
IV. TABELA PËRMBLEDHËSE E PROGRAMIT TË TRANSPARENCËS SË ENTIT RREGULALTOR TË UJIT 
 
 

Kategoritë e 
informacionit publik  

pa kërkesë 

Baza 
ligjore Dokumenti/Përmbajtja Afati kohor për 

publikim 
Mënyra e 
publikimit 

Struktura 
përgjegjëse 

Përshkrim i strukturës 
organizative, 
funksioneve dhe 
detyrave të autoritetit 
publik. 

Neni 
7/1/a/d 

Vendimi i Kuvendit nr. 94, 
datë 30.4.2007, "Për 
miratimin e strukturës dhe 
organikës së Entit 
rregullator të sektorit të 
furnizimit me ujë dhe 
largimit e përpunimit të 
ujërave të ndotura(ERRU)" 
Struktura 
Organigrama 

Pas botimit në 
Fletoren Zyrtare;                                                        
Përditesohet pas çdo 
ndryshimi ligjor    

Në faqen zyrtare te 
web-it, në menunë 
"Rreth nesh" 

Sektori i 
administratës, 
financës dhe 
burimeve njerëzore 
(AFBNJ) 

 

Akte ndërkombëtare 
ligje; 
akte nën ligjore; 
dokument politikash; 
dokument tjetër.  

Neni 
7/1/b 
 
 
 
 
 
 
 

Konventa 
Ligje 
Akte nënligjore 
Strategji 
 
Rregullore dhe Metodika 
Raporte të ERRU 
Kodi i Integritetit 
Vendime të Komisionit 
Kombëtar Rregullator  

Pas botimit në 
Fletoren Zyrtare;   
 
 
 
Pas marrjes së 
vendimit nga 
Komisioni Kombëtar i 
Entit Rregullator të 
Ujit 

Në faqen zyrtare, 
në menunë 
"Legjislacion" 
Në faqen zyrtare, 
në menunë 
"Raporte" 
Në faqen zyrtare, 
në menunë 
"Vendime të 
KKRR" 

Enti Rregullator i Ujit 
dhe institucione te 
tjera 

Informacion për 
procedurat që duhen 
ndjekur për të bërë një 

Neni 
7/1/c/g 

 
Format kërkese 
Format ankese 

 
Pas miratimit të 
Programit të 

Ne faqen zyrtare, 
në menunë 
"Programi i 

Koordinatori për të 
drejtën  e informimit 



kërkesë për informim,  
adresën postare dhe 
elektronike për 
depozitimin e 
kërkesave për 
informim, si dhe 
procedurat  
e ankimit të vendimit 
përkatës 

 
 
Adresë postare 
Adresë email-i 

transparencës 
 
Menjëherë në rast 
ndryshimi 

transparencës" 

Të dhëna për 
vendndodhjen e 
zyrave të autoritetit 
publik,  
orarin e punës,  
emrin dhe kontaktet  
e koordinatorit për të 
drejtën e informimit 

Neni7/1/ç Informacion shpjegues 
 
 

Pas nxjerrjes së 
vendimit për caktimin 
e koordinatorit për të 
drejtën e informimit 

Në faqen zyrtare, 
në menunë 
"Programi i 
transparencës" 

Koordinatori për të 
drejtën  e informimit 

Përshkrim  
i procedurave të 
zgjedhjes,  
kompetencave të 
funksionarëve të lartë 
dhe procedura e 
ndjekjes për marrjen e 
vendimeve. 

Neni 
7/1/d 
 

Ligji nr. 8102, datë 
28.3.1996, i ndryshuar 
 
VKM për emërimin e 
Komisionerëve 

Menjëherë pas botimit 
në Fletore Zyrtare 
E përhershme  
* Në rast të 
ndryshimeve ligjore, 
menjëherë pas botimit 
në Fletore Zyrtare 

Në faqen zyrtare në 
menunë "Rreth 
nesh" dhe menunë 
"Legjislacion" (ligji 
nr. 8102) 

Sektori Juridik dhe 
Marrëdhënieve me 
Publikun 

Mekanizmat 
monitorues;  
raporte auditi; 
dokumentet me 

Neni7/1/ 
dh 

Raporte monitorimi dhe 
auditimi; 
Rezolute e Kuvendit te 
Shqipërisë 

Menjëherë pas 
dorëzimit pranë ERRU 

 Sektori Juridik dhe 
MP dhe Sektori 
AFBNJ 



tregues performance  
Buxheti Neni 

7/1/e 
Buxheti 
Raporte 

Pas botimit në Fletore 
Zyrtare të Vendimit të 
Këshillit të Ministrave 
për  miratimin e 
buxhetit të ERRU 

Në faqen zyrtare në 
 menunë "Rreth 
nesh" 

Sektori AFBNJ 

Informacion për 
procedurat e 
prokurimit 

Neni 
7/1/ë 

Regjistri i prokurimeve Menjëherë pas 
dërgimit ne APP 

Ne faqen zyrtare ne 
menunë "Rreth 
nesh" 

Sektori AFBNJ & 
Njësitë e prokurimi 

Shërbimet e autoritetit 
për publikun 

Neni  
7/1/f 

Regjistri i njoftimeve 
Faturë arkëtimi 

Përditësim periodik 
E përhershme 

  

Paraqitja e mendimeve 
në hartimin e p/akteve, 
etj 

Neni 
7/1/gj 

Projekt akt 
ligjor/nënligjor/strategji 

Menjëherë pas 
nënshkrimit të 
relacionit 

Në faqen zyrtare ne 
menunë 
"Legjislacion" 

Sektori Juridik dhe 
MP 

Mbajtja e 
dokumentacionit nga 
AP 

Neni 
7/1/h 

    

Regjistri i kërkesave 
dhe përgjigjeve, sipas 
nenit 8 
të këtij ligjit nr. 
119/2014 

Neni 
7/1/i 

Tabelë Pas miratimit të 
Programit të 
transparencës 

Ne faqen zyrtare në 
menunë "Programi i 
transparencës" 

Koordinatori për të 
drejtën  e informimit 

Informacione dhe 
dokumente që 
kërkohen shpesh 
 

Neni 
7/1/k 

Vendime të KKRR 
Tarifat aktuale 
Ankesat 

Menjëherë pas 
miratimit nga KKRR 
 

Ne faqen e web-it, 
rubrika:"Vendime 
të KKRR" 
"Tarifat" 
"Konsumatori" 

 

Informacione të tjera  
të dobishme 

Neni 
7/1/l 

 
 

 
 

  


