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SHKURTESAT

BdheH  Bosnjë dhe Hercegovinë

NRW  Uji i Pafaturuar (Non-RevenueWater)

UNMIK Misioni i përkohshëm i Kombeve të Bashkuara në Kosovë

WWRO Zyra rregullatore e ujit dhe kanalizimeve

MED  Ministria e Zhvillimit Ekonomik

SHUKOS Shoqata e ujësjellësve dhe kanalizimeve të Kosovës

WTP  Impiant për trajtimin e ujërave

GIS  Sistemi i informacionit gjeografik

HM  Modeli hidraulik

BOD  Bordi i drejtorëve

RWC  Kompania e Ujësjellësit Rajonal

OU  Njësia operative

J.S.C  Shoqëri aksionare

DMA  Rajon i ndarë në zona (District Metered Area)

BP  Plani i biznesit

KPI  Treguesi kyç i performancës

PRV  Valvula për reduktimin e presionit

IWA  Organizata ndërkombëtare e ujërave

SCADA Kontroll mbikëqyrëse dhe përfitim të  dhënash

GIZ  Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit
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1. HYRJE

1.1. Historiku

Projekti “Reduktimi i ujit të pa faturuar në Ev-
ropën Juglindore” realizohet nga rrjeti Aqua-
sannë Bdhe Hdhe GIZ nëpërmjet ‘Open Regional 
Fund’për Modernizim të Shërbimeve Komunale 
dhe financohet nga Bashkëpunimi Gjerman dhe 
Bashkëpunimi Zviceran. Ekzistojnë tri vende 
pjesëmarrëse (Maqedonia, Kosova dhe Bosnja dhe 
Hercegovina).

Fushat e përqendrimit do të jenë në: (1) rritjen 
edhe të vetëdijesimit edhe të kapaciteteve të palëve 
të interesuara përkatëse në nivel politikash, ud-
hëheqësi dhe nivel teknik nëpërmjet një seri të 
seminareve dhe trajnimeve praktike në vendin e 
punës; (2) hartimin, përshtatjen dhe përhapjen 
e instrumenteve dhe metodave për reduktim të 
ujit të pa faturuar, përfshi praktikat më të mira 
të implementimit; (3) implementimin e masave 
konkrete për NRW–analizë thelbësore të NRW, 
përmirësimin e fluksit të informacioneve, organiz-
imin e detyrave, blerjen dhe instalimin e pajisjeve 
për NRW; dhe (4) krijimin e një grupi rajonal të 
eksperteve të trajnuar në fushën e NRW.

Projekti filloi në nëntor të vitit 2014 me për-
pilimin e formularëve për aplikim dhe dorëzimin 
e tyre shoqatave kombëtare të ujërave në vendet 
pjesëmarrëse. 

Në bazë të marrëveshjeve të brendshme dhe 
vendimit të marr nga SHUKOS, janë përzgjedhur 
ujësjellësit vijues nga Kosova:

�� Njësia operative, Lipjan –K.U.R. Prishtina,

�� Njësia operative, Drenas–K.U.R. Prishtina,

�� Njësia operative, Podujevë–K.U.R. Prishtina.

Me qëllim që të zgjidhet ujësjellësi më i mirë si 
një pilot ujësjellës nga secili shtet, është përpiluar 
një pyetësor për qëllime vlerësimi. Pas përgatitjes 
së propozim pyetësorit nga konsulenti i SETEC-ut, 
si dhe ekspertëve rajonal Z. Sead Badnjeviç dhe 
Z. Bojan Ristovski, u miratua një pyetësor final 
dhe i njëjti iu dorëzua ujësjellësve.Njësia opera-
tive Lipjan, K.U.R. Prishtina është pilot ujësjellësi i 
përzgjedhur. Pasi që është pjesë përbërëse e K.U.R. 
Prishtina, vlerësimi në këtë raport kryesisht i ad-
resohet Njësisë operative Lipjan, mirëpo gjithash-
tu janë analizuar dhe cekur edhe disa shërbime të 
centralizuara që ofrohen nga njësia qendrore në 
Prishtinë.

Në kuadër të projektit, ujësjellësit vijuan dy 
trajnime në Shkup, Maqedoni (17-19 qershor 
2015) dhe Klagenfurt, Austri (3- 6 gusht 2015) të 
dedikuar për personelin teknik të ndërmarrjeve si 
pjesë përbërëse e pakove të trajnimit të dizajnuara 
për forcimin e kapaciteteve të ujësjellësve, si dhe 
një trajnim njëditor në Klagenfurt, Austri (6-7 
gusht 2015) të dedikuar personelit menaxherik të 
ujësjellësve dhe komunave.

1.2. Të dhënat mbi zonën e 
projektit dhe ujësjellësit

Lipjani është një qytezë që gjendet në pjesën qen-
drore të Republikës së Kosovës, 17 kilometra larg 
Prishtinës.Qyteza gjendet në 553 m lartësi mbide-
tare, ndërsa numri i popullsisë është 9,047. Lipjani 
gjendet në kryqëzimin kryesorë nga Prishtina në 
Prizren dhe Prishtina në Shkup. Qyteza i përket 
Komunës së Lipjanit, e cila përfshin një sipërfaqe 
prej rreth 422 km² dhe e përfshinë qytezën e Lipja-
nit dhe 62 fshatra. Numri i përgjithshëm i popull-
sisë është 57,605 (sipas Regjistrimit të popullsisë 
dhe amvisërive të Kosovës në vitin 2011). Komuna 
kryesisht merret me bujqësi, si dhe shitore dhe 
restorante të hapura.Temperatura mesatare vjetore 
është 12.03°C (mesatarja minimale vjetore 5.97°C, 
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mesatarja maksimale vjetore 18.07°C) me 6.25 ditë 
në muaj reshje mesatare. Temperatura mesatare 
minimale në muaj është 0.2°C në janar, ndërsa 
temperatura mesatare maksimale në muaj është 
30°C në korrik. Prandaj, luhatja vjetore e temper-
aturës është 29.8°C.

Figura 1 Vendndodhja e NjO të ujësjellësit në Lipjan 
(me ngjyrë të kaltër të errët); Vendndodhja e K.U.R. 
Prishtina (me ngjyrë të kaltër të çelur)

Njësia operative Lipjan është pjesë përbërëse 
e ndërmarrjes më të madhe rajonale të ujësjellësit 
në Kosovë, përkatësisht K.U.R. Prishtina. Përveç 
Lipjanit, K.U.R. Prishtina furnizon komunën e 
Prishtinës, Podujevës, Obiliqit, Fushë Kosovës, Sh-
times, Drenasit (Gllogovc), një pjesë të Vushtrrisë 
(fshatrat: Prilluzhë, Stanovc, etj.) dhe komunën e 
sapo formuar të Graçanicës që rezultoi nga pro-
cesi i decentralizimit të Kosovës. K.U.R. Prishtina 
është shoqëri aksionarësh që rreth 40% të popull-
sisë së Kosovës iu ofron shërbimet në vijim:

�� Abstragim (nxjerrje), trajtim dhe distribuim 
të ujit të pijshëm,

�� Grumbullim dhe depozitim të ujërave të zeza,

�� Mirëmbajtje dhe zgjerim të rrjetit të ujit të 
pijshëm,

�� Mirëmbajtje dhe zgjerim të rrejtit të ujërave 
të zeza.

Figura 2 Zona e mbulimittë K.U.R. Prishtina

K.U.R. Prishtina, shoqatë aksionare, e ka 
origjinën nga Kompania rajonale e ujësjellësit 
‘Batllava’, e cila më datë 01.07.2007., pas disa 
viteve të transformimit dhe konsolidimit rajonal u 
shndërrua në shoqëri aksionarësh me emrin Kom-
pania e Ujësjellësit Rajonal Prishtina. Burimet 
ujore të Prishtinës filluan me burimet natyrore të 
Gërmisë dhe burimeve në Kollevicë, ndërsa në vi-
tin 1961 me liqenin akumulativBadovc që filloi të 
përdoret për të furnizuar Prishtinën dhe rajonin 
përreth me ujë të pijshëm. Me qëllim të kënaqjes 
së kërkesë në rritje për ujë dhe zhvillimin urban 
në Prishtinë, në vitin 1997 u sigurua sasi shtesë e 
ujit nga Liqeni Batllava dhe burimet nëntokësore 
të Fushë Kosovës dhe Obiliqit. 

Mbulimi me ujë të pijshëm nga Njësia opera-
tive e Lipjanit përfshinë qytetin e Lipjanit dhe 32 
fshatra.
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Numri i përgjithshëm i popullsisë, sipal lloga-
rive të K.U.R. Prishtina është 431,983 banorë (Ta-
bela 1). Sipas llogarive,  pasi që shoqata aksionare 
K.U.R. Prishtina nuk i posedon të dhënat e sakta 
për furnizimin e popullsisë me ujë nga komunat, 
se numri i popullsisë i cili furnizohet me ujë të pi-
jshëm në zonën në të cilën vepron K.U.R. Prishtina 
të jetë rreth 431,983 banorë, ose rreth 72% e num-
rit të përgjithshëm të popullsisë që jetojnë në këtë 
pjesë të Kosovës.

2. QASJA METODOLOGJIKE

2.1. Qasja e përgjithsme në 
procesin e auditimit

Raporti i studimit mbi praktikat e NRW që u re-
alizua në NjO Lipjan, K.U.R. Prishtina bazohet në 
disa burime kryesore të informatave: pyetësorin 
e pranuar nga ujësjellësi, prezantimi i  përgatitur 
dhe i mbajtur në trajnimin e dytë, puna e studimit 

dhe diskutimet e hollësishme me punonjësit rel-
evant të K.U.R. Prishtina, Plani i biznesit tashmë 
i përpiluar për vitet 2015-2017, si dhe shqyrtimi 
i literaturës.  

2.2. Vizita në terren

Me qëllim të marrjes së pyetësorit me të dhëna 
më të mira dhe të sakta, konsulenti realizoi një 
vizitë në terren më datë 23/07/2015, pas dorëzim-
it të pyetësorit fillimisht të plotësuar. Pyetësorët 
u përditësuan, korrigjuan dhe plotësuan sipas 
mundësive.

Për më tepër, për një studim më të hollësishëm, 
menaxheri i projektit i Aquasannetwork nga 
BdheH, si dhe eksperti rajonal për NRW përgjegjës 
për Maqedoninë dhe Kosovën Z Ristovski e vizitoi 
K.U.R. Prishtinën më datë 01/09/2015. 

Me këtë rast, u ra dakord që të sigurohen të 
dhënat mbi kapacitetet teknike dhe institucionale 
të kompanisë për të implementuar projektin për 

Tabela 1 Popullsia në zonën që furnizohet me ujë

NR. ELEMENTËT- KOMUNAT REGJISTRIMI I POPULLSISË %E MBULIMIT ME 
UJË(PËRLLOGARITJE)

POPULLSIA E PËRGJITHSHME 
E FURNIZUAR ME 

UJË(PËRLLOGARITJE)

1 Prishtinë 211,957 93% 197,120

2 FushëKosovë 39,340 93% 36,586

3 Obiliq 22,504 60% 14,402

4 Shtime 28,539 64% 18,265

5 Lipjan 60,164 77% 46,326

6 Podujevë 89,804 73% 65,557

7 Gllogovc 60,952 57% 34,743

8 Graçanicë 11,879 93% 11,048

9 Vushtri 73,148 11% 7,936

GJITHSEJ 597,287 72% 431,983

Burimi: Agjencia statistikore e Kosovës dhe K.U.R. Prishtina
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Të Dhënat Themelore Mbi Ujësjellësin Dhe NRW

INFORMATA TË PËRGJITHSHME 

Emri i plotë  i kompanisë së ujësjellësit: Njësia operative Lipjan – Kompania e 
Ujësjellësit Rajonal Prishtina

Vendi: Kosovë

Pronësia: Minisria për Zhvillim Ekonomik /Qeveria e Kosovës Mbulimi: Rajoni/Komunat

Numri i qyteteve dhe fshatrave: Qyteti -Lipjan; Fshatra-32 Emri i zonës së projektit:Lipjan

Lloji i shërbimeve të ofruara: furnizim me ujë, kanalizime Themelimi i ujësjellësit: viti2007

A ekziston një agjenci e veçantë për mbikëqyrje rregullatore?                              PO                                                                                    JO

INFORMATA TEKNIKE

Popullsia në zonën që furnizohet: 57,605 Mbulimi me furnizim me ujë: (%) 70

Vëllimi vjetor i ujit të prodhuar (m3): 1,890,870 Numri i kyçjeve me ujë:
Gjithsej: 8,000
Aktiv: 7,270
Jo aktiv: 730

Gjatësia totale e rrjetit të ujit (km): 200 Numri i punonjësve: 43

Mesatarja e orëve të furnizimit në  ditë: 24; ditët e verës 6-8 Përdorimi i kapacitetit të impiantit për trajtimin e ujërave të zeza: 9072 m³/d

INFORMATA FINANCIARE

Të ardhura të përgjithshme vjetore:
Monedha 
vendore
EUR: 665,770

Të ardhurat për njësi (tarifa mesatare)

Monedha 
vendore
EUR:
Euro/m3

0,71
0,71

Kostoja për njësi e prodhimit:
Monedha 
vendore:

Norma e vjeljes:
Norma e rikuperimit të kostos operative:

78%
1,306

MENAXHIMI ME NRW  

Uji i pa faturuar (Non-revenuewater)
1,036,400
54,81

m3

%
A është i ndarë rrjeti në zona (DMA)? PO JO

A matet uji që prodhohet? PO JO Norma e mbulimit të konsumatorëve me ujëmatës: 85%

A kalibrohen rregullisht ujëmatësit e 
proshimit

PO JO A ekziston program për testimin dhe 
zëvendësimin e ujëmatësve të konsumatorëve?

PO JO

A është në funksion drejtoria/njësia për NRW PO JO A ekziston një program aktiv hetues për përdorim 
joligjor?

PO JO

A matet rregullisht presioni i ujit në rrjet?  PO JO A ekzistojnë në rrjet valvula për reduktim të 
presionit (PRV)?

PO JO

A ekziston pajisje për zbulim të rrjedhjeve? PO JO A zbatohet kontrolli aktiv i rrjedhjeve (për të 
kërkuar rrjedhje të padukshme)?

PO JO

A ekziston plan për menaxhimin e aseteve? PO JO

A ekziston një sistem për menaxhim të 
informatave për grumbullimin dhe menaxhimin 
me të dhënat mbi rrjedhjet, kohën e reagimit dhe 
ankesave të konsumatorëve?

PO JO

A realizohen auditime vjetore për ujin: PO JO A ka te themeluar bilanc uji PO JO
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reduktim të NRW (GIS, mirëmbajtja, telemetria 
dhe menaxhimi me të dhënat e ujësjellësit).

U ra dakord për aktivitetet e mëtutjeshme dhe 
parakushtet që duhet të realizohen nga punonjësit e 
ujësjellësit me qëllim krijimin e parakushteve për im-
plementimin e aktiviteteve konkrete në pilot zonën 
e përzgjedhur. Pilot zona e mëhershme ishte ndry-
shuar dhe ishte propozuar një e re në të cilën do të 
realizoheshin të gjitha aktivitetet pasuese të projektit.

3. VLERËSIMI 
INSTITUCIONAL

3.1. Korniza ligjore dhe struktura 
organizative

Pasi që Njësia operative Lipjan është pjesë përbërëse 
e  shoqërisë aksionare K.U.R Prishtina, vlerësimi in-
stitucional do të bëhet në K.U.R. Prishtina. K.U.R. 
Prishtina është kompani rajonale publike e organi-
zuar në formë të shoqërisë aksionare qysh në qershor 
të vitit 2007, në bazë të nenin 35.5 nga Rregullorja 
e UNMIK-ut 2001/6 mbi Organizimin afarist që 
ofrojnë shërbime (ujë dhe kanalizime) për disa ko-
muna në pjesën juglindore, gjegjësisht në Kosovën 
qendrore. Administrata qendrore e ndërmarrjes së 
ujësjellësit gjendet në Prishtinë, ndërsa operacionet, 
nëpërmjet njësive operative, gjenden në çdo komunë. 
Kjo ndërmarrje posedon licencë për të kryer shër-
bime dhe veprimtari, të akorduar nga Zyra rregulla-
tore e ujit dhe kanalizimeve (ang. WWRO). K.U.R. 
Prishtina e përcakton nivelin e shërbimeve në pajtim 
me kërkesat për standarded minimale të shërbimeve 
të përcaktuara me rregullat dhe dispozitat e WWRO. 

Vlerat thelbësore të K.U.R. Prishtina janë 
përkushtimi ndaj ofrimit të shërbimeve cilësore 
për konsumatorët, arritjen e qëndrueshmërisë fi-
nanciare dhe të qenurit transparent ndaj palëve 

të interesuara përkatëse në sektorin e furnizimit 
me ujë në Kosovë.Vizioni i ndërmarrjes është të 
përqendrohen në kënaqjen e konsumatorëve me 
nivelin e shërbimeve të ofruara. Ky vizion e mban 
të përqendruar ndërmarrjen në furnizimin e ujit 
të pijshëm gjatë 24 orëve, çdo ditë të vitit, e cila i 
përmbush standarded sasiore dhe cilësore.

Pasi që për momentin furnizimi i ujit bëhet 
me ndërprerje në disa zona dhe komuna, të gjitha 
burimet financiare dhe njerëzore të ndërmarrjes 
janë të përqendruar në reduktimin e ujit të pa 
fatururar (minimizimin e humbjeve teknike, si 
dhe eliminimin e plotë të humbjeve administra-
tive) dhe të maksimalizohen të gjitha aktivitetet 
me qëllim të rritjes së normës së arkëtimit.

Misioni i përgjithshëm i K.U.R. Prishtina është 
t’i furnizojë me ujë të pijshëm, si dhe sasi dhe cilësi 
adekuate sipas standardeve të Organizatës Botërore 
Shëndetësore, të gjithë konsumatorët pa dallim 
race, religjioni, kombësie dhe diskriminimi gjinor.

K.U.R. Prishtina duhet t’i mirëmbaj në kushte 
funksionale dhe të mira objektet, pajisjet dhe 
aparaturën.  Gjithashtu, ujësjellësi është përgjegjës 
edhe për planifikimin e zgjerimit të rrjetit. K.U.R. 
Prishtinajep leje dhe kushte për furnizim me ujë 
dhe kanalizime për çdo objekt të ndërtuar të ri, të 
mbindërtuar ose objekt të rindërtuar në masë të 
madhe.

K.U.R. Prishtina mbikëqyret nga pronari 
(pushteti qendror) nëpërmjet Bordit të Drejtorëve 
(ang. BOD), anëtarët e të cilit emërohen nga Zyra e 
Kryeministrit (të përzgjedhur me shpallje publike, 
intervista, dhe me mandat tre vjeçar, me  mundësi 
të vazhdimit të mandatit edhe për tre vite tjera) 
dhe komunave që bëjnë pjesë në rajonin  që e 
mbulon ujësjellësi (zakonisht me mandat njëvjeçar 
për çdo komunë). Kompania drejtohet nga Drej-
tori i përgjithshëm, i emëruar nga Bordi i Drej-
torëve. Drejtori i përgjithshëm ka kompetenca të 
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lidh marrëveshje në emër të kompanisë, në pajtim 
me statutin dhe ligjet në fuqi, si dhe t’i jep raport 
Bordit të Drejtorëve. Çdo komunë ka nënshkruar 
kontrata për shërbim me K.U.R. për ofrimin e 
shërbimeve komunave përkatëse. 

Pronësia e aseteve të ujësjellësit

Në bazë të ligjit për Ndërmarrjet publike, Ligji 
nr.03/L-087, i cili përcakton kornizën juridike mbi 
të drejtat e pronësisë për një ndërmarrje publike, 
pushteti qendror i Republikës së Kosovës, nëpër-
mjet Ministrisë për Zhvillim Ekonomik (MZHE) 
është pronari i Kompanisë së Ujësjellësit Rajonal 
Prishtina dhe të gjitha aseteve të saj. MZHE e ad-
ministron kompaninë publike nëpërmjet Bordit 
të Drejtorëve (kryesuesi dhe gjysma e anëtarëve 
zgjidhen nga MZHE) dhe Njësisë për monitorim 
dhe politika (personel ministror). Në përgjithësi, 
MZHE ofron financa për invetsime kapitale sipas 
prioriteteve të kompanisë dhe projekteve para-
prakisht të hartuara me të cilat kompania ka apli-
kuar tek MZHE. Me të hyrat e gjeneruara, K.U.R. 
Prishtina është në gjendje të mbulojë shpenzimet 
operative dhe të mirëmbajtjes, por jo investimet 
kapitale. Kështu, kompania aplikon për grante, 
krahas tek MZHE, edhe tek komunat të cilat i 
furnizon me ujë edhe tek donatorë ndërkombëtar. 

Kontabiliteti, llogarimbajtja, faturimi dhe inventa-
rizimi realizohen në njësinë qendrore të Kompa-
nisë, në Prishtinë. Departamenti financiar i Kom-
panisë e realizon amortizimin e të gjitha aseteve.

Planifikimi

K.U.R. Prishtinaështë përgjegjëse për përgatitjen e 
Planit trivjeçar të biznesit, qëllimi i të cilit është të 
krijojë një vizion të përbashkët në tërë Kompaninë 
që i mundëson të gjithë punonjësve të kuptojnë 
qëllimin e kompanisë për të pasur konsumatorët 
të kënaqur dhe t’i rreshtojnë përpjekjet e tyre për të 

arritur objektivat strategjike, misionin dhe qëllimet e 
përgjithshme afatgjate, të cilat do të rritnin efikasitetin 
dhe performancën operative të kompanisë. Plani 
trevjeçar hartohet si një dokument final nga  ud-
hëheqësia e lartë me ndihmën e departamentit të 
financave për temat lidhur me financat, si dhe depar-
tamenteve teknike lidhur me çështjet teknike. Plani i 
hartuar afarist i fundit është përpiluar për periudhën 
2015-2017, me detyrim që të rishikohet çdo vit.Pas 
mbarimit të çdo viti, Bordi i Drejtorëve, brenda çer-
ekut të parë mujor në vitin e ardhshëm, e vështron 
performancën e arritur nëse ato janë në pajtueshmëri 
me treguesit e trageteve për vitin që vlerësohet, siç 
janë rritja e konsiderueshme e ujit të faturuar, rritja 
e arkëtimit, rënia e ujit të pafaturuar, rritja e numrit 
të konsumatorëve të kyçur në rrjetin e furnizimit, 
reduktimi i shpenzimeve, ruatja e nivelit aktual të 
prodhimit të ujit, shërbime më të mira për konsuma-
torët, etj. Një ndër objektivat strategjike kryesore – 
NRW, është qartësisht i cekur në Planin e biznesit 
me aktivitete relativisht të detajuara dhe një plan për 
arritjen e këtij objektivi, mirëpo kryesisht, pa detyra 
të planifikuara dhe piketa (faza) kryesore, zbatimin 
e piketave kapitale dhe të matshme në performancën 
e përmirësuar. Plani trevjeçar i biznesit duhet të mi-
ratohet nga Bordi i Drejtorëve.Në përgjithësi, Plani i 
biznesit duhet të jetë i qasshëm në faqen e internetit 
të kompanisë, e cila është mënyra e vetme që kon-
sumatorët dhe donatorët të kenë qasje në informatat 
e nevojshme rreth nivelit target të shërbimeve ndaj 
konsumatorëve (gjatë periudhës së vlerësimit, kjo 
ishte vetëm në gjuhën shqipe – për periudhën 2015-
2017). Gjithashtu, kompanie është përgjegjëse për 
planifikimin e zgjerimit të rrjetit. Megjithëse zonat 
urbane janë shumë mirë të mbuluara me shërbim, 
ekzistojnë disa zona të konsiderueshme rurale, të 
drejtuara nga komunitetet (sisteme jopublike) ose 
sisteme individuale, të cilat mbeten jashtë mbulimit 
nga ky rrjet. Kompania vazhdimisht planifikon t’i 
zgjeroj shërbimet e saja edhe nëpër zonat rurale, në 
pajtueshmëri me kapacitetet e saja për të absorbuar 
skema të tilla pa mos pësuar pasoja negative finan-
ciare dhe operative. 
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Raportimi

Ekziston një detyrim për K.U.R. Prishtina që në 
baza vjetore të rishikojë aktivitetet e realizuara 
në vitin paraprak duke e bërë krahasimin e 
performancës së arritur financiare dhe teknike me 
treguesit parashikuar të performancës për vitin që 
vlerësohet brenda planit trevjeçar të biznesit. 

K.U.R. Prishtina i dorëzon raporte mujore 
Zyrës rregullatore të ujit dhe kanalizimeve mbi 
treguesit financiar dhe teknik të performancës, 
disa prej tyre janë të shënuara më poshtë:

Ofruesi i shërbimit të ujit: Cilësia e ujit të 
pijshëm; Vazhdimësia e furnizimit; Mbulimi me 
shërbimin; Konsumi i matur në relacion me kon-
sumin e përgjithshëm; Uji i pa faturuar; Ankesat 
vjetore në 100 konsumatorë; Efikasiteti i ekipimit 
(personeli).

Treguesit kyç të performancës financiare: 
Koeficienti i punës; Koeficienti i mbulimit të pu-
nës; Kostoja operative për njësi; Norma e arkëtimit.

Në vazhdim, kompania duhet të përgatit dhe 
dorëzojë raporte mujore gjithashtu edhe Bordit të 
Drejtorëve, para konvokimit të mbledhjes së tyre 
të rregullt mujore.Raportet poashtu i dorëzohen 
edhe Njësisë për Monitorim dhe Ndërmarrje Pub-
like pranë Ministrisë për Zhvillim Ekonomik, si 
dhe Institutit Kombëtar për Shëndetësi Publike të 
Kosovës lidhur me cilësinë e ujit.

Struktura organizative

Njësia operative Lipjan – K.U.R. Prishtina, një 
ndër tetë njësitë operative të K.U.R. Prishtina, 
është themeluar për furnizim të ujit të pijshëm 
dhe për kanalizime dedikuar qytetit të Lipjanit 
dhe 32 fshatrave, me kompetenca dhe përgjegjësi 
të kufizuara. Të gjitha përgjegjësitë themelore dhe 

GRAFIKU PËR NjO LIPJAN

MENAXHERI I NJËSISË   X  1

ADMINISTRATA OPERACIONET DHE MIRËMBAJTJA

INXHINIER UJI (1)

OPERATORË (1)

ARKËTARË (3)

KRYEPUNËTOR (1)

LEXUES TË UJËMATËSVE (9) OPERATORË POMPE (12)

INSPEKTORË-KONROLLORË (2) UJËINSTALUES (2)

DEPOIST (1) PUNONJËS ASISTENT (2)

MIRËMBAJTJA E KANALIZIMEVE (2)

SHOFERË (2)

Figura 4 Struktura organizative e NjO Lipjan
Burimi: K.U.R. Prishtina
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të përbashkëta i janë transferuar Kompanisë së 
Ujësjellësit Rajonal Prishtina. Struktura organi-
zative, në pajtim me statutin aktual dhe pozitata 
dhe performancën e tyre, është paraqitur grafikun 
organizativ të KUR Prishtina dhe NjO Lipjan në 
Figurën 3 dhe Figurën 4 më poshtë:

Ushtrimi i kompetencave dhe përgjegjësive të 
Qeverisë së Republikës së Kosovës po bëhet nëpër-
mjet Bordit të Drejtorëve. Kompania drejtohet 
nga Drejtori i përgjithshëm (Drejtori ekzekutiv) 
në bashkëpunim të drejtëpërdrejtë me Drejtorin 
ekzekutiv për financa dhe administratë (Zyrtari 
ekzekutiv i financave) dhe me Drejtorin ekzekutiv 
teknik (Drejtorin teknik).

Nën drejtimin e drejtëpërdrejtë (pa ndërhyrje 
nga drejtoritë) të Drejtorit  të përgjithshëm po or-
ganizohet Kontrolli i brendshëm dhe auditi, si dhe 
drejtoritë e prokurimit dhe furnizimit.

Burimet njerëzore

Për momentin, NjO Lipjan K.U.R. Prishtina ka 
43 të punësuar, nga të cilët 37 meshkuj dhe 6 femra; 
20 meshkuj dhe asnjë femër nuk punon në drejto-
rinë teknike dhe të mirëmbajtjes; dhe 1 inxhinier.

Produktiviteti i personelit në 1000 kyçje është 
5.38 dhe 1.1 në 1,000 banorë të furnizuar me 
ujë (vetëm nëse punonjësit e NjO Lipjan janë të 
përfshirë).

Në praktikë, nuk ka trajnime të mjaftueshme 
për punojësit e ujësjellësve, veçanërisht personelit 
teknik.Viteve të fundit, palët e interesuara kanë 
fituar njohuri dhe ekspertizë në fushën siç është 
menaxhimi operativ, NRW, rregullimi ekonomik, 
planifikimi i politikave dhe pajtueshmëria e shër-
bimit. Edhe përkundër progresit të dukshëm, nevo-
jitet rritje e mëtutjeshme e kapaciteteve në fushën 
e përmirësimit të efikacitetit (sidomos në relacion 

me aktivitetet për NRW), planifikim të investimeve 
kapitale dhe pajtueshmërisë me shërbimet. Mirë-
po, janë realizuar një numër trajnimesh për NRW 
si pjesë e projektit “Reduktimi i NRW në vendet 
e Evropës juglindore”, të financuar nga GIZ.Për 
momentin, projektet e donatorëve luajnë një rol të 
rëndësishëm në ngritjen e kapaciteteve të person-
elit të ujësjellësit në K.U.R. Prishtina. Shoqata e ujit 
dhe kanalizimeve e Kosovës, SHUKOS, e theme-
luar në vitin 2001, gjithashtu synon përpilimin e 
programeve më të përshtatshme për ngritjen e 
kapaciteveve.

3.2. Përkushtimi i menaxhmentit 
dhe reduktimi i NRW (ujit të 
pa faturuar)

Niveli aktual i ujit të pa faturuar në sistemin e dre-
jtuar nga NjO Lipjan K.U.R. Prishtina, i paraqitur 
në përqindje është 54.89%, ndërsa në vëllim abso-
lut është 1,036,400m3. Lidhur me K.U.R. Prishtina, 
shifrat e njëjta janë me sa vijon: 49% dhe 3,332,033 
m3. NjO Lipjan nuk posedon strategji për detektim 
të rrjedhjeve ose çfarëdolloj pajisjeje për detektim të 
të çarave. Pasi që detektimi i të çarave është shër-
bim i centralizuar që realizohet nga Drejtoria e de-
tektimit të rrjedhjeve pranë K.U.R. Prishtina, mund 
të kuptohet se në përgjithësi NjO Lipjan është e 
mbuluar me këtë shërbim. Mirëpo, meqenëse Dre-
jtoria e detektimit të rrjedhjeve ka vetëm një ekip 
prej 3-4 teknikëve, të drejtuar nga një inxhinier me 
përvojë dhe të pajisur me pajisje të mjaftueshme për 
monitorimin e presionit dhe prurjeve, gjurmimin e 
gypave, detektim të rrjedhjeve, regjistrim të zhur-
mës, e cila është përgjegjëse për tetë komunat gjith-
sej. Rekomandohet fuqimisht nevoja për një ekip të 
veçantë të detektimit i cili do të funksionojë vetëm 
në NjO Lipjan. Ekziston një përkrahje dhe përkush-
tim i fuqishëm nga menaxhmenti për të gjitha ak-
tivitetet që synojnë reduktimin e humbjeve të ujit 
në sistemin e ujësjellësit të K.U.R. Prishtina.Një nga 
dëshmitë mund të jetë Plani i biznesit për periudhën 
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2015-2017, ku ulja e humbjeve teknike dhe të duk-
shme mbetet një sfidë e madhe dhe një ndër prior-
itetet parësore të menaxhmentit të K.U.R. Prishtina.

4. VLERËSIMI I 
OPERACIONEVE TË 
MENAXHMENTIT

4.1. Vlerësimi i operacioneve 
teknike

Karakteristikat e infrastrukturës dhe 
rrjetit

Burimet e ujit

NjO Lipjan K.U.R. Prishtina

Popullsia e komunës së  Lipjanit kryesisht 
furnizohet me ujë nëpërmjet:

�� Burimit tek “Fabrika e letrës”, i cili përbëhet 
prej 7 burimeve, me kapacitet të përgjithshëm 
prej 80 l/s dhe me kapacitet të instaluar prej 
40 l/s, me kapacitet të rezervuarit prej 450 m3;    

�� Burimi afër “Lumit Sitnica”, i cili përbëhet 
prej 5 burimeve, me kapacitet të plotë prej40 
l/s dhe kapacitet të instaluar prej 25 l/s, me 
kapacitet të rezervuarit prej 450 m3;

�� Burimi tek “Graçanica”, i cili përbëhet prej 6 
burimeve, me kapacitet të përgjithshëm prej 
70 l/s dhe kapacitet të iinstaluar prej 40 l/s, 
me kapacitet të rezervuarit prej 350 m3; me 
pompë përforcuese, uji nxirret dhe mbush 2 
rezervuare;

�y Rezervuarin nëGadime me V= 1000 m³

�y Tankun në 
Gushtericën e Sipërme

  V = 500 m³

�y Tankun në Janjeva V = 200 m³

Figura 5 Rrjetisistemittëfurnizimit me ujënëqytetin e Lipjanit
Burimi: NjOLipjan K.U.R.Prishtina
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K.U.R. Prishtina

�� Liqejtë akumulues artificial, Batllava (sipër-
faqa akumuluese në kuotën maksimale ka 
madhësinë prej 3.27 km2);

�� Badovc (sipërfaqa akumuluese në kuotën 
maksimale ka madhësinë prej 2.57 km2);

�� 6 objekte prodhuese me burime nëntokësore 
të ujit, të cilat janë: Kroni, Kastrioti, Shtime, 
Lipjan, Podujeva dhe Drenasi;

�� Dhjetëra burime të tjera më të vogla në qen-
drat komunale (Lipjan dhe Shtime).

Rrjeti i furnizimit me ujë të Lipjanit është 
paraqitur në Figurën5.

Trajtimi i ujit

Uji i burimeve në Lipjan trajtohet nga dy Impiante 
për trajtim të ujit që gjenden tek Fabrika e letrës 
dhe afër kufirit të Graçanicës. Impianti për trajtim 
të ujit pranë kufirit me Graçanicën u ndërtua në 
vitin 2010, ndërsa i dyti, tek Fabrika e letrës në 
vitin 1980/1995.

Procesi i trajtimit përbëhet vetëm me dez-
infektim me klor;

�� Rezervuari për trajtim të ujit, 2,390 m3.

Burimet e Prishtinës trajtohen nga dy impiante 
për trajtim të ujit që gjenden në Albanik (Shajkovc 
të Podujëvës) dheBadovc.

Kapacitetet e rezervuarëve

Ekzistojnë disa rezervuarë uji në sistem që e 
furnizojnë qytetin e Lipjanit dhe fshatrat tjera. 

Vëllimi i përgjithshëm i këtyre rezervuarëve 
është2,390m³ (450 m³, 240 m³, 1,000 m³, 500 m³, 
200 m³). Të gjitha rezervuarët janë në gjendje të 
mirë, plotësisht funksional dhe punojnë vazhdi-
misht.Pastrimi, testimi dhe dezinfektimi i rezer-
vuarëve kryhet dy herë në vit.

Për shkak të lartësisë së tyre, disa zona që gjen-
den afër rezervuarëve nuk mund të furnizohen 
drejtëpërdrejtë nga rezervuarët, kështu për këtë 
qëllim përdoren stacione me pompa përforcuese. 

Kapaciteti i përgjithshëm i rezervuarëve i 
K.U.R. Prishtina ësht 70,000 m3.

Rrjeti i distribuimit

Rrjeti i dstribuimit për furnizim me ujë i NjO Lip-
jan K.U.R. Prishtina përbën gjatësi të përgjithshme 
prej200 kmdhe përbëhet prejgypave AC (20%), 
HDPE (75%), DCI, PVC (5%)me diametër prej 50 
mm deri315 mm. Numri i valvulave në rrjetin e 
distribuimit – 250; hidrantë në rrjetin e distribui-
mit – 11 (2 janë brenda qytetit, 9 nëpër fshatra). 
Rrjeti për furnizim me ujë brenda çdo zone është 
i degëzuar dhe lakuar.

Lidhur me K.U.R. Prishtina, ekzistojnë 1,200 
km gypa primar dhe sekondar.

Presioni mesatar në ujin e rrjetit të sistemit të 
Lipjanit është rreth 3,1 bare.

Infrastruktura dhe dokumentacioni i 
rrjetit

Ekzistojnë harta digjitale për qytetin e Lipjanit që 
në vitin 2010 në AutoCAD, por jo për tërë zonën 
e mbulimit. 
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Për momentin nuk ka ekip të formuar për GIS 
në NjO Lipjan K.U.R. Prishtina.Ky shërbim është i 
centralizuar në zyrën kryesore në Prishtinë, nëpër-
mjet një drejtorie të veçantë për GIS që punon me 
softuerinArcGIS. Nuk ka përditësim të rrjetit ak-
tiv me GIS-it nga ana e Njësisë operative. Vetëm 
bëhen skica dhe fotografi gjatë rikonstruimit të rr-
jetit dhe sanimit të të çarave, të cilat pastaj trans-
ferohen në format dwg. dhe përcillen në zyrën e 
GIS-it në K.U.R. Prishtina. 

Menaxhmenti i rrjetit

Për momentin nuk ka ekip të formuar për 
modelim hidraulik në NjO Lipjan K.U.R. Prishtina. 

Ky shërbim gjithashtu sigurohet nga njësia qen-
drore në Prishtinë, ndërsa për momentin mode-
limi hidraulik është formuar vetëm për Prishtinën 
dhe Fushë Kosovën. Ekipi për modelim hidraulik 
po punon edhe në zonat tjera të sistemit. 

Sa i përket sistemit SCADA, ky është instaluar 
në objektet kryesore për trajtim të ujit për K.U.R. 
Prishtina. Nuk ka pika të tjera monitorimi të pre-
sioniot dhe fluksit të ujit në sistemin e furnizimit 
me ujë. Rrjeti u ujit në NjO Lipjan KUR Prishtina 
nuk është i ndarë në zona më të vogla (DMA) dhe 
nuk ka zona të tilla të identifikuara dhe verifikuara. 
Paqi që nuk ka të dhëna për kryerjen e matjeve të 
presionit dhe fluksit gjatë natës, ende nuk është 
bërë analizë më e thellë për NRW-në.

Figura 6 DMA-të e propozuara – Bujari-Callapek
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Idea për organizimin e sistemit në DMA është 
e pranishme tek ujësjellësi dhe prandaj sidomos 
për qëllimet e projektit aktual “Reduktimi i NRW 
në Evropën Juglindore” janë propozuar tri DMA 
(Figurat 6,7,8.)

�� Bujari-Callapek; 

Karakteristikat e rrjetit (Nr. i kyçjeve: 263; Nr. 
ibanorëve: 1,315; Gjatësia e rrjetit: 10.2 km; Ma-
teriali dhe diametri i gypave: DN 125 – DN 50, 
HDPE)

�� Janjeve – Gushterice; 

Karakteristikat e rrjetit (Nr. ikyçjeve: 814; Nr. 
ibanorëve: 4,070; Gjatësia e rrjetit: 17.1 km; Mate-
riali dhe diametri i gypave: DN 150 – DN 60, AC)

�� Pjesa brenda qytetit të Lipjanit; 

Karakteristikat e rrjetit (Nr ikyçjeve: 470; Nr. 
ibanorëve: 2,350; Gjatësia e rrjetit: 3.2 km; Materiali 
dhe diametri i gypave: DN 150 – DN 75, AC+ HDPE)

Figura 7 DMA-të e propozuara – Janjeve - Gushtericë

Figura 8 DMA-të e porpozuara – Pjesa brenda qytetit 
të Lipjanit
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NjO Lipjan na ka siguruar të dhëna për numrin 
e rrjedhjeve në gypa gjatë vitit 2014 sipas DN-së së 
gypave, si dhe për vitin 2015 (deri në gusht).

Në vitin aktual 2015, për periudhën kohore 
prej janarit deri korrik, NjO Lipjan K.U.R. Prishti-
na ka raportuar gjithsej 18 rrjedhje në rrjetin e 
distribuimit përfshirë dhe kyçjet (vetëm në zonën 
urbane të qytetit të Lipjanit).

Konsumi i  ujit

NjO Lipjan K.U.R. Prishtina, përfshirë dhe Kom-
paninë e Ujësjellësit Rajonal Prishtina sh.a. nuk 
mund të furnizonin të gjithë konsumatorët me ujët 
të pijshëm 24 orë pa ndërprerë. Ekzistojnë disa re-
striksione në sistem, kryesisht gjatë 3-4 muajve të 
verës. Sipas të dhënave të siguruara për vitin fiskal 
2014 nga NjO Lipjan K.U.R. Prishtina, konsumi 
mesatar ishte51 l/p/d.

Konsumi mesatar i përgjithshëm i ujit të shitur për 
pothuajse 51 l/person/ditë është shumë më i ulët 
sesa mesatarja europiane prej 160 l/person/ditë. 
Duke i konsideruar shprehitë e popullsisë lidhur me 
përdorimin e ujit dhe ndërgjegjësimin relativisht të 
ulët për kursimin e ujit, ky tregues tregon sasi joad-
ekuate të ujit të furnizuar për konsumatorët, dhe 
ose është nënvlerësuar për shkak të sasive të vogla 
të ujit të faturuar (me siguri për shkak të furnizimit 
me ndërprerje dhe/ose konsumit joligjor) ose num-
rit të mbivlerësuar të popullsisë së furnizuar me ujë.

4.2. Vlerësimi i operacioneve 
komerciale

Kompania e Ujësjellësit Rajonal Prishtina sh.a. i 
zbaton tarifat e përcaktuara nga Zyra rregullatore 
e ujit dhe kanalizimeve si organi kompetent për 
caktimin e Tarifave të Shërbimit për shërbimin e 
ujësjellësit dhe kanalizimeve, furnizimin me shu-
micë në pajtim me rregulloren 2004/49 dhe legjis-
lacionin sekondar (Rregullat për tarifit të Zyrës 
rregullatorë). Edhepse tarifat tashmë të përcaktuara 
dhe shërbimet e aprovuara, që duhet të sigurojnë se 
tarifat janë të drejta dhe të arsyeshme dhe të siguro-
jnë qëndrueshmëri financiare për kompanitë pub-
like, sipas K.U.R. Prishtina vetëm kostoja operative 
mund të mbulohet me këto tarifa, por jo edhe kos-
toja e mirëmbajtjes dhe investimeve kapitale. Tarifat 
ekzistuese nuk garantojnë investime më të mëdha 
për përmirësimin e aseteve dhe shërbimeve më të 
mira për konsumatorët pa mbështetjen e mjeteve të 
tjera financiare përfshi donacionet, huatë komer-
ciale, grantet dhe subvencionet qeveritare.

K.U.R. Prishtinaka miratuar rregullore në for-
më të shkruar rreth matjes, faturimit dhe arkëtimit. 
Ende është e nevojshme të avancohen procedurat 
që të mbulohet i tërë procesi i leximit, faturimit dhe 
arkëtimit.K.U.R. “Prishtina” i shpërndan konsuma-
torëve të vet fatura në baza mujore tek pronat e tyre 
për shërbimin e realizuar. Faturat i përmbajnë të 
gjitha informatat e nevojshme financiare dhe el-
emente të tjera, si dhe ato janë në pajtueshmëri me 
rregulloren e miratuar nga Zyra rregullatorë e ujit 
dhe kanalizimeve.

Tabela 2 Numri i pëlcitjeve/të çarave në rrjetin e distribuimit, 2014

“NJOU LIPJAN” - RASTET E GYPAVE TË DËMTUARA NË RRJETIN E FURNIZIMIT ME UJË

ILITI 2014 - RASTET PËR RRJEDHJET OSE DËMTIMET NË GYPA SIPAS DIAMETRIT TË PROFILIT NË NJO LIPJAN

 
Numri i  
rasteve

      Diametrat / Profili i OD ose DN 

Raste 
të zgji-

dhur

Të 
pazgji-
dhura

1/2” 3/4” 1” 5/4” 6/4” 2” 75 80 90 100 125 150 200 250 300 350

TOTAL 266 266 0 21 106 53 32 5 17 4 8 4 4 2 8 2 0 0

Burimi KUR Prishtina, NjO Lipjan
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Pasqyrat financiare përpilohen në pajtim me 
standardet kombëtare, si dhe në pajtim me Stan-
dardet Ndërkombëtare të Kontabilitetit.  

K.U.R. Prishtina përdor një softuer kontabil-
iteti, i cili përditësohet rregullisht. Ky softuer 
mundëson ndërlidhjen e kostos me sistemin e 
përgjithshëm të kontabilitetit. Të ardhurat dhe 
kostoja për shërbimet e ndryshme që i ofron 
K.U.R. Prishtina evidentohen.Pasqyrat financi-
are përbëjnë, pasqyrën për bilancin e gjendjes, 
pasqyrën e të ardhurave dhe pasqyrën e kapitalit.

5. BILANCI I UJIT

Disa nga komponentët e bilancit të ujit dhe treg-
uesit e performancës së ujit të pa faturuar (ang. 
NRW) të definuara nga Shoqata Ndërkombëtare 
e Ujit / Grupi i Specialistëve për Humbjet e Ujit 
janë të paraqitura më poshtë. Bilanci i ujit (mesa-
tarja vjetore e paraqitur me m3) është përgatitur në 
bazë të të dhënave të disponueshme për periudhën 
janar 2014 deri dhjetor 2014.

Tabela 4 Të dhënat për bilancin e ujit dhe treguesit e 
performancës për vitin 2014

Prodhimi i përgjithshëm i ujit në m3 1,890,870

Konsumi i matur dhe i faturuar në m3 615,218

Konsumi i pa matur (paushall) dhe i faturuar në m3 239,252

Konsumi i matur dhe pa faturuar në m3 -

Konsumi i pa matur dhe pa faturuar në m3 -

Konsumi për kokë (litër/person/ditë)-prodhuar/shitur 112/51

Numri mesatar i personave në një amvisëri 5-6

Gabimi i vlerësuar gjatë konsumit të matur/lexuar në % 3

Gabimi i vlerësuar gjatë konsumit të matur dhe pa faturuar 
në %

3

Gabimi i vlerësuar i shkaktuar nga defektet e ujëmatësit 
në %

3

Gabimi i vlerësuar gjata përpunimit të të dhënave në zyrë 
në %

5

Gjatësia e përgjithshme e tubacionit të distribuimit dhe 
transportit (të llojit DN50) në km

200

Numri i kyçjeve sipas konsumatorëve të regjistruar 8,000

Numri i kypjeve jo aktive 730

Gjatësia mesatare e kyçjeve (nga kufiri i parcelës deri te 
ujëmatësi) në m

5-15

Presioni mesatar në tërë sistemin në m 31

Çmimi mesatar i ujit in € 0.71

Kostoja operative vjetore (pa amortizim) në € 439,105

Uji i pa faturuar (ang.NRW) (m3) 1,036,400

NRW (%) 54,81

Tabela 3 Struktura tarifore e K.U.R. Prishtina

KATEGORIA E KONSUMATORIT TARIFA FIKSE
EURO/MUAJ

TARIFA VOLUMETRIKE
PËR SHËRBIMIN E UJITEURO/M3

TARIFA VOLUMETRIKE PËR 
KANALIZIME

EURO/M3

1.1.Tarifa pa inflacion e përcaktuar për vitin2015(01.01.-31.12.2015)

Amvisëritë 1.00 0.3850 0.0459

Institucionale dhe industriale/
komerciale

3.00 0.8623 0.1050

1.2.Tarifat e zbatueshme për vitin  2015  në bazë të indeksit të çmimeve për konsumatorin publikuar nga IMF për vitin 2015, të zbatueshme që nga  (01.01-
31.12.2015)

Amvisëritë 1.00  0.39 0.05

Institucionale dhe industriale/
komerciale

3.00 0.88 0.11

Burimi: Zyra rregullatore e ujit dhe kanalizimeve  e Kosovës
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6. KONLUZIONET, 
REKOMANDIMET DHE 
AKTIVITETET KYÇE

Konkluzioni i përgjithshëm

Një ndër faktorët kryesorë që ndikon në efikasite-
tin dhe qëndrueshmërinë e shërbimeve të ofruara, 
si dhe në NjO Lipjan K.U.R. Prishtinën në tërësi, 
është niveli i lartë i Ujit të Pa Faturuar. Sipas të 
dhënave të fundit për vitin 2014, të paraqitura në 
Tabelënn6, vlera e Ujit të pa faturuar është 54,81 
% e prurjeve totale në sistem të paraqitura si vlera 
absolute – 1,036,400 m3/ në vit. Vlera aktuale e Ujit 
të pa faturuar duhet të paraqet shqetësim të vërtetë 
për NjO Lipjan K.U.R. Prishtinën, ndërsa kjo vetëm 
e tregon domosdoshmërinë e fillimit të shumicës 
së aktiviteteve dhe vazhdimin dhe intensifikimin 
e aktiviteteve tashmë të filluara për uljen e Ujit të 
Pa Faturuar.

Bazuar në pjesën teknike të raportit të studim-
it, sfidat kryesore teknike për NjO Lipjan K.U.R. 
Prishtina mund të grupohen në aktivitete dhe masa 
afatshkurtre, afatmesme dhe afatgjate.

Masat afatshkurtre (për më pak se një vit):

�� Të merret pjesë, nëpërmjet përditësimit të 
kadastrit për rrjetin e furnizimit me ujë dhe 
objekteve të NjO Lipjan K.U.R. Prishtina, në 
ngritjen e GIS dhe Modelit të Hidraulikës për 
rrjetin e Lipjanit nga ana e ekipit GIS/HM që 
gjendet në Prishtinë; Fuqimisht rekomandohet 
të kihet licencë për softuerin GIS për qëllime 
vëzhgimi. 

�� Dizajn në Desk Top  për DMA-të përgjatë tërë 
sistemit të furnizimit me ujë për të siguruar 
realizimin e shërbimeve pa mos shkaktuar 
probleme të presionit ose cilësisë së ujit. Kjo 

gjithashtu ngërthen verifikimin e kufijve të jas-
htëm të sistemit, lartësinë/kontuurat me DMA-
të, valvulat kufitare që janë aty ose identifikimi 
i vendeve se ku të instalohen valvula ose cilat 
valvula duhet të mbyllen në mënyrë që të funk-
sionojë një DMA, lokacioni i matjes për të ma-
tur flukset e njëhershme nëse është e mundur.

�� Të hartohet një plan i hollësishëm për matjen 
e fluksit dhe presionit në periudhë 24-orëshe 
(prurjet në sistem, presioni, pika mesatare dhe 
më e lartë e presionit të sistemit). Fushata për 
matjen e presionit duhet të kryhet me logerët e 
presionit dhe fluksit me llojin tashmë të insta-
luar të ujëmatësit ose fluksmatësinultrasonik 
mobil.

�� Përcaktimi i së paku një ose dy DMA-ve.

�� Të hartohet një strategji dhe/ose Plan veprimi 
për reduktimin e Ujit të Pa faturuar.

�� Të analizohet konsumi minimal gjatë natës dhe 
të kalkulohen humbjet reale të ujit në zonën ku 
bëhet matja.

�� Sanimi i rrjedhjeve të dukshme (të sanohen 
rrjedhjet e dukshme dhe të denoncuara (pre-
ferohet brenda 24 orëve nga denoncimi) pa 
dyshim është një ndër ndërhyrjet më evidente 
dhe themelore që duhet të realizohet si prioritet 
parësor.

�� Të themelohet një Drejtori për detektim të 
rrjedhjeve (ang. LeakDetectionDepartment) 
pasi që Drejtoria që gjendet në Prishtinë du-
het të mbulojë një zonë shumë të madhe dhe 
është pothuajse e pamundur që të realizojë 
Kontroll aktiv të rrjedhjeve në tërë territo-
rin. Kështu, për derisa trajnimi në temë NRW 
është realizuar për personelin e NjO Lipjan 
K.U.R. Prishtina gjatë këtij projekti, hapi i 
rradhës është të kalohet në implementimin e 
metodologjisë dhe teknikave të ligjëruara gjatë 
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trajnimit në relacion me aktivitete të ndryshme 
për detektimin e rrjedhjeve në terren.Themeli-
mi i një Drejtorie për detektimin e rrjedhjeve 
si dhe identifikimin e një numri të caktuar të 
personelit për të punuar në ekipin e NRW-së 
është një kërkesë absolute dhe në rradhë të 
parë.Ekziston një nevojë e qartë për të adresu-
ar problemet dhe pengesat që kanë të bëjnë me 
futjen në zbatim të një programi për reduktim 
të ujit të pa faturuar në kuadër të NjO Lipjan-
Prishtinë. Adresimi i problemit me Ujin e pa 
faturuar kërkon një personel specialistësh mjaft 
të motivuar dhe trajnuar që do të përdorin ‘paj-
isjet dhe teknikat e veta më moderne’. Zbatimi 
i njohurive lokale dhe të kuptuarit e veprimta-
risë së përditshme të sistemit të distribuimit 
dhe yrneqet e kërkesës për ujë gjithashtu është 
thelbësor.

�� Reduktimi i humbjeve të dukshme (konsumi i 
pa autorizuar; kyçjetlojigjore, vjedhja dhe mas-
htrimi; Pasaktësitë e ujëmatësve të konsuma-
torëve; Gabimet në databazat e konsumatorëve; 
Grumbullimi i të dhënave dhe gabimet gjatë 
transferimit të të dhënave; Selektimi dhe për-
caktimi i madhësisë së ujëmatësve).

Masat afatmesme (prej një deri tri vite):

�� Të bëhet kalibrimi i modelit të hidraulikës së 
rrjetit për furnizim me ujë që siguron qasje 
në vlerat e parametrave të hidraulikës dhe një 
përmbledhje të linjave kryesore të furnizimit 
me ujë dhe rrjeteve të furnizimit me ujë në 
tërësi. Kalibrimi është i nevojshëm për të fituar 
vlerat e presionit dhe fluksit në një sistem real. 
Është e mundur që të krahasohen rezultatet e 
fituara nga modeli i hidraulikës me të dhënat e 
panumërta të fituara në terren.

�� Të instalohet pompë variable e përforcuar në 
një nga katër pompat tashmë të instaluara të 
cilat e furnizojnë qytetin e Lipjanit me qëllim 
të rregullimit të fluksit gjatë orëve të natës.

�� Të themelohen më shumë DMA në sistem dhe 
të ndahen DMA-të e selektuara në zona të vo-
gla (nën-DMA – permanente ose virtuale) me 
qëllim të interpretimit më të mirë të të dhënave 
të fituara nga fushata e matjes së presionit dhe 
fluksit. Prioritizimi i nën-DMAve me humbjet 
më të larta të ujit.

�� Të analizohet saktësia e ujëmatësve të konsu-
matorëve, databaza e ujëmatësve të konsuma-
torëve (mosha, lloji, marka, klasa e saktësisë), 
si dhe procedurat për leximin e ujëmatësve të 
konsumatorëve dhe faturimi;

�� Të vazhdohet me programin e zëvendësimit 
të ujëmatësve të konsumatorëve i cili do të 
ndihmojë në reduktimin e Humbjeve komer-
ciale/Ujit të pa faturuar;

Masat afatgjata (më gjatë se tri vite):

�� Të reduktohet Uji i pa faturuar që llogaritet të 
jetë54.81% (2014) i tërë sistemit të ujësjellësit 
duke e ndjekur Planin e veprimit (p.sh. im-
plementimi i masave për detektim proaktiv të 
rrjedhjeve, zëvendësimin e gypave, reduktimin 
e presionit...); në 46,30%  deri në vitin 2017.

�� Të zëvendësohen gypat e vjetër në gjendje të 
keqe, ndërsa kyçjet me hekur të galvanizuar 
dhe çeliku do të ndihmojnë në reduktimin e 
Humbjeve reale të ujit/Ujit të pa faturuar;

�� Të instalohen valvula për reduktimin e 
presionit në disa lokacione kritike me qëllim 
reduktimin e presionit dhe variacioneve që 
ndodhin gjatë ditës dhe natës;

�� Të implementohet dhe përditësohet rregullis-
ht Plani i veprimit për reduktimin e Ujit të pa 
faturuar.
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