi i pjesshëm i Ligjit për konsumatorin, i cili i
kombinuar me rregullimet tjera, ofron një kornizë të përshtatshme ligjore. Duke pas
parasysh dinamikën e acquis të konsumatorit dhe përparimin në procesin e aderimit
në BE të të gjithë shteteve, nevojiten dhe priten përmirësime të mëtutjeshme të
legjislacionit për konsumatorët me qëllim të promovimit të harmonizimit legjislativ.
Megjithatë, në aspektin e legjislacionit sektorial, si dhe kornizën ligjore për shërbimet
publike, situata është më ndryshe. Ka një fërkim ndërmjet kërkesave për të drejtat e
konsumatorëve që janë kërkesa efektive dhe rregullatore që ofrojnë shërbime të
veçanta të shërbimeve komunale. Ka nevojë për harmonizimin e pjesëve të caktuara
të legjislacionit sektorial, dhe në veçanti vendimit të vetëqeverisjes lokale për
krijimin e kushteve ligjore për ushtrimin e të drejtave të caktuara të konsumatorit
në kontekstin e shërbimeve komunale.
Një shembull i rëndësishëm lidhur me atë që u tha më sipër, është çështja e
përshkriminit e obligimeve për të lidhur kontrata me klientët. Përderisa legjislacione
të caktuara rajonale, në mënyrë të qartë e përshkruajnë këtë obligim, zakonisht nuk
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ndodh kështu. Mungesa e një dispozite të tillë eksplicite, e thekson rëndësinë e
përcaktimit të karakterit të kësaj marrëdhënieje kontraktuale për shkak se në atë
situatë një marrëdhënie kontraktuale shfaqet ex lege, dhe një kontratë individuale
midis një KShP të caktuar dhe konsumatorëve përbëhet prej një kornize të ndërlikuar
ligjore të të drejtave dhe obligimeve reciproke, të shpërndara nëpër akte të pushtetit
vendor, akte afariste të KShP-ve, etj.
Po ashtu, korniza pamjaftueshëm transparente është ajo që nuk lejon të ketë një
nivel adekuat të vetëdijes së konsumatorëve për të drejtat dhe obligimet e tyre në
lidhje me shërbime specifike komunale. Obligimi i lidhjes së një kontrate individuale
me shfrytëzuesin (konsumatorin), e cila përfshin sigurimin e njohurive për të gjithë
informatat relevante para lidhjes së kontratës, është së këndejmi një parakusht për
afirmimin e plotë dhe konkretizimin e instrumenteve të mbrojtjes së konsumatorit.102
Përveç kësaj, disa legjislacione rajonale përcaktojnë një dallim midis shërbimeve
komunale për konsum individual dhe shërbimet për përmbushjen e konsumit të
përbashkët (publik). Hetimi i këtyre dallimeve është me rëndësi të madhe për krijimin
e një kornize adekuate normative, këto janë dy funksione tërësisht të ndryshme.
Shërbimet e përgjithshme (publike) komunale sigurohen në varësi nga nevojat dhe për
dobi të tërë bashkësisë, për një numër të pacaktuar të përfituesve, ata financohen nga
taksat komunale. Për dallim, shërbimet individuale komunale e përfshijnë furnizim të
menjëhershëm të shfrytëzuesit të identifikuar, financimin e grumbullimit të tarifave
për ofrimin e shërbimeve (çmimet), dhe në fund, bien nën regjimin kontraktual.
Së fundmi, krahas këtyre çështjeve rregullatorë që i referohen përmbajtjes, çështje
shumë të rëndësishme janë të lidhura me mënyrën se si mbrohen të drejtat dhe
interesat e konsumatorëve, me funksionimin e kornizës institucionale dhe rolin e
organizatave të konsumatorëve.

Çështjet kryesore thelbësore të mbrojtjen e konsumatorëve në
shërbimet komunale
Gjatë hulumtimit janë identifikuar shumë çështje të hapura që kanë të bëjnë me
zbatimin e të drejtave të konsumatorit në kontekstin e shërbimeve komunale.
Siç është përmendur më herët, kushtet e përgjithshme për ofrimin e shërbimeve
komunale janë pjesë përbërëse e kontratës midis NShK-ve dhe konsumatorëve
(përdoruesve të fundit), udhëhequr nga dispozitat e rregullimeve të qeverisjes lokale.
Problemi lind kur këto kushte janë burim i mospërputhjes me rregullat e të drejtave të
konsumatorëve dhe mund të përfshijnë shkelje që bëjnë pjesë në ndalimin e kushteve
të padrejta të kontratës ose rregullave që kanë të bëjnë me ofrimin e shërbimeve me
interes të përgjithshëm ekonomik. Prandaj, ekziston një problem i shqyrtimit ligjor të
këtyre kushte në drejtim të instrumenteve për mbrojtje të konsumatorëve, pasi që ata
në thelb janë rregullore lokale.
Kjo çështje nuk është e veçantë për situatën në rajon dhe po ashtu shfaqet edhe në
Kornizën Evropiane103. Megjithatë, kjo është veçanërisht aktuale në rajonin e EJL-së,

102. Përfshirja e kontratave për furnizim me ujë, gaz, energji elektrike ose ngrohje qendrore
shihet si "një hap në ndërtimin e një ure midis shumë instrumenteve ligjore të BE-së në
fushën e shërbimeve me interes të përgjithshëm dhe trupit të ligjit për konsumatorët, i cili
është gjithashtu i mbështetur nga Agjenda e re Evrpoiane për Konsumatorin”. Reich, (fq.
399)
103
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duke pasur parasysh mungesën e ndërgjegjësimit në nivelin e vendim-marrjes, të
përfaqësuesve të pushtetit lokal dhe NShK-ve në lidhje me përmbajtjen e të drejtave të
konsumatorëve. Në fakt, e vetmja terapi efektive në rast të mangësive në lidhje me të
drejtat e konsumatorëve kryesisht është parandalimi, ndikimi në procesin e
vendimmarrjes dhe përgatitja dhe diskutimi i rregulloreve.
Mekanizmi bazë për arritjen e mbrojtjes së konsumatorit, siç u tha më lart, janë
ankesat e konsumatorëve. Në të gjitha komunitetet që janë të përfshirë në studim,
ekzistojnë mekanizma relativisht të zhvilluara të komunikimit me përdoruesit e fundit.
Një shembull i tillë janë pikat e vetme ku qytetarët mund të marrin informacion dhe të
bëjnë ankesa. Megjithatë, ka një mungesë që është e pranishme në mënyrë lineare në
të gjitha fushat e hulumtuara. Sistemet ekzistuese për komunikim me qytetarët dhe
përdoruesit e fundit (konsumatorët) kryesisht i kanë tiparet e qendrës për Mbështetje,
e cila i pranon raportet e problemeve në lidhje me ofrimin e shërbimeve të veçanta
komunale (p.sh. dështimet në rrjetin e ngrohjes qendrore ose sistemet e furnizimit me
ujë, etj.), kërkesat për mënjanimin e problemeve apo parregullsive të caktuara në
ofrimin e shërbimeve përmes mjeteve të ndryshme të komunikimit. Ky mekanizëm
gjithashtu përfshin një formë të informatave kthyese për rezultatin e kërkesës. Por, ka
përputhje dhe mungesë koordinimi të shërbimeve relevante komunale në lidhje me
situatat identike: Konsumatorët zakonisht u drejtohen NShK të posaçme përmes
kontakteve të tyre, shpesh, ankesat dhe kërkesat u drejtohen edhe administratës lokale,
inspektorateve komunale, si dhe në mënyrë indirekte përmes organizatave të
konsumatorëve, këshillave lokal të konsumatorëve, si dhe përmes mjeteve tjera të
komunikimit.
Disfavori më i madh i kësaj situate ekzistuese është mungesa e respektit për rregullat
e përcaktuara për ankesë në kuptimin e të drejtave të konsumatorëve, të cilat i
përfshijnë të dhënat e ankesave dhe afateve të caktuara për veprim, si dhe dhënia e
përgjigjes ndaj vendimit që ka të bëjë me ankesën e bazuar në thelbin e dispozitave
relevante për mbrojtjen e konsumatorëve. Këto sisteme janë të instaluar pa u
harmonizuar në fakt me rregulloret për mbrojtjen e konsumatorëve dhe nuk
përfaqësojnë një shprehje të kërkesave të këtyre dispozitave të kornizës ligjore, por
kryesisht trajtohen si një shërbim për klientin.
103. Për sa u përket kritereve subjektive të zbatimit, "pyetja nëse kushtet standarde të biznesit
të ndërmarrjeve të shërbimeve publike në formën e një urdhëresë ose një akti të ngjashme
administrativ brenda fushës së zbatimit të Direktivës është e diskutueshme. Mendimi i
përgjithshëm është se dekretet e tilla duhet të shihen si të dispozita të detyrueshme statutare
ose normative në kuptim të nenit 1 (2) dhe në këtë mënyrë nuk janë subjekt i fushës së
zbatimit të Direktivës". Ka kundër-argumente në lidhje me nenin 2 (c) dhe përshkrimet (14)
dhe (16). Kundërthënia kryesore përsëri sillet rreth kuptimit të termit "dispozita të
detyrueshme, statutore ose normative". Direktiva kërkon që kushtet e kontratës të hartohen në
gjuhë të thjeshtë dhe të kuptueshme (neni 5). Kjo dispozitë është plotësuar me vendimet e
ECJ kryesisht duke u mbështetur në fuqishëm në mendimin e Avokatit të Përgjithshëm, të
përmbledhur Reich et al: "shitësit ose furnizuesit duhet ti kërkohet që në fillim të sigurojë që
klauzolat të jenë hartuar në gjuhë të thjeshtë, të kuptueshme. Për më tepër, ai duhet të jetë
përgjegjës për konfirmim se para lidhjes së kontratës, konsumatori është në gjendje të merr
informacionin e nevojshëm për të marrë një vendim me njohuri të plotë të lëndës". Me gjuhë
të thjeshtë nënkuptohet transparenca në kuptimin e efektit ligjor të kushteve të kontratës.
Kuptueshmëria ka të bëjë me lexueshmërinë, respektivisht eliminimin e "shkronjave të
vogla", duke siguruar qartësi nga aspekti i redaktimit dhe atij optik dhe kërkesës për
informacion në lidhje me të drejtat dhe detyrimet, duke iu shmangur kështu dispozitave
çorientuese. Reich et. al., op.cit.
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Konsumatorët zakonisht ankohen për pamundësinë e qasjes në qendrën telefonike,
rutinën e personelit që në përgjithësi të ofrojnë sqarime por jo ndonjë veprim,
mungesën e informatave kthyese. Është domethënëse që një numër i madh i NShK-ve
të anketuar, e aplikojnë sistemin ISO 9001 të menaxhimit të cilësisë, i cili mes tjerash
përfshin edhe regjistrimin dhe ndjekjen e ndryshimeve dhe vendimeve të sjella, si dhe
nxënien e ankesave të përdoruesve dhe ndjekjen rezultateve të tyre. Prandaj, në qoftë
se ky standard do të zbatohej në mënyrë të vazhdueshme, kjo do të jepte një bazë
adekuate të operacioneve për pritjen, regjistrimin, mbikëqyrjen e duhur dhe
regjistrimin e vendimeve sipas ankesave të dorëzuara.
Në bazë të intervistave me fokus grupet dhe me përfaqësuesit e NShK-ve, çështjet e
faturimit dhe matjes së papërshtatshme, janë jetike për shumicën e aplikacioneve të
konsumatorëve. Në këtë kuptim, ka ankesa që kanë të bëjnë me shkeljet e mundshme
në lidhje me metodologjinë e vlefshme për llogaritje (të përdorimit të ujit, ngrohjes
qendrore), llogaritjen e gabuar sipas të dhënave dhe kushteve specifike, llogaritjen dhe
faturimin në një situatë kur shërbimi nuk është ofruar (ndërprerje e përkohshme të
shërbimeve ose mungesë e plotë të shërbimit në periudhë të caktuar, siç është
zakonisht rasti me shërbimet e grumbullimit të mbeturinave të amvisërisë në komunat
rurale), dështimet e pajisjeve për llogaritje dhe llogaritje arbitrare për një periudhë të
caktuar të matjes, etj.
Problemi i matjes dhe faturimit së shërbimeve komunale është jashtëzakonisht i
ndërlikuar, sidomos në fushën e furnizimit me ujë dhe ngrohje qendrore. Në radhë të
parë, një kërkesë ligjore kryesisht përfshin që kompensimi për shërbimet publike
duhet të llogaritet në bazë të konsumit për një periudhë të caktuar kohore me zbatimin
e sistemit tarifor në përputhje me ligjin104, , dhe/ose ti mundësojë konsumatorit qasje
për konsumin aktual të shërbimit për ta verifikuar konsumin e përgjithshëm në bazë të
faturës.105 Në praktikë, kjo kërkesë dukshëm kushtëzohet nga infrastruktura ekzistuese
dhe fakti se konsumi i shërbimeve për ngrohje qendrore dhe ujë deri te numri më i
madh i konsumatorëve matet me anë të pajisjes për matje kolektive, të instaluar në
kyçjen e lidhjes dytësore të një ndërtese banimi (me disa apartamente individuale) me
rrjetin e shpërndarjes. Shpërndarja e shpenzimeve të dala bëhet me një metodologji të
caktuar, që zakonisht nënkupton një shpërndarje në bazë të numrit të anëtarëve të
familjes dhe/ose sipërfaqes së banesës. Këto të dhëna kryesisht përcaktohen në bazë të
të dhënave të ofruara nga përfaqësuesit e ndërtesës së banimit (në vend se nga
përdoruesit e fundit).
Në këtë drejtim, duhet theksuar se një numër i madh i ankesave të konsumatorëve
kanë të bëjnë me çështje që nuk bien nën përgjegjësinë e NShK-ve: të gjitha instalimet
e brendshme në ndërtesat e banimit, instalimet individuale të shtëpive, janë pronë e
përbashkët e ndërtesës dhe/ose amvisërive, dhe dështimet në këto instalime duhet të
përballohen nga ndërtesat dhe amvisëritë. Në situata të tilla konsumatori mund të ketë
ndikim ndaj problemet vetëm përmes organeve të ndërtesës së tij të banimit, dhe nuk
mund të veprojë në mënyrë të pavarur në emër personal. Shpesh këto defekte
shkaktojnë rritjen e kostove, dhe në situata të tilla, kërkesat e konsumatorit për
ndërhyrje, si dhe reduktim të shpenzimeve të paraqitura në përgjithësi janë të pabaza.
Kjo situatë është kryesisht për shkak të nivelit të pamjaftueshëm të vetëdijes së
konsumatorëve për të drejtat e tyre, por edhe obligimet që kanë të bëjnë me këto
104. Neni 118, LMK Maqedoni
105. Neni 91. LMK Serbi

62

shërbime komunale, si dhe kufijtë e përgjegjësisë së ofruesve të shërbimeve komunale.
Nga ana tjetër, një nga ankesat e shpeshta që janë identifikuar në bazë të intervistave
me konsumatorët, është pasiguria e matjeve të kryera nga zyrtarët e NShK-ve në terren. Rregulloret sektoriale e përcaktojnë obligimin për sigurimin e qasjes për pajisjet
matëse të përfaqësuesve të ofruesve të shërbimeve, por i njëjti obligim (ose e drejtë)
nuk është e paraparë në marrëdhënie me përdoruesit e fundit (konsumatorët), të cilët
së këndejmi nuk kanë një pasqyrë të besueshme për të dhënat aktuale të konsumit dhe
mundësinë për ndjekjen e atyre të dhënave në lidhje me faturimin e konsumit të tyre.
Kjo shkëputje e të drejtave dhe obligimeve të palëve në një marrëdhënie kontraktuale
në lidhje me përdorimin e shërbimeve, nuk është rregulluar në mënyrë adekuate me
ligj, por në praktikë paraqiten procedura dhe metoda ad hoc që jo gjithmonë janë në
interes të konsumatorëve. Si një zgjidhje interesante për këtë situatë është shembulli i
Bosnjës dhe Hercegovinës (Sarajevë), i cili kushtëzon obligimin për angazhim të
ashtuquajturit menaxher i ndërtesës, ndërmarrje e licencuar dhe e specializuar për
menaxhimin e ndërtesës së banimit, ose përndryshe ai do të caktohet ex officio.106
Diskriminimi ndaj grupeve të caktuara të konsumatorëve, në kontekstin e ofrimit të
shërbimeve me interes të përgjithshëm ekonomik, është po ashtu një nga dukuritë që
është shpesh subjekt i kërkesave të konsumatorëve. Diskriminimi ndodh në lidhje me
mënyrën e dorëzimit, cilësinë e shërbimit apo mënyrën e faturimit dhe pagesës së
shërbimeve. Kjo formë e shkeljes së të drejtave të konsumatorit është gjithashtu ndër
vërejtjet më të shpeshta gjatë bisedave me konsumatorët në lidhje me parkingun
publik.107
Një nga çështjet kyçe në lidhje me ushtrimin e të drejtave të konsumatorëve është e
drejta për përfundimin e kontratës. Kjo çështje në dukje nuk është e rëndësisë së
madhe praktike, sepse shfrytëzimi i shërbimeve komunale paraqitet si
domosdoshmëri. Duke pasur parasysh se shumica e NSHK-ve janë të monopole
natyrore, sidomos ato që janë shërbime në rrjet (uji, ngrohja), e hap çështjen e
mundësisë së zëvendësimit të shërbimeve, me shërbime tjera të zëvendësueshme në
aspektin e përmbajtjes së tij, me çmim dhe/ose cilësi të favorshëm. Më herët janë
sqaruar raste indikative në fushën e ngrohjes qendrore. Megjithatë, e rëndësishme
është pyetja nëse është ligjërisht e mundur ti jepet fund statusit të shfrytëzuesit, në
bazë të kërkesës, në përputhje me Ligjin për mbrojtjen e konsumatorit. Nëse jo, është
e nevojshme të harmonizohet korniza ligjore dhe të sigurohet realizimi i një kërkesë
tillë, e cila do të shoqërohej me një proces të përshtatshëm teknik dhe organizativ.

Sfida e rregullimit funksional teknik dhe roli efektiv i OMK-ve
Në nivel institucional, ne mund të shohim një situatë relativisht të standardizuar:
administrata lokale dhe KPShK funksionojnë brenda kompetencave të tyre dhe në
përputhje me shumë akte ligjore dhe politika lokal, dhe në këtë moment nuk është e

106. Ligji për mirëmbajtjen e pjesëve të përbashkëta të ndërtesave dhe menaxhimin e
ndërtesave (Gazeta zyrtare e Kantonit të Sarajevës, nr. 3/2012)
107. Në diksutimet me fokus grupet, në pyetjen për rimorkimin nga ane e ndërmarrjes publike
për parkim, shpesh paraqitet një koment për trajtimin selektiv të shërbimit në varësi nga
kategoria e auotomjeteve, ku automjetet luksoze kanë qasje të favorizuar dhe rrallë herë
rimorkiohen nga hapësirat e paautorizuara për parkim.
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mundur të zbulohet përfshirja e çështjes së mbrojtjes së konsumatorit, si një aspekt
relevant në përcaktimin e kornizës normative apo politikës publike lokale.
Në radhë të parë, në lidhje me këtë problem, duhet theksuar se procedura ekzistuese e
diskutimit publik të projekt-rregulloreve të qeverive lokale apo akteve të miratuara
nga NShK-të, me pëlqimin e pushteteve lokale është pamjaftueshëm transparente dhe
gjithëpërfshirëse. Sipas praktikës së njohur, herë pas here ka një praktikë që aktet
individuale të vetëqeverisjes lokale publikohen në faqen e internetit duke e informuar
kështu publikun paraprakisht dhe duke siguruar mundësi për dhënien e vërejtjeve.
Megjithatë, debati i drejtpërdrejtë publik me pjesëmarrjen e përfaqësuesve të
kualifikuar, në këtë rast, organizatat e konsumatorëve, përfaqësuesit legjitim të
interesave të konsumatorëve është pothuajse i padukshëm. Ka mundësi të shumta për
paraqitjen e komenteve, sugjerimeve dhe kritikave, përmes kanaleve të shumta të
komunikimit, dhe ata rregullisht arrijnë te ata që janë relevant dhe merren parasysh
nga organet kompetente. Megjithatë, ky proces nuk ka platformë të përcaktuar për
komunikim të vazhdueshëm, sidomos në çështjen e cila është me interes për të gjithë
popullatën.
Duhet të theksohet se përfaqësuesit e NShK-ve janë të njoftuar me kornizën ligjore
për mbrojtjen e konsumatorit, dhe në përgjithësi e njohin rëndësinë dhe ndikimin e
këtyre dispozitave në sferën në të cilën operojnë, por detajet që lidhen me pyetje të
caktuara specifike, nuk janë plotësisht të njohura për ta. Me pikënisje të tillë, një pasojë logjike është se kushtet për ofrimin e shërbimeve të caktuara komunale nuk janë
përshtatur plotësisht me zbatimin e të drejtave të konsumatorëve. Në këtë nivel, ngritja e vetëdijes së përfaqësuesve relevant të NShK-ve nga ana e OKM-ve, bashkëpunimi i tyre i ngushtë në përgatitjen e dokumenteve, modeleve të kontratave ose
kushteve të shfrytëzuesve mund ta ndryshojë situatën në mënyrë të konsiderueshme.
Bashkëpunimi ndërmjet NShK-ve dhe OMK-ve është sporadik, ad hoc, dhe kjo ndodh
kryesisht në lidhje me raste individuale. Në shumicën e NjVL-ve të përfshirë nga
anketa, ka mungesë të kontaktit me organizatat e konsumatorëve ose madje edhe nuk
ka dijeni për ekzistencën e tyre. Përjashtimet kanë të bëjnë me mjediset në të cilët
veprojnë organizatat aktive të konsumatorëve me kapacitete adekuate. Së këndejmi,
mund të shihet një lidhje e drejtpërdrejtë midis kapacitetit të organizatave të
konsumatorëve, në nivelin profesional, organizativ dhe teknik dhe ndikimit në
rrjedhat e procesit të rregullimit dhe ofrimit të shërbimeve komunale dhe mbrojtjes së
konsumatorit. Në bazë të diskutimeve me NShK-të, mund të vërehet gatishmëria dhe
sinqeriteti për bashkëpunim, si dhe gatishmëria për koordinim të drejtpërdrejtë me
OMK-të në lidhje me rregullimin e çështjeve të caktuara, aktiviteteve ose organizimit
të një praktike të veçantë, por një vërejtje që shfaqet rregullisht është mungesa e
iniciativave nga ana e organizatave të konsumatorëve.
Nga ana tjetër, përfaqësuesit e OMK-ve zgjedhin të japin indikacion për mungesën e
mbështetjes dhe mirëkuptimit, si brenda administratës lokale, ashtu edhe nga NPShKtë. Emëruesi i përbashkët i këtyre kërkesave kontradiktore është mungesa e
komunikimit, dhe në veçanti këmbimi i përvojave dhe të dhënave. Në këtë aspekt,
mund të vërehet se me përjashtim të rasteve sporadike të ekzistencës së këshillave
komunale të konsumatorëve108, nuk ka asnjë bazë të besueshme institucionale për
dialog të përhershëm midis përfaqësuesve të pushtetit lokal, përgjegjës për shërbimet
komunale, NShK-ve, organizatave të konsumatorëve dhe vetë konsumatorëve. Kjo
është ndoshta e meta kryesore institucionale e kornizës aktuale institucionale.
108. Maqedoni (Shkup)
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rrjedhat e procesit të rregullimit dhe ofrimit të shërbimeve komunale dhe mbrojtjes së
konsumatorit. Në bazë të diskutimeve me NShK-të, mund të vërehet gatishmëria dhe
sinqeriteti për bashkëpunim, si dhe gatishmëria për koordinim të drejtpërdrejtë me
OMK-të në lidhje me rregullimin e çështjeve të caktuara, aktiviteteve ose organizimit
të një praktike të veçantë, por një vërejtje që shfaqet rregullisht është mungesa e
iniciativave nga ana e organizatave të konsumatorëve.
Nga ana tjetër, përfaqësuesit e OMK-ve zgjedhin të japin indikacion për mungesën e
mbështetjes dhe mirëkuptimit, si brenda administratës lokale, ashtu edhe nga NPShKtë. Emëruesi i përbashkët i këtyre kërkesave kontradiktore është mungesa e
komunikimit, dhe në veçanti këmbimi i përvojave dhe të dhënave. Në këtë aspekt,
mund të vërehet se me përjashtim të rasteve sporadike të ekzistencës së këshillave
komunale të konsumatorëve108, nuk ka asnjë bazë të besueshme institucionale për
dialog të përhershëm midis përfaqësuesve të pushtetit lokal, përgjegjës për shërbimet
komunale, NShK-ve, organizatave të konsumatorëve dhe vetë konsumatorëve. Kjo
është ndoshta e meta kryesore institucionale e kornizës aktuale institucionale.
Për sa i përket mbrojtjes juridike para gjykatave, mund të vërehet se mund të vërehet
se veprimet individuale të ngritura nga ana e konsumatorëve, me ose pa ndihmën e
OMK-ve janë shumë të rrallë, madje edhe vështirë për tu vërejtur. Prandaj,
jurisprudenca në këto çështje nuk ekziston. Megjithatë, në intervistat me përfaqësuesit
e OMK-ve, vlerësim i përbashkët është se gjykatësit nuk janë të njoftuar mirë me
legjislacionin për mbrojtjen e konsumatorit. Ata kanë njohuri për ligjin, por kjo rrallë
zbatohet në raste individuale, edhe kur sillen në procedurë. ADR po ashtu pothuajse
nuk vërehet, edhe pse i gjithë legjislacioni rajonal e parashikon rolin e rëndësishëm të
organeve për ujdi jashtë gjykatës. Ka disa shembuj për organet e ADR në vend.

108. Maqedoni (Shkup)
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Pasqyra e rregullimeve standarde institucionale për mbrojtjen e konsumatorëve në
shërbimet komunale në rajonin e EJL:

KUADRI LIGJO

Ministri

Ministri

Mbrojtja e konsumatorit

Shërbime komunale

OMK

Komunikimi i rregullt avokimit të
konsumitprogram mbështetje

Rritja e
ndërgjegjësimit
informacion
këshillim
Këshillimi
menaxhimi
kërkesat
mbrojtjen e
interesave
kolektive

Informacioni paraprak dhe
debati publik pjesëmarrje
Politikat dhe rregulloret iniciativë
komunikimi i rregullt
/ Sistem të integruar të
efektshme për ankesat e
konsumatorëve shërbimeve
(Këshilli për mbrojtjen
e konsumatorëve)

Sektoriale

Komunë

themelues
/ aksionar
investimet në
pronën
komunale
llogaritje
mbikëqyrja

Rregullimin
e shërbimeve
Marrëdhënie kontraktuale
Të dhëna Përdoruesi
Konsumatorët

TERMAT DHE
KUSHTET E
PËRGJITHSHME

Dhënia e shërbimeve / të drejta dhe detyrime
të ndërsjellaAnkesat e Konsumatorit

KPShK

Mbrojtja ligjore

ADR

Gjykatë

Mbledhja zbatohen

Sistemi aktual institucional për mbrojtjen e konsumatorëve ka parashikuar funksione
të rëndësishme për organizatat e konsumatorëve. OMK perceptohen si organizata që i
përfaqësojnë interesat e konsumatorëve në kontekstin e përcaktimit të politikave
relevante publike (përfshi politikat publike lokale), rregullimin e sferave specifike
sektoriale dhe çështjeve të rëndësishme për realizimin e të drejtave të konsumatorëve.
OMK, përveç kësaj, janë të njohura si një pikë fokale për ofrimin e informacioneve
për konsumatorët në lidhje me të drejtat e tyre dhe mundësitë për përmbushjen e të
drejtave, dhe në përgjithësi, përhapjen e kulturës së konsumit te të gjithë palët e
interesuara. Së fundmi, OMK duhet të ofrojnë si ndihmë ekspertësh ashtu edhe
përkrahje për arritjen e mbrojtjes së të drejtave të konsumatorëve në situata konkrete,
me kërkesa individuale apo kolektive, ose në situata të shkeljes së interesave kolektive
të konsumatorëve. Këto janë funksione të ndryshme operative dhe suksesi në arritjen e
tyre lidhet me kapacitetet e përshtatshme, madje minimale profesionale, organizative
dhe teknike të OMK-ve.
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V. Konkluzionet dhe rekomandimet
Konkluzionet kryesore që kanë të bëjnë me tërë rajonin ose me gjetjet në shumicën e shteteve
që kanë qenë subjekt i hulumtimit janë:
 Shërbimet e Komunës (po ashtu të referuara si shërbime komunale dhe/ose aktivitete) siç
janë furnizimi me ujë, kanalizimi, grumbullimi i mbeturinave dhe ngrohja qendrore,
tradicionalisht kanë qenë nën kompetencat e komunës në rajonin e EJL dhe vazhdojnë të
paraqesin disa nga funksionet kryesore të komunave.
 Marrëdhënia ligjore midis ofruesit komunal të shërbimit dhe përdoruesit të fundit
individual bën pjesë në regjimin ligjor të Ligjit për kontrata, ku përdoruesi i fundit ka një
status të konsumatorit nga perspektiva e legjislacionit për mbrojtjen e konsumatorit.
 Korniza ligjore për mbrojtjen e konsumatorit në rajon është goxha gjithëpërfshirëse dhe
në masë të madhe e harmonizuar me acquis të BE, së paku në terma të përgjithshme. Ka
shumë mangësi të cilët kanë nevojë për harmonizim të mëtejmë me ligjin e BE për
konsumatorët, që do tu nënshtrohet aktiviteteve të mëtutjeshme brenda procesit të
aderimit në BE të vendeve të rajonit. Megjithatë, burimi i politikave dhe legjislacionit për
mbrojtjen e konsumatorit është në legjislacionin e BE, kështu që rajoni në masë të madhe
i ka të përbashkëta, konceptin e njëjtë, nocionet dhe substancën e legjislacioni të
konsumatorit.
 Shërbimet komunale duhet të shihen po ashtu si shërbime të interesit të përgjithshëm
ekonomik, prandaj legjislacioni i BE për ShIPE po ashtu është me rëndësi të merret
parasysh dhe zbatohet. Kjo tashmë është prezantuar në legjislacionin e disa vendeve të
rajonit.
 Organizatat për mbrojtjen e konsumatorit (OMK) janë të pranishme në të gjithë shtetet e
rajonit dhe kanë nivele të ndryshme të kapaciteteve organizative dhe evidencës. Ajo që
është e përbashkët, sidoqoftë, është mospërputhja midis rolit të paraparë për to në
rregullimet aktuale institucionale dhe kapacitetit të tyre aktual.
 Mbrojtja e konsumatorit nuk është në fokusin e pushtëve lokale dhe NShK-ve. Janë
hetuar njohuri themelore të kornizës ligjore për mbrojtjen e konsumatorit në shumicën e
komunave që janë të përfshira në hulumtim, dhe në disa prej tyre tashmë janë krijuar
organe të specializuara, por ekziston një mungesë e dukshme e të kuptuarit të thellë dhe
pajtueshmërinë adekuate me kërkesat e legjislacionit për konsumatorin.
 NShK-të zakonisht nuk ofrojnë kontrata me shkrim për shërbim, as që i informojnë
konsumatorët në mënyrë adekuate për të drejtat e tyre, para ose pas përcaktimit të statusit
të tyre. Kjo është një ndër shkeljet më të zakonshme dhe më të rëndësishme të të drejtave
të konsumatorit, në veçanti të atyre që kanë të bëjnë me kërkesat për informacion.
 Termat dhe kushtet për ofrimin e shërbimeve komunale burojnë nga normat përkatëse
lokale, dhe prandaj dhe për këtë arsye nuk mund të kundërshtohen në bazë të dispozitave
të legjislacionit për konsumatorin (p.sh. kushtet e padrejta të kontratës), për shkak të
natyrës së tyre të ligjit publik. Që të ndikohen këto dispozita, nevojitet pjesëmarrja në
procesin e përgatitjes dhe miratimit të rregullores përkatëse të qeverisjes lokale.
 Formulimi i çmimit dhe/ose përcaktimi i tarifës për shërbimet komunale realizohet në
qark të mbyllur midis pushtetit lokal dhe NShK-ve. Konsumatorët as nuk informohen në
kohë, e as nuk u mundësohet të marrin pjesë në procedurat e formulimit të çmimit.
 Konsumatorët në përgjithësi janë të njohur me nocionin e mbrojtjes së konsumatorit në
vija të përgjithshme, por nuk janë të vetëdijshëm për vargun aktual të drejtave dhe
obligimeve si shfrytëzues të shërbimeve komunale.
 OMK-të janë aktive në pajtim me kapacitetet e tyre. Ata kanë mungesë kronike të
financave, dhe resurset e tyre njerëzore, financiare dhe teknike kanë nevojë për
mbindërtim serioz me qëllim të garantimit të funksionimit të vazhdueshëm dhe ndikimit
thelbësor në zgjidhjen e sfidave të mbrojtjes së konsumatorit. Prania e tyre në terren nuk
është mjaftueshëm e dukshme, as për konsumatorët e as për NShK-të.
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Platforma për dialog midis vetëqeverisjes lokale, qeverisë, NShK-ve dhe OMK-ve, ka
filluar të shfaqet në rajon në formë të këshillave të konsumatorëve, por ata janë të rrallë
dhe pamjaftueshëm të zhvilluar.

Rekomandimet, bazuar në gjetjet e hulumtimit janë:
 Aktivitetet që janë deklaruar si shërbime komunale duhet të jenë të përcaktuara qartë në
legjislacionin përkatës (Ligji për vetëqeverisjen lokale, Ligji për shërbimet komunale),
veçanërisht në lidhje me ndarjen e tyre nga aktivitetet komunale me karakter të
përgjithshëm publik;
 Korniza ligjore relevante për shërbimet komunale, në nivel kombëtar dhe lokal, duhet të
harmonizohet me dispozitat relevante të legjislacionit për mbrojtjen e konsumatorit që
tashmë është në fuqi, me qëllim të heqjes së pengesave ligjore për të siguruar mbrojtje të
plotë të konsumatorëve në këto çështje;
 Funksionimi i NShK-ve duhet të jetë në një linjë me kërkesat e legjislacionit për
mbrojtjen e konsumatorëve. Në këtë aspekt, kontratat e shkruara dhe informimi i
përshtatshëm paraprak, çështjet e faturimit dhe të matjes, diskriminimi dhe mundësia për
ndërprerjen e kontratës së shërbimit janë disa nga sfidat më të zakonshme;
 Platforma e integruar për ankesa e cila duhet të mundësojë qasje të lehtë në informata,
mekanizëm të besueshëm të paraqitjes së ankesës, provave dhe informatave tyre kthyese,
duhet të prezantohet në NjVL, kryesisht në forma “lehtë për përdorim” (modele standarde
për ankim);
 Zbatimi i sistemit ISO 9001 të menaxhimit në NShK-të ka dëshmuar se është vegël e
dobishme, meqenëse ofron një sistem efektiv operativ si bazë për menaxhimin e ankesave
të konsumatorëve në linjë me kërkesat e legjislacionit për konsumatorët;
 Rritja e nivelit të njohurive rreth regjimit ligjor për mbrojtjen e konsumatorit në NShK-të
dhe administratën përkatëse lokale, me qëllim që të hiqen disa nga pengesat aktuale për
bashkëpunim të plotë dhe zbatim të mbrojtjes së konsumatorit është vendimtare;
 Nevojitet krijimi i platformës së përhershme për pjesëmarrjen e OMK-ve në procesin e
debatit në lidhje me politikat publike lokale, normativat lokale dhe çështjet tjera me
interes për konsumatorin. Kjo platformë mund të jetë në formën e këshillave lokal të
konsumatorëve apo në formë tjetër të mundshme, por ajo duhet të mundësojë
bashkëpunim dhe komunikim midis NShK-ve, OMK-ve dhe përfaqësuesve relevant të
administratës lokale. Në këtë mënyrë, OMK-të dhe konsumatorët mund të marrin pjesë në
mënyrë efektive në procesin e vendimmarrjes, sidomos për sa u përket çmimeve, termave
dhe kushteve cilësore të kontratës dhe kushteve për ofrimin e shërbimeve komunale;
 Ndërtimi i kapaciteteve të OMK-ve përmes programeve mbështetëse ka dëshmuar të jetë
metodë e suksesshme, kështu që ky mund të jetë një model për NjVL- po ashtu për të
siguruar fonde, me anë të programit lokal për mbështetje për OMK-të, në veçanti
aktivitetet për mbrojtjen e konsumatorëve në shërbimet komunale. Në këtë mënyrë, dy
rezultate mund të arrihen në të njëjtën kohë: fillimisht, OMK-të do të ishin në gjendje të
sigurojnë më shumë mbështetje për konsumatorët nga komuna e caktuar, dhe së dyti, do
tu bëhej presion shtesë NShK-ve që të veprojnë në përputhje me ligjet që i zbatojnë
dispozitat për mbrojtjen e konsumatorëve.
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