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KONTRATA MBI PAGESËN E BORXHIT TË VJETËR 

 
Me këtë Kontratë duke e ditur vlerën e borxhit dhe duke ndërmarrë veprimet për të paguar borxhin për shërbimet e 
ujit (kjo “Kontratë”) është e përpiluar në Prishtinë. 

Në mes të: 
(1) Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” Prishtinë dhe  
(2) Konsumatorit : __________________, Kodi : ________, Adresa: ________________________________ 

Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” Prishtinë dhe konsumatori referon individualisht si “Palë” dhe kolektivisht si 
“Palët” 

RRESHTIM 

 
Duke patur parasysh që, konsumatori është në njohuri se: 
a) Është kyçur në rrjetën bartëse dhe distributive të Kompanisë Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” Prishtinë qoftë në 
mënyrë të Kyçjes Legale apo Kyçjes ilegale, gjatë Periudhës së Borxhit. 

Duke pasur parasysh që palët pajtohen se Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” Prishtinë ka dëshmuar në mënyrë 
të kënaqshme se në shënimet e veta i ka informatat mbi : 
a) Emrin, mbiemrin dhe adresën e saktë të konsumatorit, dhe/ose 
b) Historikun e faturave të konsumatorit, duke përfshirë edhe shënimet e njehsorit 
Duke pasur parasysh që me qëllim të rregullimit të procesit të grumbullimit të të gjitha borxheve të akumuluara gjatë 
periudhës së borxhit dhe obligimet ndaj Kompanisë Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” Prishtinë dhe, 

Duke pasur parasysh që palët pajtohen se Kontrata është bërë në pajtim me udhëzimin Administrativ 
Nr._______________ gjegjësisht Vendimin e Bordit Mbikëqyrës dhe Bordit Ekzekutiv të Kompanisë Ujësjellësi 
Rajonal “Prishtina” Prishtinë mbi pagesën e Borxheve për Shërbime të ujit. 
Tani e tutje, për shkak të lartëpërmendurës, palët pajtohen sa vijon: 

1.Definimet: 
Kjo kontratë do të interpretohet në harmoni me definicionet e dhëna në Udhëzimin Administrativ ARRU, gjegjësisht 
Vendimin e Bordit Mbikëqyrës dhe Bordit Ekzekutiv të Kompanisë Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” Prishtinë mbi 
pagesën e borxheve për shërbime të ujit. 

 
2.Pranimi dhe saktësia e Faturës: 
a) Klienti njeh faturën e Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” Prishtinë dhe ajo faturë e lartpërmendur në mënyrë 
të saktë reflekton shumën e plotë të të gjitha borxheve të konsumatorit ndaj Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” 
Prishtinë gjatë periudhës së borxhit 
b) Pagesa e shumës së faturës nga ana e konsumatorit do të përbën pagesën e tërësishme dhe pagesa e tillë duhet 
të kënaqet tërësisht nga cilado ose nga të gjitha borxhet që klienti i ka ndaj Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” 
Prishtinë e që janë akumuluar gjatë periudhës së borxhit. 

3. Kushtet e Pagesës 
a) Pagesa e plotë përkitazi me Konsumatorin e Regjistruar dhe të Faturuar: 
Konsumatori I njeh obligimet e veta për të paguar dhe paguan shumën e plotë të borxhit të tij ndaj Kompania 
Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” Prishtinë në shumë prej ___________Euro siç është e shënuar në Faturë sipas 
kushteve të kësaj kontrate. 
b)  Nuk ka kamat: Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” Prishtinë nuk do të aplikojë pagesën e kamatës në Borxh. 
c) Plani i pagesës: Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” Prishtinë ofron dhe Konsumatori pranon të paguajë 
shumën e plotë të Faturës sipas planit të pagesës pa kamatë I cili nuk do të tejkalon ________këste mujore dhe 
shuma e kistit mujor do të jetë në vlerë prej ___________Euro në muaj, duke paguar në të njëjtën kohë edhe vlerën e 
Faturës vijuese. 

4. Të tjera 
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a) Ligji i qeverisë dhe kontestet.. 
Kjo Marrëveshje dhe të drejtat dhe obligimet e palëve të përmendura do të qeverisen, interpretohen dhe shpjegohen 
në pajtim me ligjet e Kosovës dhe ndonjë kontest që del prej kësaj, do të jetë subjekt i rezultateve në gjyqet e 
Kosovës… 
b)Marrëveshja e tërësishme: 
Kjo Kontratë, së bashku me Faturën e bashkangjitur këtu, përfshinë marrëveshjen e plotë në mes të Palëve në lidhje 
me pagesën e Borxhit, dhe zëvendëson të gjitha deklarimet gojore apo me shkrim, marrëveshjet appo format tjera të 
mëhershme në mes të Palëve. 

c) Autorizimet: Palët pajtohen që: 
i) Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” Prishtinë do të ketë të drejtë të bartë cilëndo dhe të gjitha të drejtat dhe 
interest e veta sipas kësaj Kontrate tek ndonjë Person tjetër pa pëlqimin e konsumatorit, dhe  
ii) Konsumatori nuk do të ketë të drejtë të bartë të drejtën apo obligimin sipas kësaj Kontrate  tek ndonjë person tjetër 
pa pëlqimin me shkrim nga Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” Prishtinë. 
d) Kopjet: Kjo Kontratë është bërë në dy (2) kopje origjinale secila prej tyre kur të zbatohet dhe dërgohet nga Palët do 
të përmban origjinalin 
 

Në prezencë kur, kjo Kontratë u zbatua në datën e shënuar më lartë nga: 

Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” Prishtinë 

Nënpunësi: ____________     Nënshkrimi:_____________________ 

Konsumatori: 
Emri: ____________________________                                     Nënshkrimi:____________________ 
 

Data:_______________________ 

 
 

 


