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1. HYRJA 

1.1. Historiku

Për shkak të tranzicionit nga sistemi i mëhershëm socialist në ekonominë e tregut të lirë, 
sektorët komunal në shumë shtete të Europës Juglindore iu nënshtruan një numër të sfi-
dave me qëllim të të qenurit të aftë për t’i përshtatur situatës së re, si dhe të harmonizojnë 
legjislacionin e ri dhe kushtet e nevojshme për t’u bashkangjitur në Bashkimin Europian. 
Mirëpo, sektorët e ujësjellësit, kanalizimeve dhe trajtimit të ujërave të zeza nuk ia dolën 
të mbajnë hapin me reformat e shpejta të tranzicionit. Parimet dhe metodat korporative 
të menaxhimit ende po mungojnë në funksionimin e kompanive përkatëse të ujësjellësit. 

Një ndër çështjet kryesore që ndikojnë në kompanitë e ujësjellësit të Europës Juglindore 
është dallimi jashtëzakonisht i madh ndërmjet sasisë së trajtuar dhe furnizuar të ujit, nga 
njëra anë, si dhe sasia aktuale e faturuar nga konsumatorët, nga ana tjetër. Ky dallim quhet 
Ujë i pa faturuar (ang. Non-Revenue Water - NRW). Vlera e saj mesatare është 55% e ujit të 
përgjithshëm të trajtuar në Europën Juglindore, ndërsa norma ndërkombëtarisht e pranuar 
është 20%. NRW-ja e lartë është e dukshme nga ajo se sasi të mëdha të ujit humben për 
shkak të pëlcitjeve/të çarave, ujë që nuk i faturohet konsumatorit, ose të dyja. Kjo ndikon 
seriozisht në qëndrueshmërinë financiare të kompanive të ujësjellësit, e cila gjë reflektohet 
nëpërmjet humbjes së të hyrave dhe rritjes së kostos së funksionimit.

Niveli i lartë i NRW-së në Europën Juglindore është një çështje e identifikuar si prior-
itet nga të gjithë ekspertët dhe vendim-marrësit në rajon. Po merren masa për të zvogëluar 
NRW-në, mirëpo rezultatet pozitive janë të rralla ose të pakta. Kjo ndodh kështu për shkak 
se në vend që të zvogëlohet sasia e NRW-së, kompanitë janë të detyruar t’i nënshtrohen një  
procesi të ndërlikuar të ndryshimeve sistemike dhe të menaxhmentit, në shumicën e drejto-
rive të kompanive të ujësjellësit, e cila gjë gjithashtu kërkon implementim të masave teknike. 
Për më tepër, niveli i lartë i NRW-së ndodh jo vetëm për shkak të gabimeve të menaxhimit 
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me kompanitë e ujësjellësit, por gjithashtu edhe për shkak të kornizës së pasigurte juridike 
dhe financiare, e cila gjë krijon kufizime ekonomike në disa shtete.

Prandaj, është e nevojshme që të zbatohet një qasje bashkëkohore për reduktimin e NRW-
së, duke e futur në zbatim sistemin GIS, modelin hidraulik, teknologjitë dhe metodologjitë e 
zbulimit të rrjedhjeve, matjen e ujëmatësve të konsumatorëve, standardizimin e procedurave 
të operacionit, trajnime të vazhdueshme të personelit, ndërgjegjësimin dhe komunikimin 
me konsumatorët.

1.2. Pasqyra e projektit

Ekspertët e kësaj fushe pajtohen se mungesa e informatave të sakta dhe të besueshme, 
fluksi i  pamjaftueshëm i informatave, strukturat joadekuate të menaxhimit dhe proceset 
e menaxhimit janë arsyet për ekzistimin e dy të tretave të humbjeve të ujit (NRW). Sasia e 
NRW-së mund të zvogëlohet në masë të madhe pa mos pasur investime të majme financiare 
nga ana e kompanive të ujësjellësit. Kjo mund të arrihet me zbatimin e masave për ngritjen 
e kapaciteteve të palëve të interesuara dhe nëpërmjet korrigjimit të hendeqeve individuale, 
organizative, institucionale dhe menaxherike të kompanive të ujësjellësit. Këtu përfshi-
hen asociacionet kombëtare të ujit, asociacionet e komunave, rrjetet e tyre, si dhe organet 
rregullatorë kombëtare. Nga pikëvështrimi i efikasitetit, suksesit dhe të kuptuarit, është 
shumë e rëndësishme të organizohen fushata për ngritjen e kapaciteteve dhe ndërgjegjësimit 
nëpërmjet aktiviteteve të përbashkëta me palët e interesuara edhe në nivel kombëtar edhe 
rajonal. 

Aktivitetet e këtij projekti kanë qenë të përqendruara në pikëpamjet vijuese: (1) 
ndërgjegjësimin dhe ngritjen e kapaciteteve të vendim-marrësve relevant; si për pjesën 
teknike dhe menaxerike, nëpërmjet një sërë trajnimesh teorike dhe praktike (në terren); 
(2) hartimin, përshtatjen dhe përhapjen e metodave dhe qasjeve për reduktimin e NRW-së, 
përfshi përvojat më të mira që rrjedhin nga praktika; (3) implementimin e masave të sigurisë 
për reduktimin e NRW-së, fluks më të mirë të informatave, organizim të detyrave, blerjen 
dhe instalimin (përdorimin) e pajisjeve për reduktimin e NRW-së; dhe (4) trajnimin e një 
numri të madh të ekspertëve rajonal për çështjet lidhur me NRW-në. 

Qëndrueshmëria  afatgjate dhe promovimi i NRW-së në Europën Juglindore, pas për-
fundimit të projektit, duhet të arrihet nëpërmjet një grupi të përkushtuar dhe dedikuar të 
punës i cili do të mbetet aktiv në projektet për NRW, përfshi të gjithë palët e interesuara/
pjesëtarët e nivelit lokal, rajonal dhe kombëtarë të përfshirë në aktivitetet institucionale të 
dy rrjeteve rajonale partnere – NALAS dhe IAWD.
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Objektivat:

Treguesit dhe rezultatet vijuese duhet të arrihen nëpërmjet këtij projekti:

Rezultati 1: Ndërgjegjësimi në mesin e kompanive të ujësjellësit në komunat e Eu-
ropës Juglindore rreth mundësive për reduktimin e NRW-së me zbatimin e masave të për-
shtatshme menaxherike është rritur.

Treguesi 1: Ndërgjegjësimi rreth mundësive për reduktimin e NRW-së me zbatimin 
e masave të përshtatshme menaxherike është rritur për 20% në kompanitë partnere dhe 
asociacionet e tyre (Baza në v. 2014: do të definohet në mënyrë plotësuese me Studimin 
Themelor; vlera e targetit për 2016: +20%; Burimi: intervistë).

Rezultati 2: Masat dhe praktikat e mira për reduktim efektiv dhe efikas të NRW-së 
tashmë janë në dispozicion për komunat dhe kompanitë e Europës Juglindore.

Treguesi 2: 10 kompani të ujësjellësit në Europën Juglindore e kanë konfirmuar dobinë 
e veglave për NRW dhe praktikat më të mira (Baza në v. 2014: 0; Vlera e targetit për 2016: 
10; Burimi: raportet e asociacioneve të llojllojshme kombëtare të furnizimit me ujë).

Rezultati 3: Kompanitë e përfshira të ujësjellësit e kanë reduktuar NRW-në

Treguesi 3: Reduktimi i NRW-së sipas mesatares për 2% është paraqitur në raportet e 
kompanive të ujësjellësit (6 partnerë dhe 3 pilot kompani), si dhe sipas mesatares për 5% 
nga pilot kompanitë me zbatimin e masave teknike dhe menaxherike (Baza në v. 2014: NI, 
vlera e targetit për 2016: NI; matjet në terren dhe raportet teknike).

Rezultati 4: Grupi i punës që merret me çështjen e Ujit të pa faturuar (NRW) dhe i 
cili përbëhet nga përfaqësues të asociacioneve të ujit, asociacioneve të komunave dhe aso-
ciacioneve të ujësjellësve e promovon reduktimin e NRW-së në Europën Juglindore.
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2. AKTIVITETET FILLESTARE DHE GRUMBULLIMI 
I TË DHËNAVE

2.1. Thirrja publike për pjesëmarrje në  projekt dhe selektimi i 
ujësjellësve partnere

Faza fillestare e projektit ishte krijimi i një formulari për aplikim (Shtojca 1) për t’u mundë-
suar kompanive të ujësjellësit të aplikojnë për pjesëmarrje në këtë projekt. Aplikacionet iu 
shpërndanë kompanive të ujësjellësit nëpërmjet asociacioneve kombëtare të ujësjellësve 
në Bosnjë dhe Hercegovinë, Maqedoni dhe Kosovë. Ky aplikacion u krijua në formë të një 
pyetësori që synonte grumbullimin e të dhënave themelore rreth kompanive të ujësjellësit 
dhe komunave me theks të veçantë në pikëpamjet kryesore në vijim:

�� Të dhëna themelore për komunën,

�� Të dhëna themelore për ujësjellësin,

�� Informata financiare për kompaninë e ujësjellësit,

�� Menaxhmenti dhe organizata e ujësjellësit,

�� Të dhëna për sistemin e furnizimit të ujit dhe bilancin e ujit,

�� Vlerësimi i nevoja për përmirësimin e funksionimit.

Nëpërmjet organizatave/asociacioneve të kompanive të ujësjellësit, formulari i aplika-
cionit iu shpërnda atyre anëtarëve të cilët i përmbushin kriteret për pjesëmarrje në projekt. 
Kriteret u përpiluan sipas buxhetit të projektit, madhësisë së ujësjellësit, numrit të banorëve 
të furnizuar, si dhe përqindjes së NRW-së. Gjithsej aplikuan 24 kompani ujësjellësi për 
pjesëmarrje në projekt nga të tri shtetet.
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Tabela 1: Kompanitë e ujësjellësit që aplikuan në projekti

BOSNJË DHE HERCEGOVINË
(KOMPANIA E UJËSJELLËSIT - QYTET)

MAQEDONI
(KOMPANIA E UJËSJELLËSIT - QYTET)

KOSOVË
(KOMPANIA E UJËSJELLËSIT - QYTET)

BILECA - JP Vodovod DELÇEVË (DELCEVO) - JPKD Bregalnica DRENAS – K.U.R. Prishtina

SARAJEVA LINDORE (ISTOCNO SARAJEVO) - KP 
Vodovod i kanalizacija

GJEVGJELI (GEVGELIJA) - JPKD Komunalec LIPJAN – K.U.R. Prishtina

BANOVICI - JP Vodovod i kanalizacija KOÇAN (KOCANI) - KJP Vodovod PODUJEVË - K.U.R. Prishtina

BIHAC - JP Vodovod STRUMICA - JPKD Komunalec

BREZA - JP Komunalno VINICA - JP Solidarnost

GORAZHDË (GORAZDE) - JKP 6. mart SVETI NIKOLE - JKP Komunalec

HAXHIÇI (HADZICI) -  JKP Komunalac SHTIP - JP Isar

ILIJAS - JKP Vodostan

JAJCE - JKP Vodovod i kanalizacija

KLJUC - JP Ukus

NEUM - JP Komunalno

SREBRENIK - JP Vodovod i kanalizacija

KLLADUSHA E MADHE (VELIKA KLADUSA) - JKP 
Vodovod i kanalizacija

ZHIVINICE (ZIVINICE) - JKP Komunalno

Diagrami 1: Gjithsej aplikacione të pranuara, sipas shteteve

Nëntë kompani partnere u zgjodhën që të marrin pjesë në projekt, në bazë  të kritereve 
fillimisht të caktuara. Kjo u konfirmua në mbledhjen e parë të Komisionit Drejtues të projektit.

Tabela 2: Kompanitë e ujësjellësit që u zgjodhën të marrin pjesë në projekt

BOSNIA AND HERZEGOVINA
(CITY – WATER UTILITY)

MACEDONIA
(CITY – WATER UTILITY)

KOSOVO
(CITY – WATER UTILITY)

EASTERN SARAJEVO - KP Vodovod i kanalizacija GEVGELIJA - JPKD Komunalec DRENAS - RWC Prishtina

GORAZDE - JKP 6. mart KOCHANI - KJP Vodovod LIPJAN - RWC Prishtina

VELIKA KLADUSA - JKP Vodovod i kanalizacija VINICA - JPKD Solidarnost PODUJEVO- RWC Prishtina
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2.2. Grumbullimi i informatave nga ujësjellësit partnerë

Aktivitetet e projektit gjithashtu përfshinin edhe grumbullimin e informatave me përdori-
min e një pyetësori të hollësishëm (Shtojca 2) me qëllim vlerësimin e gjendjes aktuale të 9-të 
kompanive partnere. Ky pyetësorë përshinte pyetje për pikëpamjen teknike, institucionale 
dhe menaxherike të reduktimit të NRW-së nëpërmjet kapitujve kryesorë në vijim:

�� Karakteristikat e sistemit të furnizimit me ujë – rrjeti i furnizimit me ujë, objektet 
në kuadër të atij sistemi, karakteristikat dhe kapacitetet,

�� Ekipet për zbulimin e rrjedhjeve – kapacitetet, aktivitetet, procedurat, komunikimi 
dhe raportimi,

�� Krijimi i hartave të sistemit të furnizimit me ujë (GIS) dhe modeli hidraulik – ak-
tivitetet, procedurat, azhornimi, komunikimi dhe raportimi,

�� Themelimi i zonave DMA – zonat aktuale, mundësitë e themelimit të tyre, matjet, 
funksionaliteti i duhur i valvulave dhe hidranteve,

�� Të dhëna për bilancin  e ujit.

Të dhënat në vijim u grumbulluan për përpilimin e vlerësimit rajonal rreth gjendjes 
aktuale të kompanive partnere:

�� Të dhëna në formularin e aplikimit për pjesëmarrje në projekte për reduktim të NRW-
së në Europën Juglindore,

�� Të dhëna nga pyetësorët e hollësishëm,

�� Të dhëna nga prezantimet e realizuara nga kompanitë partnere gjatë trajnimeve të dyta 
dedikuar personelit teknik,

�� Të dhëna nga diskutimet plenare në kuadër të trajnimeve të realizuara,

�� Të dhëna të grumbulluara gjatë vizitave në terren të pilot kompanive.

Të dhënat e grumbulluara gjatë trajnimeve iu referohen trajnimeve dedikuar personelit 
teknik që u realizuan në qershor të vitit 2015 në Shkup, Maqedoni dhe gusht të vitit 2015 
në Klagenfurt, Austri.
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3. VLERËSIMI I ASPEKTEVE TEKNIKE PËR 
REDUKTIMIN E NRW-SË

3.1. Bosnja dhe Hercegovina

Vlerësimi i përgjithshëm i gjendjes aktuale në Bosnjë dhe 
Hercegovinë (BdheH)

Ky vlerësim i gjendjes aktuale bazohet në pyetësorin e formularit të aplikimit, i cili u plotësua 
nga 14 kompani të ujësjellësit nga Bosnja dhe Hercegovina. Analiza e këtij pyetësori ofroi 
një pasqyrë të tipareve të përgjithshme në fushën e reduktimit të NRW-së:

�� Humbjet mesatare të ujit në 5-së vitet e fundit tek kompanitë e analizuara janë 58% 
të ujit të përgjithshëm të prodhuar. Kjo gamë ndryshon duke filluar nga humbje më 
të ulëta prej 19% e deri në humbje shumë të larta të ujit prej 80%, duke vënë re se këto 
përqindje ishin kalkulime të  vetë kompanive të ujësjellësit. Këto të dhëna përputhen 
me studimet dhe analizat rreth NRW-së të realizuara në nivel kombëtar.

�� Kompanitë e ujësjellësit në Bosnjë dhe Hercegovinë e matin konsumin e ujit në 91% të 
konsumatorëve (gama këtu është prej 70% deri 100%). Çështja e cila i parandalon ato 
të rrisin këtë përqindje të matjes së ujit të konsumuar është vështirësia për të instaluar 
ujëmatës në objektet banesore sepse këto nuk janë projektuar dhe nuk janë ndërtuar në 
mënyrë që çdo apartament të posedojë ujëmatësin e vet. Në vend të kësaj, përdoret një 
ujëmatës i përbashkët dhe konsumi i ujit ndahet ndërmjet apartamenteve të ndërtesës 
në pajtueshmëri me numrin e përgjithshëm të anëtarëve të amvisërive.

�� Përqindja e popullsisë komunale të kyçur në sistemin e furnizimit me ujë është 72%. 
Pjesa tjetër e popullsisë furnizohet nëpërmjet rrjeteve lokale ose individuale të ujit, 
të cilat kryesisht janë nën ombrellën e komuniteteve lokale ose grupeve të qytetarëve.
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�� Për furnizimin e 1,000 njerëzve me ujë, shërbejnë mesatarisht 3.5 punëtorë të kompa-
nisë së ujësjellësit.

��  57% e kompanive të ujësjellësit e matin prodhimin e ujit në pikë-hyrjen e sistemit 
për furnizim me ujë, që paraqet një përqindje shumë të ulët. Lidhur me saktësinë e të 
dhënave të matura sepse kompanitë e ujësjellësit nuk mund të kontrollojnë se sa të saktë 
janë ujëmatësit tek pikat aktuale. Në rast se nuk ka ujëmatës, vlerësimi i sasisë së ujit 
të konsumuar bazohet në kapacitetin e pompave dhe numrin e orëve operative ose në 
ndonjë mënyrë tjetër. 

��  Themelimi i zonave DMA si një nga elementet kryesore për menaxhimin e sistemit të 
furnizimit me ujë dhe për zbulimin aktiv të rrjedhjeve, ekziston në 71% të kompanive/
ujësjellësve të anketuar. Këto të dhëna nuk duhet të merren shkel e shko sepse analizat 
e hollësishme tek kompanitë partnere tregojnë një nivel jashtëzakonisht të madh të 
valvulave të prishura në sistemin e furnizimit me ujë ose zona të DMA-ve të instaluara 
jo siç duhet.

��  Numri mesatar i punëtorëve që punon në departamentin teknik, si dhe në departamen-
tin e punës fizike dhe mirëmbajtjes është 32. Gjatë interpretimit të këtyre të dhënave, 
është e rëndësishme të kihet parasysh se vetëm kompanitë me madhësi mesatare (ko-
munat deri në 40,000 banorë) ishin të kualifikueshme të aplikojnë në këtë projekt.

��  Sa i përket burimeve njerëzore, kompanitë e ujësjellësit të Bosnjë dhe Hercegovinës 
punësojnë mesatarisht 3,5 inxhinierë me përvojë të llojllojshme.

��  Ujësjellësit e anketuar punësojnë mesatarisht 16,8% femra, të cilat kryesisht punojnë 
në çështje të zakonshme dhe departamente financiare. Numri i tyre është shumë më i 
ulët në departamentet teknike.

��  Mosha mesatare e gypave është +30 vite, e cila gjë së bashku me mungesën e një plani 
për zëvendësimin e gypave të vjetërsuara, është arsyeja kryesore për përqindjen e lartë 
të NRW-së në Bosnjë dhe Hercegovinë. Kjo e vërteton faktin që shpeshherë theksohet 
nga kompanitë e ujësjellësit se nyjet e distribuimit dhe rrjeti sekondar (kyçjet e amvi-
sërive) janë hallkat e dobëta në rrjetin e furnizimit me ujë.

�� Nuk ka kadastër të azhornuar të sistemit për furnizim me ujë që të jetë bazë për me-
naxhimin e cilësisë dhe planifikimin e sistemit të furnizimit me ujë, si dhe për imple-
mentimin e zbulimit aktiv të humbjeve. Kompanitë e ujësjellësit të Bosnjë dhe Herce-
govinës posedojnë disa të dhëna të caktuara për objektet e tyre në kuadër të sistemit 
të përgjithshëm për furnizim me ujë, të cilat janë pjesërisht të sakta, të vjetërsuara dhe 
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nuk janë të azhornuara për një kohë të gjatë. Arsyeja për këtë gjende është mungesa 
e kapaciteteve njerëzore dhe teknike, përfshi mospasjen e ndërgjegjësimit në mesin e 
menaxhmentit të lartë të kompanive, të cilët nuk i kushtojnë vëmendje të konsiderue-
shme këtij segmenti të operacioneve.

�� Kompanitë e ujësjellësit në Bosnjë dhe Hercegovinë zakonisht nuk kanë ekipe të trajnu-
ar  për zbulimin e rrjedhjeve, megjithëse një numër i madh i kompanive të ujësjellësit 
posedojnë pajisje konkrete të cilat zakonisht nuk i përdorin. Për më tepër, disa kompani 
të ujësjellësit që kanë ekipe të trajnuar shpeshherë i përdorin ato ekipe  për të kryer punë 
dhe aktivitete të tjera dhe kështu iu mungon vazhdimësia. Pjesa dërmuese e kompani-
ve të ujësjellësit nuk kanë program funksional për zbulimin e rrjedhjeve/të çarave, si 
dhe nuk merren me zbulimin aktiv të humbjeve. Arsyeja për këtë gjendje është sërish 
menaxhmenti i kompanisë dhe mospasja e cilësisë së burimeve njerëzore.

�� Kompanitë e ujësjellësit janë të paaftë për të izoluar disa seksione konkrete të sistemit 
për furnizim me ujë në rast të defektit/t çarës së gypit për shkak të mospasjes ose 
prishjes së valvulave të atij seksioni. Prandaj, gjatë sanimit të gypave të prishura, ata 
zakonisht duhet të çkyqin ujin për blloqe ose zona të tëra banesore, e cila krijon stres 
të panevojshëm tek rrjeti për furnizim me ujë dhe tek konsumatorët e pakënaqur.

�� Asnjë nga ujësjellësit partnerë nuk ka plan për reduktimin e NRW-së, kontroll aktive 
mbi rrjedhjet, detektimin, lokalizimin ose sanimin e defekteve.

�� Përveç të gjitha çështjeve dhe aspekteve negative të sipërpërmendura, prapëseprap ekzi-
stojnë shembuj pozitiv në Bosnjë dhe Hercegovinë sa i përket reduktimit të NRW-së, 
e cila krijon potencialin për transferimin e njohurive dhe përvojave pozitive edhe në 
nivel kombëtar edhe rajonal.

Teksti i mëposhtëm do të sigurojë një përshkrim të hollësishëm të aspekteve teknike 
për reduktimin e NRW-së në të tri ujësjellësit partnerë të Bosnjë dhe Hercegovinës të cilët 
janë të përfshirë në projekt.
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Karakteristikat e sistemeve të furnizimit me ujë:

SARAJEVA LINDORE (ISTOCNO SARAJEVO): Kompania e ujësjellësit Ujësjellësi dhe kana-
lizime (KP Vodovod i kanalizacija) sh.a. menaxhon me një sistem për furnizim me ujë për 
rreth 30,000 banorë, me rreth 11,000 kyçje. Rrjeti i furnizimit me ujë është 197  kilometra i 
gjatë, i cili përfshin profile më të gjera se DN 50. Sistemi i qytetit për furnizim me ujë i Sa-
rajevës Lindore mbulon tri komuna: Sarajevën e Re Lindore, Ilixhën Lindore dhe Tërnovën. 
Ky sistem përfshin pesë sisteme të pavarura për furnizim me ujë Tilava, Grabski mlini, 
Ljushtra, Vraca dhe Jahorinska vrela. Uji për këto sisteme vjen nga tri burime: Tilava (180 
l/s); Grabski mlini (25 l/s) dhe Ljushtra (30 l/s). Burimi Tilava ka një stacion filtrimim për 
trajtimin e ujit të pijshëm i cili gjithashtu përfshin një rezervuar uji me kapacitet të plotë 
prej 1,600 m³. Për shkak të konfiguracionit të terrenit, sistemi ka 17 stacioni të pompimit dhe 
23 rezervuare me një vëllim të përgjithshme prej cca. 3,800 m³. Sistemi për furnizim me ujë 
gjithashtu posedon sistemin SCADA i cili i monitoron parametrat kryesorë të funksionimit 
të sistemit. Sasia e prurjeve në sistem matet vazhdimisht.

Figura 1: Sistemet e furnizimit të ujit në Tilava, Vraca, Baba, Ljushtra dhe Grabski mlini

KLLADUSHA E MADHE (VELIKA KLADUSA): Sistemi për furnizim me ujë i Klladushë së 
Madhe siguron ujë për rreth 35,000 banorë me 14,088 kyçje. Ky sistem menaxhohet nga 
Kompania Publike Ujësjellës dhe kanalizime (JKP Vodovod i kanalizacija) sh.p.k. Ky rrjet 
për furnizim me ujë konsiston prej 5-së nënsistemeve të lidhura por të pavarura në gjatësi 
totale prej 650 km. Uji vjen nga 6-të burime, të cilat përfshijnë gjithsej 8-të puse të shpuara 
që sigurojnë 260 l/s, ndërsa prodhimi i tyre maksimal është412 l/s. Kapaciteti i plotë i 
rezervuarit është 12,834 m³ nga 17 rezervuare. Ekziston kosto e lartë e energjisë elektrike 
për shkak të pompimit nga nivele të larta nga stacionet e pompimit (deri në 300 m), si dhe 
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thellësive të mëdha për nxjerrjen e ujit nga toka (deri në 200 m). Menaxhimi, kontrolli dhe 
monitorimi i sistemeve të ujit bëhet gjatë gjithë kohës me qendra telemetrike me zbatimin 
e sistemit SCADA. Ky sistem për furnizim me ujë gjithashtu mbulon një zonë të madhe 
– mbi 95% e popullsisë së përgjithshme në këtë komunë furnizohet me ujë nga ky sistem.

Figura 2: Sistemi për furnizim me ujë i Klladushës së Madhe

GORAZHDË (GORAZDE): Sistemi për furnizim me ujë i Gorazhdës menaxhohet nga Kom-
pania publike 6. marsi (JKP 6. mart) sh.p.k duke siguruar ujë për rreth 22,400 banorë me 
5,700 kyçje. Rrjeti i furnizimit me ujë është në gjatësi prej 50 km, i cili përfshin vetëm profile 
më të gjera se sa DN 50. Sistemi ka një burim të vetëm të ujit të pijshëm, i cili e mbledh 
ujin nga lumi Drina në Vitkoviçi me një kapacitet prej 200 l/s. Pastaj, ky ujë trajtohet në 
një impiant trajtimi dhe pompohet në rezervuarin kryesor të Rasadnikut. Sistemi përfshin 
gjithsej 6-të rezervuare me kapacitet të plotë prej 3,500 m³.  Rrjeti është shumë i vjetër dhe 
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përmban një llojllojshmëri të materiale të ndryshme: gypa prej gize, çeliku,asbest çimento 
PVC, gypa të veshur me zink, gypa plumbi, etj. Sistemi për furnizim me ujë as posedon siste-
min SCADA as sistemin GIS. Mirëpo, e bën matjen e sasisë së përgjithshme ujit të prodhuar.

Figura 3: Sistemi për furnizim me ujë i Gorazhdes

Tabela e mëposhtme i krahason karakteristikat e këtyre tri sistemeve për furnizim me ujë.

Tabela 3: Karakteristikat themelore të sistemeve për furnizim me ujë të kompanive partnere

SARAJEVA LINDORE (ISTOCNO SARAJEVO) – KP 
Vodovod i kanalizacija

KLLADUSHA E MADHE (VELIKA KLADUSA) – 
JKP Vodovod i kanalizacija

GORAZHDE (GORAZDE) – JKP 6. mart

Gjatësia e përgjithshme e rrjetit për furnizim 
me ujë është 197 km

Gjatësia e përgjithshme e rrjetit për furnizim 
me ujë është 650 km

Gjatësia e përgjithshme e rrjetit për 
furnizim me ujë është 50 km

3 burime 6 burime që përfshijnë 8 puse 1 burim – fabrikë uji

23 rezervuare 17 rezervuare 4 rezervuarë

Një impiant për trajtim të ujit të pijshëm – 
pjesa tjetër dezinfektohet

Nuk ka impiant për trajtim të ujit të pijshëm – 
zbatohet vetëm dezinfektimi

Një impiant për trajtim të ujit të 
pijshëm – tek burimi

Në funksion është një sistem i kufizuar SCADA – 
me mbulim të  vetëm 10% të sistemit

Ekziston një sistem funksional SCADA – me 
mbulim të 98% të sistemit

Nuk ka sistem SCADA



Smanjenje neprihodovane vode u Jugoistočnoj Evropi   |   Procjena početnog stanja – JKP Vodovod d.o.o. Velika Kladuša

Analizë themelore rajonalee kompanive partnere të ujësjellësit | 21

Ekipet për zbulimin e rrjedhjeve

Një ndër kriteret kryesore për selektimin e kompanive partnere në këtë projekt ishte që ata 
të kenë ekipe për zbulim të rrjedhjeve. Sarajeva Lindore e ka ekipin më të madh dhe më të 
mirë të profesionistëve, i cili ka ekzistuar prej shumë vitesh. Ekipi i Klladushës së Madhe 
ishte formuar para do  kohe dhe ende nuk posedon përvojë për të punuar me këto çështje. 
Ujësjellësi në Gorazhde e ka ekipin më të vogël që gjithsesi ka nevojë të përforcohet me 
1-2 njerëz më tepër. Të gjitha kompanitë e ujësjellësit theksuan se e gëzojnë përkrahjen e 
ekipeve të tyre të menaxhmentit për të zbuluar humbjet, si dhe raportojnë tek eprorët e tyre.

Kompania e ujësjellësit e Sarajevës Lindore nuk i ka vetëm burimet njerëzore ekipore 
më të përshtatshme, por edhe infrastrukturën më të mirë, pajisjet për punë dhe realizimin 
e aktiviteteve të nevojshme për zbulimin e humbjeve/rrjedhjeve. Kompania e ujësjellësit e 
Gorazhdes nuk është mirë e ekipuar për punë serioze në terren. Kompania e ujësjellësit e 
Velika Kladushës (si dhe shumica e ujësjellësve në Bosnjë dhe Hercegovinë) para do kohe 
kanë pranuar disa pajisje për zbulimin e rrjedhjeve. Mirëpo, për shkak të mungesës së 
burimeve njerëzore dhe mungesës së ndërgjegjësimit nga ish menaxhmenti i ujësjellësit për 
të njohur rëndësinë e kësaj fushe, pajisjet u dëmtuan dhe janë bërë të papërdorshme për 
shkak magazinimit të tyre jo të duhur dhe për shkak të manovrimit të tyre jo profesional me 
kalimin e viteve. Kjo ka ndodhur kështu pjesërisht për shkak të qasjes së gabuar të imple-
mentuar nga disa donatorë – blerja e pajisjeve nuk ka pasuar me trajnim të përshtatshëm 
edhe për ekipet profesionale edhe për menaxhmentin e kompanive të ujësjellësit. Në këtë 
drejtim, është me rëndësi të ceket se kompania e ujësjellësit e Sarajevës Lindore ka pasur në 
përdorim një qendër trajnimi për realizimin e trajnimeve praktike dhe teorike lidhur me 
zbulimin e rrjedhjeve, e cila qendër tashmë është e braktisur dhe jo funksionale.

Kompanitë partnere, megjithëse kanë ekipe funksionale, nuk kryejnë zbulim cilësor të 
rrjedhjeve, por ata kryesisht e bëjnë sanimin e defekteve të dukshme dhe të denoncuara. 
Arsyeja e vetme për këtë gjendje është mospasja e të kuptuarit nga menaxhmenti se sa e 
rëndësishme është të jetë në funksion një zbulim aktiv i rrjedhjeve, si dhe ekziston mungesë 
e kapaciteteve (njohurive dhe përvojës dhe deri diku edhe financave) për kryerjen e zbulimit 
aktiv të rrjedhjeve. Klladusha e Madhe zbaton një sistem cilësor të sistemit SCADA për zbu-
limin e disa seksioneve të rrjetit (zonave) të cilat e kanë rritur konsumin e ujit. Ujësjellësit 
merren me një numër të madh të ndërhyrjeve për sanimin e defekteve.
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Tabela 4: Informata themelore për ekipet e zbulimit të rrjedhjeve

SARAJEVA LINDORE (ISOTCNO 
SARAJEVO) – KP VODOVOD I 

KANALIZACIJA

KLLADUSHA E MADHE (VELIKA 
KLADUSA) – JKP VODOVOD I 

KANALIZACIJA
GORAZHDË (GORAZDE) – JKP 6. MART

Ekziston ekip për zbulimin e rrjedhjeve – 3 
persona

Ekziston ekip për zbulimin e rrjedhjeve – 2 
persona

Ekziston ekip për zbulimin e rrjedhjeve – 1 
person

Ekipi i zbulimit gëzon mbështetjen e 
menaxhmentit

Ekipi i zbulimit gëzon mbështetjen e 
menaxhmentit

Ekipi i zbulimit gëzon mbështetjen e 
menaxhmentit

Raportim të rregullt para eprorëve, një herë 
në javë

Raportim të rregullt para eprorëve, një herë 
në muaj

Raportim të rregullt para eprorëve, çdo ditë

INFRASTRUKTURA E EKIPIT PËR ZBULIMIN E RRJEDHJEVE:

Ekipi posedon hapësirën e nevojshme të 
zyrave

Ekipi posedon hapësirën e nevojshme të 
zyrave

Ekipi posedon hapësirën e nevojshme të 
zyrave

Ekipi posedon automjetin e nevojshëm Ekipi posedon automjetin e nevojshëm Ekipi nuk posedon automjetin e nevojshëm

Ekziston pjesa e madhe e pajisjeve për 
zbulim të rrjedhjeve

Ekziston një pjesë e pajisjeve për zbulim të 
rrjedhjeve, por jo funksionale. Ishte pranuar 
si donacion në vitin 1999 

Kanë vetëm Geophone që në vitin 1997 

IDENTIFIKIMI SISTEMATIK I RRJEDHJEVE:

Nuk ka matje gjatë natës
Fluksi i natës monitorohet me sistemin 
SCADA

Geophon-i përdoret gjatë natës për të 
hetuar defekte

Nuk ka identifikim sistematik të rrjedhjeve
Bëhen përpjekje për identifikimin e 
rrjedhjeve me përdorimin e sistemit SCADA

Nuk ka identifikim sistematik të rrjedhjeve

Nuk ka identifikim sistematik të rrjedhjeve
Koha e reagimit pas identifikimit të 
rrjedhjeve është 1-2 ditë varësisht nga 
profili

Koha mesatare për sanimin e defektit është 
rreth 3 orë

Një numër i madh i defekteve të denoncuara 
dhe sanuara (299/273) – gusht 2015.

Një numër i madh i defekteve të denoncuara 
dhe sanuara (650) – gusht 2015.

Një numër i madh i defekteve të denoncuara 
dhe sanuara (600) – gusht 2015.

Diagrami 2: Numri i defekteve në rrjetin e ujësjellësit
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Krijimi i hartës së sistemit të furnizimit  me ujë (GIS) 
dhe modeli hidraulik

Sistemi GIS dhe krijimi i hartave për sistemin e furnizimit me ujë, përfshirë dhe modelin 
hidraulik, paraqesin bazën për realizimin e aktiviteteve për zbulimin e rrjedhjeve. Duke 
pasur këtë parasysh, të tri kompanitë e ujësjellësit kanë ekipe funksionale për GIS të cilat 
zakonisht përbëhen nga 1-2 persona. Këto ekipe për GIS i posedojnë pajisjet themelore të 
nevojshme për të bërë punën e tyre (kompjuter, softuer, ploter), mirëpo Sarajeva Lindore 
e ka ekipin më të pajisur për GIS. Do të ishte e dëshirueshme për kompanitë e ujësjellësit, 
kur bëhet fjalë për nevojat GIS, të kenë edhe aparate manuale GPS për grumbullimin e të 
dhënave në terren.

Hartat digjitale të kadastrit dhe fotografitë ortofoto përdoren si bazë për punë, mirëpo 
këto nuk janë gjithmonë të azhornuara (kjo vlen më shumë për kadastrin). Sistemi GIS 
azhornohet rregullisht – të gjitha pjesët e reja të ndërtuara të rrjetit futen në të, ndërsa saktë-
sia e sistemit aktual është përmirësuar. Përveç në Gorazhde, dy ujësjellësit tjerë kanë ekipe 
për GIS që i furnizojnë departamentet e tjera me të dhënat e nevojshme për punë në terren.

Mund të nxirret përfundim se ende nuk ka ekipe ose persona për momentin që e zh-
villojnë modelin hidraulik të sistemit për furnizim me ujë – vetëm Klladusha e Madhe ka 
emëruar një person për këtë gjë në kuadër të ekipit për GIS. Sidoqoftë, ekziston nevoja që 
të gjitha ujësjellësit të zhvillojnë modelin hidraulik, mirëpo lind pyetja nëse këtë aktivitet 
duhet ta kryejë vetë ujësjellësi ose do të  ishte e rekomandueshme që të angazhohet nga 
jashtë ky shërbim dhe të ketë vetëm një person në ujësjellës i cili do t’i interpretonte rezul-
tatet e modelit hidraulik. Kjo patjetër duhet të merret në konsideratë pasi që këto sisteme 
të furnizimit me ujë nuk janë nga të mëdhatë.

Tabela 5: Informatat kryesore për ekipet GIS dhe modelin hidraulik

EASTERN SARAJEVO– KP VODOVOD I 
KANALIZACIJA

VELIKA KLADUSA – JKP VODOVOD I 
KANALIZACIJA GORAZDE – JKP 6. MART

GIS team in place
Currently in a process of establishment and 
implementation of GIS team

GIS team in place

Properly equipped GIS team Not well equipped GIS team Not well equipped GIS team

Digital maps in place of the water supply 
area

Digital maps in place of the water supply 
area

Digital maps in place of the water supply 
area

The network is updated for GIS
GIS system currently in implementation – 
continuous work is put into the system

Activities taking place on updating of the 
network for GIS

Data gathered is entered into GIS (excluding 
defects) 

Field data gathered is entered into GIS Field data gathered is entered into GIS

GIS team provides the data required for 
field work

GIS team provides the data required for 
field work

GIS team provides the data required for 
field work

No hydraulic modeling team in place
Team for hydraulic modeling is in the frames 
of GIS – currently in establishment phase

No hydraulic modeling team in place
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Diagrami 3: Ekipet për GIS dhe për Modelim hidraulik

Themelimi i zonave DMA (zona ndarëse)

Me qëllim të realizimit të fazës së ardhshme të projektit, ujësjellësit partnerë duhet të 
propozonin së paku një zonë DMA. Vetëm ujësjellësi në Gorazhdë as propozoi një zonë të 
tillë as ka ndonjë zonë të tillë në sistemin e tij. Ujësjellësi në Klladushë të Madhe ka zona të 
tilla në sistemin tij të furnizimit me ujë, në shumicën e të cilave bëhet monitorimi i sasisë 
së fluksit të ujit në sistem me zbatimin e sistemit SCADA. Mirëpo, ashtu si në Sarajevën 
Lindore, ata nuk e matin sasinë e prurjeve në zonat e propozuara (kjo planifikohet të bëhet 
në të ardhmen). Sarajeva Lindore dhe Gorazhde nuk kanë zona DMA që implementohen 
për momentin – kjo është gjë e zakonshme në Bosnjë dhe Hercegovinë. Një çështje tjetër e 
zakonshëm në Bosnjë dhe Hercegovinë janë edhe valvulat terminale jo funksionale – ujësjel-
lësi i Klladushës së Madhe ishte i vetmi që i kontrollonte dhe sanonte valvulat jo funksionale 
në zonën e propozuar.

Aktualisht, nuk ka matje të fluksit në asnjërën nga zona e propozuara DMA. Vetëm 
ujësjellësi i Sarajevës Lindore bën matje të vazhdueshme të presionit të zonës së propozuar. 

Ekziston një mungesë e dukshme e të dhënave të sakta rreth popullsisë së përgjithshme 
dhe konsumatorëve në Sarajevën Lindore dhe Gorazhdë. Të dhënat rreth NRW-së në zo-
nën e propozuar u siguruan nga Sarajeva Lindore (62%) dhe Klladushë të Madhe (25,24 
m³/h – në bazë të informatave të dorëzuara, përkatësisht nga analiza e bërë e Institutit të 
Hidroteknologjisë në vitin 2007).

Ujësjellësi i Sarajevës Lindore nuk kryen kontroll të statusit operativ të valvulave dhe 
hidrantëve në zonën e propozuar. Ujësjellësit në Klladushë të Madhe dhe Gorazhde e bëjnë 
kontrollin e statusit operativ të valvulave dhe hidrantëve, si dhe i sanojnë defektet/problemet 
e identifikuara.
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Tabela 6: Të dhënat themelore rreth zonave të propozuara DMA

SARAJEVA LINDORE (ISTOCNO SARAJEVO) 
– KP VODOVOD I KANALIZACIJA

KLLADUSHA E MADHE (VELIKA KLADUSA) 
– JKP VODOVOD I KANALIZACIJA GORAZHDE (GORAZDE) – JKP 6. MART

TË DHËNAT THEMELORE RRETH ZONAVE TË PROPOZUARA DMA

Janë propozuar tri pilot zona DMA – Vraca, 
Beogradska, Dobrinja 4

Është propozuar një pilot zonë – DMA 4 Nuk është propozuar zonë DMA

Nuk realizohet zonë DMA – është dorëzuar 
propozimi

Së paku një zonë DMA realizohet Nuk realizohen zona DMA

Valvulat terminale në zonat DMA nuk janë 
të sanuara

Valvulat terminale në zonat DMA 
kontrollohen dhe sanohen

Valvulat terminale në zonat DMA nuk janë 
të sanuara

Planifikohet të instalohen fluksmatës për 
zonën e propozuar DMA

Planifikohet të instalohen fluksmatës për 
zonën e propozuar DMA

Nuk planifikohet të instalohen fluksmatës 
për zonat e propozuara DMA

Zona potenciale DMA posedon të dhëna të 
azhornuara

Në proces e sipër realizimi i azhornimit të të 
dhënave për zonën potenciale DMA

Nuk është propozuar zonë DMA

MATJA E FLUKSIT DHE PËRCAKTIMI I NRW-SË NË ZONËN DMA:

Nuk bëhet matja 24/7 në zonat DMA
Zona DMA 4 ka prurje prej 29.07 m³/h (HEIS 
– 2007)

Nuk u sigurua analizë me shtojcë për zonën 
DMA

Presioni në tërë rrjetin po monitorohet 
vazhdimisht

Presioni në zonën DMA 4 është 4 bare
Nuk u sigurua analizë me shtojcë për zonën 
DMA

Nuk u identifikua popullsia e përgjithshme 
në zonën e propozuar DMA, por është e 
mundur të bëhet kjo

Zona e propozuar DMA ka 1,299 njerëz
Nuk u sigurua analizë me shtojcë për zonën 
DMA

NRW-ja në Vraca është 62%
Konsumi 3.83 m³/h – i pa kalkuluar 25.24 
m³/h (HEIS – 2007)

Nuk u sigurua analizë me shtojcë për zonën 
DMA

Nuk u sigurua analizë me shtojcë për zonën 
DMA

U sigurua analizë me shtojcë për zonën DMA 
(HEIS – 2007)

Nuk u sigurua analizë me shtojcë për zonën 
DMA

VERIFIKIMI I STATUSIT OPERATIV TË VALVULAVE DHE HIDRANTËVE NË ZONËN DMA:

Nuk është realizuar verifikim i statusit 
operativ të valvulave dhe hidrantëve

Valvulat dhe hidrantët që iu nënshtruan 
analizës janë verifikuar

Valvulat dhe hidrantët e rrjetit janë 
verifikuar

Nuk është realizuar verifikim i statusit 
operativ të valvulave dhe hidrantëve

Në përgjithësi, ekzistojnë disa të dhëna për 
statusin operativ të valvulave në rrjet

Të gjitha 40 valvulat dhe 30 hidrantët u 
verifikuan dhe kontrolluan. Të gjitha ishin jo 
funksionale

Nuk është realizuar verifikim i statusit 
operativ të valvulave dhe hidrantëve

Janë realizuar aktivitete për sanimin e 
valvulave dhe hidrantëve jo funksional

Janë realizuar aktivitete për sanimin e 
valvulave dhe hidrantëve jo funksional

Bilanci i ujit

U grumbulluan të dhëna dhe u përpilua bilanci i ujit me qëllim të të pasurit një vlerësim 
të përafërt të gjendjes lidhur me NRW-në në sistemin e furnizimit me ujë të ujësjellësve 
partnere. Kjo tregoi se të tri sistemet për furnizim me ujë nuk kanë defekte dhe ndërpre-
rje të furnizimit në sistemet e tyre, përkatësisht ato kanë sasi të mjaftueshme të ujit për t’i 
furnizuar konsumatorët. Ujësjellësit në Klladushë të Madhe është i vetmi që eksporton ujë 
në sasi të mëdha – ndërmjet 50,000 dhe 80,000 m³ në vit (vlera mesatare). 
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Të dhënat e siguruara në pyetësorin e hollësishëm e paraqesin saktësinë e të dhënave të 
tilla. Me fjalë të tjera, disa të dhëna bazohen në vlerësime subjektive të cilat mund të inter-
pretohen në mënyra të ndryshme. Në bazë të këtyre të dhënave themelore, janë siguruar të 
dhëna për përqindjen e NRW-së për Sarajevën Lindore – 44.5%, për Klladushën e Madhe 
– 53.4% dhe për Gorazhden – 64.3%, që paraqet një mesatare të përgjithshme prej 54.1%. 
Kjo vlerë është pak më e ulët se sa përqindja e NRW-së (58%) nga mostra e 14 ujësjellësve 
të cilët i dorëzuan të dhënat e tyre gjatë procesit të aplikimit.

Një bilanc i hollësishëm për ujin me zbatimin e metodologjisë së IWA do të përpilohet 
për zonat e selektuara DMA në pilot ujësjellësin.

Tabela 7. Bilanci themelor i ujit për ujësjellësit partnerë

SARAJEVA LINDORE 
(ISTOCNO SARAJEVO)  –KP 
VODOVOD I KANALIZACIJA

KLLADUSHA E MADHE 
(VELIKA KLADUSA) – JKP 
VODOVOD KANALIZACIJA

GORAZHDE (GORAZDE) – 
JKP 6. MART

Popullsia e përgjithshme e lidhur me 
rrjetin për furnizim me ujë

30.000 35.000 22.400

Numri i kyçjeve totale 10.978 12.584 5.700

Kyçje totale joaktive 416 1.456 50

A ka ndërprerje në rrjetin e furnizimit? Jo Jo Jo 

Sasia e përgjithshme e ujit të prodhuar 
(m³/vit)

3.259.000 3.750.997 4.200.000

Uji i matur i faturuar (m³/vit) 1.663.360 1.669.999 1.440.000

Uji i pamatur i faturuar (m³/vit) 144.640 11.450 60.000

Vëllimi i ujit të eksportuar nga sistemi 
(m³/vit)

0 65.000 0

Presioni mesatar i rrjetit (m) 38 40 45

Konsumi i ujit për frymë (l/person/ditë) 150 150 120

Humbjet e përgjithshme të ujit (m³/vit) 1.451.000 2.004.548 2.700.000

NRW % 44,5 53,4 64,3
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Diagrami 4: Popullsia e përgjithshme e lidhur në rrjetin për furnizim me ujë, kyçjet totale dhe kyçjet 
totale jo aktive në Sarajevën Lindore, Klladushë të Madhe dhe Gorazhde

Diagrami 5: Sasia e përgjithshme e ujit të prodhuar, konsumi i ujit të matur dhe pa matur të faturuar 
dhe vëllimi i ujit të eksportuar në Sarajevën Lindore, Klladushë të Madhe dhe Gorazhde 

3.2. Maqedonia

Vlerësimi themelorë i përgjithshëm mbi praktikat e NRW-së (ujit të pa faturuar) për Maqe-
doninë kryesisht bazohet në pyetësorin që e përbënte formulari i aplikimit dedikuar shtatë 
ujësjellësve të Maqedonisë (Delçevë, Shtip, Sveti Nikole, Strumicë, Koçani, Gjevgjeli, Vinicë), 
si dhe nga pyetësorët e hollësishëm, anketimi dhe diskutimet e hollësishme me punonjësit 
relevant të këtyre ujësjellësve të përzgjedhur (Gjevgjeli, Koçan dhe Vinicë).

Përkundër numrit të kufizuar të ujësjellësve të vlerësuar (7) që paraqesin vetëm 10,14% 
të numrit të përgjithshëm të ujësjellësve në Republikën e Maqedonisë (69), të cilat ofrojnë 
shërbime në fushën e ujësjellësit dhe kanalizimeve ose vetëm në fushën e ujësjellësit dhe 
kanalizimeve (50 – ofrues të shërbimit për ujë dhe kanalizime; 16 –ofrues të ujit; 3 –ofrues 
të kanalizimeve), dhe përfshijnë rreth 191.468 banorë, që përfaqëson 9,47% të popullsisë së 
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përgjithshme të Maqedonisë. Kjo analizë ofron njohuri të konsiderueshme për gjendjen ak-
tuale dhe praktikat e NRW-së tek ujësjellësit e Republikës së Maqedonisë, si dhe i paraqesin 
trendët dhe fushat e performancave më të dobëta në relacion me NRW-në. 

Në  përgjithësi, ekziston një vetëdijesim i qartë për NRW-në si një ndër sfidat më të mëd-
ha të kompanive të ujësjellësve në Maqedoni, si dhe për nevojën e programeve për redukti-
min e NRW-së. Mirëpo, në shumicën e rasteve mungojnë njohuri të thella dhe teknologji e 
duhur për implementim dhe menaxhim aktual. Disa shpjegime të ofruara gjatë intervistimit 
të ujësjellësve janë tipike dhe përfshijnë deklarime si në vijim: “tashmë kemi marrë disa 
aktivitete, por jo me një program formal”, “nuk ka dinamikë për një program gjithëpërf-
shirës për reduktim të NRW-së”, “nuk ka burime të mjaftueshme (njerëz dhe financa) për 
të implementuar një program formal për NRW“. Disa ujësjellës e shprehin nevojën për 
udhëzime dhe trajnime të qarta për atë se nga t’ia fillojnë dhe si të realizojnë programe për 
reduktimin e NRW-së. 

Në përgjithësi, humbjet e ujit ende paraqiten në %, si  një tregues i mirë i performancës 
financiare. Grupi Specialist mbi Humbjet e Ujit të IWA e rekomandoi treguesin e perfor-
mancës teknike/operative ILI, Indeksi i rrjedhjes së infrastrukturës, (ang. Infrastructure 
Leakage Index), veçanërisht për ujësjellësit e përfshirë në projektin e KfW (Bashkëpunimi 
financiar me Maqedoninë,Programi për Ujësjellës dhe Kanalizime Faza I – Koçan dhe 
Gjevgjeli). Nocioni Uji i pa faturuar (ang. Non-Revenue Water) është pranuar gjerësisht 
dhe përdoret në të gjitha raportet. IWA/WLSG për Bilancin e Ujit është  përdorur shumë 
nga ujësjellësit, sidomos ato të përfshirë  në Programin e Ujësjellësit dhe Kanalizimeve të 
KfW-së në Maqedoni. Mirëpo, kjo duhet të standardizohet çdo vit dhe për çdo ujësjellës. 

Një ndër arsyet për humbjet aq të mëdha të ujit është edhe përkeqësimi dhe mosha e 
sistemeve të tubacionit të ujit, por gjithashtu edhe për shkak të mungesës së kapaciteteve 
të personelit brenda kompanive, mungesës së departamenteve të veçanta për zbulimin e 
rrjedhjeve, si dhe politikave proaktive drejt zbulimit të humbjeve reale së bashku me zbu-
limin adekuat të rrjedhjeve dhe pajisjeve monitoruese për të implementuar dhe realizuar 
aktivitetet e nevojshme me qëllim të trajtimit serioz të çështjes së NRW-së. Kjo konsiderohet 
si një pengesë në drejtim të adresimit të problemit. 

Niveli i lartë i humbjeve reale mund të ndodh për shkak të kushteve të dobëta struk-
turore të gypave të vjetër të asbest-çimentos dhe nyjeve të vjetërsuara (në pjesën dërmuese 
të kompanive) dhe gypave të gizës (tek kompanitë më të mëdha), së bashku me gypat e 
galvanizuara të vjetra. Mirëpo, ekziston një tendencë për t’i zëvendësuar ato gypa me gypa 
të PVC-së dhe HDPE-së, dhe në raste të rralla, me gypa daktilë të hekurit. 
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Nga të gjitha arsyet e sipërpërmendura për një shkallë aq të madhe të humbjeve reale, 
mund të shtohet edhe presioni i lartë operativ që çon në rritjen e shpeshtësisë së pëlcitjeve 
tek rrjeti i brendshëm dhe tek konsumatorët. Mirëpo, ekziston një tendencë pozitive për 
të implementuar menaxhimin e presionit, kryesisht nëpërmjet instalimit të valvulave për 
reduktimin e presionit.

Ky raport ofron një analizë të praktikave aktuale të NRW-së për kompanitë e përfshira. 
Më poshtë janë dhënë disa të dhëna dhe një përshkrim i problemeve më të rëndësishme të 
identifikuara gjatë funksionimit dhe ofrimit të shërbimeve që kanë të bëjnë me praktikat 
aktuale të NRW-së:

�� Përqindja mesatare e NRW-së në vitin 2014 për kompanitë e përfshira (7) ishte 49,27% , 
megjithëse është relativisht e lartë, sërish llogaritet e ulët sesa gjendja aktuale e kompa-
nive në nivel shteti, kryesisht për shkak të numrit të ulët të kompanive të përfshira në 
këtë analizë. Gjendja e tmerrshme mund të kuptohet kur krahasohet me bençmarkun 
e miratuar për NRW-në të paraqitur në % të ujit të prodhuar (nën 20%). Kjo vlerë fillon 
prej humbjeve mëtë ulëta 38,83% e deri në humbjet më të larta 65,95%, duke konside-
ruar se këto llogari janë bërë nga vetë kompanitë e ujësjellësit.

Sasia mesatare e NRW-së e shprehur në vlera absolute, për kompanitë e analizuara në 
vitin 2014 është 1.597.165 m³ ujë;  (prej 393.559 m³ deri 3.252.384 m³).

Diagrami 6: Uji i pa faturuar (m3, %)
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�� Informatat lidhur me sasinë e ujittë prodhuar janë shumë të rëndësishme për kompanitë 
e ujësjellësit, kryesisht për të furnizuar konsumatorët me sasi të mjaftueshme të ujit. 
Njëkohësisht, uji i prodhuar është informatë e rëndësishme i cili e përcakton treguesin 
- NRW, si dallimi ndërmjet ujit të prodhuar dhe ujit të faturuar/shitur..

Sasitë shumë të mëdha të ujit të prodhuar kanë shkaktuar implikime në relacion me 
investimet kapitale për avancimet kur kapaciteti i infrastrukturës tejkalohet.

Sa i përket këtij hulumtimi, pesë nga shtatë kompani të analizuara (që paraqet 71,43%), 
theksuan se prodhimi i ujit matet me anë të ujëmatësve tek objektet e prodhimit ose tek 
pikë-hyrja e sistemit. Mirëpo, saktësia e të dhënave të matura mund të jetë e dyshimtë sepse 
ujësjellësit nuk e bëjnë verifikimin e ujëmatësve të prodhimit të ujit. Në ato raste ku nuk 
ka ujëmatës, vlerësimi i ujit të dalur bëhet në bazë të të  dhënave të kapacitetit të pompimit  
dhe numrit të orëve operative, nëpërmjet nivelit të ujit tek burimi dhe nëpërmjet mënyrave 
të tjera.

�� Niveli mesatar i matjes dhe përqindja e matjes së ujëmatësve të konsumatorëve është 
relativisht i lartë (96,6%), ndërsa vlerat janë nga 91-100%. Në përgjithësi, ekziston një 
rregullore në ujësjellësit e Maqedonisë për të instaluar ujëmatës për secilin konsumator, 
përfshi objektet banimit kolektiv (ndërtesat). Megjithatë, disa ujësjellës tashmë kanë 
filluar me instalimin e matësve të tubacioneve para ndërtesave me qëllim të ndarjes së 
dallimit ndërmjet ujëmatësit kryesor dhe shumës së ujëmatësve të apartamenteve, sipas 
numrit të konsumatorëve, e cila gjë do të ul në mënyrë të konsiderueshme humbjet e 
dukshme të ujit dhe do të rris sasitë e ujit të faturuar. Prapëseprap, sipas analizës më të 
hollësishme të ujësjellësve të përzgjedhur, si dhe duke u bazuar në përvojën e konsulen-
tit, këto vlera duhet të jenë më të ulëta (duke mos i konsideruar kyçjet joligjore). Për më 
tepër, shumica e ujësjellësve nuk e zbatojnë detyrimin për të ndryshuar ose kalibruar 
ujëmatësit në çdo 5 vite, e cila ndikon në saktësinë e ujit të faturuar.

�� Konsumi i ujit lidhur  me ujin e prodhuar dhe konsumuar/shitur mund të definohet 
nëpërmjet treguesve të performancës të shprehur në njësinë matëse l/person/ditë. Mirë-
po, gjatë kalkulimit të treguesve, mund të ketë gabime të mundshme si p.sh.: 

�y Sasia e përgjithshme e ujit të prodhuar (ekzistimi dhe saktësia e ujëmatësve, të 
cilët nuk kanë qenë të kalibruar për një kohë të gjatë, mund të shpie në pasiguri të 
konsiderueshme për saktësinë e sasive të raportuara).

�y  Sasia e përgjithshme e ujit të shitur (ujëmatësit të cilët nuk kanë qenë të kalibruar 
dhe të cilët janë më të vjetër se 5 vite dhe tregojnë sasi më të ulët të ujit të konsumu-
ar, ekzistimi i konsumatorëve konsumi i të cilëve llogaritet me kuturu (paushall) 
dhe konsumatorëve pa ujëmatës).
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�y Numri i popullsisë që mbulohet me shërbimin (nëse paraqiten vlera më të ulëta 
ose larta, ata në masë të madhe mund të ndikojnë në treguesit e prodhimit të  ujit 
dhe konsumit);

Diagrami 7:  Konsumi i ujit – i prodhuar; uji i shitur (l/person/ditë) – Përmbledhje për v. 2014

�y Konsumi mesatar i ujit të prodhuar për 299 l/person/ditë nënkupton se ujësjellësit 
e analizuar ofrojnë sasi të mjaftueshme të ujit për konsumatorët.

�y Konsumi mesatar i përgjithshëm i ujit të shitur për 138 l/person/ditë është nën me-
sataren europiane prej 160 l/person/ditë. Duke i konsideruar shprehitë e popullsisë 
së Maqedonisë lidhur me përdorimin e ujit dhe ndërgjegjësimit relativisht të ulët 
për kursimin e ujit, ky tregues me siguri është nënvlerësuar dhe është si rezultat i 
sasive më të ulëta të ujit të faturuar ose numrit më të ulët të popullsisë së furnizuar.

�y  Duke konsideruar varësinë e madhe të treguesve për prodhimin e ujit dhe të konsu-
mit rreth popullsisë si dhe ujit të prodhuar dhe të shitur, ndërhyrje intensive duhet 
të përqendrohen për përcaktimin e numrit të saktë të konsumatorëve – përdoruesit 
nga popullsia e përgjithshme, përveç të dhënave nga burime të tjera rajonale dhe 
shtetërore, si dhe të bëhet verifikimi dhe kalibrimi i ujëmatësve tek vendi i prod-
himit dhe të ndërrohen dhe kalibrohen ujëmatësit e konsumatorëve në baza të 
rregullta (periudhë 5 vjeçare).
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�� Matja e mbulimit të shërbimeve për furnizim me ujë është treguesi kyç për t’i ndihmuar 
të gjitha palët e interesuara në sektorin e ujit të përcaktojnë objektiva dhe të vlerësojnë 
nivelin e investimeve të nevojshme për t’i arritur ato objektiva. Një llogaritje e mbulimit 
të furnizimit me ujë rrjedh drejtpërdrejtë nga të dhënat e siguruara nga ujësjellësit për 
(a) popullsinë e përgjithshme në zonën e mbuluar; dhe (b) popullsinë e përgjithshme 
që furnizohet me ujë.

Mbulimi mesatar me furnizim të ujit në rajon e përfshirë të shtatë ujësjellësve të analizuar 
ishte deri 86% për vitin 2014. Problemet me mbulimin paraqiten në disa fshatra, në zonat e 
banuara të paurbanizuara dhe në disa vendbanime për shkak të arsyeve teknike që rrjedhin 
nga lokacioni i tyre, dhe nuk mund të kyçen në rrjetet e furnizimit me ujë. Megjithatë, ata 
më së shumti furnizohen nëpërmjet skemave lokale ose individuale të furnizimit me ujë, të 
cilat në përgjithësi menaxhohen nga bashkësitë lokale ose grupe të qytetarëve.

��  Koeficienti i ekipimit (gjithashtu i referohet edhe si produktiviteti i personelit) është 
një KPI e njohur ndërkombëtarisht që zakonisht shprehet si numri i personelit për 
1,000 kyçje ose 1000 banorë të furnizuar. Këto tregues varen në masë të madhe nga 
fakti nëse zona është urbane ose rurale, nga madhësia e ujësjellësit, nga niveli i përdo-
rimit të shërbimeve nga jashtë, nga lloji i shërbimit të ofruar, nga mirëmbajtja e rrjetit 
të furnizimit me ujë, etj. Mesatarja e përgjithshme e produktivitetit të personelit për 
ujësjellësit e analizuar është 20 personel/1000 kyçje dhe 5,3 personel për 1000 banorë 
të furnizuar. Standardi ndërkombëtarisht i pranuar për ujësjellësit është më pak se 6 
personel për 1,000 kyçje. Mirëpo, duhet të vërehet se shumica e ujësjellësve të analizuar 
nuk ofrojnë vetëm shërbime uji dhe kanalizime, por gjithashtu merren edhe me mbetje 
të ngurta, menaxhojnë tregjet e gjelbërta dhe ofrojnë shërbime të tjera. Për më tepër, 
duket se numri i kyçjeve ishte mbivlerësuar që shpie në treguesin e sipërpërmendur për 
produktivitetin e ulët të personelit. Duke e konsideruar faktin që shërbimet e ujësjellësit 
dhe kanalizimit janë aktivitetet kyçe të një ujësjellësi që me siguri punëson numrin 
më të lartë të punëtorëve, mund të konkludohet se ekipimi i tepërt është realitet në 
ujësjellësit e analizuar. 

��  Ndarja e rrjetit në zona më të vogla, zona më lehtë për t’u administruar që quhen DMA 
(ang. District Meter Areas) është njëra nga opsionet që iu mundëson operatorëve të 
rrjetit të menaxhojnë sistemin në mënyrë më efektive në relacion me kontrollin e pre-
sionit, cilësinë e ujit, ndërsa NRW-ja është e pranishme në 28,57% (dy nga 7 ujësjellës 
të analizuar).Në përgjithësi, rrjeti është qarkor me qëllim të të pasurit të disa inputeve 
dhe autputeve të zonës, pa mos pasur mundësinë e prioritizimit të zonave me një shkallë 
më të lartë të NRW-së ose të rrjedhjeve.
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��  Sa i përket burimeve njerëzore, numri mesatar i punëtorëve në sektorin teknik dhe 
të mirëmbajtjes është 29, ndërsa numri mesatar i inxhinierëve në departamentet e 
ujësjellësit është 4,4, kurse numri mesatar i punëtorëve femra është 25 (shumica e tyre 
punojnë në departamentet financiare dhe administratë). Një ndër mangësitë lidhur me 
burimet njerëzore është struktura e pafavorshme e moshës së personelit.

��  Në përgjithësi, nuk ka ekipe të veçanta dhe të trajnuar për zbulimin e rrjedhjeve në 
mesin e ujësjellësve të analizuar, megjithëse disa prej tyre kanë pajisje për monitorimin 
e fluksit, ndërsa vetëm në një rast ekzistojnë pajisje për zbulimin e rrjedhjeve. Mun-
gesa e personelit të trajnuar në kuadër të ujësjellësit, mungesa e politikave proaktive 
për kontrollin aktiv të rrjedhjeve, mungesa e planeve të veprimit, mospërqendrimi 
menaxherik në NRW, së bashku me mungesën e zbulimit adekuat të rrjedhjeve dhe 
pajisjeve të monitorimit si dhe për realizimin e ndërhyrjeve të nevojshme për të trajtu-
ar me seriozitet çështjen e NRW-së, këto mund të shihen si pengesa ndaj adresimit të 
problemit të humbjeve të mëdha të ujit.

��  Nuk ekziston sistem i azhornuar kadastral për ujësjellësin si bazë për menaxhim cilësor 
të planifikimit të sistemit të ujësjellësit dhe implementimit të kontrollit aktiv të rrjedhje-
ve.  Mirëpo, shumica e ujësjellësve të analizuar pohojnë aftësinë e sistemit kryesorë për 
furnizim me ujë, përfshirë asete siç  janë rezervuarët dhe stacionet e pompimit dhe 
kanë një sistem themelor të inventarizimit të aseteve (në letër, AutoCAD ose Google 
maps), pa kyçje dhe ujëmatës. Softueri GIS ekziston vetëm në njërën nga ujësjellësit dhe 
punonjësit kanë mundësi të punojnë me të. Kjo gjendje e pakënaqshme me kadastrin 
nëntokësorë tek ujësjellësit synohet të ndryshohet në masë të madhe gjatë dy viteve të 
ardhshme. Në bazë të Ligjit për Kadastrin e Patundshmërive për regjistrimin e objek-
teve infrastrukturore, çdo ujësjellës ka për detyrim të  regjistrojë në softuerin GIS të 
gjithë kadastrin rreth ujësjellësi dhe kanalizimeve, si dhe të dhënat GIS t’ia dorëzojë 
agjencisë për patundshmëri kadastrale.

��  Rehabilitimi i rrjetit – Lidhur me moshën dhe materialin e rrjetit, ujësjellësit e analizuar 
kanë deklaruar se sistemet për furnizim me ujë janë të vjetërsuara, ndërsa shumica e 
tubacioneve janë prej PVC/PE, asbest çimentos, ndërsa në disa raste edhe prej gize dhe 
hekur daktilë. Tubacioni i kyçjes është në të shumtën e rasteve prej gypave të galva-
nizuar. Mirëpo, ekziston një tendencë për zëvendësimin e atyre gypave me gypa PE. 
Në Përgjithësi, ekziston një fokus i madh  për mirëmbajtjen dhe rehabilitimin, i cili 
ende është i pamjaftueshëm, ndërsa shkalla e rehabilitimit të rrjetit në vit është e ulët. 
Arsyeja kryesore është për shkak të financave të pamjaftueshme, madje edhe për mbu-
limin e kostos operative. Kjo tendencë aktuale mund të shpie në konkludim se asetet 
e tilla do të zëvendësohen pas qindra viteve, nëse praktikat dhe politikat aktuale nuk 
ndryshohen. Ndryshimi i politikave të rehabilitimit (dhe shkallës së ndërrimit0 kërkon 
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rritje të financave/investimeve, ndryshim rrënjësor të proceseve dhe kulturave, mira-
timin e programeve proaktive të mirëmbajtjes, koordinimin e programeve të mirëm-
bajtjes brenda departamenteve të ujësjellësit, si dhe rritjen e efikasitetit të programeve 
të mirëmbajtjes përmes zbatimit të trajnimeve dhe teknologjive. Punimet për rehabi-
litimin dhe zëvendësimin e gypave zakonisht kryhen në pajtim me relevancën/nivelin 
kritik të shërbimeve të ofruara, gjendjen ose koston e mirëmbajtjes. Zakonisht nuk 
ekziston planifikim afatgjatë i investimeve kapitale bazuar në ekuilibrimin e rreziqeve 
dhe pasojave nga defektet e aseteve me koston e investimit. Rrjedhimisht, financat e 
pakta të komunave dhe të ujësjellësve shpenzohen për investime jo prioritare në vend 
për investime që do të kontribuonin më shumë në përmirësimin e efikasitetit të rrjeteve 
për të përmbushur nivelin e dëshiruar të ofrimit të shërbimit, si dhe në përmirësimin e 
efektivitetit afarist të ujësjellësit. Mirëmbajtja e planifikuar dhe përmirësimet në kohë 
të sistemit mundësojnë përqendrimin në ato ndërhyrje/investime që ofrojnë shërbime 
të përmirësuara me çmime të arsyeshme. Nganjëherë, ndikimi politik, projektet dhe 
planet tashmë të përpiluara si dhe arsye të tjera mund ta vënë në plan të dytë rehabili-
timin ose ndërrimin e një pjese të tubacionit. Mirëpo, disa ujësjellës në raste shumë të 
rralla i matin efektet dhe dobitë punimeve për ndërrimin e gypave dhe kryesisht ata e 
paraqesin gjatësinë e ndërrimit të gypave në raportet e tyre vjetore, pa mos i parë dobitë 
sipas nivelit të NRW-së.

Sistemi i furnizimit me ujë të kompanive të përzgjedhura - Informata

Gjevgjelia (Gevgelija)

JPKD Komunalec Gevgelija is a public utility company, which is responsible for water supply 
in the municipality of Gevgelija, comprising of the town of Gevgelija and the following five 
villages: Bogorodica, Moin, Mrzenci, Selemlija and Stojakovo. The system supplies around 
18.000 inhabitantswith a transmission main line which is 72 km long (DN80 mm-DN200 
mm, consisting of 50 km of AC pipes, 11,2 km of PE pipes and 9 km of PVC pipes) and 
serves a total of 8.830 connections. It is a multi-purpose utility company responsible for 
operating the water supply system, the sewerage system, the solid waste management, and 
offers other public services such as funeral services, maintenance of public toilets, public 
areas and urban green surfaces.

The main watersource for Gevgelija is the wellfield at Moin, which operates all year 
round. The wellfield consists of 4 boreholes which have a combined capacity of between 188 
and 200 l/s. Disinfection is carried out at the wellfield using chlorine gas with adjustments 
according to the water demand. The water is pumped directly to the 3,000 m³ Stopanstvo 
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service reservoir. Water flows by gravity from the service reservoir into the main distribu-
tion network of the town. The total reservoir area is 4.400 m³and consists of 6 reservoirs.

The second source is the Vardar wellfield, located in the north-eastern partof the town 
with a capacity of about 60 l/s. Disinfection with chlorine gas is carried out at the wellfield 
itself. Water from this wellfield is pumped directly into the distribution network of the 
industrial area of Gevgelija.

The water supply service area and the main water transmission pipelines for JPKD Ko-
munalec Gevgelija are shown in 4:

Figura 4: Zona e furnizimit me ujë e NKP Komunalec Gjevgjeli
Burimi: NKP Komunalec Gjevgjeli

There is no monitoring system (SCADA), however with the support of a KfW project, 
the flow and pressure (ultrasonic static meters and pressure gauge) monitoring devices 
in a few locations have been installed –for manual data downloading. JPKD Komunalec 
Gevgelija does not performleakage detection and possesses no equipment for detecting leaks 
(apart from themobile ultrasonic flow meter for monitoring purposes).

In terms ofmapping, the utility possesses digital maps in Autocad, and hydraulic model 
created and calibrated for 2013 average day flows, for the purposes of the KfW project 
(Consulting Services for the Elaboration of a Feasibility Study for Water and Sewerage 
Programme Phase II, Macedonia). JPKD Komunalec Gevgelija delivers the water to the 
distribution network and the connected villages uninterruptedly. There are no water sup-
ply restrictions in Gevgelija. The total water quantities produced for 2014 amounted to 
3.044.104 m³/per annum.

Koçani

NKP Vodovod Koçani (KJP Vodovod Kocani)  është ndërmarrje komunale publike e cila 
është përgjegjëse për furnizim me ujë të komunës së Koçanit duke përfshirë qytetin e Koça-
nit dhe tetë fshatrat në vijim: Banja, Beli, Dolni Podlog, Gorni Podlog, Gërdovci, Mojanci, 
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Pribaçevë, Tërkanje. Sistemi furnizon rreth 34.000 banorë me një tubacion kryesorë prej 
148 km gjatësi (DN 50 - DN 500) dhe përbën gjithsej 15.200 kyçje. Është kompani shumë 
qëllimore përgjegjëse për menaxhimin e sistemit për furnizim me ujë, mbetje të ngurta dhe 
ofron shërbime të tjera komunale si p.sh., shërbime funerale dhe mirëmbajtje të hapësirave 
publike të trafikut dhe hapësirave të gjelbra publike, si dhe menaxhon edhe me ujërat gjeo-
termal dhe me patundshmëri.

Burimi Gërdovski Orman, i vetmi burim uji i qytetit të Koçanit e furnizon me ujë qyte-
tin dhe fshatrat përreth. Ekzistojnë 14 puse me kapacitet të përgjithshëm prej 265 l/s. Uji 
nga burimet pompohet nga stacioni i pompimit të Gërdovcit deri tek pompa përforcuese 
e stacionit dhe mandej tek stacioni i filtrimit. Uji i patrajtuar DN 500 në transmisionin 
kryesorë nga burimet tek stacioni i filtrimit përbën gjatësi prej 6,571 m (4.000 m e tuba-
cionit kryesor është 30 vjet i vjetër, 1.271 m është 10 vjet i vjetër, ndërsa 1.300 m tjera janë 
ndërruar në vitin 2012).

Stacioni i filtrimit ka kapacitet prej 25,900 m³/ditë (300 l/s me kohë operacionale 24 
orëshe).Uji dezinfektohet me klor tek stacioni i filtrimit. Vëllimi i përgjithshëm i rezervuarit 
është 3.400 m³ dhe përbëhet prej 10 rezervuarëve.

Tiparet kryesore të sistemit për furnizim me ujë të Koçanit janë paraqitur në Figurën 5

 Figura 5: Tiparet kryesore të sistemit për furnizim me ujët të Koçanit 
Burimi: NKP Vodovod Koçani
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NKP Vodovod Koçan (KJP Vodovod Kocani) ka sistem monitorimi (SCADA dhe ka in-
staluar pika monitorimi për fluksin e ujit dhe presionin që mundëson monitorimin e fluksit 
të ujit dhe presionit në tërë sistemin. Stacioni kryesorë i kontrollit gjendet tek stacioni për 
filtrimin e ujit. Rrjeti për furnizim me ujë në Koçan është ndarë në tri zona të presionit, 
Zonë të lartë, Zonë të Mesme dhe Zonë të ulët. Çdo zonë ka rezervuarin e vet për distri-
buimin e ujit në rrjetin e zonës deri tek konsumatori fundor. Për më tepër, NKP Vodovod 
Koçan (KJP Vodovod Kocani) ka të formuar disa DMA dhe vazhdon të ndajë pjesën tjetër 
të rrjetit në DMA plotësuese. 

NKP Vodovod Koçan nuk kryen zbulim aktiv të rrjedhjeve dhe nuk posedon pajisje 
për zbulimin e rrjedhjeve (përveç fluksmatësit ultrasonik mobil për qëllime monitorimi). 

Sa i përket krijimit të hartave, ujësjellësi posedon harta në AutoCAD, ndërsa modeli 
hidraulik është krijuar dhe kalibruar për vitin 2013 për fluksin mesatar ditor, për qëllime 
të projektit të KfW-së (Shërbime Këshillëdhënse për Hartimin e Studimit të Fizibilitetit 
për Programin e Ujësjellësit dhe Kanalizimeve Faza II, Maqedoni). NKP Vodovod Koçan 
e përcjell ujin pa ndërprerje tek rrjeti i distribuimit dhe fshatrat e lidhura në të. Nuk ka 
ndërprerje të furnizimit të ujit në Koçan. Sasia e përgjithshme e ujit të prodhuar për vitin 
2014 ishte 4.457.710 m³/vit

Vinicë

NP Solidarnost Vinicë (JP Solidarnost Vinica)  është ndërmarrje komunale publike 
përgjegjëse për furnizim me ujë të qytetit të Vinicës dhe gjashtë fshatrave në vijim: Jakimovo, 
Crn Kamen, Pekoni, Kalimanci, Trsino, Dragovrashte. Sistemi furnizon ujë të pijshëm për 
rreth 14.000 banorë me tubacion në gjatësi prej 45 km (DN 50 - DN 300, AC-10 km, PVC-
12 km, PE-18,5 km, gypa të galvanizuar - 0,5 km) dhe 4.573 kyçje. Është kompani shumë 
qëllimore përgjegjëse për menaxhimin e sistemit për furnizim me ujë, kanalizime, mbetje 
të ngurta dhe ofron shërbime të tjera komunale si p.sh., shërbime funerale dhe mirëmbajtje 
të  hapësirave të gjelbra publike, dhe menaxhimin e tregjeve të kafshëve. 

Qyteti i Vinicës dhe fshatrat përreth furnizohen me ujë nga Lumi Gradecka me kapacitet 
prej 30l/s deri 1000 l/s, si dhe puset Donçovo Kladençe (40 l/s), Osojnica 20 l/s, Kapini 12 
l/s, Jakimovo 20 l/s. 

Stacioni i filtrimit (fabrikë për trajtimin e ujit sipërfaqësor) ka kapacitet  prej 120 l/s 
dhe kapacitet optimal prej 110 l/s, me një rezervuar prej 960 m³. Sipërfaqja e përgjithshme 
e rezervuarit është 2.260 m³, dhe përbëhet nga 5 rezervuare. 

Tiparet kryesore të sistemit për furnizim me ujë të Vinicës janë paraqitur në Figurën 6:
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 Figura 6: Tiparet kryesore të sistemit për furnizim me ujë të Vinicës
Burimi: NP Solidarnost Vinica

Ekziston sistem i kufizuar i monitorimit (SCADA) në ujësjellësin e Vinicës:vetëm në 
objektin e prodhimit (parametrat monitorues – uji i patrajtuar, PH, tturbullira, përçuesh-
mëria, klor rezidual) dhe kontroll niveli në të gjithë rezervuarët.

Ekzistojnë harta gigjitale të zonës së furnizimit në AutoCAD, mirëpo pa koordinata. 

NP Solidarnost Vinica (JP Solidarnost Vinica) nuk kryen zbulim aktiv të rrjedhjeve dhe 
nuk ka asnjë pajisje për zbulimin e tyre. NP Solidarnost Vinica nuk ka ende ekip për GIS 
dhe për modelim hidraulik. 

Në përgjithësi, sistemi për furnizim me ujë i Vinicës është i ndarë në dy zona, Zonë të 
lartë presioni dhe Zonë të ulët presioni.

Sasia e përgjithshme e ujit të prodhuar në vitin 2014 ishte 1.441.778 m³/y.

Tabela në vijim ofron një pasqyrë komparative të tipareve kryesore të këtyre tri siste-
meve për furnizim me ujë
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Tabela 8: Tiparet kryesore të sistemeve për furnizim me ujë të ujësjellësve të përzgjedhur

GJEVGJELI (GEVGELIJA) - JPKD 
KOMUNALEC VINICË (VINICA) – JP SOLIDARNOST KOÇAN (KOCANI) - KJP VODOVOD

Gjatësia e tubacionit: 72 km  
(DN 80 - DN 200)
Mosha: mbi 20 vjet

Gjatësia e tubacionit: 45 km 
(DN 50 - DN 300)

Gjatësia e tubacionit: 148 km 
(DN 50 - DN 500)
Mosha: 30-40 vjet

2 zona burimesh (60 l/s; 160 l/s);  
Lumi Gradec (1.000 l/s – 30 l/s) puset (40 
l/s, 20 l/s, 5 l/s)

Zona burimesh – 14 puse - 265 l/s WTP

Vëllimi i rezervuarit 4.400 m³ (6 rezervuare) Vëllimi i rezervuarit 2.260 m³ (5 rezervuare)
Vëllimi i rezervuarit 3.400 m³ 
(10 rezervuare)

Nuk ka aparate pastrimi, vetëm dezinfektim 
me klor

Stacioni i filtrimit të ujit, dizajnuar 120 l/s - 
optimal 110 l/s

WTP 300 l/s, lokacioni mbi të gjitha zonat e 
furnizimit me ujë

Nuk ka sistem SCADA; fluksi  dhe presioni 
(matës ultrasonik dhe të presionit) 
monitorohen në disa lokacione – shkarkim 
manual të të dhënave

Nuk ka sistem SCADA, vetëm WTP 
(parametra të monitoruar – uji i patrajtuar, 
PH, turbullimi, përçueshmëria, klor rezidual, 
kontroll të nivelit të të gjithë rezervuarëve

Ekziston sistem SCADA me mbulim të 
plotë;  prodhimi, fluksi i hyrjes e i daljes 
për të gjithë rezervuarët dhe prurjet e 
DMA-ve ekzistuese, presioni në çdo zonë në 
disa lokacione, niveli i ujit në rezervuare, 
funksionimi i pompave

Ekipet për zbulimin e rrjedhjeve

Nuk ka ekip të themeluar për zbulim të rrjedhjeve në asnjë prej të tri ujësjellësve dhe nuk 
ka pajisje në dispozicion për zbulim të rrjedhjeve. Në Koçan dhe Gjevgjeli, ujësjellësit pose-
dojnë vetëm fluksmatës ultrasonik mobil për qëllime monitorimi. Arsyeja kryesore për këtë 
gjendje është moskuptimi i rëndësisë së zbulimit aktiv të rrjedhjeve nga ana e menaxhmentit 
dhe mospasja e kapaciteteve (njohuri dhe burime financiare) për të implementuar zbulimin 
aktiv të rrjedhjeve. 

Ujësjellësit aktualisht mbajnë evidencë për numrin dhe llojin e sanimeve të realizuar 
në sistemin e distribuimit; një pasqyrë e sanimeve për periudhën 1-8.2015 është dhënë në 
Diagramin 8. Gjithashtu mund të theksohet se ekziston edhe raportim dhe komunikim i 
duhur mujor me drejtorin teknik dhe shefin e sanimeve dhe kanalizimit lidhur me sanimet 
e kryera.
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Tabela 9: Të dhëna themelore lidhur me ekipet e zbulimit të rrjedhjeve

GJEVGJELI (GEVGELIJA) - JPKD 
KOMUNALEC VINICË (VINICA) – JP SOLIDARNOST KOÇAN (KOCANI) - KJP VODOVOD

Nuk ka ekip  për zbulimin e rrjedhjeve Nuk ka ekip  për zbulimin e rrjedhjeve Nuk ka ekip  për zbulimin e rrjedhjeve

Matjet e natës bëhen vetëm nëpër 
lokacionet me fluksmatës të instaluar

Nuk bëhen matje të natës

Matjet e natës bëhen nëpërmjet 
fluksmatësve të instaluar, të cilët janë 
të lidhur me SCADA dhe nganjëherë me 
fluksmatës ultrasonik mobil

Menaxhmenti i përkrah të gjitha aktivitetet 
që synojnë zvogëlimin e humbjeve të ujit

Menaxhmenti i përkrah të gjitha aktivitetet 
që synojnë zvogëlimin e humbjeve të ujit

Menaxhmenti i përkrah të gjitha aktivitetet 
që synojnë zvogëlimin e humbjeve të ujit

INFRASTRUKTURA PËR EKIPIN E ZBULIMIT TË RRJEDHJEVE:

Nuk ka as ekip për zbulimin e rrjedhjeve as 
zyra adekuate për nevojat e ekipit

Nuk ka as ekip për zbulimin e rrjedhjeve as 
zyra adekuate për nevojat e ekipit

Nuk ka as ekip për zbulimin e rrjedhjeve as 
zyra adekuate për nevojat e ekipit

Nuk ka automjet adekuat Nuk ka automjet adekuat Nuk ka automjet adekuat

Nuk ka fluksmatës ultrasonik mobil
Nuk ka pajisje për zbulimin e humbjeve 
të ujit

Ekziston një fluksmatës ultrasonik Flexim 
Fluxus ADM 6725 

ZBULIMI SISTEMATIK I RRJEDHJEVE:

Nuk janë bërë përpjekje për zbulim 
sistematik të rrjedhjeve

Nuk janë bërë përpjekje për zbulim 
sistematik të rrjedhjeve

Ekzistojnë plane për të zbuluar zonat e 
rrjedhjes nëpërmjet sistemitSCADA; Nuk 
janë bërë përpjekje për zbulim sistematik 
të rrjedhjeve

KOMUNIKIMI DHE RAPORTIMI:

Ekziston komunikim i duhur ditor duke 
raportuar para shefit të sanimeve dhe 
sektorit të kanalizimeve lidhur me sanimet 
e rrjedhjeve

Ekziston komunikim i duhur ditor duke 
raportuar para shefit të sanimeve dhe 
sektorit të kanalizimeve lidhur me sanimet 
e rrjedhjeve

Ekziston komunikim i duhur ditor duke 
raportuar para drejtorit teknik dhe shefit 
të sanimeve dhe sektorit të kanalizimeve 
lidhur me sanimet e rrjedhjeve

Numër i madh i rrjedhjeve të denoncuara 
dhe sanuara (421 tek kyçjet/83 në rrjetin e 
distribuimit)

Numri i rrjedhjeve të denoncuara dhe 
sanuara - 145

Numri i rrjedhjeve të denoncuara dhe 
sanuara (170 në rrjetin e distribuimit përfshi 
dhe kyçjet)

Diagrami 8: Numri e sanimeve në rrjetin e ujësjellësit
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Krijimi i hartave, aktivitetet për GIS dhe Modelimin Hidraulik

Baza për realizimin e zbulimit të suksesshëm të rrjedhjeve dhe aktiviteteve për NRW janë 
njohuritë për gjurmimin e gypave, e cila gjë kërkon një sistem GIS mirë të themeluar dhe 
një model hidraulik. Siç mund të shihet nga Tabela e mëposhtme, asnjëri nga ujësjellësit 
e përzgjedhur ende nuk ka të themeluar GIS dhe Model hidraulik. Mirëpo, gjatë projektit 
„Shërbime këshillëdhënëse për përpilimin e studimit të fizibiletit për Programin e ujësjel-
lësit dhe kanalizimeve Faza II, Maqedoni“, modeli hidraulik (softueri Epanet) për sistemin 
e distribuimit të Gjevgjelisë dhe Koçanit u krijua dhe u kalibrua për matjet mesatare ditore 
2013. Megjithatë, personi adekuat ende nuk është trajnuar për përdorimin e tij. Kjo gjendje e 
pakënaqshme me evidencat e aseteve nëntokësore të ujësjellësve synohet të ndryshohet gjatë 
viteve në vijim. Në bazë të Ligjit për patundshmëri kadastrale për regjistrimin e objekteve, 
çdo ujësjellës ka për detyrim të regjistrojë në GIS tërë rrjetin e ujësjellësit dhe kanalizimeve 
dhe tia dorëzojnë të dhënat GIS Agjencisë për patundshmëri kadastrale.

Sa i përket hartave, informatat themelore për rrjetin janë në dispozicion në AutoCAD 
për të tri ujësjellësit, mirëpo kryesisht pa koordinata. Të gjithë ujësjellësit kanë realizuar 
azhurnimin e rregullt të rrjetit sa i përket futjes së pjesëve të sapondërtuara të rrjetit dhe për-
mirësimin e saktësisë së atyre ekzistuese nëpërmjet skicave dhe fotografive që janë nxjerrë 
gjatë rindërtimit të rrjetit dhe sanimit të rrjedhjeve.

Tabela 10: Informata themelore për ekipet GIS dhe Modelin Hidraulik 

GJEVGJELI (GEVGELIJA) - JPKD 
KOMUNALEC VINICË (VINICA) – JP SOLIDARNOST KOÇAN (KOCANI) - KJP VODOVOD

Nuk ka ekip të themeluar për GIS Nuk ka ekip të themeluar për GIS Nuk ka ekip të themeluar për GIS

Ekzistojnë harta digjitale të zonës së 
furnizimit me ujë (AutoCAD, por pa 
koordinata; Modeli hidraulik Epanet)

Ekzistojnë harta digjitale të zonës së 
furnizimit me ujë (AutoCAD, por pa 
koordinata

Ekzistojnë harta digjitale të zonës së 
furnizimit me ujë (AutoCAD, por pa 
koordinata; Modeli hidraulik Epanet)

Nuk ka ekip të themeluar për modelin 
hidraulik

Nuk ka ekip të themeluar për modelin 
hidraulik

Nuk ka ekip të themeluar për modelin 
hidraulik

Nuk ka aktivitete serioze për azhurnimin e 
rrjetit GIS/Nuk ka GIS

Nuk ka aktivitete serioze për azhurnimin e 
rrjetit GIS/Nuk ka GIS

Nuk ka aktivitete serioze për azhurnimin e 
rrjetit GIS/Nuk ka GIS

Skicat janë bërë dhe fotografitë janë nxjerrë 
gjatë rindërtimit të rrjetit ose sanimit të 
rrjedhjeve

Të dhënat për përmirësimin e saktësisë 
së lokacioneve të disa seksioneve të 
caktuara të rrjetit për furnizim me ujë po 
grumbullohen nëpërmjet hartimit të skicave 
dhe matjeve të gjatësisë në terren gjatë 
sanimit të rrjedhjeve

Skicat janë bërë dhe fotografitë janë nxjerrë 
gjatë rindërtimit të rrjetit ose sanimit të 
rrjedhjeve

Rrjetet dhe kyçjet e reja futen në hartat 
ekzistuese AutoCAD, por pa koordinata

Skicat në formë të shtypur i dorëzohen 
shefit të mirëmbajtjes

Skicat në formë të shtypur i dorëzohen 
shefit punimeve dhe kanalizimeve
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Diagrami 9: Ekipi për GIS dhe ekipi për Modelin hidraulik

Themelimi i DMA-ve (Themelimi i zonave)

Të dhënat në tabelën e mëposhtme i paraqesin DMA-të e propozuara nga secili ujësjel-
lës për fazën e ardhshme të projektit, si DMA-të tashmë të themeluara në sistemin e tyre. 
NKP Vodovod Koçan është lider në monitorimin e fluksit në DMA-të tashmë të themeluara 
nëpërmjet sistemit SCADA dhe gjithashtu planifikon të zgjerojë pikat për monitorimin e 
fluksit dhe presionit. NKP Komunalec Gjevgjeli sapo ka filluar me ndarjen e sistemit në 
DMA si pjesë përbërëse e studimit të fizibilitetit në kuadër të Projektit të KfW, nëpërmjet 
themelimit të disa lokacioneve për monitorimin e presionit dhe fluksit. Në rastin e NP 
Solidarnost Vinica, ende nuk ka DMA të verifikuara.

Aktualisht, ekziston mungesë të dhënash të sakta lidhur me numrin e konsumatorëve 
dhe kyçjeve në këto zona të propozuara. Mirëpo, procesi i azhornimit për disa zona DMA 
është në fazë implementimit.

Lidhur me matjet e bëra për fluksin minimal të natës dhe përcaktimin e NRW-së për 
disa DMA të caktuara, tabela më poshtë tregon disa aktivitete të ujësjellësve në Koçan dhe 
Gjevgjeli. Nuk janë bërë matje paraprake në ujësjellësin e Vinicës.
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Tabela 11: Të dhënat themelore rreth zonave të propozuara DMA

GJEVGJELI (GEVGELIJA) - JPKD 
KOMUNALEC VINICË (VINICA) – JP SOLIDARNOST KOÇAN (KOCANI) - KJP VODOVOD

THEMELIMI I DMA-VE (NDARJA NË ZONA): 
2 DMA-pilot zona janë propozuar – 
rrethrotullimi në qytetin e Gjevgjelisë; Zona 
industriale-Blokotehna

5 zona DMA janë propozuar: Mal voden; 
Cigansko maalo dhe Gradec; fshati 
Jakimovo; Trtejsko maalo; Pepeliste

 4 zona DMA janë propozuar: fshati Grdovci, 
fshati Bribachevo, rruga Partizanska 
(ASNOM), rruga Ljupço Santov 

3 zona DMA janë verifikuar: 1. Morando Ф 
250 mm, 2. Drejt vendkalimit kufitar dhe 
fshatrave Ф 200 mm, 3. fshati Mrzenci dhe 
Negorski Banji Ф 200mm.
Numri i kyçjeve: 1/730, 2/858, 3/200
Numri i banorëve: 1/3451, 2/2917, 3/680

Nuk ka zona të verifikuara DMA

4 zona DMA janë verifikuar: 1. Trkanje-
Banja, 2. Podlog-Mojanci, 3. Beli, 4. Orizari
Numri i kyçjeve: 1/490, 2/496, 3/110, 4/902
Numri i banorëve:  1/2000, 2/2000, 3/400, 
4/4000

Valvulat kufitare në zonat DMA kontrollohen 
dhe sanohen (2 nga 5 )

Valvulat kufitare në zonat DMA të 
propozuara nuk kontrollohen

Valvulat kufitare në zonat DMA të 
propozuara nuk kontrollohen

Instalimi i fluksmatësve për disa zona DMA 
të propozuara është i planifikuar

Instalimi i fluksmatësve për disa zona DMA 
të propozuara është i planifikuar

Instalimi i fluksmatësve për disa zona DMA 
të propozuara është i planifikuar

Azhornimi i të dhënave për disa zona DMA 
është në implementim e sipër

Zona potenciale DMA ka të dhëna të 
azhornuara

Azhornimi i të dhënave për disa zona DMA 
është në implementim e sipër

MATJA E FLUKSIT DHE PËRCAKTIMI I NRW-SË: 
Matja e fluksit 24 orëshe në zonat DMA: 
1. Morando DN 250, 2. Drejt vendkalimit 
kufitar dhe fshatrave DN 200, 3. Fshati 
Mrzenci dhe Negorski Banji DN 200

Matja 24 orëshe e fluksit nuk realizohet
Emri i DMA-së:  Podlog-Mojanci, Trkanje-
Banja, Beli, Orizari

Matje e vazhdueshme e presionit realizohet 
në DMA-të e sipërpërmendura

Presioni matet vetëm me manometra
Numri i  banorëve: Podlog-Mojanci, Trkanje-
Banja, Beli, Orizari

Numri i banorëve në zonat DMA: Morando 
(3451),   Drejt vendkalimit kufitar dhe 
fshatrave (2917); Fshati Mrzenci dhe 
Negorski Banji               (680)

Numri i banorëve në zonat DMA të 
propozuara: 1/1750, 2/1400; 3/1400, 4/350, 
5/1050

Numri i banorëve: Podlog-Mojanci/2000, 
Trkanje-Banja/2000, Beli/400, Orizari
/4000

NRW-ja nuk është analizuar; Humbjet reale 
janë analizuar përmes koeficientit të fluksit 
minimal të natës dhe fluksit mesatar në zona

NRW-ja dhe humbjet real nuk janë analizuar
NRW-ja nuk është analizuar; Humbjet reale 
janë analizuar përmes koeficientit të fluksit 
minimal të natës dhe fluksit mesatar në zona

DMA Morando; 12,77 l/s/19,23 l/s = 66,4% 
NRW, DMA Drejt vendkalimit kufitar dhe 
fshatrave 22,44 l/s/24,27 l/s=92% NRW; 
DMA Fshati Mrzenci dhe Negorski Banji 5,69 
l/s/6,85 l/s=83% NRW

Nuk ka të dhëna

Zona e ulët drejt qytetit (min. 18 l/s, avg 
24,015 l/s, max. 28.7 l/s; Zona e ulët drejt 
fshatrave min. 10.2 l/s; avg 21.41 l/s, max. 
37.5 l/s;  M.S Dokleve input: min. 19.2 l/s; 
avg 29.13 l/s, max. 35.1 l/s;

KONTROLLI I VALVULAVE DHE HIDRANTEVE: 
Saktësia e hidrantit kontrollohet gjatë 
procesit të mirëmbajtjes së rrjetit dhe 
sanimit të rrjedhjeve

Valvulat dhe hidrantët linear zakonisht 
kontrollohen gjatë sanimit të rrjedhjeve

 Valvulat dhe hidrantët kontrollohen 
rregullisht

Valvulat-188, të kontrolluara 113,  20 nuk  
mbyllen siç duhet
Hidrantët - 44, të kontrolluara, 15 me 
defekt, 4 të paqasshme

Nuk ka informata për numrin e valvulave 
dhe hidrantëve të prishur

Nuk ka informata për numrin e valvulave 
dhe hidrantëve të dëmtuar

Nuk ka informata për numrin e  atyre të 
sanuara

Nuk ka informata për numrin e  atyre të 
sanuara

Nuk ka informata për numrin e  atyre të 
sanuara
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Bilanci i ujit

Disa komponentë të bilancit të ujit (mesatarja vjetore e paraqitur në m³), të përcaktuara 
nga Asociacioni Ndërkombëtar i Ujërave/Grupi i Specialistëve për Humbjet e Ujit janë 
paraqitur në Tabelën 12, në bazë të të dhënave të qasshme për periudhën Janar 2014 deri 
Dhjetor 2014. Të dhënat e paraqitura paraqesin një llogaritje fillestare të bilancit të ujit 
duke u bazuar në të dhënat e pranuara nga ujësjellësit. Niveli i NRW-së është shprehur në 
% të ujit të prodhuar dhe në vlerë absolute në m³/vit. Vlera mesatare për të tri ujësjellësit 
e përzgjedhur është 51,97%, shumë e ngjashme me mesataren e 7 ujësjellësve që aplikuan 
në projekt (49,66%). Paraqitja e NRW-së në përqindje të ujit të prodhuar është një tregues 
i thjeshtë, gjerësisht i njohur dhe kuptuar në mesin e ujësjellësve të Maqedonisë. NRW-ja 
është shumë e ndjeshme ndaj një ose dy variabileve që gjenerohen nga (uji i prodhuar dhe 
faturuar), dhe se nuk i konsideron karakteristikat e rrjeteve të tjera, siç janë kyçjet, gjatësia 
e kyçjeve, presioni i rrjetit. NRW-ja nuk është, në fakt, e përshtatshme për të bërë krahasime 
ndërmjet ujësjellësve, por sërish është mirë për të krahasuar ato humbje ndërmjet ujësjellësit 
të njëjtë dhe të shërbejë si tregues financiar. Në rastin e të tri ujësjellësve të përzgjedhur, 
megjithëse të gjithë ato e matin prodhimin me ujëmatës, ky tregues mund të konsiderohet 
si relativisht i saktë sepse ekzistimi dhe saktësia e ujëmatësve të prodhimit (në përgjithësi, 
të pakalibruar), si dhe ujëmatësve të konsumatorëve të cilat nuk janë kalibruar dhe të cilat 
janë më të vjetër se 5 vjet, si dhe tregojnë sasi të vogla të ujit dhe ekzistimi i konsumatorëve 
kuturu (paushall) dhe konsumatorëve pa ujëmatës.

Tabela 12: Të dhënat themelore për bilancin e ujit në ujësjellësit e përzgjedhur

GJEVGJELI (GEVGELIJA) - VINICA - JP SOLIDARNOST KOCHANI - KJP VODOVOD

Numri i popullsisë që furnizohet 
me ujë

18.000 14.000 34.000

Numri i kyçjeve 8.830 4.573 15.200

Numri i kyçjeve jo aktive 650 40 3.500

A ka ndërprerje të furnizimit 
(kufizime) me ujë dhe kur?

Jo Jo Jo

Uji i përgjithshëm i prodhuar 
(m³/vit)

3.044.104 1.246.396 4.457.710

Uji i matur i faturuar (m³/vit) 1.256.227 762396 1.448.178

Uji i pa matur i faturuar (m³/vit) 314.057 - 69.482

Vëllimi i ujit i eksportuar nga 
sistemi (m³/vit)

0 0 0

Presioni mesatar në tërë 
sistemin (m)

50 40 40-60

Konsumi për frymë (l/person/
dit) prodhuar/shitur

362,80/187,15 248,17/151,80 330,08/112,38

NRW (m³/vit) 1.473.820 484.000 2.940.050

NRW % 48,42 38,83 65,95
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Diagrami 10: Numri i popullsisë që furnizohet me ujë; Numri i kyçjeve; Numri i kyçjeve jo aktive në 
Gjevgjeli, Vinicë dhe Koçan

Diagrami 11: Uji i prodhuar i përgjithshëm; Uji i matur i faturuar; Uji i pa matur i faturuar; Vëllimi i 
ujit të eksportuar nga sistemi për Gjevgjelinë, Vinicën dhe Koçanin

3.3. Kosova

Vlerësimi i përgjithshëm themelor mbi praktikat e NRW-së (ujit të pa faturuar) për Kosovën 
kryesisht bazohet në pyetësorët e realizuar gjatë procesit të aplikimit për tri njësi operative 
të Kosovës (Drenas, Lipjan, Podujevë), në pyetësorët plotësues më të hollësishëm, punën në 
terren, diskutimet e hollësishme me punonjësit relevant të njësive operative të përzgjedhura, 
si dhe në bazë të përvojës së mëhershme të konsulentit me Kompaninë e Ujësjellësit Rajonal 
të Kosovës dhe raporteve tashmë të publikuara mbi temën e NRW-së.

Përkundër një numri të kufizuar të ujësjellësve të anketuar (njësi operative – 3), të cilat 
paraqesin 5,71% të numrit të përgjithshëm të kompanive publike të Republikës së Kosovës 
(7) që ofrojnë shërbime në fushën e furnizimit të ujit dhe kanalizimeve dhe përfshijnë rreth 
146.626 banorë, që përfaqëson 8,04% të popullsisë së përgjithshme të Kosovës. Kjo analizë 
ofron njohur të rëndësishme për gjendjen aktuale dhe praktikat mbi NRW-në, si dhe njësive 
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të tyre operative në Republikën e Kosovës dhe tregon tendencat dhe fushat e performancës 
së dobët në relacion me NRW-në. Njësitë operative të anketuara (Drenas, Lipjan dhe Podu-
jevë – K.U.R. Prishtina), janë përzgjedhur sipas marrëveshjes së brendshme dhe procesit të 
përzgjedhjes në SHUKOS.

NRW-ja ende mbetet një ndër çështjet problematike me të cilat ballafaqohen ujësjel-
lësit e Kosovës që përfshin rreth 73 milion m³ (2014 raporti i performancës së WWRO), 
një sasi e NRW-së që trajtohet dhe iu distribuohet konsumatorëve dhe e cila nuk sjell të 
ardhura për kompanitë e ujësjellësit. Ky nivel i NRW-së paraqet një sasi të konsiderueshme 
të ujit, e cila sasi përndryshe do të plotësonte nevojat e atyre zonave që ballafaqohen me 
mungesë të ujit. Përkundër shumë projekteve të financuara nga donatorë të llojllojshmen 
ndërkombëtarë lidhur me çështjen e NRW-së dhe përkushtimin e kompanive të ujësjel-
lësit, është evidente se këto përpjekje për reduktimin e NRW-së, deri më tani, kanë treguar 
efekte të vogla, ndërsa ujësjellësit nuk kanë qenë të aftë të zgjidhin gjendjen alarmante rreth 
humbjeve të ujit. Përkundrazi, niveli i NRW-së mbeti i lartë me disa ndryshime të vogla që 
mund të karakterizohen me disa përpjekje shtesë për të reduktuar prodhimin e ujit. Aktu-
alisht, nuk ka strategji të përshtatshme komplekse për reduktimin e NRW-së në Kosovë në 
relacion me humbjet e dukshme dhe reale të ujit. Prandaj, kompanitë e ujësjellësit duhet të 
bëjnë më shumë për të reduktuar NRW-në dhe kështu të rrisin të ardhurat nga shitja e ujit 
dhe të përmbushin kërkesën për ato zona që ballafaqohen me kufizime të furnizimit me 
ujë. Pavarësisht nga kjo, ekziston ndërgjegjësim i qartë për këtë problem dhe për nevojën 
e programeve për reduktimin e NRW-së në mesin e kompanive të ujësjellësit. Mirëpo, në 
shumicën e rasteve këtij ndërgjegjësimi i mungojnë njohuri të thella dhe në disa raste mun-
gon teknologjia për realizimin faktik, ndërsa më së shumti përqendrimi është në gjetjen 
e zgjidhjeve menaxherike. Disa ujësjellës shprehin nevojën për udhëzime dhe trajnime të 
qarta për atë se nga t’ia fillojnë dhe si të realizojnë programet për reduktimin e NRW-së. 

Në përgjithësi, humbjet e ujit ende paraqiten në %, si  një tregues i mirë i performancës 
financiare, por jo si tregues i mjaftueshëm teknik ose operativ. Grupi Specialist mbi Hum-
bjet e Ujit të IWA e rekomandoi treguesin e performancës teknike/operative ILI, Indeksi i 
rrjedhjes së infrastrukturës, (ang. Infrastructure Leakage Index), veçanërisht për ujësjellësit 
e përfshirë në programin për NRW). Nocioni Uji i pa faturuar (ang. Non-Revenue Water) 
është pranuar gjerësisht dhe përdoret në të gjitha raportet. Kompanitë e ujësjellësit kanë 
mundësi të zbatojnë metodologjinë e IWA-së për bilancin e ujit si një qasje menaxherike e 
cila zbatohet me sukses nga ujësjellësit. Mirëpo, kjo duhet të përfshihet në kalkulimet si një 
standard çdo vit, duke e përfshirë çdo DMA të vlerësuar.

Një ndër arsyet për humbjet aq të mëdha të ujit është edhe përkeqësimi dhe mosha e 
sistemeve të tubacionit të ujit, por gjithashtu edhe për shkak të mungesës së kapaciteteve të 
personelit brenda kompanive, mungesës së politikave proaktive drejt zbulimit të humbjeve 
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reale së bashku me zbulimin adekuat të rrjedhjeve dhe pajisjeve monitoruese për të imple-
mentuar dhe realizuar aktivitetet e nevjshme me qëllim të trajtimit serioz të çështjes së 
NRW-së. Për më tepër, kompanitë e ujësjellësit nuk janë në gjendje të reduktojnë humbjet 
komerciale për shkak të pasigurisë lidhur me definimin dhe përbërjen e tyre. Në veçanti, 
gjatë realizimit të projekteve donatore lidhur me ngritjen e kapaciteteve, përpjekjet për 
reduktimin e NRW-së e humbin dinamikën posa agjencitë donatore i përfundojnë projektet 
e tyre.

Niveli i lartë i humbjeve reale mund të ndodh për shkak të kushteve të dobëta struk-
turore të gypave të vjetër dhe nyjeve të vjetërsuara, si dhe gypave të sapo ndërruara me cilësi 
jo të duhur së bashku me gypat e galvanizuara të vjetra. Mirëpo, ekziston një tendencë për 
t’i zëvendësuar ato gypa me gypa të PVC-së dhe HDPE-së, dhe në raste të rralla, me gypa 
daktilë të hekurit

Nga të gjitha arsyet e sipërpërmendura për një shkallë aq të madhe të humbjeve reale, 
rritja e numrit të pëlcitjeve për shkak të furnizimit të ndërprerë dhe presionit të lartë op-
erativ në një pjesë të rrjetit të vjetër çon në rritjen e shpeshtësisë së pëlcitjeve tek rrjeti i 
brendshëm dhe tek konsumatorët. Mirëpo, ekziston një tendencë pozitive për të implemen-
tuar menaxhimin e presionit, kryesisht nëpërmjet instalimit të valvulave për reduktimin e 
presionit.

Ky raport ofron një analizë të praktikave aktuale të NRW-së për njësitë e përfshira 
operative. Kapitujt e mëposhtëm sigurojnë të dhëna dhe një përshkrim të problemeve të 
identifikuara me të rëndësishme dhe ofrimin e shërbimeve që kanë të bëjnë me praktikat 
aktuale të NRW-së

�� Niveli mesatar i identifikuar për NRW-në në vitin 2014 në % për njësitë e përfshira 
operative (3) prej 56,58% është më i lartë se niveli aktual prej 49% për K.U.R. Prishti-
na, por më afër mesatares kombëtare prej 57,6%. Mirëpo, gjendja e tmerrshme mund 
të kuptohet kur krahasohet me bençmarkun e miratuar për NRW-në të paraqitur në 
% të ujit të prodhuar (nën 20%). Vlera mesatare për të tri njësitë operative fillon prej 
54,81% të humbjeve deri 57,88%, duke konsideruar se këto llogari janë bërë nga vetë 
kompanitë e ujësjellësit.

Sasia mesatare e NRW-së e shprehur në vlera absolute për njësitë  e përfshira opera-
tive në vitin 2014 ishte 1.126.868 m³ ujë; (prej 816.115 m³ deri 1.528.088 m³), ndërsa 
sasia e K.U.R. Prishtina është 18.452.520 m³. 
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Diagrami 12: Uji i pa faturuar (m³, %)

�� Informatat lidhur me sasinë e ujit të prodhuar janë shumë të rëndësishme për kom-
panitë e ujësjellësit, kryesisht për të furnizuar konsumatorët me sasi të mjaftueshme 
të ujit. Njëkohësisht, uji i prodhuar është informatë e rëndësishme i cili e përcakton 
treguesin - NRW, si dallimi ndërmjet ujit të prodhuar dhe ujit të faturuar/shitur.

Sa më të mëdha sasitë e ujit të prodhuar, aq më  të mëdha janë investimet kapitale 
për përmirësime në rastin kur kapacitetet e infrastrukturës tejkalohen.

Për qëllime të këtij studimi, të tri ujësjellësit theksuan se prodhimi i ujit matet me 
anë të ujëmatësve tek objektet e prodhimit ose tek pikëhyrja e sistemit. Mirëpo, saktësia e 
të dhënave të matura mund të jetë e dyshimtë sepse ujësjellësit nuk e bëjnë verifikimin e 
ujëmatësve të prodhimit të ujit. Në ato raste ku nuk ka ujëmatës, vlerësimi i ujit të dalur 
bëhet në bazë të të  dhënave të kapacitetit të pompimit  dhe numrit të orëve operative, 
nëpërmjet nivelit të ujit tek burimi dhe nëpërmjet mënyrave të tjera.

�� Niveli mesatar i matjes dhe përqindja e matjes së ujëmatësve të konsumatorëve për 
të tri ujësjellësit është 86,7% (vlerat janë ndërmjet 85-90%). Në përgjithësi, instali-
mi i ujëmatësve për secilin konsumator, sidomos gjatë disa viteve të fundit është një 
ndër prioritetet kryesore të menaxhmentit të ujësjellësve të Kosovës. Megjithatë, sipas 
analizës së hollësishme në ujësjellësit e përzgjedhur, si dhe përvojës së konsulentit 
me ujësjellësit e tjerë të Kosovës, këto vlera duhet të jenë më të ulëta (duke mos i 
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konsideruar kyçjet joligjore). Për më tepër, shumica e ujësjellësve nuk e zbatojnë detyri-
min për të ndryshuar ose kalibruar ujëmatësit në çdo 5 vite, e cila ndikon shumë në 
saktësinë e ujit të faturuar.

�� Konsumi i ujit lidhur  me ujin e prodhuar dhe konsumuar/shitur mund të definohet 
nëpërmjet treguesve të performancës të shprehur në njësinë matëse “l/person/ditë“. 
Mirëpo, gjatë kalkulimit të treguesve, mund të ketë gabime të mundshme si p.sh.: 

�y Sasia e përgjithshme e ujit të prodhuar (ekzistimi dhe saktësia e ujëmatësve, të 
cilët nuk kanë qenë të kalibruar për një kohë të gjatë, mund të shpie në pasiguri të 
konsiderueshme për saktësinë e sasive të raportuara.

�y  Sasia e përgjithshme e ujit të shitur (ujëmatësit të cilët nuk kanë qenë të kalibruar 
dhe të cilët janë më të vjetër se 5 vite dhe tregojnë sasi më të ulët të ujit të konsumu-
ar, ekzistimi i konsumatorëve konsumi i të cilëve llogaritet me kuturu (paushall) 
dhe konsumatorëve pa ujëmatës). 

�y Numri i popullsisë që mbulohet me shërbimin (nëse paraqiten vlera më të ulëta 
ose larta, ata në masë të madhe mund të ndikojnë në treguesit e prodhimit të  ujit 
dhe konsumit).

Diagrami 13. Konsumi i ujit – i prodhuar; uji i shitur (l/person/ditë) – Përmbledhje për v. 2014
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�y  Konsumi mesatar i ujit të prodhuar prej 112 l/person/ditë sugjeron se Njësitë opera-
tive të analizuara nuk furnizojnë sasi adekuate të ujit për konsumatorët e tyre, duke 
konsideruar se më shumë se gjysma e ujit të prodhuar humbet si ujë i pafaturuar 
(NRW).

�y Konsumi mesatar i përgjithshëm i ujit të shitur për pothuajse 49 l/person/ditë është 
më i ulët sesa mesatarja europiane prej 160 l/person/ditë. Duke i konsideruar shpre-
hitë e popullsisë lidhur me përdorimin e ujit dhe ndërgjegjësimin relativisht të ulët 
për kursimin e ujit, ky tregues tregon sasi joadekuate të ujit të furnizuar për kon-
sumatorët, 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 
numrit të mbivlerësuar të popullsisë së furnizuar me ujë.

�y Duke konsideruar varësinë e madhe të treguesve për prodhimin e ujit dhe të konsu-
mit rreth popullsisë si dhe ujit të prodhuar dhe të shitur, ndërhyrje intensive duhet 
të përqendrohen për përcaktimin e numrit të saktë të konsumatorëve/popullsisë/
përdoruesit, përveç të dhënave nga burime të tjera rajonale dhe shtetërore, si dhe 
të bëhet verifikimi dhe kalibrimi i ujëmatësve tek vendi i prodhimit dhe të orga-
nizohen, ndërrohen dhe kalibrohen ujëmatësit e konsumatorëve në baza të rregullta 
brenda një periudhe 5 vjeçare.

�� Matja e mbulimit të shërbimeve për furnizim me ujë është treguesi kyç për t’i ndihmuar 
të gjitha palët e interesuara në sektorin e ujit të përcaktojnë objektiva dhe të vlerësojnë 
nivelin e investimeve të nevojshme për t’i arritur ato objektiva. Llogaritja e mbulimit 
të furnizimit me ujë rrjedh drejtpërdrejtë nga të dhënat e siguruara nga ujësjellësit për 
(a) popullsinë e përgjithshme në zonën e mbuluar; dhe (b) popullsinë e përgjithshme 
që furnizohet me ujë.

�� Mbulimi mesatar me furnizim të ujit në rajon e përfshirë të tri ujësjellësit e analizuar 
ishte deri 69,73% për vitin 2014, e cila është afër mbulimit për tërë KUR Prishtina (72%). 
Problemet me mbulimin paraqiten në disa fshatra, në zonat e banuara të paurbanizuara 
dhe në disa vendbanime për shkak të arsyeve teknike që rrjedhin nga lokacioni i tyre, 
dhe nuk mund të kyçen në rrjetet e furnizimit me ujë. Megjithatë, ata më së shumti 
furnizohen nëpërmjet skemave lokale ose individuale të furnizimit me ujë, të cilat në 
përgjithësi menaxhohen nga bashkësitë lokale ose grupe të qytetarëve

�� Koeficienti i ekipimit (gjithashtu i referohet edhe si produktiviteti i personelit) është një 
KPI e njohur ndërkombëtarisht që zakonisht shprehet si numri i personelit për 1,000 kyçje 
ose 1000 banorë të furnizuar. Këto tregues varen në masë të madhe nga fakti nëse zona 
është urbane ose rurale, nga madhësia e ujësjellësit, nga niveli i përdorimit të shërbimeve 
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nga jashtë, nga lloji i shërbimit të ofruar, nga mirëmbajtja e rrjetit të furnizimit me ujë, 
etj. Mesatarja e përgjithshme e produktivitetit të personelit për ujësjellësit e analizuar 
është5, 95 personel/1000 kyçje dhe 0,76 personel për 1000 banorë të furnizuar. Standardi 
ndërkombëtarisht i pranuar për ujësjellësit është më pak se 6 personel për 1,000 kyçje 
dhe 0,4 personel për 1000 banorë të furnizuar me ujë. Duke konsideruar se shërbimet 
e ujësjellësit dhe kanalizimeve janë aktivitetet e vetme që i ofrojnë ujësjellësit, ekipimi i 
tepërt nuk paraqet problem në ujësjellësit e vlerësuar. 

�� Ndarja e rrjetit në zona më të vogla, zona më lehtë për t’u administruar që quhen DMA 
(ang. District Meter Areas) është njëra nga opsionet që iu mundëson operatorëve të rrje-
tit të menaxhojnë sistemin në mënyrë më efektive në relacion me kontrollin e presionit, 
cilësinë e ujit dhe NRW-së, kjo nuk është e pranishme në NjO-të. Në përgjithësi, rrjeti 
është qarkor me qëllim të të pasurit të disa inputeve dhe autputeve të zonës, pa mos 
pasur mundësinë e prioritizimit të zonave me një shkallë më të lartë të NRW-së ose të 
rrjedhjeve. Mirëpo, ekziston gatishmëri e madhe për të filluar me ndarjen e sistemi në 
zona më të vogla DMA.

�� Sa i përket burimeve njerëzore, numri mesatar i punëtorëve në sektorin teknik dhe të 
mirëmbajtjes është 20, ndërsa numri mesatar i inxhinierëve në departamentet e ujësjellësit 
është 1,3. Numri mesatar i punëtorëve femra është3 (shumica e tyre punojnë në depar-
tamentet financiare dhe administratë). Një ndër mangësitë lidhur me burimet njerëzore 
është struktura e pafavorfshme e moshës së personelit.

�� Në përgjithësi, nuk ka ekipe të veçanta dhe të trajnuar për zbulimin e rrjedhjeve në mesin 
e ujësjellësve të analizuar, megjithëse K.U.R. Prishtina ka personel tashmë të trajnuar dhe 
mirë të pajisur për zbulimin e rrjedhjeve. Mungesa e personelit të trajnuar dhe mospasja 
e zbulimit të rrjedhjeve dhe pajisjeve të monitorimit si dhe për realizimin e ndërhyrje-
ve të nevojshme për të trajtuar me seriozitet çështjen e NRW-së në kuadër të NjO-ve, 
ekzistimivetëm i një ekipi për zbulim të rrjedhjeve për të gjitha zonat që i mbulon KUR 
Prishtina, mungesa e politikave proaktive drejt arritjes së kontrollit për zbulim aktiv të 
rrjedhjeve si dhe mosekzistimi i planeve të veprimit së bashku me mospërqendrimin 
e menaxhmentit në çështjen e NRW-së paraqesin pengesa të mëdha për adresimin e 
çështjes së humbjeve të larta të ujit.

�� Nuk ekziston sistem i azhornuar kadastral për ujësjellësin si bazë për menaxhim cilësor të 
planifikimit të sistemit të ujësjellësit dhe implementimit të kontrollit aktiv të rrjedhjeve.    
Mirëpo, të gjithë ujësjellësit e analizuar pohojnë aftësinë e sistemit kryesorë për furnizim 
me ujë, përfshirë asete siç  janë rezervuarët dhe stacionet e pompimit dhe kanë një sistem 
themelor të inventarizimit të aseteve në letër (ose në GIS në rastin e Lipjanit), pa kyçje dhe 
ujëmatës. Sistemi GIS ekziston vetëm në selinë e Prishtinës ndërsa punëtorët e caktuar 
për të janë të trajnuar të operojnë me atë. 
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�� Rehabilitimi i rrjetit- sa i përket moshës së materialit të rrjetit, njësitë operative raportuan 
se sistemet për furnizim me ujë janë të vjetërsuara (Drenas - 30% e rrjetit daton nga viti 
1985; sistemi i Lipjanit është 53 vjet i vjetër; sistemi i Podujevës është 35 vjet i vjetër, ndërsa 
rrjeti i qytetit është 59 vjet i vjetër), ndërsa shumica e gypave janë prej PVC/PE, asbest 
çimento, kurse në disa raste edhe prej gize dhe daktilë. Gypat e kyçjes janë kryesisht të 
galvanizuar. Mirëpo, ekziston një tendencë për t’i zëvendësuar ato gypa me gypa PE. Në 
përgjithësi, ekziston një tendencë në rritje për mirëmbajtje dhe rehabilitim, por nuk është e 
mjaftueshme, ndërsa shkallët vjetore të rehabilitimit të rrjetit janë të ulëta. Arsyeja kryesore 
janë financat, madje ato nuk mjaftojnë as për mbulimin e kostos operative. Kjo tendencë 
shpie në konkluzionin se këto asete do të ndërrohen pas qindra viteve, nëse politikat dhe 
praktikat aktuale nuk ndryshojnë. Ndryshimi i politikave të rehabilitimit (dhe shkallën e 
ndërrimit) kërkon rritje të financimit/investimeve, një ndryshim thelbësor në kulturën dhe 
proceset e punës për të përqafuar programe më proaktive për mirëmbajtje, bashkërendim 
të programeve ndërmjet departamenteve të ujësjellësve, si dhe rritje të efikasitetit të pro-
grameve të mirëmbajtjes përmes zbatimit të teknologjisë bashkëkohore dhe trajnimeve. 
Rehabilitimi i gypave dhe puna e zëvendësimit të tyre ndodh në pika kritike varësisht nga 
kushtet ose kostoja e mirëmbajtjes. Zakonisht nuk ka planifikim afatgjatë të investimeve 
kapitale bazuar në rreziqet dhe pasojat ekuilibruese të defekteve të aseteve me koston e 
investimeve. Si rrjedhojë e burimeve të pakta financiare, edhe komunat edhe ujësjellësit in-
vestojnë në masa të pa prioritizuara në vend që të investojnë në përmirësimin e efektivitetit 
të ujësjellësve për të përmbushur nivelin e duhur të shërbimit. Mirëmbajtja e planifikuar 
dhe përmirësimet në kohë të sistemit mundësojnë përqendrimin në ato ndërhyrje/investime 
që ofrojnë shërbime të përmirësuara me çmime të arsyeshme.Nganjëherë, ndikimi politik, 
projektet dhe planet tashmë të përpiluara si dhe arsye të tjera mund ta vënë në plan të dytë 
rehabilitimin ose ndërrimin e një pjese të tubacionit. Mirëpo, disa ujësjellës në raste shumë 
të rralla i matin efektet dhe dobitë e punimeve për ndërrimin e gypave dhe kryesisht ata 
e paraqesin gjatësinë e ndërrimit të gypave në raportet e tyre vjetore, pa mos i parë dobitë 
sipas nivelit të NRW-së.

Sistemi për furnizim me ujë i ujësjellësve të përzgjedhur/njësive 
operative-Informata

Njësia operative Drenas/K.U.R. Prishtina

Njësia operative e Drenasit është pjesë përbërëse e kompanisë rajonale më të madhe të 
ujësjellësit në Kosovë – K.U.R. Prishtinadhe është përgjegjëse për furnizimin me ujë të 
komunës së Drenasit, duke furnizuar kështu rreth 20.000 banorë nëpërmjet tubacionit krye-
sorë që ka gjatësi prej 99 km (DN 50 - DN 600, përbën 60% PE; 15% PVC; 18% metal; 7% 
AC (asbest çimento)) dhe 3.772 kyçje. 
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Figura 7: Zona e furnizimit me ujë e NjO Drenasi

Burimi kryesorë i NjO Drenasi është Liqeni Ujmani (Gazivoda) që gjendet në veriper-
ëndim të Kosovës dhe përfshin një sipërfaqe prej 11.9 km², me kapacitet prej 350.000.000 
m³. Uji i liqenit rrjedh nëpërmjet kanalit të hapur që është 50 km i gjatë, nga të cilat 50% 
kalojnë nëpërmjet tuneleve. Sistemi i flokulacionit që gjendet në sistemin kryesorë të pom-
pimit Bibolak është me sulfat alumini.

Stacioni i pompimit përbëhet prej 4 pompave vertikale, me kapacitet të plotë prej 440 
l/s (secila me 110 l/s) 315 kW, H=150 m, ndërsa uji pompohet direkt nëpërmjet sistemit të 
transmisionit i cili është i gjatë 18.500 m dhe i gjerë Ø600 mm. Ai rrjedh në rezervuarin e 
para-trajtimit prej 2X2500 m³. Uji filtrohet nga 6 filtra të mbyllur, me kapacitet prej 25-30 l/s 
dhe 540 m³/h secili. Dezinfektimi bëhet me klor. Sipërfaqja e përgjithshme e rezervuarit me 
ujë të pastër është 500 m³ dhe përbëhet prej 2 rezervuarëve (2X250 m³). Uji nga rezervuari 
rrjedh me anë të gravitetit direkt në rrjetin e distribuimit, duke e arritur nivelin maksimal 
të zonës së lartë (650 m), zonës së mesme (600 m) dhe zonës së ulët (570 m). 

Diagrami për sistemin e furnizimit me ujë të NjO/KUR Prishtina që përfshinë tuba-
cionin kryesorë të transmisionit, stacionin e pompimit dhe rezervuarët është paraqitur në 
Figurën 8:
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Figura 8: Skema e furnizimit me ujë e NjO Drenasi/K.U.R. Prishtina
Burimi: NjO Drenasi/K.U.R. Prishtina

Nuk ekziston sistem monitorimi SCADA të instaluar në sistemin e NjO Drenasi. 

NjO Drenasi nuk ka as strategji për zbulim të rrjedhjeve as pajisje për të. Pasiqë zbulimi 
i rrjedhjeve është shërbim i centralizuar që realizohet nga departamenti për zbulimin e 
rrjedhjeve pranë K.U.R. Prishtina, NjO Drenasi, në përgjithësi, mbulohet me këtë shërbim.

Sa i përket krijimit të hartave, nuk ka as harta digjitale në Autocad as GIS as model 
hidraulik. Sasia e përgjithshme e ujit e prodhuar në vitin 2014 ishte 1.430.290 m³/vit.

Njësia operative Lipjan/K.U.R. Prishtina

Njësia operative e Lipjanit është pjesë përbërëse e kompanisë më të madhe rajonale të 
ujësjellësit në Kosovë – K.U.R. Prishtina, e cila është përgjegjëse për furnizim me ujë  të 
komunës së Lipjanit dhe përfshinë qytetin e Lipjanit dhe 32 fshatra, duke furnizuar kështu 
46.326 banorë nëpërmjet tubacionit kryesorë në gjatësi të përgjithshme prej 200 km (20% 
nga të cilat përbëhet prej gypave AC, 75% prej HDPE, ndërsa pjesa tjetër 5% prej DCI dhe 
PVC), gypat janë me diametër prej 50 mm deri 315 mm.) dhe gjithsej ka 8.000 kyçje. 

Burimi kryesorë i ujit për NjO Lipjan është burimi tek “Fabrika e letrës”, i cili përbëhet 
prej 7 puseve, me kapacitet të plotë prej 80 l/s dhe kapacitet të instaluar prej 40 l/s, me 
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kapacitet të rezervuarit prej 450 m³; burimin pranë “Lumit Sitnic”, i cili përbëhet prej 5 
puseve, me kapacitet të plotë prej 40 l/s dhe kapacitet të instaluar prej 25 l/s, me kapacitet 
të rezervuarit prej 450 m³; burimi tek “Kufiri i Graçanicës”, i cili përbëhet prej 6 puseve, me 
kapacitet të plotë  prej 70 l/s dhe kapacitet të instaluar prej 40 l/s, përfshi një rezervuar me 
kapacitet prej 350 m³.

Uji i këtyre burimeve trajtohet nga dy filtra për trajtimin e ujit në Albanik (Shajkovc të 
Podujevës) dhe në Badovc. Ekzistojnë disa rezervuare uji në sistem që e furnizon qytetin e 
Lipjanit dhe fshatrat përreth. Vëllimi i përgjithshëm i këtyre rezervuarëve është 2,390 m³ 
(450 m³, 240 m³, 1000 m³, 500 m³, 200 m³, veç e veç). 

Sistemi për furnizim me ujë i NjO Lipjan/K.U.R. Prishtina është paraqitur në Figurën 9:

Figura 9: Sistemi për 
furnizim me ujë i NjO Lipjan/
K.U.R. Prishtina
Burimi: NjO Lipjan/K.U.R. Prishtina
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Nuk ka sistem SCADA në NjO Lipjan, përveç në stacionet e filtrimit. 

NjO Lipjan nuk posedon pajisje për zbulim të rrjedhjeve për të zbuluar rrjedhjet. Pa-
siqë zbulimi i rrjedhjeve është shërbim i centralizuar që realizohet nga departamenti për 
zbulimin e rrjedhjeve pranë K.U.R. Prishtina, NjO Lipjan, në përgjithësi, mbulohet me këtë 
shërbim.

Ekzistojnë harta digjitale për qytetin e Lipjanit që në vitin 2010 në AutoCAD, mirëpo 
ende nuk mbulohet tërë zona. Nuk ka as ekip për GIS as ekip për modelim hidraulik në 
NjO Lipjan/K.U.R. Prishtina. 

Sasia e përgjithshme e ujit të prodhuar në vitin 2014 ishte 1.890.870 m³/vit.

Njësia operative Podujevë/K.U.R. Prishtina

Njësia operative e Podujevës është pjesë përbërëse e kompanisë më të madhe rajonale të 
ujësjellësit në Kosovë – K.U.R. Prishtina, e cila është përgjegjëse për furnizim me ujë  të ko-
munës së Podujevës duke furnizuar kështu 50.400 (13.500 ose 15% e popullsisë së komunës 
së Podujevës nga stacioni i filtrimi të ujit, ndërsa  36.900 ose 41% e popullsisë së komunës 
nga stacioni kryesorë i pompimit në Podujevë) nëpërmjet tubacionit kryesorë në gjatësi 
të përgjithshme prej 87,6 km (me diametër prej DN 90 deri DN 400, ndërsa 46,01% janë 
gypa prej HDPE, 38,98% PVC, 3,69% metal,  dhe 11,32% AC (asbest çimento) me gjithsej 
7.098 kyçje. 

Figura 10: Zona e furnizimit me ujë e NjO Podujevë



Smanjenje neprihodovane vode u Jugoistočnoj Evropi   |   Procjena početnog stanja – JKP Vodovod d.o.o. Velika Kladuša

Analizë themelore rajonalee kompanive partnere të ujësjellësit | 57

Burimi kryesorë i ujit për Podujevën me kapacitet prej 84,5 l/s është stacioni i filtrimit 
të ujit. Uji rrjedh me gravitet nëpërmjet tubacionit kryesorë që është me gjatësi 8.22 km dhe 
gjerësi 400 mm nga rezervuarët e stacionit për filtrimin e ujit deri tek rezervuari i qytetit 
me kapacitet të plotë prej 6.000 m³ (2X1.500 m³; 1X3.000 m³), duke furnizuar kështu 16 
fshatra me gravitet drejt qytetit të Podujevës.

Burimi i dytë është stacioni i pompimit të Podujevës, i cili ka kapacitet prej rreth 21 l/s. 
Linja kryesore e transmisionit nga rezervuari pranë stacionit të pompimit deri në Podujevë 
është me gjatësi prej 1,2 km dhe gjerësi 250 mm.

Diagrami i sistemit për furnizim me ujë të NjO Podujevë/K.U.R. Prishtina që përfshinë 
tubacionin kryesore, stacionin e pompimit dhe rezervuarët është paraqitur në Figurën 11: 

Figura 11: Diagrami i sistemit për furnizim me ujë të NjO Podujevë/K.U.R. Prishtina
Burimi: NjO Podujevë/K.U.R. Prishtina
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Figura 12: Sistemi për furnizim me ujë 
i NjO Podujevë/K.U.R. Prishtina

Nuk ka sistem monitorimi SCADA, përveç në stacionin e filtrimit të ujit. 

NjO Podujevë nuk ka as strategji për zbulim të rrjedhjeve as pajisje për të njëjtin qëllim. 
Pasiqë zbulimi i rrjedhjeve është shërbim i centralizuar që realizohet nga departamenti për 
zbulimin e rrjedhjeve pranë K.U.R. Prishtina, NjO Podujevë, në përgjithësi, mbulohet me 
këtë shërbim.

Nuk ka as harta digjitale në Autocad as GIS ose model hidraulik për sistemin. Sasia e 
përgjithshme e ujit të prodhuar në vitin 2014 ishte 2.640.200 m³/vit.

Tabela në vijim siguron një pasqyrë komparative të tipareve kryesore të këtyre tre sis-
temeve për furnizim me ujë: 
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Tabela 13: Tiparet kryesore të sistemeve për furnizim me ujë të ujësjellësve të përzgjedhur

NJO DRENASI K.U.R. PRISHTINA NJO LIPJAN K.U.R. PRISHTINA NJO PODUJEVË K.U.R. PRISHTINA

Gjatësia e tubacionit: 98.95 km
(DN 50mm-DN 600mm); 60% PE; 15% PVC; 
18% metal; 7% AC (asbest çimento); 30%  e 
rrjetit daton që në vitin 1985

Gjatësia e tubacionit: 200 km ; 75% e 
rrjetit përbëhet prej HDPE, 20% e rrjetit 
është prej  AC, pjesa tjetër prej PVC , DCI, etj; 
Mosha e rrjetit - 53 vjet

Gjatësia e tubacionit: 87,6 km
(DN 90 -DN 400); Materiali AC; PVC; 
galvanizuar dhe HDPE.
Mosha: 35 vjet. Rrjeti i qytetit 59 vjet.

Liqeni Gazivoda; 4 pompa prej 315 kw  4 x 
110 l/s  totali 440 l/s  H 150 m

Puse 80 + 70 + 40 l/s
1 burim - WTP 84,5 l/s
2 burim – zona e puseve PS 21 l/s

Vëllimi i rezervuarit
2 x 2500 m³=5000 m³dhe
2x250 m³=500 m³

Vëllimi i rezervuarit
450 m³ , 240 m³, 1000 m³, 
500 m³, 200 m³

Vëllimi i rezervuarit
1x3000 m³ + 2x1500 m³=
6000 m³

6 filtra të mbyllur; Kapaciteti 25-30 l/s
Ekzistojnë dy stacione filtrimi të mëdha të 
menaxhuara nga K.U.R. Prishtina

Kapaciteti i stacioneve të filtrimit 945 l/s 
nga të cilat 84,5 l/s për furnizim me ujët të 
Podujevës

Nuk ka sistem SCADA të instaluar në NjO 
Drenasi

Nuk ka sistem SCADA të instaluar në NjO 
Lipjan. Ka vetëm një në stacionin e filtrimit

Nuk ka sistem SCADA të instaluar përveç në 
stacionin e filtrimit

Ekipet e zbulimit të rrjedhjeve

Nuk ekziston ekip i themeluar për zbulimin e rrjedhjeve në asnjërën prej tri njësive opera-
tive as pajisje një dispozicion për të njëjtin qëllim. Ky lloj shërbimi është i centralizuar në 
K.U.R. Prishtina ku ekziston një departament për zbulimin e rrjedhjeve i cili përbëhet prej 
3-4 punëtorëve. Departamenti është i pajisur mirë për të realizuar hetime të llojllojshme për 
zbulimin e rrjedhjeve në lokacione të ndryshme. Mirëpo, vetëm një ekip është përgjegjës 
për tërë sipërfaqen të cilën e mbulon K.U.R. Prishtina në të cilën bëjnë pjesë edhe këto tri 
njësi operative, ndërsa nuk mund të arrijë rezultate të kënaqshme sa i përket kontrollit aktiv 
të rrjedhjeve dhe reduktimit të nivelit të NRW-së. 

Njësitë operative mbajnë evidencë për numrin dhe llojin e sanimeve të kryera në siste-
min e distribuimit;shifra e sanimeve për periudhën kohore 1-8.2015 është paraqitur në 
Diagramin 14. Gjithashtu mund të theksohet se ekziston një komunikim dhe raportim 
i rregullt mujor me drejtorin teknik dhe shefin e punimeve dhe kanalizimeve lidhur me 
rrjedhjet e sanuara.
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Tabela 14 Të dhënat themelore lidhur me Ekipet e zbulimit të rrjedhjeve

NJO DRENASI K.U.R. PRISHTINA NJO LIPJAN K.U.R. PRISHTINA NJO PODUJEVË K.U.R. PRISHTINA

Ekipi i zbulimit të rrjedhjeve gjendet në 
selinë e K.U.R. Prishtina  (3 punëtorë)

Ekipi i zbulimit të rrjedhjeve gjendet në 
selinë e K.U.R. Prishtina  (3 punëtorë)

Ekipi i zbulimit të rrjedhjeve gjendet në 
selinë e K.U.R. Prishtina  (3 punëtorë)

Nuk ka informata për kryerjen e matjeve të 
presionit dhe fluksit gjatë natës. 

Nuk ka informata për kryerjen e matjeve të 
presionit dhe fluksit gjatë natës

Nuk ka informata për kryerjen e matjeve të 
presionit dhe fluksit gjatë natës

Menaxhmenti i përkrah të gjitha aktivitetet 
që synojnë reduktimin e humbjeve të ujit

Menaxhmenti i përkrah të gjitha aktivitetet 
që synojnë reduktimin e humbjeve të ujit

Menaxhmenti i përkrah të gjitha aktivitetet 
që synojnë reduktimin e humbjeve të ujit

INFRASTRUKTURA PËR EKIPIN E ZBULIMIT TË RRJEDHJEVE:

Nuk ka as ekip të veçantë për zbulim të 
rrjedhjeve as zyra adekuate për nevojat e 
ekipit (vetëm në K.U.R. Prishtina)

Nuk ka as ekip të veçantë për zbulim të 
rrjedhjeve as zyra adekuate për nevojat e 
ekipit (vetëm në K.U.R. Prishtina)

Nuk ka as ekip të veçantë për zbulim të 
rrjedhjeve as zyra adekuate për nevojat e 
ekipit (vetëm në K.U.R. Prishtina)

Nuk ka automjet adekuat në NjO (vetëm në 
K.U.R. Prishtina)

Nuk ka automjet adekuat në NjO (vetëm në 
K.U.R. Prishtina)

Nuk ka automjet adekuat në NjO (vetëm në 
K.U.R. Prishtina)

Lista e pajisjeve në pronë të K.U.R. Prishtina: 
Detektor akustik për rrjedhje me mikrofon 
tokësor.; Detektor për gjurmim të kabllove 
dhe gypave; Lokator për të gjitha materialet, 
fluksmatës mobil; Loger presioni; Loger 
GPRS për matjen e presionit dhe fluksit; 
Aparat ulrasonik për matjen e trashësisë 
së murit; Minidetektor për rrjedhje, Loger 
zhurme; Lokator për valvula/hidrantë të 
përmbytur

Lista pajisjeve në pronë të K.U.R. Prishtina: 
Detektor akustik për rrjedhje me mikrofon 
tokësor.; detektor për gjurmim të kabllove 
dhe gypave; Lokator për të gjitha materialet, 
fluksmatës mobil; Loger presioni; Loger 
GPRS për matjen e presionit dhe fluksit; 
Aparat ulrasonik për matjen e trashësisë 
së murit; Minidetektor për rrjedhje, Loger 
zhurme; Lokator për valvula/hidrantë të 
përmbytur

Lista pajisjeve në pronë të K.U.R. Prishtina: 
Detektor akustik për rrjedhje me mikrofon 
tokësor.; detektor për gjurmim të kabllove 
dhe gypave; Lokator për të gjitha materialet, 
fluksmatës mobil; Loger presioni; Loger 
GPRS për matjen e presionit dhe fluksit; 
Aparat ulrasonik për matjen e trashësisë 
së murit; Minidetektor për rrjedhje, Loger 
zhurme; Lokator për valvula/hidrantë të 
përmbytur

DETEKTIMI SISTEMATIK I RRJEDHJEVE: 

Nuk ka të dhëna për çfarëdo detektimi 
sistematik të realizuar për rrjedhje

Aktivitetet për detektim sistematik të 
rrjedhjeve sapo kanë filluar

Nuk ka të dhëna për çfarëdo detektimi 
sistematik të realizuar për rrjedhje

KOMUNIKIMI DHE RAPORTIMI:

Ekziston komunikim i rregullt ditor, si dhe 
raportim sipas nevojës. Përgatiten plane 
javore pune.

Ekziston komunikim dhe raportim i 
mjaftueshëm ditor dhe mujor para drejtorit 
teknik dhe para të gjithë drejtorëve të 
menaxhmentit të mesëm dhe të lartë të 
përfshirë në aktivitetet e NRW-së.

Realizohet raportim dhe komunikim cilësor 
ditor dhe mujor nëpërmjet drejtorit teknik 
dhe menaxherit të prodhimit të ujit e deri 
te drejtori i përgjithshëm, departamenti 
për cilësinë e ujit, departamenti për 
konsumatorë. Jepet raport për sanimet e 
denoncuara dhe kryera sipas çdo kërkese për 
zbulim të rrjedhjeve

Numri i rrjedhjeve të denoncuara dhe 
sanuara - 50

Numri i rrjedhjeve të denoncuara dhe 
sanuara - 18 (vetëm në zonën urbane të 
Lipjanit)

Numri i rrjedhjeve të denoncuara dhe 
sanuara - 515
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Diagrami 14. Numri i rrjedhjeve në rrjetin për furnizim me ujë

Krijimi i hartave, aktivitetet për GIS dhe modelim hidraulik

Baza për realizimin e një detektimi të suksesshëm të rrjedhjeve dhe aktiviteteve për NRW 
është të dihet të gjurmohen gypat, që nënkupton se duhet të  jetë i themeluar një sistem i 
mirëfilltë GIS dhe model hidraulike funksional.  Siç mund të shihet nga Tabela e mëposht-
me, asnjëra nga njësitë e përzgjedhura operative nuk kanë të themeluar sistemin GIS dhe 
modelin hidraulik. Mirëpo, këto shërbime janë në dispozicion nëpërmjet departamentit 
për GIS dhe MH që gjendet pranë selisë së ujësjellësit në Prishtinë. Sipas të dhënave të 
siguruara nga njësitë operative, ekzistojnë harta vetëm për qytetin e Lipjanit që në vitin 
2010, mirëpo krijimi i hartave dhe aktiviteteve të tjera është në proces e sipër nga njësia 
qendrore në Prishtinë për zonat e tjera që i përfshin K.U.R. Prishtina, përfshirë dhe të tri 
ujësjellësit e përzgjedhur.

Vetëm NjO Lipjan ka realizuar azhornim të rregullt të rrjetit lidhur me futjen e objekteve 
të sapondërtuara në sistem dhe e ka përmirësuar saktësinë e objekteve ekzistuese me skica 
dhe fotografi që janë nxjerrë gjatë rindërtimit të rrjetit dhe sanimit të rrjedhjeve. 
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Tabela 15: Informata themelore lidhur me ekipet për GIS dhe modelim hidraulik 

NJO DRENAS K.U.R. PRISHTINA NJO LIPJAN K.U.R. PRISHTINA NJO PODUJEVË K.U.R. PRISHTINA

Krijimi i hartave dhe aktivitetet e tjera janë 
në proces e sipër nga njësia qendrore në 
Prishtinë, përfshirë dhe rrjetin për furnizim 
me ujë të komunave të tjera. 

Krijimi i hartave dhe aktivitetet e tjera janë 
në proces e sipër nga njësia qendrore në 
Prishtinë, përfshirë dhe rrjetin për furnizim 
me ujë të komunave të tjera.

Krijimi i hartave dhe aktivitetet e tjera janë 
në proces e sipër nga njësia qendrore në 
Prishtinë, përfshirë dhe rrjetin për furnizim 
me ujë të komunave të tjera.

Nuk ka harta digjitale të zonave për furnizim 
me ujë

Ka harta digjitale për qytetin e Lipjanit që 
në v. 2010

Nuk ka harta digjitale të zonave për furnizim 
me ujë

Nuk ka ekip për MH në NjO Drenas Nuk ka ekip për MH në NjO Lipjan Nuk ka ekip për MH në NjO Podujevë

Nuk ka azhornim aktiv të rrjetit me GIS
Nuk ka azhornim aktiv të rrjetit me GIS në 
njësinë operative – kjo bëhet vetëm në 
selinë në Prishtinë

Nuk ka azhornim aktiv të rrjetit me GISnë 
njësinë operative – kjo bëhet vetëm në 
selinë në Prishtinë

Nuk bëhen skica dhe fotografi gjatë 
rindërtimit të rrjetit dhe sanimit të 
rrjedhjeve

Të dhënat grumbullohen për azhornimin 
e informacioneve për rrjetin nëpërmjet 
matjeve në terren

Nuk bëhen skica dhe fotografi gjatë 
rindërtimit të rrjetit dhe sanimit të 
rrjedhjeve

Nuk grumbullohen të dhëna për azhurnimin 
e informatave të rrjetit

Skicat e transferuara në dwg. formati 
dorëzohen zyrës për GIS në K.U.R. Prishtina

Nuk grumbullohen të dhëna për azhurnimin 
e informatave të rrjetit

Diagrami 15: Ekipet për GIS dhe MH

Themelimi i DMA-ve (Ndarja në zona)

Të dhënat në tabelën e mëposhtme i tregojnë edhe DMA-të e propozuara nga secili 
ujësjellës të nevojshme për fazën e ardhshme të projektit edhe DMA-të tashmë të themeluara 
në rrjetin e tyre. Në përgjithësi, rrjeti i ujit për të tri njësitë e përzgjedhura operative ende 
nuk është ndarë në DMA, si dhe ekziston mungesë e DMA-ve tashmë të themeluara dhe 
verifikuara. Edhepse çdo ujësjellës/njësi operative ishin të obliguar të propozojnë DMA, 
vetëm njësia operative e Lipjanit e ka bërë këtë. 

Aktualisht, mungojnë të dhëna të sakta lidhur me numrin e konsumatorëve, kyçjeve në 
zonat e propozuara, përveç në rastin e NjO Lipjan. 
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Sa i përket matjeve tashmë të kryera të fluksit minimal të natës dhe përcaktimit të NRW-
së për disa DMA të caktuara, tabela vijuese tregon se këto aktivitete ende nuk janë realizuar.

Tabela 16: Informata themelore lidhur me zonat e propozuara DMA

NJO DRENAS K.U.R. PRISHTINA NJO LIPJAN K.U.R. PRISHTINA NJO PODUJEVË K.U.R. PRISHTINA

THEMELIMI I DMA-VE (NDARJA NË ZONA): 

Nuk është propozuar zonë DMA
Janë propozuar 3 pilot zona DMA:  Bujari – 
Callapek; Janjevë – Gushtericë;
Pjesë e qytetit të Lipjanit

Nuk është propozuar zonë DMA

Nuk ka zona DMA të verifikuara Nuk ka zona DMA të verifikuara Nuk ka zona DMA të verifikuara

Valvulat kufitare nuk janë të kontrolluar
Valvulat kufitare nuk janë të kontrolluarnë 
DMA-të e propozuara

Valvulat kufitare nuk janë të kontrolluar

Planifikohet të ndërtohet një lokalitet për 
fluksmatësin portativ

Planifikohet instalimi i fluksmatësve për 
disa DMA të propozuara

Nuk ka informata për synimin për të 
ndërtuar një lokalitet për fluksmatësin 
portativ

TNuk ka të dhëna të azhornuara për DMA-të 
potenciale 

DMA-ja potenciale ka të dhëna të 
azhornuara
Nr. i kyçjeve: 1/263; 2/814; 3/470 
Nr. i banorëve: 1/1315; 2/4070; 3/2350 

Nuk ka të dhëna të azhornuara për DMA-të 
potenciale 

MATJET E FLUKSIT DHE PËRCAKTIMI I NRW-SË:

Nuk ka të dhëna për realizimin e çfarëdolloj 
matjeje të fluksit gjatë 24 orëve

Nuk ka të dhëna për realizimin e çfarëdolloj 
matjeje të fluksit gjatë 24 orëve

Nuk ka të dhëna për realizimin e çfarëdolloj 
matjeje të fluksit gjatë 24 orëve

Nuk ka të dhëna për realizimin e çfarëdolloj 
matjeje të presionit

Nuk ka të dhëna për realizimin e çfarëdolloj 
matjeje të presionit

Nuk ka të dhëna për realizimin e çfarëdolloj 
matjeje të presionit

Nuk ka të dhëna për numrin e banorëve
Nr. i banorëve në DMA-në e propozuar: 
1/1315; 2/4070; 3/2350

 Nuk ka të dhëna për numrin e banorëve

NRW-ja dhe humbjet reale nuk analizohen NRW-ja dhe humbjet reale nuk analizohen NRW-ja dhe humbjet reale nuk analizohen

As të dhëna as rezultate As të dhëna as rezultate As të dhëna as rezultate

KONTROLLI I VALVULAVE DHE HIDRANTËVE:

Saktësia e hidrantëve dhe valvulave 
kontrollohet gjatë mirëmbajtjes së rrjetit 
dhe sanimit të rrjedhjeve

Valvulat dhe hidrantët linjor kontrollohen 
kryesisht gjatë verës përshkak të 
keqpërdorimit të ujit nga banorët

Saktësia e hidrantëve dhe valvulave 
kontrollohet në bazë mujore dhe kur 
nevojitet; Kryesisht në zonën urbane të 
Podujevës dhe në disa fshatra

Nuk ka informata për numrin e valvulave 
dhe hidrantëve të prishur

10% e hidrantëve janë të dëmtuara, pjesa 
tjetër në gjendje të mirë sepse janë instaluar 
para do kohe. 

Gjatë kontrollin të rregullt, janë identifikuar 
tetë valvula të prishura (dy prej tyre në qytet 
dhe gjashtë nëpër fshatra). Dy nga gjashtë 
valvulat nuk ishin mbyllur siç duhet.

Nuk ka informata për numrin e atyre të 
sanuara.

Nuk ka informata për numrin e atyre të 
sanuara

Dy valvula në qytet janë sanuar menjëherë; 
janë ndërruar dy valvula që nuk ishin 
mbyllur siç duhet. Koha mesatare e sanimit 
ishte rreth 1 orë.  
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Bilanci i ujit

Disa komponentë të bilancit të ujit (mesatarja vjetore e paraqitur në m³), të definuar nga 
Asociacioni Ndërkombëtar i Ujërave/Grupi Specialist për Humbjet e Ujit janë të paraqitur 
në tabelën 7, në bazë të të dhënave të qasshme për periudhën kohore Janar 2014 Dhjetor 
2014. Të dhënat e paraqitura paraqesin një llogaritje fillestare të bilancit të ujit duke u bazuar 
në të dhënat e pranuara nga njësitë operative. Niveli i NRW-së është shprehur në % të  ujit 
të prodhuar dhe në vlerë absolute në m³/vit. Niveli mesatar për të tri njësitë operative të 
K.U.R. Prishtina është 56,58% dhe është më i lartë krahasuar me nivelin e K.U.R. Prishtina 
(49%), por më afër mesatares kombëtare prej 57,6%. 

Paraqitja e NRW-së në përqindje të sasisë së ujit të faturuar krahasuar me sasinë e ujit 
të prodhuar është një tregues i rëndomtë i cili është lehtë  për t’u kuptuar nga opinioni i 
gjerë publik. Megjithatë, ekziston një perceptim në mesin e profesionistëve se ky nuk është 
një tregues i duhur për vlerësimin e nivelit të humbjeve të ujit pasiqë është shumë sensitiv 
ndaj njërit nga dy variabilet që ai i gjeneron (ujit të prodhuar dhe faturuar), dhe se  nuk i 
merr parasysh tiparet e tjera të rrjetit siç janë numri i kyçjeve, gjatësia e kyçjeve, presioni i 
rrjetit, etj.Ky tregues nuk është në të vërtetë i përshtatshëm për të bërë krahasime ndërmjet 
ujësjellësve, por sërish është i mirë për të krahasuar humbjet ndërmjet ujësjellësit të njëjtë 
dhe të përdoret si tregues financiar.

Tabela 17: Të dhënat themelore të bilancit të ujit në ujësjellësit/njësitë operative të përzgjedhura

NJO DRENAS K.U.R. 
PRISHTINA

NJO LIPJAN K.U.R. 
PRISHTINA

NJO PODUJEVË K.U.R. 
PRISHTINA

Numri i popullsisë që furnizohet me ujë 34.743 46.326 65.557

Numri i kyçjeve 3.772 8.000 7.098

Numri i kyçjeve jo aktive 175 730 -

A ka ndërprerje (kufizime) të furnizimit me 
ujë dhe kur?

Po, gjatë verës Po, gjatë verës Po, gjatë verës

Gjithsej uji i prodhuar (m³/vit) 1.430.290 1.890.870 2.640.200

Uji i matur i faturuar (m³/vit) 590.580 615.218 979.874

Uji i pa matur i faturuar (m³/vit) 23.595 239.252 132.283

Vëllimi i ujit që eksportohet nga sistemi 
(m³/vit)

0 0 0

Presioni mesatar në tërë sistemin (m) 40 31 40

Konsumi për frymë (l/person/ditë)i 
prodhuar/i shitur

112,79/48,83 111,83/50,53 110,34/46,48

NRW (m³/vit) 816.115 1.036.400 1.528.043

NRW % 57,06 54,81 57,88
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Diagrami 16: Numri i popullsisë që furnizohet me ujë; Numri i kyçjeve; Numri i kyçjeve jo aktive në 
Drenas, Lipjan dhe Podujevë

Diagrami 17:  Gjithsej uji i prodhuar; Uji i matur i faturuar; Uji i pa matur i faturuar; Vëllimi i ujit të 
eksportuar nga sistemi në Drenas, Lipjan dhe Podujevë



Smanjenje neprihodovane vode u Jugoistočnoj Evropi   |   Procjena početnog stanja – JKP Vodovod d.o.o. Velika Kladuša

66 | Analizë themelore rajonalee kompanive partnere të ujësjellësit

4. VLERËSIMI I PRAKTIKAVE INSTITUCIONALE DHE TË 
MENAXHMENTIT PËR ZVOGËLIMIN E UJIT TË PA 
FATURUAR (NRW)

4.1. Bosnja dhe Hercegovina

Praktikat institucionale

Nga pikëpamja institucionale, të tri ujësjellësit partnerë paraqesin një shembull të orga-
nizimit, themelimit dhe pronësisë së ndërmarrjeve komunale të Bosnjë dhe Hercegovinës, 
me disa dallime varësisht nga entiteti shtetëror kujt i takojnë. Për shembull, ndërmarrja 
komunale Vodovod i kanalizacija (Ujësjellës dhe kanalizime) sh.a. Sarajeva Lindore është 
themeluar si shoqëri aksionare me pronësi të përzier, ku pronari dominues është ‘Equity 
Fund’ nga Republike Serbe. Veprimtaria kryesore e këtyre ndërmarrjeve është furnizimi me 
ujë dhe kanalizime të ujërave të zeza, mirëmbajtjen e dokumentacionit teknik dhe kadastrin 
e instalimeve nëntokësore të rrjeteve të ujësjellësit dhe kanalizimeve, instalimeve të gypave, 
projektimin e ndërtesave dhe objekteve të tjera.

Ndërmarrja publike Vodovod i kanalizacija (Ujësjellës dhe kanalizime) sh.p.k Klladusha 
e Madhe është themeluar si shoqëri me përgjegjësi të kufizuara në pronë të plotë (100%) të 
komunës – që është rasti më i zakonshëm në Bosnjë dhe Hercegovinë. Veprimtaria kryesore 
afariste e kësaj ndërmarrjeje është prodhimi dhe distribuomi i ujit dhe kanalizimeve/kullimit 
të ujërave të zeza. Deri në vitin 2005 kjo ndërmarrje gjithashtu grumbullonte, transportonte 
dhe depononte mbetjet, mirëpo më vonë u nda në dy ndërmarrje të veçanta, e cila gjë, sipas 
menaxhmenit, ishte vendim i mirë.

Ndërmarrja komunale publike 6. mart (6. marsi) sh.p.k. Gorazhdë është themeluar si 
shoqëri me përgjegjësi të kufizuar dhe është në pronë të plotë (100%) të komunës së Gorazh-
des. Veprimtaria kryesore afariste e kësaj ndërmarrjeje është prodhimi dhe distribuomi i ujit, 
deponimi i ujërave të zeza, si dhe grumbullimi, transportimi dhe deponimi i mbetjeve. Ky 
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shembull i organizimit të një ndërmarrjeje publike, ku nuk ndodhi ndarje të ndërmarrjes, 
është tipik për ndërmarrjet më të vogla publike në Federatën e Bosnjë dhe Hercegovinës.

Infrastruktura për furnizim të ujit zakonisht është në pronë të komunave të Bosnjë dhe 
Hercegovinës (Sarajevës Lindore dhe Gorazhdës). Një përjashtim nga ky rregull është sistemi 
për furnizim me ujë i Klladushës së Madhe, i cili është në pronë të ndërmarrjes së ujësjellësit. 

Ndërmarrjet e ujësjellësit në Bosnjë dhe Hercegovinë nuk kanë marrëdhënie të definuara 
të qarta me pronarët e tyre (përveç vendimit për themelimin e tyre). Kjo e bën veprimtarinë 
e ndërmarrjes më të vështirë dhe hap mundësi për ndikime politike mbi këto ndërmarrje. Për 
shkak të kësaj, ndërmarrjet nuk arrijnë t’i përmbushin parimet e efikasitetit të veprimtarisë, 
në kuptim të punësimit të personelit minimal për realizimin e të gjitha aktiviteteve operative 
të kompanisë/ndërmarrjes. Kjo gjithashtu e bën më të rëndësishme për shumicën e pronarëve 
të lidhin marrëveshje me ndërmarrjet e ujësjellësit dhe të definojnë të drejtat dhe obligimet 
e tyre të përbashkëta.

Shpeshherë në disa ndërmarrje konkrete, ekipet për zbulimin e rrjedhjeve kanë qenë 
aktive për një kohë të caktuar (zakonisht gjatë realizimit të ndonjë projekti të caktuar), por 
menjëherë pas përfundimit të projekteve kanë pushuar së vepruari. Megjithëse një numër i 
madh i ndërmarrjeve kanë miratuar rregullore për sistematizimin e vendeve të punës, shpesh-
herë puna lidhur me detektimin e rrjedhjeve/humbjeve të ujit dhe zhvillimin e sistemit GIS 
nuk janë të definuara në këtë sistematizim dhe ato konsiderohen si aktivitete „ndihmëse/aty 
për aty“, si dhe zakonisht anashkalohen. Prandaj, është shumë e rëndësishme të definohet 
qëndrueshmëria dhe vazhdimësia e ekipeve për zbulim të rrjedhjeve dhe për GIS, si dhe të 
përshkruhen në aktin e sistematizimit të vendeve të punës të ndërmarrjes publike.

Edhepse shumica e ujësjellësve të Bosnjë dhe Hercegovinës posedojnë plane biznesi të 
cilat, me fjalë të tjera, po implementohen, përfshi dhe programe për përmirësim financiare 
dhe operativ, shpeshherë qëndrueshmëria financiare e sipërmarrjeve vihet në pyetje sepse 
nuk ka çmim ekonomik të përcaktuar për shërbimin e ujit dhe kanalizimeve. Për shkak të 
gjendjes së vështirë financiare, ujësjellësit nuk realizojnë aktivitete për reduktimin e NRW-së 
sepse, me fjalë të tjera, iu mungojnë financa fillestare. Kjo është qasje e gabuar sepse shumë 
aktivitete për reduktimin e NRW-së nuk kërkojnë ndonjë investim financiar ose kërkojnë një 
shumë minimale për një investim të tillë – ndërsa periudha e kthimit të atij investimi është 
shumë e shkurtër. 

Gjatë diskutimeve plenare dhe në bazë të komenteve të pranuara në kuadër të projektit, 
pjesëmarrësit i theksuan pengesat institucionale në vijim: 
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�� Pronarët e ujësjellësve zakonisht nuk  parashikojnë qëndrueshmërinë e tyre financiare 
– ata iu shmangen futjes së tarifave ekonomike për shërbimet e ujësjellësit. Si rrjedhojë, 
ujësjellësve iu mungojnë burime teknike dhe materiale për veprimtarinë e tyre afariste, 
përfshirë dhe detektimin dhe sanimin e defekteve.

�� Ndikimi politik – pronari i ujësjellësit i emëron drejtorët ndërsa ata shpeshherë 
punësojnë edhe punëtorë të tjerë pa mos e konsideruar përvojën dhe profesionaliz-
min e tyre të nevojshëm për të kryer ndonjë punë të caktuar. Rrjedhimisht, shumica 
e ndërmarrjeve publike në Bosnjë dhe Hercegovinë nuk mund të përballen me sfidat e 
përditshme, përfshi dhe NRW-në, për shkak të problemeve me kuadrot.

�� Një problem i veçantë i ndërmarrjeve publike të Bosnjë dhe Hercegovinës është tatimi 
i imponuar në  faturën e të ardhurave (në vend që të tatimohet arkëtimi aktual) që pa-
raqet ngarkesë plotësuese për ndërmarrjet publike, duke e vështirësuar kështu gjendjen 
financiare tashmë të vështirë.

Praktikat e menaxhimit dhe raportimi

Është e qartë se menaxhmenti i ndërmarrjeve partnere i kupton procedurat për cakti-
min e detyrave dhe mënyrën e raportimin, ndërsa këto realizohen deri diku. Procedurat 
dhe raportimi i duhur realizohet në mënyrë të kënaqshme në ujësjellësin e Klladushës së 
Madhe pasi që kjo ndërmarrje i zbaton standardet ndërkombëtare ISO: 9001 dhe HACCP. 
Nga ana tjetër, mungojnë programe dhe instrumente që do t’i ndihmonin drejtorët të bëhen 
më efikas dhe të përfitojnë aftësi për të drejtuar aktivitetet e përditshme.

Ujësjellësi i Klladushës së Madhe siguron trajnime të caktuara për personelin, në kuadër 
të standardeve ISO, me kohëzgjatje prej 5 ditëve, ndërsa ndërmarrjet e tjera aktualisht nuk 
ofrojnë trajnime për personelin e tyre, përveçse ato që implementohen herë pas here nëpër-
mjet projekteve dhe programeve donatore. Në përgjithësi, mund të theksohet se zhvillimi i 
burimeve njerëzore, nën udhëheqjen e profesionistëve të trajnuar, është aktivitet me prioritet 
të lartë në ndërmarrjet e ujësjellësit. Kjo e vërteton se ky projekt e ka synimin e drejtë – të 
realizojë trajnime për reduktimin e NRW-së dhe kështu të  krijojë një bazë ekspertësh për 
realizimin e trajnimeve të tilla në nivel kombëtar, si dhe të sigurojë përhapje të mëtutjeshme 
të njohurive dhe ngritje të vetëdijes në këtë sektor.

Objektet e rrjeteve për furnizim me ujë janë zakonisht të thjeshta, me mbi 30 vjet të 
vjetra dhe janë ndërtuar sipas standardeve ish jugosllave. Këtyre objekteve zakonisht iu 
mungojnë doracakë për mirëmbajtje dhe punë, përveç për disa objekteve të reja që janë 
ndërtuar nga donatorë të jashtëm. Pyetësorët treguan se shumica e ujësjellësve nuk bëjnë 
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as kontrollimin e valvulave dhe hidrantëve, si elemente themelore të një rrjeti për furnizim 
me ujë. Kjo situatë e bën më të vështirë funksionimin dhe mirëmbajtjen e sistemit në tërësi, 
përfshi këtu dhe vështirësitë për ekipet e zbulimit të rrjedhjeve.

Shërbimet administrative të ujësjellësve vuajnë nga mospasja e zgjidhjeve logjike or-
ganizative brenda shërbimit dhe njësive të tyre. Nuk ka obligime dhe përgjegjësi qartë të 
definuara për fermerët dhe punonjësit, sistemi i raportimit është i keq, ndërsa në disa ndër-
marrje mungojnë pajisjet e duhura dhe materialet për funksionimin e duhur.

Shumica e ujësjellësve në Bosnjë dhe Hercegovinë kryejnë lexime mujore të ujëmatësve 
dhe e bëjnë faturimin në bazë të atyre leximeve. Arsyet për këtë janë se punëtorët të cilët 
e bëjnë leximin e ujëmatësve njëkohësisht e verifikojnë edhe statusin e instalimit të am-
visërisë (e cila gjë është në favor të reduktimit të humbjeve) dhe e regjistrojnë mungesën 
e besimit të konsumatorëve për faturën që e pranojnë, e cila paraqet shumën mesatare të 
konsumit nga periudha e fundit kohore. Kjo qasje rezulton në normën e arkëtimit prej 82% 
në Sarajevën Lindore, 92% në Klladushë të Madhe, ndërsa në Gorazhde sipas kategorive të 
konsumatorëve. Faturat e papaguara trajtohen në gjyq (e cila gjë krijon shpenzime plotë-
suese për ujësjellësit) si  dhe nganjëherë e bëjnë edhe çkyçjen e shërbimit për konsumatorët 
në rrjetin e tyre. 

Në të gjithë pyetësorët u theksua në veçanti numri i lartë i kyçjeve joligjore në rrjetet e 
furnizimit me ujë të Bosnjë dhe Hercegovinës, e cila ndikon në sasinë e NRW-së. Të gjithë 
ujësjellësit zbatojnë disa masa të caktuara për identifikimin e kyçjeve joligjore por me një 
sukses të kufizuar. Gjatë punëtorive, disa ujësjellës e theksuan nevojën për blerjen e kamer-
ave të  inspektimit për  profile të vogla që të përdoren për kontrollin e kyçjeve tek amvisëritë. 

Komunikimi me konsumatorët bëhet nëpërmjet numrit të telefonit të shkruar në 
faturë, nëpërmjet mediave lokale dhe nëpërmjet faqes së internetit të ujësjellësit (ujësjellësi 
i Gorazhdes nuk ka faqe interneti). Nuk ka programe në funksion për ngritjen e vetëdijes 
së konsumatorëve, e cila gjë natyrisht që do të ishte e dobishme për reduktimin e NRW-së 
dhe numrin e kyçjeve joligjore. 

Në bazë të dhënave nga pyetësori, ekipet e detektimit të rrjedhjeve pranë ujësjellësve 
partnere i raportojnë personelit dhe departamenteve të duhura në mënyrë cilësore. Mbetet 
e hapur pyetja nëse është e nevojshme për ujësjellësin e Gorazhdes të raportojnë pas çdo 
hetimi në terren.
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Tabela 18: Shpeshtësia dhe raportimi nga ekipet për zbulim të rrjedhjeve

SARAJEVA LINDORE (ISTOCNO 
SARAJEVO) – KP VODOVOD I 

KANALIZACIJA

KLLADUSHA E MADHE (VELIKA 
KLADUSA) – JKP VODOVOD I 

KANALIZACIJA
GORAZHDE (GORAZDE) – JKP 6. MART

Ekziston raportim dhe komunikim i rregullt 
ditor para shefit të shërbimit

Ekziston raportim dhe komunikim i rregullt 
ditor para shefit të shërbimit

Ekziston raportim dhe komunikim i rregullt 
ditor para drejtorit pas çdo hetimi në terren

Raportet javore i dorëzohen shefit të ekipit Raportet mujore i dorëzohen shefit të ekipit
Raportet pas çdo hetimi i dorëzohen 
drejtorit

Numër i madh i defekteve të denoncuara 
dhe sanuara (299/273)

Numër i madh i defekteve të denoncuara 
dhe sanuara (650)

Numër i madh i defekteve të denoncuara 
dhe sanuara (600)

4.2. Maqedonia

Ujësjellësit që janë pjesë e këtij projekti janë ndërmarrje publike të themeluara dhe 
në pronë të komunave, dhe zakonisht njihen me emrin Ndërmarrje publike. Ndërmarrjet 
publike, të analizuara në këtë raport janë të themeluara (në bazë të Ligjit për Ndërmarrjet 
Publike) nga komunat/Qyteti i Shkupit (në disa raste edhe nga më shumë se një komunë) 
me qëllim të realizimit të përgjegjësive të deleguara sipas Ligjit për Vetëqeverisje Lokale. 
Shumica e ujësjellësve të analizuar janë shumë funksional dhe krahas furnizimit me ujë, 
kanalizime dhe deponime të mbetjeve, ato ofrojnë edhe shërbime të tjera publike siç janë: 
menaxhimi me tregje, funerale, pastrim publik dhe gjelbërim. Aktivitetet e ndërmarrjeve 
publike për furnizim me ujë dhe kanalizime konsiderohen si shërbime në interes të opin-
ionit publik dhe prandaj, ata duhet të respektojnë parimin e shërbimit të sigurte, vazhdi-
mësisë/përhershme, si dhe cilësinë, transparencën, qasshmërinë dhe universalitetin, mbi të 
gjitha, mbrojtjen e përdoruesve dhe konsumatorëve. Operatori i shërbimeve patjetër duhet 
të ofrojë shërbim të vazhdueshëm për furnizim me ujë dhe në cilësi standarde, si dhe të 
sigurojë funksionalitetin e pajisjeve dhe infrastrukturës përkatëse. Ndërmarrjet publike janë 
përgjegjëse për të caktuar nivelin e shërbimit në pajtim me kërkesat e standardeve minimale 
të shërbimeve të përcaktuara nga rregulloret dhe dispozitat përkatëse mbi ofrimin e shërbi-
meve komunale.Në shumicën e rasteve, të gjitha këto aktivitete kryhen me burime të veta 
financiare, nga kredi ose burime të tjera, ndërsa në disa raste, sidomos ujësjellësit e vegjël 
dhe rural, komunat ofrojnë subvencione për aktivitetet e mirëmbajtjes dhe funksionimit  të 
këtyre ujësjellësve. Ndërmarrjet publike kanë përgjegjësi për mirëmbajtjen dhe servisimin 
e rregullt të aseteve në pronë të tyre ose të cilat i kanë pranuar nga komunat. Për më tepër, 
NP-të duhet të realizojnë mirëmbajtje investimi, e cili përfshin investimet e nevojshme për 
sanimin e pajisjeve në bazë rë mirëmbajtjes së pajisjeve, e cila nuk është pjesë e mirëmba-
jtjes së rregullt (sanimi ose zëvendësimi i pjesëve të këmbimit të cilat kanë vlerë më të lartë 
dhe rëndësi kruciale për pajisjet në tërësi) dhe në rast se ato sanime nuk i modernizojnë 
pajisjet, por e ruajnë nivelin e njëjtë të përdorimit. Në përgjithësi, NP-të nuk i mbulojnë 
kostot kapitale. Në bazë të Nenit 64 të Ligjit për Vetëqeverisje Lokale, komuna e gëzon të 
drejtën të posedojë objekte, fonde dhe gjithashtu i gëzon të drejtat që i takojnë. Asetet më 
të vogla gjithashtu janë në pronë të NP-ve. NP-të janë subjekte të pavarura me përgjegjësi 
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të plota. Drejtorët e përgjithshëm të NP-ve emërohen nga Kryetari i komunës nëpërmjet 
shpalljes publike për vend të lirë pune, ndërsa anëtarët e Bordit drejtues si dhe të Bordit 
për kontroll të materialeve dhe financave (Bordi mbikëqyrës) emërohen nga Këshilli Komu-
nal. Në praktikë, NP-të shpesh dominohen nga komunat, duke funksionuar në rrethana të 
dyshimta me punësimin e drejtorëve, të cilët janë pjesë e ndonjë partie politike në vend që 
të emërojnë ekspertë të kualifikuar dhe kuadro për  këtë nivel menaxhmenti. Kjo shpie në 
forma të ndryshme të jo efikasitetit për të cilën gjë paguajnë konsumatorët, ose nëpërmjet 
tarifave më të larta për të mbuluar humbjet ose nëpërmjet rënies së nivelit të shërbimit për 
shkak të mospasjes së financave për mirëmbajtje efikase të kapitalit.

Rregullimi institucional lidhur me Ndërmarrjet Komunale Publike është paraqitur më 
poshtë: 

Figura 13: Rregullimi institucional lidhur me Ndërmarrjet Komunale Publike

Planifikimi dhe raportimi i ndërmarrjeve publike

NP zakonisht hartojnë Programe vjetore (plane) tëcilat kryesisht i përmbajnë masat dhe 
aktivitetet që duhet të realizohen në vitin që vjen, përfshi planin financiar, me identifikim 
të qartë të buxhetit të nevojshëm për realizimin e atyre aktiviteteve. Disa NP, vetëm japin 
indikacione për aktivitetet e dëshiruara, pa mos konkretizuar se si do të financohen ato, 
madje pa mos caktuar buxhet për to. Planet kryesisht inkorporohen në aktivitete prioritare, 
operative dhe komponentë mirëmbajtjeje, si  dhe investime të cilat duhet të rrisin efikasitetin 
dhe performancën operative të ndërmarrjeve. 
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Në shumicën e rasteve, këto plane duhet kuptuar si ‘listë dëshirash’ pasiqë buxheti i 
nevojshëm për realizimin e tyre nuk është paraqitur qartë dhe siç duhet. Për më tepër, 
planet e investimit për të ardhmen nuk janë si rezultat i vlerësimit të duhur ose të ndonjë 
metodologjie dhe kritereve të qarta për vlerësim. Planifikimi për investime bazohet në të 
përvojë dhe llogaritje personale të menaxhmentit të NP-së dhe në bazë të raporteve të bëra 
nga departamentet e NP-ve, të cilat janë të përgatitura në bazë të çmimeve të tregut, ten-
derëve të mëhershëm, praktikave të mëhershme, etj.

Ndërmarrjet publike janë të obliguar të hartojnë plane detajore financiare në baza vje-
tore, të cilat i përmbajnë të ardhurat dhe shpenzimet e ndërmarrjes publike, si dhe investi-
meve së bashku me dinamikën e implementimit të tyre. Megjithatë, ekzistojnë ndërmarrje 
të cilat ende nuk hartojnë plane për investim me mjete financiare qartë të përcaktuara në to.

Çdo ujësjellës ka për detyrim të përgatis Raporte vjetore për veprimtarinë e ndërmar-
rjes publike, në të cilin do të dokumentohen aktivitetet e realizuara vitin paraprak, duke 
njoftuar për treguesit themelor të performancës, performancën e rrjetit dhe NRW-së (num-
rin e pëlcitjeve në rrjetin e ujësjellësit dhe defektet në rrjetin e kanalizimit). Sa i përket 
treguesve financiar dhe teknik, shumica e ndërmarrjeve janë të njohur me qasjen IBNET 
për kalkulimin dhe gjenerimin e treguesve nga të cilat mund të monitorojnë tendencat e 
performancës së tyre dhe të bëjnë bençmarkimin (krahasimin) e performancës së tyre me 
ato të ujësjellësve të ngjashëm.

Në përgjithësi, raportet vjetore të NP nuk e shqyrtojnë realizimin e planeve paraprakisht 
të miratuara, nuk i identifikojnë dhe trajtojnë fushat me performancë të dobët, nuk ofrojnë 
ndërhyrje korrigjuese duke shpjeguar arsyet pse disa aktivitete ende nuk janë arritur ose 
realizuar. Në ato raste, aktivitetet e njëjta bëhen pjesë e planeve vjetore të ardhshme për 
ujësjellësit.

Përkundër këtyre raporteve vjetore (plani vjetor, raporti vjetor për aktivitetet e Ndër-
marrjes publik, raportet e llogarive vjetore), çdo ndërmarrje ka për obligim, sipas ligjit, të 
miratojë edhe plane publike vjetore të prokurimit, me përcaktimin e qartë të aktiviteteve, 
mallrave dhe shërbimeve të planifikuara për t’u blerë në vitin pasues, me përcaktimin e saktë 
të muajit, llojit të prokurimit dhe vlerës së burimeve të planifikuara financiare. Për më tepër, 
departamenti financiar dhe teknik i ujësjellësit ka për obligim t’i dorëzojë komunës raporte 
financiare tremujore dhe raporte teknike për një periudhë gjashtë mujore.

Organizimi i ndërmarrjes publike në kuptimin e aktiviteteve për NRW 

Mirëmbajtja dhe funksionimi (ang. OdheM) i duhur i aseteve është kritik për suksesin 
e politikave të përgjithshme mbi NRW-në. Themelimi i procedura të standardizuara për 
O&M (ang. operation and maintenance) mundëson jetëgjatësinë maksimale të aseteve dhe 
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i zvogëlon kostot për OdheM. Kur i referohemi përvojës së Maqedonisë, aktivitetet e mirëm-
bajtjes dhe funksionimit kryesisht kryhen pa ndonjë procedurë të shkruar. Komunikimi i rën-
domtë ndërmjet punëtorëve të departamenteve të ndryshme realizohet nëpërmjet kontakteve 
personale, telefonit dhe urdhëresave për punë brenda ndërmarrjeve më të mëdha dhe më të 
organizuara. Kjo mund të konsiderohet si një nga mangësitë e procedurave të mirëmbajtjes 
dhe funksionimit. Pa procedura elektronike të duhura në letër/elektronike, nuk mund të ar-
rihet efikasiteti i kërkuar. E njëjta vlen edhe për çështjet lidhur me gjetjen e hallkave më të 
dobëta në zinxhir. 

Komunikimi ndërmjet departamenteve kryesisht bëhet nëpërmjet kontakteve personale. 
Mirëpo, ekziston edhe një tendencë për të praktikuar komunikimin me shkresa dhe postë 
elektronike.

Siç u cek më lart, nuk ka Departament të veçantë për detektim të rrjedhjeve, ndërsa në 
shumicën e ujësjellësve, nuk ka as personel të trajnuar për çështjen e NRW-së, madje nuk ka 
as pajisje të specializuar për detektimin e rrjedhjeve.Për më tepër, për shkak të gjendjes së 
vështirë financiare, ujësjellësit nuk realizojnë aktivitete për reduktimin e NRW-së sepse nuk 
kanë burime financiare fillestare. Nganjëherë, kjo mund të ndodh për shkak të caktimit të pri-
oriteteve të gabuara financiar tek ujësjellësit, si dhe mungesë të përkushtimit të menaxhmentit 
dhe fokusit të kuadrit më të lartë në hierarki në këtë çështje. Mirëpo, duke i konsideruar të 
gjitha këto, është pothuajse e pamundur të adresohet niveli i lartë i NRW-së dhe të fillohet me 
aktivitete gjithëpërfshirëse për NRW. 

Lidhur me përmirësimin e performancës së ujësjellësve nëpërmjet implementimit të Siste-
meve për menaxhim me cilësi, vetëm disa ndërmarrje (5-6% të numrit total të ndërmarrjeve 
në Maqedoni) kanë implementuar standardin ISO 9001: 2008. Përqindja është edhe më e lartë 
në relacion me standardin HACCP, i cili është i detyrueshëm për çdo ndërmarrje të përfshirë 
në prodhimin dhe distribuimin e ujit të pijshëm, në bazë të Ligjit për siguri të ushqimit/
Rregullorja për siguri të ujit. Mirëpo, ende ka ndërmarrje që nuk e implementojnë standardin 
HACCP. Ka disa që ende nuk kanë filluar me këtë aktivitet.  

Nuk ka trajnim të formalizuar për personelin ose politika për burime njerëzore, si dhe 
plan zhvillimi funksional. 

Komunikimi me konsumatorët bëhet nëpërmjet numrit të telefonit të shtypur në faturë, 
mediave lokale, si dhe faqes së internetit të ndërmarrjes. Disa ndërmarrje publike janë në 
proces të themelimit të shërbimit për konsumatorë për të trajtuar kërkesat dhe ankesat e tyre.
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Faturimi dhe arkëtimi: 

Shkalla e arkëtimit që është mesatarisht 76,84% është treguesi kryesorë lidhur me aftësinë 
e ndërmarrjeve për të vjelur llogaritë e arkëtueshme. Kjo mund të konsiderohet si nivel i 
pakënaqshëm, përkudër faktit që është rritur pak viteve të fundit, duke e krahasuar me 
standardin ndërkombëtarë prej mbi 95%, si dhe duke marr parasysh se kjo shkallë arkëtimi 
nuk vlen për faturat e arkëtuara vitin aktual, por në mënyrë kumullative, nga i tërë faturimi 
viteve të kaluara. Ky tregues financiar e vë në dyshim qëndrueshmërinë financare dhe op-
erative të ndërmarrjeve, si dhe aftësinë e tyre për të realizuar aktivitete të llojllojshme në 
fushën e NRW-së me qëllim uljen e nivelit të humbjeve të ujit.

Për më tepër, vlera e lartë e treguesit të performancës për periudhën e arkëtimit, e 
paraqitur për mbi 400 ditë, me të vërtetë e vë në dyshim qëndrueshmërinë financiare dhe 
operative të ndërmarrjeve si dhe aftësinë e tyre për të shlyer borxhet e prapambetura, si dhe 
tregon se ekziston nevoja urgjente për reforma korporative në procesin e arkëtimit në fushën 
e shërbimeve komunale. Arsyet për periudhën e prolonguar të arkëtimit mund të jenë: 

�� Të brendshme: mospasje të sistemit efektiv të arkëtimit (qendër profesionale të arkëti-
mit/kontaktit, programe të veprimit për rritjen e arkëtimit,  plane dhe procedura opera-
tive, lehtësime, trajtim joadekuat të ankesave të konsumatorëve, personel të korruptuar, 
fatura të vjetëruara që zakonisht nuk mund të realizohen dhe nuk janë të fshira për 
shkak të shumës së madhe që përbëjnë ato);

�� Të jashtme: ndikimi politik, ndërlidhja e disa veprimeve me qëllim të  pengimit të 
arkëtimit me marrëdhëniet ndëretnike.

Në përgjithësi, arkëtimi i borxhit të prapambetur bëhet si në vijim: dërgohen para-
lajmërime, pastaj dërgohet një paralajmërim i fundit para se NP-ja t’ia përcjell lëndën no-
tarit i cili pastaj vazhdon me vjeljen e borxhit në përputhje me ligjin. Shumica e NP-ve nuk 
zbatojnë praktikë të çkyçjes së shërbimit.

Shumica e NP-ve ende nuk kanë miratuar rregullore të shkruar për ujëmatësit, faturimin 
dhe arkëtimin, si dhe çkyçjen e shërbimit.

Raportohet se ujëmatësit e amvisërive lexohen çdo muaj ose një herë në dy-tri muaj, në 
përgjithësi, me ndihmën e ujëmatësve portativ. Mirëpo, ekziston një tendencë për imple-
mentimin e Leximit automatik (Automatic Meter Reading) e cila gjë pritet të reduktojë 
humbjet e dukshme lidhur me leximin e rregullt të ujëmatësve. Faturat shtypen një herë në 
muaj. Ujëmatësit duhet të ndërrohen rregullisht ose të kalibrohen çdo pesë vite në pajtim 
me Ligjet e Maqedonisë, por në përgjithësi, kjo nuk respektohet dhe zbatohet me rreptësi 
nga NP-të.  
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Pagesat mund t’i bëhen drejtpërdrejtë me para të gatshme arkëtuesit ose tek zyra e NP-
së, në postë ose në bankë.

Pikat e dobëta të identifikuara në këtë fushë  janë sistemi i pa favorshëm i tarifave, 
përqindja e lartë e konsumatorëve pa kontratë të firmosur për shërbime, si dhe të dhënat e 
pasigurta rreth konsumatorëve të regjistruar.

4.3. Kosova

Korniza juridike dhe institucionale

Njësitë operative të analizuara në Lipjan, Drenas dhe Podujevë në kuadër të këtij projekti 
janë pjesë përbërëse e Kompanisë së Ujësjellësit Rajonal (K.U.R.) Prishtina.  K.U.R. Prishtina 
sh.a. është kompani rajonale publike e cila ofron shërbime (ujësjellës dhe kanalizime) në 
pjesën juglindore të Kosovës, si dhe në Kosovën qendrore për disa komuna tjera (Podujevë, 
Obiliq, FusheKosovo, Lipjan, Shtime, Gllogovc (Drenas) dhe Graçanicë). Përveç K.U.R. 
Prishtinës, ekzistojnë edhe gjashtë kompani rajonale të ujësjellësit në Kosovë, si në vijim: 

�� K.U.R. Hidrodrini (furnizon komunën e Pejës, Klinës, Istogut, Deçanit dhe Junikut),

�� K.U.R. Mitrovica (furnizon komunën e Mitrovicës, Vushtrisë dhe Skenderajt),

�� K.U.R. Bifurkacioni (furnizon komunën e Ferizajt dhe Kaçanikut),

�� K.U.R. Hidroregjioni Jugor (furnizon komunën e Prizrenit, Malishevës, Suharekës, 
Dragashit dhe Mamushit),

�� K.U.R. Radoniqi (furnizon komunën e Gjakovës, Rahovecit dhe 12 fshatrat e komunës 
së Prizrenit),

�� K.U.R. Hidromorava (furnizon komunën e Gjilanit, Kamenicës dhe Vitisë).

Kompania e vetme e licencuar që ofron ujë me shumicë është: HEE ‘Ibër-Lepenci’ sh.a., 
e cila siguron ujë me shumicë për K.U.R. Mitrovicën sh.a. dhe për K.U.R. Prishtinën sh.a.

Të gjitha këto kompani rajonale të ujësjellësit janë të organizuara sipas parimit të menax-
himit të pellgut lumor. Kompanitë rajonale janë operatorë të licencuar për ofrimin e shër-
bimeve publike. Kompanitë posedojnë licenca për realizimin e shërbimeve dhe detyrave të 
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tyre, të lëshuara nga Zyra Rregullatore për Ujësjellës dhe Kanalizime (ZRRUK). Kompanitë 
rajonale e përcaktojnë nivelin e shërbimeve në pajtueshmëri me kërkesat e standardeve 
minimale të shërbimeve të përcaktuara sipas rregullave dhe dispozitave të ZRRUK-së.

Kompanitë rajonale kanë administratë qendrore me seli në qytetet më të mëdha të 
komunave që furnizohen, ndërsa veprimtaria kryhet në çdo komunë nëpërmjet njësive 
operative.

Secila kompani e ujësjellësit rajonal është e organizuar në Shoqëri aksionare, me subjekte 
qartë të definuara, qeverisje korporate dhe strukturë auditimi, qysh në qershor të vitit 2007 
(2008), në përputhje me nenin 35.5 të Regullores së UNMIK-ut për subjektet afariste. Para 
organizimit të këtillë strukturor të ofrimit të shërbimeve publike në Kosovë, ndërmjet vitit 
2003 dhe 1004, u realizua procesi i ashtuquajtur i konsolidimit të kompanive publike, i cili 
çoi në ndarjen e kompanive ekzistuese në subjekte të veçanta për ujësjellës dhe kanalizime 
dhe pastaj në bashkimin e tyre në 7 kompani rajonale, në bazë të qasjes për Menaxhimin e 
integruar të pellgjeve lumore.

Në fillim të reformës së sektorit të ujit në Kosovë, ekzistonin 34 operatorë për ofrimin 
e shërbimeve publike (ang. PUSP) në Kosovë të cilat furnizonin rreth 2 milionë konsuma-
torë, në zonat urbane nëpërmjet rrjetit të ujësjellësit. Këto operatorë publik ofronin edhe 
shërbime për ujë të pijshëm edhe shërbime për trajtimin e ujërave të zeza, ndërsa pjesa dër-
rmuese gjithashtu ofronte edhe shërbime të tjera si p.sh., deponimin e mbetjeve të ngurta. 
Ujërat e zeza zakonisht derdheshin në lumenj pa mos i trajtuar. Operatorët publik financo-
heshin nga UNMIK-ku nëpërmjet Agjencisë Trust të Kosovës (ang. KTA), e cila si shpërblim 
financohej në forma të ndryshme nga donatorë të llojllojshëm.

Vlerat thelbësore të Kompanive rajonale janë përkushtimi për ofrimin e shërbimeve 
cilësore për konsumatorët, arritjen e qëndrueshmërisë financiare dhe të qenurit transparent 
para palëve të interesuara përkatëse në fushën e ujësjellësit të Kosovës. Vizioni i përbashkët 
i secilës kompani rajonale është të përqendrohen në kënaqjen e konsumatorit me nivelin 
e shërbimeve të ofruara. Ky vizion i mban kompanitë të përqendruara në ofrimin e ujit të 
pijshëm me standarde sipas cilësisë dhe sasisë, 24 orë, çdo ditë të vitit.

Misioni i përgjithshëm i kompanive rajonale është të sigurojnë ujë të pijshëm në sasi 
dhe cilësi adekuate në pajtueshmëri me standardet e Organizatës Botërore Shëndetësore të 
gjithë konsumatorëve pa dallim racor, fetar, kombëtar ose gjinor.

Kompanitë rajonale kontrollohen nga pronari (pushteti qendror) nëpërmjet Bordit 
të drejtorëve (BD), anëtarët e të cilit emërohen nga Ministria për zhvillim ekonomik (të 
zgjedhur përmes shpalljes publike, intervistave, etj.), si dhe komunave në të cilat ofrohen 
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shërbimi. Kompanitë drejtohen nga drejtori ekzekutiv, të emëruar nga BD. Drejtori ekze-
kutiv ka autorizim të lidh marrëveshje dhe kontrata në emër të kompanisë, në pajtueshmëri 
me statutin dhe ligjin në fuqi, si dhe i raporton BD-së. Secila komunë ka lidhur kontratë për 
shërbime me Kompanitë rajonale për sigurimin e shërbimeve për çdo komunë përkatëse. 

Shërbimet e ujësjellësit dhe kanalizimeve të siguruara nga Kompanitë rajonale janë 
të rregulluara nga Zyra Rregullatore për Ujësjellës dhe Kanalizime (ZRRUK). Kjo zyrë u 
themelua si një institucion i pavarur në bazë të Kornizës Kushtetuese të Kosovës nga UN-
MIK, Rregullorja 2004/49, më datë 26 nëntor 2004. Përgjegjësitë e ZRRUK, sipas ligjit nr. 
03/L-086, janë të kufizuara në Ndërmarrje Publike (NP) dhe nuk përfshin skema private 
të furnizimit të ujit në zonat rurale. ZRRUKi përgjigjet Kuvendit të Kosovës, sipas ligjit nr. 
03/L-086. Kuvendi e emëron drejtorin e ZRRUK-së dhe nëndrejtorin me rekomandim të 
Qeverisë.

Autorizimet dhe përgjegjësitë kryesore të ZRRUK-së janë theksuar në vijim:

�� Licencimin e kompanive publike dhe sigurojnë që ofruesit e shërbimeve t’i përmbushin 
detyrimet e tyre lidhur me nivelin e shërbimit të ofruar,

�� Përcaktimin e standardeve për shërbimet e ofruara konsumatorëve dhe monitorimin 
e implementimit të tyre,

�� Aprovimin e Planeve të Biznesit të Kompanive rajonale,

�� Përcaktimi dhe miratimi i tarifave të shërbimit në nivel të kënaqshëm për t’i financuar  
aktivitetet e ofruesit të shërbimeve, si dhe njëkohësisht të sigurohet efikasiteti i tarifave 
të drejta,

�� Përcaktimi i standardeve minimale të shërbimit,

�� Mbikëqyrja e mbështetjes së konsumatorit.

Në përgjithësi, sektori i ujit në Kosovë është i rregulluar nga niveli kombëtar.Rregul-
loret e sektorit rregullohen nga Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor 
dhe Këshillit Ndërministror për ujëra. Ministria është përgjegjëse për hartimin e ligjeve 
dhe akteve nënligjore, hartimin e politikave dhe strategjive, kurse Këshilli Ndërministror i 
ujërave siguron bashkërendim të përgjithshëm për zhvillimin e sektorit të ujërave në vend, 
jep mendime dhe rekomandime për ligjet  aktet juridike në relacion me menaxhimin e 
ujërave dhe implementimin përkatës, ai e harton dhe miraton Strategjinë Kombëtare të 
Ujërave dhe zhvillimin e politikave në sektorin e ujit. 
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Këshilli Ndërministror për Ujëra përbëhet prej katër ministrive (Ministrisë për Zh-
villim Ekonomik, Ministrisë së Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor, Ministrisë së 
Administrimit të  Pushtetit Lokal dhe Ministrisë për Integrim Europian) dhe kryesohet nga 
Kryeministri i Kosovës. 

Organizimi institucional lidhur me Kompanitë rajonale të ujësjellësit është paraqitur 
në vijim:

Figura 14: Organizimi institucional lidhur me Kompanitë rajonale të ujësjellësit

Pronësia e aseteve të kompanive të ujësjellësit

Në pajtim me ligjin për ndërmarrjet publike (LNP) nr. 03/L-087, i cili e siguron kornizën 
juridike për administrimin e të drejtave të LNP-së, pushteti qendror i Republikës së Kosovës, 
nëpërmjet Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik (MZHE) është pronari i Kompanive Rajonale 
të Ujësjellësit dhe të gjitha aseteve të tyre. MZHE i administron kompanitë publike nëpër-
mjet Bordit të drejtorëve (Drejtori dhe gjysma e anëtarëve emërohen nga MZHE-ja) dhe 
Njësisë së Politikave dhe Monitorimit (personel ministror). Në përgjithësi, MZHE e kryen 
financimin e investimeve kapitale në bazë të prioriteteve të kompanive publike dhe projek-
teve paraprakisht të miratuara me të cilat kompanitë publike kanë aplikuar në MZHE-në. 
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Me të ardhurat e gjeneruara, Kompanitë rajonale të ujësjellësit janë në gjendje t’i mbulo-
jnë shpenzimet operative dhe të mirëmbajtjes (energjinë elektrike, rrogat, materialet kim-
ike, dhe shpenzime të tjera), por jo investimet kapitale. Kështu, kompanitë aplikojnë për 
grante, përveç në MZHE edhe tek komunat përkatëse, si dhe tek komuniteti të donatorëve 
ndërkombëtar. Llogarimbajtja së  bashku me kontabilitetin, faturimin dhe inventarin bëhet 
në njësitë qendrore të Kompanive. Departamenti financiar i Kompanive kryen amortizimin 
e të gjitha aseteve.

Planifikimi

Vizion i përbashkët në tërë Kompaninë rajonale që iu mundëson të gjithë punonjësve të 
kuptojnë qëllimin e kompanisë për t’i shërbyer konsumatorët dhe për t’i drejtuar përpjekjet e 
tyre në arritjen e objektivave strategjike, misionit dhe qëllimit të përgjithshëm të Kompanisë 
drejt rritjes së efikasitetit dhe performancës operative të Kompanisë. Plani trevjeçar hartohet 
si dokument përfundimtar nga menaxhmenti i lartë për temat lidhur me financat, si dhe nga 
departamenti teknik lidhur me çështjet teknike. Plani i fundit i Biznesit u hartua për peri-
udhën kohore 2015-2017 me obligim për t’u rishqyrtuar çdo vit. Pas përfundimit të çdo viti, 
Bordi i drejtorëve, brenda çerekut të parë të vitit pasues, e vlerëson performancën e arritur 
dhe përcakton nëse ato janë në përputhje me treguesit e trageteve të caktuara për çdo vit të 
vlerësuar, nëse ka pasur rritje të ujit të faturuar, rritje të normës së arkëtimit, zvogëlimit të 
NRW-së, rritje të numrit të konsumatorëve të kyçur në rrjet, ulje të shpenzimeve, ruajtje të 
nivelit aktual të sasisë së ujit të prodhuar, shërbime të përmirësuara për konsumatorët, etj. 

Plani trevjeçar i biznesit duhet të miratohet nga Bordi i drejtorëve. Plani i biznesit duhet 
të ngarkohet në faqen zyrtare të internetit të kompanisë, e cila është mënyra e vetme që 
konsumatorët të kenë qasje në informatat e nevojshme lidhur me target shërbimet për kon-
sumatorët. Kompania gjithashtu është përgjegjëse për planifikimin dhe zgjerimin e mbu-
limit të shërbimit. Megjithëse zonat urbane janë mirë të mbuluara me shërbimin, ekzistojnë 
zona të konsiderueshme rurale, të drejtuara nga bashkësitë (sisteme jo publike) ose sisteme 
individuale, të cilat mbeten jashtë mbulimit të shërbimit. Kompanitë vazhdimisht plani-
fikojnë t’i zgjerojnë shërbimet e tyre në zonat rurale në pajtueshmëri me aftësinë e tyre për 
të realizuar skema të tilla pa mos u përballur me pasoja negative operative dhe financiare. 

Kompanitë rajonale të ujësjellësit kanë detyrim të mirëmbajnë objektet e tyre, pajisjet 
dhe aparatet në gjendje funksionale. Për më tepër, ato janë përgjegjëse për planifikimin e 
zgjerimit të mbulimit të shërbimit. Kompanitë rajonale i caktojnë kushtet dhe japin leje 
për kyçje në sistemin e ujësjellësit dhe kanalizimeve për çdo objekt të sapo ndërtuar ose 
rindërtuar.
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Reporting

Secila kompani rajonale ka detyrim, çdo vit, të vlerësojë aktivitetet e realizuara vitin para-
prak duke krahasuar treguesit e arritur financiar dhe teknik me treguesit e performancës 
së projektuar për vitin që vlerësohet brenda planit trevjeçar. 

Kompanitë rajonale i dorëzojnë raporte mujore ZRRUK-së për treguesit kryesore të  
performancës financiare dhe teknike, siç janë:

Për ofruesit e shërbimeve të ujësjellësit: Cilësia e ujit të pijshëm; Vazhdimësia e 
furnizimit; Mbulimi me shërbimin; Konsumi i matur në relacion me konsumin e përgjith-
shëm; Uji  i pa faturuar; Ankesat vjetore në 1000 konsumatorë; Efikasiteti i numrit të pu-
nonjësve, etj.

Për Treguesit kyç të performancës (ang. KPI): Koeficienti i punës; Koeficienti i mbu-
limit të punës; Kostoja operative për njësi; Norma e arkëtimit, etj.

Për më tepër, kompanitë përgatisin dhe i dorëzojnë raporte mujore Bordit të drejtorëve, 
para mbajtjes së takimit të tyre të rregullt mujor. Raporte gjithashtu i dorëzohen dhe Një-
sisëpër Monitorimin e Ndërmarrjeve Publike pranë Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik, si 
dhe Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik të Kosovës.

Struktura organizative 

Kompetencat dhe përgjegjësitë e Qeverisë së Republikës së Kosovës realizohen nëpërm-
jet Bordit të drejtorëve. Kompaninë rajonale e drejton Drejtori ekzekutiv në bashkëpunim 
të drejtpërdrejtë me Drejtorin ekzekutiv për financa dhe administratë si dhe Drejtorin ekze-
kutiv teknik. 

Departamentet e kontrollit, auditimit, prokurimit dhe furnizimit janë të organizuara 
sipas mbikëqyrjes direkte (pa ndërhyrje të drejtorive) të drejtorit ekzekutiv.

Në përgjithësi, ekzistojnë Departamente për detektim të rrjedhjeve në çdo K.U.R., të 
cilat janë mirë të pajisura me aparate të llojllojshme për detektim të rrjedhjeve (siç janë 
gjurmuesit e gypave, korelatorët, mikrofonët tokësor, logerët e presionit, fluksmatësit ultra-
sonik, etj.). Mirëpo, disa prej tyre nuk janë të përdorshme për shkak të defekteve dhe/ose 
vështirësive për blerjen e baterive origjinale për to. Meqenëse se shërbimi për detektimin 
e rrjedhjeve është shërbim i centralizuar i cili realizohet nga Departamenti për detektimin 
e rrjedhjeve në selinë e K.U.R., njësitë operative, në përgjithësi, janë të mbuluar me këtë 
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shërbim. Mirëpo, pasiqë departamenti për detektimin e rrjedhjeve ka vetëm një ekip prej 
3-4 teknikëve (i menaxhuar kryesisht nga një inxhinier me përvojë dhe i pajisur me pajisje 
të mjaftueshme për monitorim të fluksit dhe presionit,  gjurmimin e gypave, detektimin 
e rrjedhjeve, detektimin e zhurmës) i cili është përgjegjës për komunat përkatëse, prandaj 
rekomandohet fuqimisht nevoja për ekipe të veçanta të detektimit të rrjedhjeve, të cilat do 
të funksiononin pranë njësive operative, të pajisur me pajisje thelbësore për detektimin e 
rrjedhjeve.  

Burimet njerëzore

Në praktikë, ekziston mungesë trajnimesh për punëtorët e kompanisë rajonale, veçanër-
isht lidhur me çështjet teknike. Gjatë viteve të  fundit, palët e interesuara kanë fituar aftësi 
dhe njohuri profesionale në fusha siç janë menaxhimi operativ, NRW, rregullimi ekonomik, 
planifikimi i politikave dhe pajtueshmëria me shërbimet. Përkundër progresit të dukshëm, 
nevojitet ngritje të mëtutjeshme të kapaciteteve në fushën e përmirësimit të efikasitetit 
(veçanërisht lidhur me aktivitetet e NRW-së), planifikimit të investimeve kapitale dhe pa-
jtueshmërisë së shërbimeve. Megjithatë, janë realizuar një numër i trajnimeve për NRW si 
pjesë përbërëse e projektit “Reduktimi i NRW-së në vendet e Europës juglindore”, i financuar 
nga GIZ. Për momentin, projektet donatore luajnë rolin kryesor për ngritjen e kapaciteteve 
për kuadrot e ujësjellësve. Asociacioni i Kosovës për ujësjellësit dhe kanalizimet, SHUKOS, 
i themeluar në vitin 2001, gjithashtu synon krijimin e programeve mirë  të strukturuara të 
trajnimit dhe ngritjes së kapaciteteve.

Përkushtimi i menaxhmentit ndaj reduktimit të NRW-së

Në përgjithësi, ekziston mbështetje dhe përkushtim i fuqishëm i menaxhmentit ndaj të 
gjitha aktiviteteve që synojnë reduktimin e humbjeve të ujit të kompanive rajonale. Kjo qasje 
është theksuar në Planet e biznesit për periudhën 2015-2017, sipas të cilit reduktimi i hum-
bjeve të dukshme dhe teknike të ujit mbetet sfidë e madhe dhe një ndër prioritetet kryesore 
të menaxhmentit të kompanive rajonale. Përkundër përkushtimit të tyre dhe përkrahjes së 
kohë pas kohe të donatorëve, kompanitë rajonale nuk kanë qenë në gjendje të përmirësojnë 
gjendjen e tmerrshme të humbjeve të ujit. Si rrjedhojë, NRW-ja ende mbetet në nivel të lartë, 
por me ndryshime të vogla që kanë ndodhur për shkak të përpjekjeve të vazhdueshme për 
reduktimin prodhimit të ujit. Pasiqë NRW-ja është një çështje e ndërlikuar, nuk mund të 
priten përmirësime thelbësore pa një qasje strategjike ndaj NRW-së.
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5. ANALIZË E HOLLËSISHME PËR GJENDJEN 
AKTUALE TË PILOT NDËRMARRJEVE PUBLIKE

Aktivitetet në kuadër të projektit gjithashtu përfshinin një analizë të hollësishme të gjendjes 
fillestare të ndërmarrjeve të përzgjedhura, në bazë të së cilës u përgatitën raportet përkatëse. 
Në këtë kapitull i paraqesim gjetjet kryesore të atyre raporteve për çdo ndërmarrje konkrete. 
Analizë më e hollësishme është siguruar në raportet e përmendura.

5.1. Bosnja dhe Hercegovina: pilot ndërmarrja NKP Ujësjellës 
dhe Kanalizime, Klladusha e Madhe (JKP Vodovod i 
kanalizacija Velika Kladusa)

Ndërmarrja publike NKP Ujësjellës dhe kanalizime (JKP Vodovod i kanalizacija) në Klla-
dushë të Madhe është ndërmarrje publike e themeluar si shoqëri me përgjegjësi të kufizuara 
në pronë të komunës, e cila merret me furnizim të ujit dhe kanalizimeve në territorin e 
komunës. 

Analiza institucionale

Ndërmarrja u themelua në pajtim me legjislacionin (Ligjin për shoqëritë, Ligjin për ndër-
marrje publike) dhe të gjitha aktet e themelimit të shoqërisë janë në pajtueshmëri me këtë 
kornizë juridike. Veprimtaria kryesore e ndërmarrjes është e harmonizuar me ligjet aktuale 
dhe aktet nënligjore përkatëse (Ligjin për veprimtari komunale, Ligjin për ujëra), si dhe në 
bazë të vendimeve të sjella nga Këshilli Komunal. Ndërmarrja publike i realizon në tërësi 
këto ligje. 
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Ndërmarrja drejtohet nga Drejtori i përgjithshëm, shefi i departamentit juridik, shefi i fi-
nancave dhe kontabilitetit, dhe shefi i sektorit teknik. Drejtori i përgjithshëm i ndërmarrjes 
zgjidhet përmes konkursit publik, ndërsa emërimi i tij konfirmohet nga Kryetari i Komunës. 
Ndërmarrja i ka themeluar të gjitha organet e nevojshme sipas ligjit, siç janë Kuvendi, Bordi 
mbikëqyrës, Bordi i auditimit, etj. Nuk ka ndonjë dokument faktik që do të përcaktonte të 
drejtat dhe detyrimet ndërmjet Komunës së Klladushës së Madhe dhe ndërmarrjes publike 
NKP Ujësjellës dhe Kanalizime, ndërsa marrëdhëniet e tyre aktualisht përcaktohen në bazë 
të Vendimit të Themelimit.

Pronësia mbi pronën e ndërmarrjes

Për dallim nga shumica e sistemeve të ujësjellësit në FBdheH ku sistemi i ujësjellësit është në 
pronë të komunave, në Klladushë të Madhe sistemi i ujësjellësit është në pronë të shoqërisë 
së ujësjellësit. Gjithashtu, në pronë të shoqërisë gjenden edhe të gjitha pronat e luajtshme 
dhe paluajtshme.

Planifikimi vjetor

Ndërmarrja publike JKP Vodovod i kanalizacija (NKP Ujësjellës dhe kanalizime) në Klla-
dushë të Madhe e zbaton biznes planin i cili hartohet në fund të çdo viti për vitin pasues. 
Ky plan miratohet nga Bordi mbikëqyrës dhe Kuvendi i ndërmarrjes. Plani vjetor i biznesit 
ka të bëjë me planifikimin e departamenteve përkatëse të ndërmarrjes dhe me veprimtarinë 
kryesore të ndërmarrjes. Ai i tregon aktivitetet prioritare të planifikuara të ndërmarrjes për 
vitin pasues, si dhe planin financiar dhe të investimeve. Buxheti i nevojshëm për të gjitha 
aktivitetet planifikohet siç duhet. Gjatë tri viteve të fundit, ndërmarrja ka pasur dy vite me 
bilanc pozitiv dhe një vit me bilanc negativ. Mirëpo, ndërmarrja nuk do të jetë në gjendje të 
sigurojë afarizëm të qëndrueshëm me çmimet aktuale të shërbimeve. Me kërkesë të ndër-
marrjes, Këshilli  Komunal po shqyrton një miratim për përshtatje për çmimet e shërbimeve 
komunale, e cila gjë shpeshherë shpie në ndikime politike që e rrezikojnë veprimtarinë e 
ndërmarrjes.

Raportimi

Në fund të çdo viti afarist, ndërmarrja përgatit raport për aktivitetet e saja gjatë vitit para-
prak, i cili pastaj miratohet nga Bordi mbikëqyrës dhe Kuvendi i ndërmarrjes. Pastaj, ky 
raport i përcillet Këshillit Komunal të Klladushës së Madhe ku i prezantohet drejtorëve të 
ndërmarrjes dhe pastaj miratohet. Zakonisht, raporti përfshin informata rreth të ardhurave 
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dhe shpenzimeve totale, të dhëna operative financiare, informata për analizën e veprim-
tarisë dhe për sektorin teknik, informata për sektorin e hulumtimit dhe zhvillimit, punën 
e Bordit mbikëqyrës, gjendjen me burimet njerëzore, si dhe një raport për humbjet e ujit 
dhe NRW-në.

Struktura organizative

Diagrami më poshtë e paraqet strukturën organizative të ndërmarrjes publike të Klladushës 
së Madhe:

Figura 15: Struktura organizative e ndërmarrjes publike të Klladushës së Madhe
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Burimet njerëzore

Ndërmarrja publike NKP Ujësjellës dhe Kanalizime (JKP Vodovod i kanalizacija) ka pasur një 
tendencë të zvogëlimit të numrit të përgjithshëm të punëtorëve gjatë viteve të fundit – aktualisht 
janë të punësuar 51 punëtorë, që nënkupton 3.64 punëtorë në 1,000 kyçje. Ndërmarrja publike 
zbaton një plan trajnimi për personelin, ndërsa personeli zakonisht vijon pesë ditë në trajnime 
gjatë një viti. Nevojat urgjente për trajnim aktualisht janë ato që kanë të bëjnë me sistemin GIS 
dhe detektimin e rrjedhjeve. Menaxhmenti nuk është i kënaqur me ofertat aktuale për trajnim, 
përkatësisht me mundësitë për punëtorët e ndërmarrjes për t’u trajnuar më tutje. Ata mendojnë 
se këto trajnime duhet të organizohen nëpërmjet asociacionit kombëtar të ujësjellësve. 

Për shkak të natyrës së veprimtarisë së kësaj ndërmarrjeje (punimet e tokës, puna në 
ndërrime, puna e natës, etj.) femrat përfaqësojnë vetëm 12.73% të numrit të përgjithshëm të 
punëtorëve.

Tabela 19: Struktura e kualifikimit të personelit

SEKTORI/SHËRBIMI PERSON. 
GJITH. VSS VS SSS VKV KV PK NK

MENAXHMENTI 3 3

SEKTORI I ÇËSHTJEVE TË PËRGJITHSHME 
DHE FINANCAVE

8 7 1

SEKTORI TEKNIK 40 1 8 2 21 2 6

GJITHSEJT: 51 3 1 15 2 21 2 7

Përkushtimi i menaxhmentit të ndërmarrjes publike ndaj reduktimit 
të NRW-së

Ndërmarrja publike nuk ka plan veprimi për zbulim dhe sanim të rrjedhjeve, si dhe për reduktim 
të NRW-së. Disa aktivitete të projekteve gjatë vitit 2007 dhe 2009 (zona 1) përfshinin aktivitetet 
për reduktim të rrjedhjeve në DMA 3, të cilat u realizuan nga Instituti i Hidroteknikës së Sara-
jevës. Pas kësaj, nuk ka pasur aktivitete të tjera për zbulim të defekteve, përveç të rasteve pasive, 
përkatësisht sanimin e defekteve të dukshëm dhe të denoncuara. Arsyeja për këtë është se JKP 
Vodovod i kanalizacija nuk posedon pajisje të duhura për realizimin e këtyre aktiviteteve. 

Mirëpo, menaxhmenti i ndërmarrjes ka njohur rëndësinë e kësaj çështjeje si dhe nevojën për 
një qasje moderne në veprimtarinë afariste dhe si pasojë e kësaj vitin e kaluar filluan të themelo-
jnë ekipet për GIS dhe për zbulim të rrjedhjeve. Përveç kësaj, ndërmarrja publike merr pjesë 
aktive në projekte rajonale për menaxhim të aseteve dhe bençmarkim për të arritur suksesin e 
veprimtarisë afariste të ndërmarrjes publike.
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Analiza e menaxhmentit operativ

Analiza e menaxhmentit teknik

Burimet e ujit 

Kapaciteti i përgjithshëm i sistemit për furnizim me ujët të Klladushës së Madhe është 260 
l/s, ndërsa sasia maksimale e ujit  arrin 412 l/s. Kryesisht përbëhet nga puse shumë të thellë 
(deri 620 m), disa prej tyre me temperaturë uji deri në 28°C. Sa i përket trajtimit të ujit, 
ai dezinfektohet me përdorimin e klorit sepse cilësia e ujit është e kënaqshme dhe nuk ka 
nevojë për trajtim të mëtutjeshëm. Aktualisht uji vjen nga 6 burime të veçanta.

Kapacitetet e rezervuareve

Sistemi për furnizim me ujë i Klladushës së Madhe ka një kapacitet të plotë të rezervuarëve 
prej 13,694 m³ dhe përfshin 19 rezervuare për të furnizuar me ujë të gjitha zonat. Këto 
rezervuare datojnë që nga zhvillimi i para luftës së industrisë ushqimore, e kështu konfig-
urimi i terrenit është ndryshe si dhe duhet konsideruar ekspanzioni i pas luftës së sistemit të 
furnizimit me ujë. Shumica e ujit të rezervuarëve vjen nga tri rezervuare me vëllim të plotë 
prej 10,000 m³, e cila e furnizon qytetin dhe objektet kryesore industriale. 

Rrjeti i distribuimit

Sistemi i furnizimit me ujë i Klladushës së Madhe mirëmbahet dhe kontrollohet nga NKP 
Ujësjellës dhe Kanalizime (JKP Vodovod i kanalizacija) sh.a. Ky sistem përbëhet prej 5 sis-
temeve të pavarura dhe të ndërlidhura të furnizimit me ujë, si në vijim: 

�� Sistemi qendror për furnizim me ujë (Kvërkulja (Kvrkulja) dhe Dabravine I & II),

�� Sistemi për furnizim me ujë Slapnica – Vërnograç (Vrnograc),

�� Sistemi për furnizim me ujë  Shumatac (Sumatac),

�� Sistemi për furnizim me ujë Zborishtë (Zboriste),

�� Sistemi për furnizim me ujë Kvërkulja  (Kvrkulja) – Podzvizd – Rajnovac.

  Me qëllim të menaxhimit dhe analizës më të lehtë, sistemi është ndarë në 11 zona të 
furnizimit me ujë në të cilat presioni mesatar është 4 bare (minimum 1.5 dhe maksimum 16.0 
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bare). Për shkak të vendndodhjes së burimit dhe terrenit të vështirë, sistemi për furnizim 
me ujë bën 100% pompim të ujit për konsumatorët, si në vijim: 

�� 58% e konsumatorëve furnizohet nëpërmjet pompimit të njëhershëm,

�� 39% e konsumatorëve furnizohet me pompim të dyfishtë,

�� 3% e konsumatorëve furnizohet me pompim të trefishtë.

Diagrami 18: Pasqyra e tubacionit sipas materialit

  Për këtë arsye përdoren gjithsej 8 stacione të pompimit, çdo ditë tek burimet, përfshirë 
dhe 8 stacione të ripompimit që gjenerojnë kosto të energjisë elektrike për ndërmarrjen 
publike (rreth 19,000 € në vit).

Mbulimi komunal me ujë të pijshëm është 95% dhe përfshinë rreth 35,000 banorë. Pa-
jisjet shumë të sofistikuara prodhojnë ujë shumë të pastër, cilësia e të cilit kontrollohet çdo 
ditë. Gjatësia e përgjithshme e rrjetit për furnizim me ujë është rreth 650 km, me profile 
të ndryshme, për të cilin nevojiteshin investime të mëdha financiare dhe kosto të lartë të 
mirëmbajtjes. Tabela më poshtë e paraqet pasqyrën e gypave, materialet prej të cilave për-
bëhen, të fituara nga sistemi GIS i cili përfshin rreth 70% të rrjetit: 
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Tabela 20: Pasqyra e tubacionit sipas materialeve

MATERIALI [%] GJATËSIA [M]

AC 0,7% 4.063

L 1,1% 31.086

PEHD 88,1% 368.400

PVC 2,6% 10.021

(blank) 2,4% 232

DL 3,5% 19.750

C 1,6% 11.092

Gjithsej 100,0% 444.644

Dokumentacioni lidhur me rrjetin e ujësjellësit dhe objekteve përkatëse

Ndërmarrja publike posedon harta me referime të kadastrit digjital, të cilat përfshijnë skica 
DWG (AutoCAD) të rrjetit të ujësjellësit së bashku me objektet ndihmëse (rezervuarët, 
puset, aksit kryesor, etj.) si dhe informata themelore për ta. Gjatë dy viteve të fundit, ujësjel-
lësi është i përfshirë  në mënyrë aktive në projektin për menaxhim të aseteve në kuadër të 
Programit për ujin e Danubit. Aktivitetet e këtij projekti përfshijnë zhvillimin e bazës së të 
dhënave GIS duke e përdorur softuerin QGIS – aktualisht GIS përfshin informata për rreth 
70% të sistemit të ujësjellësit. Ujësjellësi nuk ka model hidraulike për sistemin e ujësjellësit, 
ose për ndonjë pjesë të tij.

Menaxhimi i sistemit të ujësjellësit

Qendra e telemetrisë, e cila është pjesë përbërëse e sistemeve moderne SCADA, është qendra 
për menaxhim dhe monitorim të aktivitetit të ujësjellësit të Klladushës së Madhe nga e cila 
është e mundur të monitorohet aktiviteti i 5 nënsistemeve të pavarura dhe të ndërlidhura. 
Kjo kërkon monitorim ditor të tregueseve në vijim: fluksit të ujit, orët aktive të pompave, 
amperazhën e pompave, nivelin e ujit në rezervuare, etj. Të gjitha objektet janë të mbuluara 
me menaxhim telemetrik, ndërsa disa objekte nuk kanë fluksmatës. Sistemi i menaxhimit 
dhe monitorimit nga distanca i ujësjellësit të Klladushë së Madhe mundëson funksionet 
në vijim: 

�� Arkëtim të sigurte, përpunim dhe ruajtje të informatave për statusin e objekteve in-
dividuale të  furnizimit me ujë, rrjetin e ujësjellësit, prodhimin dhe konsumin e ujit,

�� Paraqitje të thjeshtë e të dhënave në ekran për përdoruesit,

�� Kronologji të ngjarjeve të rëndësishme, në veçanti objekteve të sistemit,
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�� Menaxhim nga distanca të sistemit të ujësjellësit në bazë të të dhënave të grumbulluara 
dhe përpunuara, përfshirë optimizimin,

�� Përgatitje të raporteve ditore, javore, mujore dhe vjetore,

�� Ruajtje të të dhënave teknike për sistemin e ujësjellësit, si dhe për disa objekte të cak-
tuara të ujësjellësit.

Figura 16: Sistemi telemetrik i rrjetit të ujësjellësit të Klladushës së Madhe

Konsumi i ujit

Konsumi i përgjithshëm i ujit ( sasia e ujit të furnizuar/konsumatorët total) sipas ujësjellësit 
është 131 l/për frymë/ditë. Për më tepër, konsumi i ujit u analizua në pilot zonën DMA 4 – 
u zbatua një metodë e përzgjedhjes së rastësishme të 14 amvisërive nga pjesë të ndryshme 
të zonës së matur, me numër të saktë të pjesëtarëve të amvisërisë, me qëllim përcaktimin e 
konsumit të ujit për amvisëritë e përzgjedhura në vitin 2014. Dy amvisëri me konsum më 
të madh dhe dy me konsum mesatar u përjashtuan nga kalkulimi, ndërsa konsumi mesatar 
i ujit u kalkulua në bazë të 10 amvisërive të mbetura – 162.7 l/për frymë/ditë. 

Mospërputhjet në konsumin konkret të sistemit të plotë të ujësjellësit si dhe në pilot 
zonën ndodhin për shkak të popullsisë – disa banorë të komunës së Klladushës së Madhe 
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jetojnë jashtë vendit; ndërsa një arsye tjetër është pjesërisht për shkak të faktit që zona DMA 
4 është zonë rurale ku njerëzit e përdorin ujin për vaditjen e kopshteve dhe oborreve të tyre, 
si dhe për bagëtinë. Mirëpo, ky parametër në këtë mënyrë është shumë më realistik sepse e 
tregon konsumin real nga popullsia që jeton në këtë zonë.

Analiza e aktiviteteve financiare

Aktivitetet financiare të ndërmarrjes publike kryhen në pajtueshmëri me standardet aktuale 
kombëtare dhe ndërkombëtare të kontabilitetit. Instrumentii kontabilitetit „PIS“ i zhvilluar 
nga kompania Infosys përdoret për këtë qëllim. Ai i  mbulon aspektet e veprimtarisë së 
ndërmarrjes publike të ujësjellësit dhe ndërmarrjeve të tjera komunale.

Ndërmarrja e ujësjellësit i dorëzon Këshillit Komunal të Klladushës së Madhe një pro-
pozim për rritjen e tarifës. Mirëpo, shpeshherë Këshilli Komunal i refuzon këto propozime. 
Kjo e rrezikon veprimtarinë e ndërmarrjes publike. Nuk ka metodologji të themeluar në 
Bosnjë dhe Hercegovinë për përcaktimin e sistemit tarifor për ujësjellësit dhe ndërmar-
rjet tjera komunale, ndërsa kjo paraqet vështirësi për këto ndërmarrje të cilat përpiqen të 
përcaktojnë çmime ekonomike për shërbimet e tyre. Burimi kryesorë i të ardhura për këto 
ndërmarrje janë shërbimet e ujësjellësit dhe kanalizimit.

Ujëmatësit e konsumatorëve lexohen çdo muaj dhe faturimi lëshohet në përputhje me 
atë lexim. Norma e arkëtimit është 92%. Konsumatorët janë të ndarë në tri kategori me tarifa 
të ndryshme për shërbimet. Tabela më poshtë e paraqet pasqyrën e tarifave të ujit dhe të 
tregueseve kryesor të opacioneve financiare në vitin 2014: 

Tabela 21: Treguesit financiar kryesorë të ndërmarrjes

KATEGORIA/TREGUESI SHUMA (€)

Tarifa e ujit për amvisëri për 1 m³ 0,46

Tarifa e ujit për industri për 1 m³ 0,77

Tarifa e ujit  për institucionet për 1 m³ 0,92

Të ardhurat e përgjithshme vjetore nga uji i shitur 1.031.390

Kostoja e përgjithshme operative vjetore për sistemin e ujësjellësit 1.047.360

Kostoja vjetore për investimet në mirëmbajtje të sistemit të ujësjellësit 116.373
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Konkluzionet dhe rekomandimet

Konkluzioni i përgjithshëm

Duke i bazuar në vizitën në terren të NKP Ujësjellës dhe Kanalizime (JKP Vodovod i kanali-
zacija) të Klladushës së Madhe, mund të konkludohet se është njëra ndër ujësjellësit më të 
mirë në Bosnjë dhe Hercegovinë. Ai mbulon një sipërfaqe të madhe të komunës me sistemin 
e ujësjellësit, ka normë të lartë të arkëtimit me praktika pozitive afariste dhe me standarde 
të implementuara operative dhe afariste. Ujësjellësi është aktiv në kuadër të Asociacionit 
Kombëtar të Ndërmarrjeve Publike dhe merr pjesë në shumë projekte rajonale në të cilat 
ka angazhim aktiv dhe është i gatshëm të prezantojë praktikat e tija më të mira.  

Nga ana tjetër, ujësjellësi nuk demonstron përparim të konsiderueshëm në fushën e 
reduktimit të NRW-së, ndërsa kjo është një ndër dobësitë më të mëdha. Ujësjellësi e njohu 
këtë mangësi dhe gjatë disa viteve të fundit ka filluar të themelojë dhe pajis ekipet për zbulim 
dhe sanim të rrjedhjeve në sistem dhe për sistemin GIS. Megjithatë, procesi filloi shumë 
ngadalë në fillim për shkak të mungesës së pajisjeve të duhura dhe mospasjes së eksperi-
encës së personelit. Personeli i ujësjellësit i përfshirë në këtë projekt i realizon detyrat e tij 
në mënyrë të duhur dhe në kohë.

Rekomandimet dhe aktivitetet kryesore

Afat shkurtre (brenda vitit): 

�� Furnizimin me pajisje themelore për zbulim të rrjedhjeve së bashku me trajnime prak-
tike përkatëse në terren,

�� Futja e procedurave të rregullta për zhvillimin e bilancit të ujit, edhe për tërë sistemin 
e ujësjellësit edhe për zonat e caktuara DMA,

�� Finalizimi i futjes së të dhënave në sistemin GIS, përfshirë dhe zonën DMA 4 si zonë 
prioritare,

�� Futja e një kapitulli në Raportin vjetor për ndërmarrjen publike rreth ujit të pafaturuar 
për vitin aktual.
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Afatmesme (brenda një deri tre viteve):

�� Hartimi i një Plani të veprimit për reduktimin e NRW-së,

�� Zbatimi i zbulimit aktiv të rrjedhjeve duke e monitoruar konsumin në zonat e caktuara 
DMA dhe duke i bërë matjet e nevojshme dhe aktivitetet me qëllim të reduktimit të 
përqindjes së NRW-së,

�� Furnizimi dhe instalimi i fluksmatësve në objektet që nuk i kanë këto matës (stacionet 
e pompimit, stacionet e ripompimit, rezervuare) dhe në zonat e caktuara,

�� Inicimi i aktiviteteve për zhvillimin e modelit të hidraulikës për sistemin e ujësjellësit,

�� Të vazhdohet me ngritjen e kapaciteteve njerëzore dhe teknike për ekipet tashmë të 
themeluara për GIS dhe zbulim të rrjedhjeve

Afatgjata (mbi tre vite):

�� Futja e procedurave për azhornim të vazhdueshëm të kadastrit aktual të rrjetit në GIS,

�� Vazhdimi i aktiviteteve të filluara për menaxhim me asete dhe bençmarkim,

�� Pajisja dhe zgjerimi plotësues i sistemit SCADA me objektet që nuk janë të mbuluar 
nga ky sustem me qëllim sigurimin e përfshirjes së plotë të të gjitha zonave me matje 
të fluksit dhe presionit.

5.2. Maqedonia: pilot ndërmarrja publike NKP Ujësjellësi 
në Koçan

Analiza institucionale

NKP Ujësjellësi Koçan (KJP Vodovod Kocani) është ndërmarrje komunale publike me 
përgjegjësi për të furnizuar me ujë komunën e Koçanit. Është ndërmarrje me shumë funk-
sione për furnizim me ujë, kanalizime dhe mbetje të ngurta, si dhe për shërbime të tjera 
publike si p.sh., funerale dhe pastrim publik, zonat e gjelbërta urbane dhe menaxhimin e 
ujërave gjeotermik.

Zona e furnizimit me ujë e Koçanit përbëhet prej qytetit të Koçanit dhe tetë fshatrave vijuese: 
Banja, Beli, Dolni Podlog, Gorno Podlog, Grdovc, Mojanc, Pribaçevë dhe Trkanje.
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Shërbimet që i siguron NKP Ujësjellësi Koçan (KJP Vodovod Kocani) konsiderohen si shër-
bime të interesit publik dhe prandaj ujësjellësi patjetër duhet të respektojë parimet e sigurisë 
gjatë shërbimeve, vazhdimësinë dhe cilësinë, transparencën, qasshmërinë dhe mbrojtjen e 
konsumatorit. NKP Ujësjellësi Koçan patjetër duhet të sigurojë shërbime të ujësjellësit dhe 
kanalizimeve sipas standardeve për cilësi, si dhe ka për detyrë të mirëmbaj objektet, pajisjet 
dhe aparatet në gjendje funksionale.

Drejtori i përgjithshëm i NKP Ujësjellësi Koçan (KJP Vodovod Kocani) emërohet nga Kry-
etari i Komunës nëpërmjet shpalljes publike, ndërsa anëtarët e Bordit të drejtorëve dhe 
Bordit për Kontroll të Financave dhe Materialeve (Bordi mbikëqyrës) emërohen nga Këshilli 
Komunal i Koçanit. NKP Ujësjellësi Koçan( KJP Vodovod Kocani) i përcakton kushtet dhe 
lëshon leje për kyçje në sistemin e ujësjellësit dhe kanalizimeve për çdo ndërtesë të re, të 
rindërtuar ose mbindërtuar.

Në pajtim me  Ligin për Vetëqeverisje Lokale, neni 64, komuna ka të drejtën e posedimit 
të objekteve, financave dhe i gëzon të drejtat tjera me ligj. Aktualisht, komuna e Koçanit e 
posedon NKP Ujësjellësin Koçan dhe sipas nenit 64, i ka në posedim të gjitha asetet e ujësjel-
lësit. Nga ana tjetër, NKP Ujësjellësi Koçan (KJP Vodovod Kocani) ka statusin e subjektit 
juridik, që nënkupton se mund t’i përfitojë të drejtat e pronësisë mbi pronën e luajtshme dhe 
paluajtshme, i gëzon të drejtat dhe obligimet, si dhe mund të mbaj llogari për veprimet që i 
ndërmerr. Prandaj, NKP Ujësjellësi Koçani (KJP Vodovod Kocani) i fiton asetet nga zhvil-
limi i veprimtarisë së saj, nga huatë ose burime të tjera ose në pajtime ligjin, nga buxheti.

Planifikimi vjetor

NKP Ujësjellësi Koçan (KJP Vodovod Kocani) është themeluar nga komuna e Koçanit për 
ofrimin e shërbimeve komunale. Ujësjellësi miraton program vjetor deri në fund të vitit 
aktual për vitin e ardhshëm, me pëlqim paraprak të Këshillit Komunal. Programi (plani) 
vjetor përmban kryesisht masat dhe aktivitetet që duhet të realizohen gjatë vitit të ardhshëm, 
por pa identifikim të qartë të buxhetit të nevojshëm për realizimin e atyre aktiviteteve. 
Gjithashtu nuk ofron tregues të standardizuar përformancës të njohura ndërkombëtarisht 
për bençmarkim të brendshëm dhe jashtëm. 

Menaxhmenti ka shprehur gatishmërinë për të zvogëluar nivelin e NRW-së, pa mos mi-
ratuar plane dhe aktivitete të hollësishme se si të arrihen kjo. Plani vjetor hartohet si doku-
ment përfundimtar në bazë të planeve paraprakisht të dorëzuara nga shefat e sektorëve/
departamenteve të ujësjellësit dhe përfshin aktivitete të përgjithshme prioritare, planin për 
mirëmbajtje, funksionim dhe investime i cili mund të rrit efikasitetin dhe performancën e 
veprimtarisë së ujësjellësit. Plani vjetor duhet të miratohet nga Këshilli Komunal.
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Raportimi

NKP Ujësjellësi Koçan (KJP Vodovod Kocani) ka për detyrë të dorëzojë raporte vjetore lidhur 
me aktivitetet e ndërmarra gjatë vitit paraprak. Raporti vjetor zakonisht përmban treguesit e 
arkivuar të performancës, kryesisht lidhur me arritjet financiare dhe veprimtarinë në relacion 
me ndërrimin e valvulave dhe gypave. Krahas këtij raporti vjetor, ujësjellësi ka për detyrim, 
sipas ligjit, të miratojë edhe plane vjetore për prokurim publik, me identifikim të qartë  të 
aktiviteteve të parashikuara, prokurimin e mallrave dhe shërbimeve gjatë vitit të ardhshëm, 
me identifikim të qartë të muajit, llojit të prokurimit dhe vlerës së burimeve financiare.

Në vazhdim, departamenti i financave të ujësjellësit ka për detyrë t’i dorëzojë Këshillit Ko-
munal edhe raporte financiare tremujore.

Struktura organizative

Struktura organizative e NKP Ujësjellësi Koçan (KJP Vodovod Kocani) është paraqitur në 
Figurën 17 më poshtë.

Figura 17: Struktura organizative e NKP Ujësjellësi Koçan
Burimi: NKP Ujësjellësi Koçan, 2014
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Burimet njerëzore

Aktualisht, NKP Ujësjellësi Koçan punëson 229 njerëz. 

Produktiviteti i personelit në 1,000 kyçje është 5.28, nëse llogaritet vetëm personeli teknik për 
furnizim me ujë dhe kanalizime.

Në praktikë, ekziston mungesë të trajnimit për punonjësit e ujësjellësit, sidomos për çështje 
teknike. Kryesisht, trajnimet për personelin teknik kanë të bëjnë me pjesëmarrjen e tyre në 
prezantime të organizuara nga kompanitë komerciale në kuptimin e promovimit të produkteve 
dhe pajisjeve të tyre, vizita të panaireve teknike, etj. Përveç kësaj, janë realizuar një sërë masash 
për trajnime si pjesë përbërëse e projektit për përforcim institucional, të financuar nga KfW.

Përkushtimi i menaxhmentit ndaj reduktimit të NRW-së

Përqindja aktuale e nivelit të NRW-së në sistem që menaxhohet nga NKP Ujësjellësi Koçan 
është 65.95, ndërsa shprehur në vëllim është 2,940,050 m³. Ujësjellësi nuk ka as strategji 
për zbulim të rrjedhjeve as pajisje për zbulim të rrjedhjeve. E vetmja vegël që mund të për-
doret për qëllime të monitorimit të fluksit dhe që është në pronë të NKP Ujësjellësi Koçani 
është fluksmatësi ultrasonik mobil, i blerë shumë vite më parë, i cili ende është funksional. 
Mirëpo, ekziston një mbështetje dhe përkushtim i fuqishëm nga menaxhmenti për të gjitha 
aktivitetet që synojnë reduktimin e humbjeve të ujit në sistemin e tyre.

Vlerësimi i menaxhmentit operativ

Infrastruktura dhe tiparet e rrjetit

Burimet e ujit

Ekziston vetëm një burim uji në Koçan e kjo është fusha e puseve në Gërdovci pranë lumit 
Bregallnicë në jug të qytetit. Fusha e puseve gjendet 5 km në juglindje të qytetit. Ekzistojnë 
14 puse me kapacitet të plotë prej 265 l/s. Uji nga puset nxirret me pompa nga stacioni i 
pompimit të Gërdovcit deri te Pompa përforcuese e pastaj tek stacioni i filtrimit të ujit. 
Gjatësia e tubacionet prej DN 500 nga tubacioni kryesor deri tek fusha e puseve e stacioni i 
filtrimit është 6,571 m.  4,000 m e tubacionit kryesorë të transmisionit është 30 vjet i vjetër, 
1,271 m është 10 vjet i vjetër ndërsa 1,300 m u zëvendësuan në vitin 2012. Tiparet kryesore 
të sistemit të ujësjellësit të Koçanit janë paraqitur në Figurën 18.
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Figura 18: Tiparet kryesore të sistemit të ujësjellësit të Koçanit
Burimi: NKP Ujësjellësi Koçan

Trajtimi i ujit

Stacioni i filtrimit të ujit gjendet në zonën e ashtuq. Polatski Pat në lartësi prej 446 m. 
Stacioni i filtrimit u ndërtua në vitin 2004 dhe ka kapacitet prej 25,900 m³/ditë (300 l/s me 
24 orë funksionim).

Procesi i trajtimit i përbën fazat në vijim:

�� Filtrat e rërës së gravitetit të shpejtë, 4 filtra dual media, 154 m², 300 l/s,

�� Ri-larja (zakonisht 3 ose 4 ditë – koha e larjes 10 – 15 min),

�� Dezinfektim me klor,

�� Rezervuari i ujit të trajtuar, 1,650 m³.
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Kapaciteti i rezervuarit

Ekzistojnë tre rezervuare kryesore të depozitimit në sistem ku secili e furnizon çdo zonë 
presioni. Vëllimi i përgjithshëm i këtyre rezervuarëve është 2,050 m³. Për më tepër, ekzisto-
jnë tri rezervuare më të vogla me vëllim të përgjithshëm prej 757 m³. Të gjithë rezervuarët 
janë në gjendje të mirë, plotësisht funksional dhe gjithmonë në punë. Pastrimi, testimi dhe 
dezinfektimi i rezervuarëve ndodh dy herë në vit.

Për shkak të lartësisë së tyre mbidetare, disa zona të cilat gjenden pranë rezervuarëve nuk 
mund të furnizohen direkt nga rezervuarët, kështu përdoren stacione me pompa  përforcuese. 

Rrjeti i distribuimit

Rrjeti i distribuimit për furnizim me ujë i Koçanit përbën gjatësi të përgjithshme prej 150 
km dhe përbëhet prej  gypave AC (11.47 km), PE (47.51 km), DI (3.7) dhe PVC (93.5) me 
diametra prej 50 mm deri 250 mm. Shumica e gypave ekzistues janë instaluar para 20-30 
viteve. Rrjeti primar i Koçanit ka gjatësi prej 9.37 km, 2.8 km të tij me përbërje të gypave PE, 
5.27 km me gypa çeliku dhe 1.30 km me gypa të hekurit duktilë. Kur i referohemi gyçave të 
kyçjes, gypat e galvanizuara kanë gjatësi prej 240 km (1/2” dhe 3/4”) dhegjatësia e gypave 
PE është 90 km (1/2” dhe 3/4”). Gjatësia e përgjithshme është 315,000 m. Ekzistojnë 330 
valvula dhe 32 hidrantë në rrjetin e distribuimit. 

Rrjeti i ujësjellësit në Koçan ndahet në tre zona presioni, zonë të lartë, të mesme dhe të ulët 
(4). Çdo zonë ka rezervuarin e vet për distribuim të ujit nëpërmjet zonës së rrjetit deri tek 
konsumatori fundor. Rrjeti i ujësjellësit i çdo zone është i degëzuar dhe lakuar..
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Figura 19: Ndarja e rrjetit në tri zona të presionit
Burimi: NKP Ujësjellësi Koçani

Pjesët e larta dhe qendrore të qytetit furnizohet nga rezervuarët e zpnave të larta, mesme 
dhe ulëta, ndërsa zonat periferike të qytetit dhe fshatrat në Koçansko Pole furnizohen nga 
rezervuarët e zonave të larta dhe ulëta.

Presioni mesatar i rrjetit të sistemit është rreth 4 bare, ndërsa presioni maksimal arrin 
deri 6.7 bare tek degat e fshatit Dolni Podlog dhe një pjese të vogël të tubacionit kryesor, 
ndërsa presioni minimal në zonat e larta është rreth 1.5 bare.

Dokumentacioni për infrastrukturën dhe rrjetin

Hartat digjitale mund të gjenden në AutoCAD ose Microstation (DGN format), kurse 
në përgjithësi janë pa koordinata ose përbëjnë koordinata të cilat janë të pa konfirmuara si 
të sakta. Ata përgatiten me modelet e hidraulikës së ujësjellësit.

Aktualisht nuk ka as sistem GIS as ekip për GIS në NKP Ujësjellësi Koçan. Nuk ka 
ndonjë aktivitet serioz për azhornimin e rrjetit. Bëhen skica dhe merren fotografi vetëm 
gjatë rindërtimit të rrjetit dhe sanimit të rrjedhjeve. Rrjetet dhe kyçjet e reja futen në hartat 
ekzistuese AutoCAD, por pa koordinata.
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Menaxhimi i rrjetit

Është krijuar dhe kalibruar modeli i hidraulikës në softuerin Epanet për sistemin e distri-
buimit për fluksin mesatar ditor në vitin 2013. Mirëpo, nuk ekziston ekip  për modelim të 
hidraulikës që merret me këtë çështje. Modeli është përdorur për skenarët vijues edhe për 
vitin 2018 edhe për kërkesën e vitit 2030:

�� Kërkesa mesatare ditore,

�� Kërkesa në orët kulmore me fluksin e zjarrfikjes.

NKP Ujësjellësi Koçan (KJP Vodovod Kocani) e ka themeluar sistemin SCADA dhe ka 
instaluar pika monitorimi për fluksin dhe presionin e ujit në sistemin e tij të ujësjellësit. 
Stacioni kryesor i kontrollit gjendet tek stacioni i filtrimit të ujit. Sistemi i themeluar mundë-
son monitorimin e presionit dhe fluksit të ujit në disa pika të caktuara përgjatë sistemit. 
Të gjitha zonat e presionit monitorohen me sistemin ekzistues SCADA. Paraqitja vizuale e 
sistemit SCADA është dhënë në Figurën 20.

Figura 20: Sistemi SCADA i ujësjellësit të Koçanit

 

Të gjithë DMA-të monitorohen vazhdimisht, veçanërisht gjatë fluksit minimal natën. 
Ekzistojnë evidenca të konsiderueshme të yrnekut të fluksit për DMA-të e veçanta, të cilat 
mund të jenë të dobishme për analizimin e NRW-së dhe komponentëve tij. Mirëpo, ende 
nuk është bërë analizë më e thellë e NRW-së.
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Idea e ndarjes së mëtutjeshme të rrjetit në DMA ende është aktive në mesin e ujësjellësit 
dhe sidomos për qëllimet e projektit aktual “Reduktimi i NRW-së në Europën Juglindore” 
janë propozuar disa DMA plotësuese (7.)

NKP Ujësjellësi Koçan ka siguruar hollësi për numrin e rrjedhjeve në rrjetin e tij të 
distribumit për vitin 2012, 2013 dhe 2015 (deri në gusht).  Ato janë të paraqitura më poshtë: 

Tabela 22: Numri i rrjedhjeve/pëlcitjeve në rrjetin e distribuimit, 2012, 2013
Burimi: NKP Ujësjellësi Koçan

VITI GYPA PVC GYPA TË TJERA GJITHSEJ

2012 82 7 88

2013 118 2 120

Tabela 23: Numri i rrjedhjeve/pëlcitjeve në gypat e kyçjes sipas materialit, 2012, 2013
Burimi: NKP Ujësjellësi Koçan

YEAR PVC PIPES

2012 160

2013 163

Në vitin aktual 2015, për periudhën janar-korrik, NKP Ujësjellësi Koçan ka raportuar 
170 rrjedhje në rrjetin e distribuimit dhe kyçjeve.   

Konsumi i ujit

NKP Ujësjellësi Koçan siguron ujë të pijshëm 24 orë në ditë për konsumatorët e saj. Nuk 
ka kufizime në sistem. Duke e konsideruar konsumin e përgjithshëm (1.517.660 m³/vit) 
dhe popullsinë e furnizuar - (37.000), treguesi për ujin e konsumuar – prodhuar/shitur (l/
person/ditë) është 330,08/112,38 (l/c/d) për vitin 2014.

Analiza e veprimtarisë komerciale

Tarifat i  propozon NKP Ujësjellësi Koçan (KJP Vodovod Kocani)  dhe ato i miraton Këshilli 
Komunal. Ato kalkulohen sipas “Metodologjisë për përcaktimin e çmimit të ujit të pijshëm dhe 
menaxhimit të kanalizimeve urbane”, e përgatitur nga Ministria e Transportit dhe Komuniki-
meve. NKP Ujësjellësi Koçan i zbaton këto tarifa për dy kategori kryesore të konsumatorëve, 
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të cilat janë amvisëritë dhe subjektet juridike (institucionet publike dhe komerciale/konsuma-
torët industrial).

Tabela 24: Struktura tarifore e NKP Ujësjellësi Koçan
Burimi: NKP Ujësjellësi Koçan 2015; (1 euro-61.5 MKD - denarë) 

KATEGORIA Tarifa për ujë, MKD/m³ Tarifa për kanalizim, MKD/m³

Amvisëri 35.50 15.00

Subjekte juridike 65.00 18.00

NKP Ujësjellësi Koçan (KJP Vodovod Kocani)  ka miratuar rregullore të shkruar 
për matjen, faturimin dhe arkëtimin. Mirëpo, është e nevojshme të avancohen procedu-
rat me qëllim mbulimin e procesit të leximit, faturimit, arkëtimit dhe marrëdhënieve me 
konsumatorët.

Pasqyrat financiare përgatiten në pajtim me standardet kombëtare të kontabilitetit dhe 
gjithashtu në pajtim me Standardet Ndërkombëtare të Kontabilitetit.  

NKP Ujësjellësi Koçan përdor softuer kontabiliteti Megasoft Plus, i cili azhornohet 
rregullisht. Ky softuer mundëson ndërlidhjen e kostos me sistemin e përgjithshëm të 
kontabilitetit. Të ardhurat dhe kostoja evidentohen për shërbime të ndryshme të cilat i 
ofron NKP Ujësjellësi Koçan. Pasqyrat financiare përbëjnë pasqyrën e bilancit të gjendjes, 
pasqyrën e të ardhurave dhe pasqyra të kapitalit.

Konkluzionet dhe rekomandimet

Konkluzioni i përgjithshëm

Një ndër faktorët kryesorë që ndikon në efikasitetin dhe qëndrueshmërinë e ofrimit të shër-
bimeve dhe në veprimtarinë e ujësjellësit në tërësi, është niveli i lartë i Ujit të pa faturuar 
(ang. NRW). Sipas të dhënave të fundit për vitin 2014, të paraqitura në tabelën më lartë, 
vlera e NRW-së është 65.95% e të gjitha të ardhurave në sistem, ndërsa të paraqitur si vlerë 
absolute kjo është 2,940,050 m³/vit. Vlera aktuale e NRW-së duhet të jetë një shqetësim 
realistik për NKP Ujësjellësin (KJP Vodovod) Koçan, ndërsa kjo e dëshmon nevojën për të 
vazhduar me intensifikimin e aktiviteteve në fushën e zvogëlimit të NRW-së.

Duke u bazuar në pjesën teknike të raportit të analizës, sfidat kryesore teknike për NKP 
Ujësjellësin Koçan mund të grupohen në aktivitete dhe masa afatshkurtre, afatmesme dhe 
afatgjate.
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Masat afatshkurta(deri në një vit):

�� Të shkarkohet sistemi falas GIS ose të blihet një GIS komercial.

�� Të themelohen dhe pajisen ekipe për krijimin e hartave, për GIS dhe për Modelim 
hidraulik.

�� Të  përcaktohet bilanci i ujit, i cili ndihmon të kuptohet madhësia, burimet dhe kostoja 
e NRW-së (me softuer).

�� Të hartohet një strategji dhe/ose plan veprimi për reduktim të NRW-së.

�� Të analizohet konsumi minimal gjatë natës dhe përafërsisht të kalkulohen humbjet 
reale të ujit në zonat e matjes (në zonat ende të pa mbuluara me sistemin ekzistues 
SCADA, fushata për matjen e fluksit do të realizohet me fluksmatësin ultrasonik mobil).

�� Të hartohet një plan i hollësishëm për matjen e presionit në periudhë prej 24 orëve 
(prurjet në sistem, mesatarja dhe pika më e lartë në sistem). Fushata për matjen e pre-
sionit do të realizohet me llogerë të presionit.

�� Sanimi i rrjedhjeve të dukshme (sanimi i rrjedhjeve të dukshme dhe denoncuara), pa-
rapëlqehet që kjo të bëhet brenda 24 orëve nga pranimi i denoncimit, është pa dyshim 
ndërhyrja më evidente dhe më themelore e cila duhet të realizohet si prioritet më i lartë.

�� Të themelohet departamenti për zbulimin e rrjedhjeve.

Pasiqë trajnimi teorik rreth NRW-së është realizuar për personelin e NKP Ujësjel-
lësi Koçan gjatë këtij projekti, hapi tjetër real është të kalohet në implementimin e 
metodologjisë dhe teknikave të ofruara gjatë trajnimit për aktivitetet e zbulimit të rrjed-
hjeve në terren. NRW-ja nuk mund të zvogëlohet në qoftë se nuk ka përkushtim të fuq-
ishëm nga NKP Ujësjellësi Koçan për të ndërmarrë “Politika proaktive” drejt zbatimit të 
masave për zbulimin e rrjedhjeve. Themelimi i departamentit për zbulimin e rrjedhjeve 
dhe identifikimi i një numri adekuat të personelit për të punuar si pjesë përbërse e ekipit 
për NRW është një kërkesë absolute. Ekziston nevojë e qartë për të adresuar problemet 
dhe pengesat lidhur me futjen e një programi për reduktim të NRW-së brenda NKP 
Ujësjellësit Koçan. Adresimi i NRW-së kërkon një specialistë të dedikuar dhe motivuar 
duke i përdorur teknologjitë dhe “pajisjet më moderne”. Zbatimi i njohurive lokale 
për veprimtarinë e përditshme të sistemit të distribuimit dhe yrnekët e kërkesës së ujit 
gjithashtu është një çështje e rëndësishme.
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�� Reduktimi i humbjeve të dukshme të ujit (konsumi i pa autorizuar; kyçjet joligjore, 
vjedhja dhe mashtrimi; pasaktësitë e ujëmatësve të konsumatorëve; gabimet në bazën e 
të dhënave të konsumatorëve; gabimet gjatë grumbullimit dhe transferimit të të dhëna-
ve; selektimi dhe madhësia e ujëmatësve).

Masat afatmesme (deri në tre vite): 

�� Të azhornohet plotësisht kadastri i rrjetit të ujësjellësit dhe objekteve në sistemin GIS 
të sapoinstaluar.

�� Të fillohet me përdorimin e softuerit për modelim tashmë të dizajnuar në punën e 
përditshme, sidomos gjatë ndarjes së rrjetit në DMA.

�� Modeli hidraulik i rrjetit të ujësjellësit ofron qasje në vlerat e parametrave të hidrau-
likës dhe një përmbledhje të linjave kryesore të ujësjellësit, si dhe rrjetit të ujësjellësit 
në tërësi. Shkurt, modeli i hidraulikës është elementi kyç për sistemin e duhur të 
ujësjellësit. Kalibrimi i tij është i nevojshëm për të fituar vlerat e fluksit dhe presionit 
sikur në një sistem real. Është e mundur të krahasohen rezultatet e fituara nga modeli 
i hidraulikës me të dhëna të panumërta të grumbulluara në terren.

�� Ndarja e DMA-ve dhe të rejave në zona më të vogla (nën-DMA – permanente ose 
virtuale) me qëllim të interpretimit më të mirë të të dhënave të grumbulluara gjatë 
fushatës së matjes së presionit dhe fluksit. Caktimi i prioriteteve për nën-DMA-të me 
humbje më të lartë të ujit.

�� Analiza e saktësisë së ujëmatësve të konsumatorëve, baza e të dhënave për ujëmatësit e 
konsumatorëve (mosha, lloji, marka, klasa e saktësisë), si dhe procedurave për leximin 
e ujëmatësve dhe faturimin e konsumatorëve.

�� Vazhdimi i programit për ndërrimin e ujëmatësve të konsumatorëve, e cila gjë do të 
ndihmojë në reduktimin e humbjeve komerciale/NRW-së.

�� Të përdoren të dhënat e sistemit ekzistues SCADA dhe të hartohet një plan i detajuar 
për matjen e fluksit në periudhë prej 24 orëve për të mbuluar prurjet kryesore në sistem 
dhe rezervuarët kryesorë, stacionet e pompimit, DMA-të e përzgjedhura (me një ose 
dy prurje).
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Masat afatgjata (më gjatë se tre vite): 

�� Të reduktohet NRW-ja, e cila aktualisht vlerësohet në 65.95% (2014) e humbjeve të 
përgjithshme në rrjet duke e implementuar Planin e veprimit në vijim (implementimi i 
masave siç janë zbulimi proaktiv i rrjedhjeve, ndërrimi i gypave, reduktimi i presionit, 
etj.) në 42,30% deri në vitin 2017.

�� Ndërrimi i gypave të vjetërsuara dhe kyçjeve prej çelikut dhe hekurit të galvanizuar do 
të kontribuojë në zvogëlimin e humbjeve reale të ujit/NRW-së.

�� Të instalohen valvula për ulje të presionit në disa lokacione kritike me qëllim zvogëli-
min e presionit dhe zvogëlimin e variacioneve natë-ditë.

�� Implementimi dhe azhornimi i rregullt i Planit të veprimit për zvogëlimin e NRW-së.

5.3. Kosova: pilot ujësjellësi K.U.R. Prishtina sh.a. – Njësia 
operative: Lipjan

Analiza institucionale

Njësia operative Lipjan është ndërmarrja më e madhe rajonale për furnizim me ujë në 
kuadër të K.U.R. Prishtina, Kosovë e cila furnizon me ujë 46,326. NjO Lipjan përfshin 
qytetin e Lipjanit dhe 32 fshatra. NjO Lipjan i ofron shërbimet në vijim: 

�� Abstraction, treatment and distribution of potable water;

�� Collection and disposal of wastewater;

�� Maintenance and expansion of potable water network;

�� Maintenance and expansion of waste water network.
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Figura 21: Vendndodhja e NjO Lipjan (kaltërt e erët); Sipërfaqja e K.U.R. Prishtina (kaltërt e çelur)
Burimi: K.U.R. Prishtina

Meqenëse Njësia Operative Lipjan është pjesë përbërëse e K.U.R. Prishtina sh.a., analiza 
institucionale do të adresohet edhe për K.U.R. Prishtina. K.U.R. Prishtina është kompani 
rajonale e ujësjellësit e themeluar si shoqëri aksionare qysh  në qershor të vitit 2007, në 
pajtim me nenin 35.5 të rregullores së UNMIK 2001/6 për organizimin afarist, e cila ofron 
shërbime (ujësjellës dhe kanalizime) në pjesën juglindore, si dhe në Kosovën qendrore, 
për disa komuna (Podujevë, Obiliq, Fushë Kosovë, Shtime, Drenas (Gllogovc), një pjesë 
të Vushtrrisë (fshatrat: Prilluzhë, Stanovc, etj) si dhe komunën e sapoformuar të Graçan-
icës). Selia e administratës qendrore e Kompanisë është në Prishtinë, ku vepron nëpërmjet 
njësive operative që gjenden në çdo komunë. Kompania posedon licencë, të pranuar nga 
Zyra Rregullatore e Ujësjellëst dhe Kanalizimeve (ZRRUK), për realizimin e shërbimeve 
dhe veprimtarisë së vet. K.U.R. Prishtina e përcakton nivelin e shërbimeve në pajtim me 
kërkesat për standarde minimale të shërbimeve të përcaktuara sipas rregullores së ZRRUK. 

Për shkak të ndërprerjeve të furnizimit me ujë në disa zona dhe komuna, të gjitha buri-
met njerëzore dhe financiare janë të përqendruara në reduktimin e NRW-së (për të mini-
mizuar humbjet reale dhe plotësisht të eliminohen humbjet e dukshme), si dhe në maksi-
malizimin e të gjitha aktiviteteve drejt rritjes së normës së  arkëtimit. Misioni i përgjithshëm 
i K.U.R. Prishtina dhe njësive të saj operative është të sigurojë ujë të pijshëm në sasi dhe 
cilësi adekuate sipas standardeve të Organizatës Botërore të Shëndetësisë për të gjithë kon-
sumatorët pa dallim të racës, religjionit, kombësisë dhe gjinisë.

K.U.R. Prishtina mbikëqyret nga pronari (pushteti qendror i Republikës së Kosovës – 
Ministria e Zhvillimit Ekonomik (MZHE)) nëpërmjet Bordit të drejtorëve (BD), anëtarët e 
të cilit emërohen nga Kryeministri (të zgjedhur me shpallje publike, intervista, me mandat 
3 vjeçar dhe me mundësi të vazhdimit të mandatit edhe për 3 vite tjera) dhe komunave që 
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gjenden në fushëveprimin e kompanisë (zakonisht me mandat njëvjeçar për çdo komunë) 
si dhe Njësia e Monitorimit dhe Kontrollit (kuadro të ministrive). Kompania drejtohet 
nga Drejtori i Përgjithshëm, i emëruar nga BD. Drejtori i përgjithshëm ka kompetenca të 
lidh kontrata në emër të kompanisë, në pajtueshmëri me statutin dhe ligjet në fuqi, si dhe 
përgjigjet para Bordit të drejtorëve. Secila komunë ka nënshkruar kontratë për shërbime 
me K.U.R. Prishtina për ofrimin e shërbimeve ndaj komunave përkatëse.

Pronësia e aseteve të ndërmarrjes

Në pajtim me ligjin për Ndërmarrjet Shoqërore (NSH) nr. 03/L-087, i cili e përcakton ko-
rnizën juridike lidhur me të ushtruarit e të drejtave për NSH, pushteti qendror i Republikës 
së Kosovës, nëpërmjet Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik (MZHE) është pronari i Kom-
panisë së Ujësjellësit Rajonal Prishtina dhe të gjitha aseteve të tij. Në përgjithësi, MZHE e 
financon investimin kapital duke u bazuar në prioritetet e kompanisë dhe në projektet para-
prakisht të dorëzuara te MZHE-ja nga ana e kompanisë. Me të ardhurat e gjeneruara, K.U.R. 
Prishtina është në gjendje t’i mbulojë kostot operative dhe të mirëmbajtjes, por nuk është 
në gjendje të financojë investimet kapitale. Kështu, Kompania aplikon për grante, përveç 
në MZHE edhe në komunat të cilat i furnizon me ujë, si dhe në donatorët ndërkombëtarë. 

Llogarimbajtja qendrore, së bashku me kontabilitetin, faturimin dhe inventarizimin 
realizohen në njësinë qendrore në Prishtinë.Departamenti financiar i kompanisë e realizon 
amortizimin e të gjitha aseteve.

Planifikimi

K.U.R. Prishtina është përgjegjëse për përgatitjen e planit trevjeçar të biznesit, qëllimi i të 
cilit është të krijojë një vizion të përbashkët nëpërmjet K.U.R. Prishtina e cila iu mundëson 
të gjithë punonjësve të kuptojnë qëllimin e kompanisë për të pasur konsumatorë të kënaqur 
dhe t’i përqendrojë përpjekjet e saj në arritjen e objektivave strategjike, misioni dhe qëlli-
met e përgjithshme të cilat mund të rrisin efikasitetin dhe performancën e veprimtarisë së 
ujësjellësit.Plani trevjeçar është hartuar si dokument përfundimtar nga menaxhmenti i lartë, 
me ndihmën e departamentit financiar për çështjet lidhur me financat, si dhe me departa-
mentet teknike  për çështjet teknike. Plani i fundit i biznesit është hartuar për periudhën 
2015-2017, me detyrë për t’u rishikuar çdo vit. Pas mbarimit të çdo viti, Bordi i drejtorëve, 
brenda çerekut të parë të vitit, e vlerëson performancën e arritur nëse janë në pajtueshmëri 
me targetet e caktuara për vitin përkatës, siç janë: rritja e konsiderueshme e ujit të faturuar, 
rritja e normës së arkëtimit, ulja e NW-së, rritja e numrit të konsumatorëve në të kyçur 
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në rrjet, zvogëlimi i shpenzimeve, ruajtja e nivelit aktual të prodhimit të ujit, shërbime të 
përmirësuara ndaj konsumatorëve, etj. 

Një ndër objektivat kryesore strategjike – Reduktimi i NRW-së, qartë është cekur në 
planin e biznesit me aktivitete dhe hapa relativisht të hollësishme lidhur me atë se si do të ar-
rihen, por kryesisht pa mos caktuar një orar detyrash dhe fazash për arritjen e tyre, zbatimin 
e piketave të matshme dhe kapitale në performancën e përmirësuar. Plani trevjeçar duhet 
të miratohet nga Bordi i drejtorëve. Kompania  gjithashtu ka përgjegjësi për planifikimin e 
zgjerimit të mbulimit të shërbimit. 

Megjithëse zonat urbane janë mirë të mbuluara me këtë shërbim, ekzistojnë disa zona 
rurale, në administrim të komuniteteve (sisteme jo publike) ose sisteme individuale, të cilat 
mbeten jashtë mbulimit me këtë shërbim. Kompania vazhdimisht planifikon t’i zgjerojë 
shërbimet e saj edhe në zonat rurale, në pajtim me aftësinë e saj për të absorbuar skema të 
tilla pa mos pasur pasoja negative financiare dhe operative. 

Raportimi

K.U.R. Prishtina ka obligim që në baza vjetore të  rishikojë aktivitetet e realizuara gjatë 
vitit të mëhershëm duke e krahasuar performancën financiare dhe teknike me treguesit e 
projektuar të performancës për vitin që rishikohet brenda planit trevjeçar të biznesit. 

K.U.R. Prishtina i dorëzon Zyrës Rregullatore të Ujësjellësit dhe Kanalizimeve raporte 
mujore për treguesit kryesor të performancës teknike dhe financiare, të cilat i përfshijnë 
kategoritë në vijim:

Ofruesit e shërbimeve të ujit: Cilësia e ujit të pijshëm; Vazhdimësia e furnizimit; Mbu-
limi i shërbimit; Konsumi i matur në relacion me konsumin e përgjithshëm; Uji i pa fatu-
ruar; Ankesat vjetore në 1000 konsumatorë; Efikasiteti i numrit të personelit (ekipimi).

Treguesit financiar: Koeficienti i punës; Koeficienti i mbulimit të punës; Kostoja opera-
tive për njësi; Norma e arkëtimit

Për më tepër, kompania duhet të përgatis dhe t’i dorëzojë raporte mujore edhe Bordit 
të drejtorëve, para se të konvokohet takimi i tyre i rregullt mujor. Raporte i dorëzohen edhe 
Njësisë për Kontroll të Ndërmarrjeve Publike pranë Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik, si 
dhe Institutit Kombëtar për Shëndetësi Publike të Kosovës lidhur me cilësinë e ujit.
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Struktura organizative

Njësia operative Lipjan-K.U.R. Prishtina, si një ndër tetë njësitë operative të K.U.R. Prishti-
na, është themeluar për sigurimin e ujësjellësit dhe kanalizimeve për qytetin e Lipjanit 
dhe 32 fshatrave dhe ka kompetenca dhe përgjegjësi të kufizuara. Të gjitha përgjegjësitë 
themelore dhe të përbashkëta janë transferuar në Kompaninë e Ujësjellësit RajonalPrishtina. 
Struktura organizative e ujësjellësit është paraqitur në grafikun e strukturës organizative të 
NjO Lipjan në Figurën 22 në vijim:

Figura 22: Struktura organizative e NjO Lipjan 
Burimi: K.U.R. Prishtina

Kompetencat dhe përgjegjësitë e Qeverisë së Republikës së Kosovës realizohen nëpër-
mjet Bordit të drejtorëve. Kompaninë e drejton Drejtori i përgjithshëm (drejtori ekzekutiv) 
në bashkëpunim të drejtpërdrejtë me Drejtorin e financave dhe administratës (Drejtori 
financiar) dhe me Drejtorin ekzekutiv të financave (drejtori teknik).

Nën menaxhimin direkt (pa ndërhyrjen e drejtorive) të drejtorit të përgjithshëm orga-
nizohen departamentet e kontrollit të brendshëm dhe auditimit si dhe prokurimit.
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Burimet njerëzore

CAktualisht, NjO Lipjan/KUR Prishtina ka 43 punonjës, prej tyre 37 janë meshkuj ndërsa 
6 femra; 20 meshkuj dhe asnjë femër nuk punon në departamentin teknik, operativ dhe të 
mirëmbajtjes, ndërsa vetëm njëri është inxhinier.

Produktiviteti i personelit në 1,000 kyçje është 5.38 dhe 1.1 në 1,000 banorë të shërbyer 
(vetëm nëse përfshihen edhe punonjësit e NjO Lipjan).

Në fakt, ekziston mungesë e trajnimit të punonjësve të ujësjellësve, veçanërisht për per-
sonelin teknik. Gjatë viteve të fundit, palët e interesuara kanë përfituar aftësi dhe njohuri 
në fushën e menaxhimit operativ, NRW-së, rregullimit ekonomik, planifikim politikash 
dhe pajtueshmëri me shërbimet. Përkundër përparimit të dukshëm, nevojitet ngritje e më-
tutjeshme e kapaciteteve në fushën përmirësimit të efikasitetit (veçanërisht për aktivitetet 
e NRW-së), planifikim të investimeve kapitale dhe pajtueshmëri me shërbimet. Megjithatë, 
një numër aktivitetesh në fushën e NRW-së janë realizuar në kuadër të projektit “Reduk-
timi i NRW-së në Europën Juglindore”, financuar nga GIZ dhe “Programi për ujësjellës 
dhe kanalizime në Kosovë - Faza V”, financuar nga SDC. Për momentin, projektet e dona-
torëve luajnë rolin kryesorë në ngritjen e kapaciteteve të personelit të ujësjellësit të K.U.R. 
Prishtina. Asociacioni i ujësjellësit dhe kanalizimeve të Kosovës, SHUKOS, i themeluar 
në vitin 2001, gjithashtu synon krijimin e programeve më të strukturuara të trajnimit dhe 
ngritjes së kapaciteteve.

Përkushtimi i menaxhmentit ndaj reduktimit të NRW-së

Niveli aktual i NRW-së në sistemin e menaxhuar nga NjO Lipjan/K.U.R. Prishtina është 
54.89%, ndërsa i shprehur në vlera absolute të vëllimit është 1,036,400 m³. NjO Lipjan nuk 
ka strategji për zbulim të rrjedhjeve ose ndonjë pajisje për zbulim të rrjedhjeve. Pasiqë zbu-
limi i rrjedhjeve është shërbim i centralizuar dhe realizohet nga departamenti për zbulimin 
e rrjedhjeve pranë K.U.R. Prishtina, mund të pritet që në përgjithësi NjO Lipjan është e 
mbuluar me këtë shërbim. 

Mirëpo, pasiqë departamenti për zbulimin e rrjedhjeve ka vetëm një ekip prej 3-4 teknikëve, 
i drejtuar nga një inxhinier me përvojë dhe i pajisur me pajisje të mjaftueshme për moni-
torimin e fluksit dhe presionit, gjurmimin e gypave, zbulimin e rrjedhjeve, zbulimin e 
zhurmës, i cili ekip është përgjegjës për tetë komuna në përgjithësi, rekomandohet dhe 
është e domosdoshme që të themelohet një ekip i veçantë për zbulimin e rrjedhjeve pranë 
njësisë operative Lipjan. Ekziston përkrahje dhe përkushtim i fuqishëm i menaxhmentit 
për të gjitha aktivitetet që synojnë reduktimin e humbjeve të ujit në K.U.R. Prishtina. Kjo  
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mbështetet dhe theksohet në planin e biznesit për periudhën 2015-2017, ku reduktimi i 
humbjeve teknike dhe të dukshme mbetet një sfidë e madhe dhe një ndër prioritetet kryesore 
të menaxhmentit të K.U.R. Prishtina. 

Analiza e menaxhmetit operativ

Tiparet e infrastrukturës dhe rrjetit 

Burimet e ujit

NjO Lipjan/K.U.R. Prishtina

Popullsia e komunës së Lipjanit kryesisht furnizohet me ujë nëpërmjet: 

�� Puseve tek “Fabrika e letrës”, të cilat janë gjithsej 7 puse me kapacitet të plotë prej 80 l/s 
dhe kapacitet të instaluar prej 40 l/s, me kapacitet të rezervuarit prej 450 m³,    

�� Fusha e puseve tek “Lumi Sitnicar”, që përbën 5 puse, me kapacitet të plotës prej 40 l/s 
dhe kapacitet të instaluar prej 25 l/s, me kapacitet të rezervuarit prej 450 m³,

�� Fusha e puseve “Kufiri i Graçanicës”, që përbën 6 puse, me kapacitet të plotë prej 70 l/s 
dhe kapacitet të instaluar prej 40 l/s, me kapacitet të rezervuarit prej 350 m³,

�� me stacion të përforcuar të pompimit, uji nxirret me pompa dhe futet në 2 Rezervuare: 

�y Rezervuari në Gadime me  V= 1000 m³

�y Rezervuari në Gushtericë të epërme  V = 500 m³

�y Rezervuari në Janjevë  V = 200 m³

Sistemi i ujësjellësit i Lipjanit është paraqitur në Figurën 23.
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Figura 23: Rrjeti i ujësjelësit të qytetit të Lipjanit 
Burimi: NjO Lipjan/K.U.R. Prishtina 

Trajtimi i ujit

Uji i burimeve në Lipjan trajtohet nëpërmjet dy stacioneve të filtrimit që gjenden pranë 
Fabrikës së letrës dhe pranë kufirit të Graçanicës. Stacioni i filtrimit pranë Graçanicës është 
ndërtuar në vitin 2010, ndërsa ai tek Fabrika e letrës në vitin 1980/1995.

Procesi i trajtimit përbëhet vetëm prej dezinfektimit me klor;

�� rezervuari për trajtim, 2,390 m³.

Kapaciteti i rezervuarëve

TEkzistojnë disa rezervuare uji që e furnizojnë qytetin e Lipjanit dhe fshatrat e tjera. Vëllimi 
i përgjithshëm i këtyre rezervuarëve është 2,390 m³ (450 m³, 240 m³, 1,000 m³, 500 m³, 200 
m³). Të gjitha rezervuarët janë në gjendje të mirë, plotësisht dhe vazhdimisht funksional. 
Pastrimi, testimi dhe dezinfektimi i rezervuarëve ndodh dy herë në vit.

Për shkak të lartësisë mbidetare, disa vendbanime që gjenden pranë rezervuarëve nuk mund 
të furnizohen drejtpërdrejtë nga këto rezervuare, kështu përdoren pompa përforcuese. 
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Rrjeti i distribuimit

Rrjeti i distribuimit të NjO Lipjan/K.U.R. Prishtina ka gjatësi të përgjithshme prej 200 km 
dhe përbëhet prej gypave AC (20%), HDPE (75%), DCI, PVC (5%) me diametra prej 50 
mm deri 315 mm. Numri i valvulave në rrjetin e distribuimit është 250; ekzistojnë 11 hid-
rantë (2 brenda në qytet dhe 9 nëpër fshatra). Rrjeti i furnizimit të ujit në çdo zonë është i 
degëzuar dhe lakuar.

Presioni mesatar i rrjetit të ujësjellësit të Lipjanit është rreth 3,1 bare. 

Dokumentacioni për infrastrukturën dhe rrjetin

Ekzistojnë harta digjitale për qytetin e Lipjanit në AutoCAD që nga viti 2010, pa mos e 
mbuluar tërë rajonin.  

Aktualisht, nuk ka ekip të themeluar për GIS në NjO Lipjan/K.U.R. Prishtina. Ky shërbim 
është i centralizuar në selinë në Prishtinë, nëpërmjet një departamenti të veçantë për GIS, 
që punon me softuerin ArcGIS. Nuk ka azhornim aktiv të rrjetit me GIS në Njësinë opera-
tive. Vetëm skica dhe fotografi bëhen gjatë rindërtimit të rrjetit dhe sanimit të rrjedhjeve, të 
cilat pastaj transferohen në format DWG dhe i dorëzohen zyrës për GIS në K.U.R. Prishtina. 

Menaxhimi me rrjetin

Nuk ka të themeluar ekip për Modelim hidraulik në NjO Lipjan/K.U.R. Prishtina. Edhe ky 
shërbim sigurohet nga zyra qendrore në Prishtinë. 

Ekziston sistemi SCADA vetëm tek stacionet kryesore të trajtimit të ujit për K.U.R. Prishti-
na. Nuk ka të instaluar pika të tjera të monitorimit të fluksit dhe presionit të ujit në rrjetin 
e ujësjellësit (disa aktivitete tashmë janë përgatitur dhe kanë filluar). 

Rrjeti i ujësjellësit në NjO Lipjan/K.U.R. Prishtina nuk është ndarë në DMA dhe nuk ekzisto-
jnë zona DMA të identifikuara dhe verifikuara. Pasiqë nuk ka të dhëna për matje të presionit 
dhe fluksit gjatë natës, ende nuk është bërë analizë më e thellë e NRW-së.
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Konkluzionet dhe rekomandimet

Një  ndër faktorët kryesorë që  ndikon në efikasitetin dhe qëndrueshmërinë e shërbi-
meve, si dhe në Njësinë operative/K.U.R. Prishtina në përgjithësi, është niveli i lartë i Ujit 
të pa faturuar (NRW). Në bazë të të dhënave të fundit për vitin 2014, vlera e NRW-së për 
NjO Lipjan është 54,81% e prurjeve të përgjithshme në sistem, ndërsa sipas vlerës absolute 
është 1,036,400 m³/vit. Vlera aktuale e NRW-së me të vërtetë  duhet ta shqetësojë NjO 
Lipjan/K.U.R. Prishtinën dhe kjo tregon për nevojën urgjente për veprime dhe vazhdimin 
e aktiviteteve tashmë të filluara në drejtim të reduktimit të NRW-së. 

Duke u bazuar në pjesën teknike të raportit, sfidat kryesore teknike të NjO Lipjan/K.U.R. 
Prishtinës mund të grupohen në masa dhe aktivitete afatshkurtre, afatmesme dhe afatgjata.

Masat afatshkurtre (më pak se një vit): 

�� Të azhornohet kadastri i rrjetit dhe objekteve të ujësjellësit të NjO Lipjan/K.U.R. Pris-
htina, të krijohet sistemi GIS dhe Modeli hidraulik për rrjetin e Lipjanit nga ana e ekipit 
për GIS/HM që gjendet në Prishtinë; Fuqimisht rekomandohet lëshimi i licencës për 
softuerin GIS për qëllimi shikimi. 

�� Dizajni i DMA-ve në tërë rrjetin e ujësjellësin për të siguruar furnizim të ujit pa mos 
ndikuar në cilësinë e ujit. Kjo më tutje përfshin edhe konfirmimin e kufijve të jashtëm të 
sistemit, lartësinë/konturat e  DMA-ve, prokurimin e valvulave kufitare për të siguruar 
funksionim të duhur të DMA-ve, si dhe të bëhet gjetja e ujëmatësve për të matur flukset 
e njëhershme, nëse është e mundur.

�� Të hartohet një plan i hollësishëm për matjen e presionit gjatë 24 orëve (prurjet në 
sistem, mesatarja dhe pika më e lartë në sistem me ndihmën e ujëmatësve mekanik 
tashmë të instaluar ose fluksmatësve ultrasonik mobil). Fushata për  matjen e presionit 
do të kryhet me ndihmën e llogerëve të presionit.  

�� Të themelohen së paku një ose dy DMA.

�� Të hartohet një strategji dhe/ose plan veprimi për reduktimin e NRW-së.

�� Të analizohet konsumi minimal gjatë natës dhe të kalkulohen përafërsisht humbjet 
reale të ujit në zonat e matjes.
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�� Sanimi i rrjedhjeve të dukshme (sanimi i rrjedhjeve të dukshme dhe të denoncuara) 
brenda 24 orëve nga pranimi i denoncimit është pa dyshim një ndër ndërhyrjet më 
evidente dhe themelore që duhet të implementohet si prioritet parësor.

�� Të themelohet një departament për zbulim të rrjedhjeve sepse departamenti për zbuli-
min e rrjedhjeve në Prishtinë duhet të mbulojë një territor të madh dhe në fakt është e 
pamundur të realizojë aktivitete për zbulim të rrjedhjeve në tërë territorin që e mbulon. 
Pasiqë trajnimi teorik mbi NRW-në është realizuar për personelin e NjO Lipjan/K.U.R. 
Prishtinës gjatë realizimit të projektit, hapi tjetër real do të ishte drejt implementimit 
të metodologjisë dhe teknikave të mësuara gjatë trajnimit në lidhje me aktivitetet e 
ndryshme për zbulimin e rrjedhjeve. Themelimi i një departamenti për zbulimin e 
rrjedhjeve dhe identifikimi i një numri të përshtatshëm të personelit për të punuar si 
pjesë përbërëse në ekipin për NRW paraqet një prioritet absolut. Ekziston një nevojë 
qartësisht e definuar për të adresuar problemet dhe pengesat lidhur me futjen e pro-
gramit për reduktim të NRW-së në NjO Lipjan. Adresimi i NRW-së kërkon specialistë 
shumë të motivuar dhe trajnuar që do të përdorin teknika dhe pajisje më moderne. 
Përdorimi i njohurive lokale për të kuptuar veprimtarinë e përditshme të sistemit të 
ujësjellësit dhe yrnerkëve të kërkesës së ujit është gjithashtu thelbësore.

�� Reduktimi i humbjeve të dukshme (konsumi i pa autorizuar; kyçjet joligjore, vjedhja 
dhe mashtrimi; pasaktësitë e ujëmatësve; gabimet në databazën e konsumatorëve; 
gabimet gjatë grumbullimit dhe transferimit të dhënave; selektimi dhe madhësia e 
ujëmatësve).

Masat afatmesme (prej një deri tre vite):

�� Të kalibrohet modeli hidraulik i rrjetit të ujësjellësit i cili do të ofronte qasje në vlerat 
e parametrave të hidraulikës dhe një përmbledhje të linjave kryesore të furnizimit, si 
dhe rrjetit të ujësjellësit në tërësi. Kalibrimi i tij është i nevojshëm për të fituar vlerat e 
presionit dhe fluksit sikur në një sistem real. Është e mundur të krahasohen rezultatet 
e fituara nga modeli hidraulik me të dhënat e shumta  nga matjet në terren.

�� Të instalohen pompa të ndryshme të shpejta në njërën nga katër pompat tashmë të 
instaluara që e furnizojnë qytetin e Lipjanit me qëllim të rregullimit të fluksit gjatë 
orëve të natës.

�� Të themelohen DMA në rrjet dhe të ndahen DMA-të e selektuara në më të vogla (nën 
- DMA  – permanente ose virtuale) me qëllim të interpretimit më të mirë të të dhënave 
nga fushatat e matjes së fluksit dhe presionit. Prioritizimi i nën-DMA-ve me humbjet 
më të larta të ujit.
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�� Analiza e saktësisë së ujëmatësve të konsumatorëve, databaza e ujëmatësve të konsuma-
torëve (mosha, lloji, marka, klasa e saktësisë) dhe procedurave për leximin e ujëmatësve 
dhe faturimin.

�� Vazhdimi i programit për ndërrimin e ujëmatësve të konsumatorëve e cila do të 
ndihmojë në reduktimin e humbjeve komerciale/NRW-së.

Masat afatgjata (më shumë se tre vite):

�� Të reduktohet NRW-ja që aktualisht është  54.81% (2014) e prurjeve të përgjithshme në 
sistemin e ujësjellësit duke e realizuar Planin e veprimit (përkatësisht, implementimin 
e masave si p.sh. zbulimi proaktiv i rrjedhjeve, ndërrimi i gypave, reduktimi i presio-
nit...); në 46,30%  deri në vitin 2017.

�� Ndërrimi i gypave të vjetërsuara dhe harxhuara dhe gypave të çelikut dhe hekurit në 
kyçjet e shërbimit do të kontribuonte në reduktimin e humbjeve reale të ujit/NRW-së.

�� Të instalohen valvula për reduktimin e presionit në disa pika kritike me qëllim reduk-
timin e presionit dhe variacioneve ditë-natë.

�� Implementimi dhe azhornimi i rregullt i Planit të veprimit për reduktimin e NRW-së.
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6. BURIME TË TJERA TË DHËNAVE PËR NRW-NË NË 
EUROPËN JUGLINDORE

6.1. Lista e burimeve relevante të të dhënave për NRW-në në 
Europën Juglindore

Ekzistojnë dokumente që e analizojnë gjendjen e sektorit të ujësjellësve në Europën Jug-
lindore dhe në shtete konkrete. Këto dokumente,mes tjerash, e trajtojnë çështjen e reduk-
timit të NRW-së, por pa mos hyrë në hollësi siç e bën ky raport (përfshirë ekipet, pajisjet, 
procedurat, etj.). Vëmendje u kushtua gjatë selektimit të dokumenteve të tjera që synojnë 
përfshirjen e niveleve kombëtare dhe rajonale, si dhe duke kërkuar dokumente që janë sa 
më  moderne që është e mundur. Dokumentet vijuese janë selektuar për këtë qëllim:

Dokumenti 1: Raporti rajonal: Shërbimet e ujësjellësit dhe kanalizimeve në rajonin e 
Danubit–Gjendja e sektori (raporti SoS), Programi i Danubit për ujëra, maj 2015,

Dokumenti 2: Strategjia e reformave – Doracaku për Ndërmarrjet Komunale në sekto-
rin e ujit në Europën Juglindore, Qendra Rajonale e Mjedisit të Serbisë, korrik 2009,

Dokumenti 3: Analiza e përgjithshme e sektorit të ujësjellësit dhe funksionit të tyre 
drejt zhvillimit njerëzor në Bosnjë dhe Hercegovinë – Analiza e SVS, Programi MDG-F në 
Bosnjë dhe Hercegovinë, janar 2011,

Dokumenti 4: Plaforma e Ujit DANUBIS –depo online e burimeve për ndërmarrjet e 
ujësjellësit dhe kanalizimeve në Europën Juglindore, Lindore dhe Qendrore, 2015,

Dokumenti 5: Analiza e sektorit të ujësjellësve në Republikën e Maqedonisë, ADKOM 
(Asociacioni i ndërmarrjeve publike në Republikën e Maqedonisë), 2014,
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Dokumenti 6: Raporti për Projektin e Bençmarkimit të Kompletuar në 28 ndërmarrje 
komunale të Republikës së Maqedonisë – Projekti për Përmirësimin e Shërbimeve Komu-
nale (MSIP)-Qeveria e Republikës së Maqedonisë dhe Banka Botërore, Bojan Ristovski, 
shkurt, 2014,

Dokumenti 7: Raporti vjetor mbi performancën e Ndërmarrjeve publike të Kosovës në 
vitin 2014-Zyra Rregullatore e Ujësjellësve dhe Kanalizimeve, shtator, 2015.

6.2. Krahasimi (bençmarkimi) me burimet e tjera të të dhënave 
mbi reduktimin e NRW-së në Europën Juglindore

E bëmë krahasimin/bençmarkimin e analizave themelore të këtij raporti me burimet rel-
evante të të dhënave në temën e NRW-së në nivel kombëtar dhe rajonal. Mund të themi 
që të dhënat e grumbulluara nuk dallojnë shumë brenda periudha të ndryshme kohore 
të grumbullimit të tyre, si dhe brenda madhësisë së mostrës së ndërmarrjeve publike dhe 
saktësisë së të dhënave të cilat kompanitë rajonale të ujësjellësit i kanë vënë në dispozicion. 
Tabela më poshtë i krahason gjetjet themelore të këtij raporti kundrejt burimeve të tjera të 
të dhënave mbi NRW-në në Europën Juglindore:
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Tabela 25: Bençmarkimi me burimet e tjera të të dhënave

BURIMI I TË DHËNAVE BDHEH MQD KOS
NRW (%)

Vlerësimi rajonal 58 49,29 56,58
Dokumenti 1 55 62 58
Dokumenti 2 50 <60 59
Dokumenti 3 60 - -
Dokumenti 4 60,47 (2014) 60,50 (2014) 56,81 (2013)
Dokumenti 5 - 59,92 (2012) -
Dokumenti 6 - 44,7 (2012) -
Dokumenti 7 - - 57 (2014)

MATJA E KONSUMIT TË UJIT TEK KONSUMATORËT (%)
Vlerësimi rajonal 91 96,6 86,7
Dokumenti 1 >80 92 90
Dokumenti 2 - - -
Dokumenti 3 62 - -
Dokumenti 4 94,6 (2014) 89,17 (2014) 91,88 (2013)
Dokumenti 5
Dokumenti 6 - 87,07 (2012) -
Dokumenti 7 - - 92 (2014)

MBULIMI I POPULLSISË ME SHËRBIMIN E UJËSJELLËSIT (%)
Vlerësimi rajonal 72 86 69,73
Dokumenti 1 Mesatarisht 74
Dokumenti 2 - - -
Dokumenti 3 >50 - -
Dokumenti 4 81,50 (2014) 86,33 (2014) 81,13 (2013)
Dokumenti 5
Dokumenti 6 - 91,45 (2012) -
Dokumenti 7 - - 84 (2014)

PËRQINDJA E ARKËTIMIT (%)
Vlerësimi rajonal 80 76,84 74
Dokumenti 1 85 90 70
Dokumenti 2 - - -
Dokumenti 3 80 - -
Dokumenti 4 82,24 (2014) 89,68 (2014) 70,72 (2013)
Dokumenti 5
Dokumenti 6 - 95,7 (2012) -
Dokumenti 7 - - 74 (2014)

KONSUMI KONKRET I UJIT PËR FRYMË (L/PËR FRYMË/DITË)
Vlerësimi rajonal 140 142 48
Dokumenti 1 170 160 80
Dokumenti 2 - - -
Dokumenti 3 - - -
Dokumenti 4 148,4 (2014) 177,9 (2014) 114,97 (2013)
Dokumenti 5 - 200 (2013) -
Dokumenti 6 - 128,1 (2012) -
Dokumenti 7 - - -
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7. ANALIZA RAJONALE E GJENDJES AKTUALE NË 
BAZË TË INFORMATAVE TË PROJEKTIT DHE 
BURIMEVE TË TJERA TË DHËNAVE

7.1. Vlerësimi rajonal i aspekteve teknike të reduktimit të 
NRW-së

CTipar i përbashkët i ujësjellësve në Europën Lindore është se kanë qenë të themeluar (e 
njëjta gjë vlen për pjesën dërrmuese të kompanive rajonale të ujësjellësit) gjatë epokës së 
ish sistemit socialist dhe gjatë 30 viteve të fundit kanë kaluar nëpër një transformim të 
dhimbshëm duke u përpjekur të krijojnë stilin europian të funksionimit dhe nivelin e tij 
të standardeve. Një pasojë e sistemit të vjetër të zhvillimit dhe organizimit është sektori i 
decentralizuar i ujësjellësve, ku pronësia dhe menaxhimi i sistemeve të ujësjellësve realizo-
het në nivel lokal, me përfshirje të kufizuar të sektorit privat – e cila gjë rezulton me 55% 
gjithsej të nivelit të NRW-së. Tendenca e NRW-ës dallon ndërmjet shteteve. Për shembull, 
përqindja e NRW-së në Maqedoni dhe Bullgari ka një tendencë në rritje, kurse përqindja e 
NRW-së në Bosnjë dhe Hercegovinë, Rumani dhe Moldavi shënon rënie. 

Shumë rrallë gjenden shembuj të kompanive publike që realizohen vetëm në nivel komunal. 
Në vend të kësaj, rreth 76% e popullsisë së Europës Juglindore furnizohet me ujë prej siste-
meve publike të ujësjellësit që mbulojnë qytete më të mëdha, ndërsa pjesa tjetër e popullsisë 
(zakonisht ato që jetojnë në zona rurale) furnizohen me ujë nëpërmjet sistemeve lokale të 
ujësjellësit ose nëpërmjet vetëmobilizimit në nivel të vendbanimeve më të vogla.

Përqindja e konsumit të matur vazhdimisht shënon rritje dhe aktualisht është 91%. Një 
ndër pengesat kyçe në këtë fushë është vështirësia e matjes së konsumit të konsumatorëve 
individual që jetojnë në ndërtesa apartamentesh kolektive. Matja e konsumit të ujit i mo-
tivon njerëzit që të përdorin ujin në mënyrë më të arsyeshme dhe ndikon në shprehitë e 
tyre konkrete të konsumit.
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Konsumi konkret aktual është rreth 140 l/për frymë/ditëdhe me siguri do të shënojë rënie, 
si dhe pritet që t’i afrohet standardit europian prej 120 l/për frymë/ditë.

Aktivitetet dhe procedurat për reduktimin e NRW-së në rajonin e Europës Juglindore ende 
nuk janë të mjaftueshme për shkak të mospasjes së burimeve teknike dhe financiare (pjesër-
isht) dhe për  shkak të menaxhimit jo të duhur të burimeve njerëzore. Shumica e ndër-
marrjeve të ujësjellësit në rajon ende nuk kanë themeluar ekipe për GIS dhe për zbulim të 
rrjedhjeve. Pikërisht në këtë segment të veprimtarisë së ujësjellësve ekziston një mundësi 
për intensifikimin e shkëmbimit dhe bashkëpunimit me sektorin privat.

Linjat e distribuimit zakonisht janë hallka më e dobët e sistemit të furnizimit me ujë.Kjo në 
veçanti ka të bëjë me rrjetin sekondar. Tubacionet janë kryesisht 30 vite të vjetra.Defektet e 
mëdha zakonisht sanohen relativisht shpejtë, mirëpo ka shumë defekte të vogla (rrjedhje) në 
rrjetin sekondar të rrjetit që në mënyrë kumulative e rrit përqindjen e rrjedhjeve në sistem. 
Nuk ka program për zbulimin aktiv të rrjedhjeve, ndërsa defektet zakonisht sanohen pas 
denoncimit të tyre.

Ekziston mungesë e shkëmbimit cilësor së të dhënave që në përgjithësi ndikon në statusin e 
sistemit të ujësjellësit dhe objekteve përkatëse. Shpeshherë, ekziston mungesë e informatave 
të sakta rreth lokacionit, gjatësisë së tubacionit përkatës, kapaciteteve të puseve, statusit të 
pompave, etj.Kështu, ekziston nevoja urgjente për futjen e një sistemi të duhur të menax-
himit në ujësjellësit e rajonit.

Shumica e sistemeve të ujësjellësit nuk kanë zona DMA të themeluara.

7.2. Vlerësimi rajonal i praktikave institucinale dhe menaxherike 
për reduktimin e NRW-së

Nga pikëpamja institucionale, sektori i ujësjellësit në vendet e Europës Juglindore është 
në përgjegjësi të komunave, ndërsa pjesa dërrmuese e ujësjellësve është në pronë të vetë 
komunave. Gjatë reformave të vitit 2007 në Kosovë, u realizua procesi i regjionalizimit të 
ujësjellësve që rezultoi në 7 njësi rajonale më të mëdha për furnizim me ujë. 

Shumica e shërbimeve komunale në rajon janë nën ombrellën e komunave, të cilave iu 
mungojnë të dhëna për infrastrukturën e ujësjellësve, të ardhurat e gjeneruara, koston e 
krijuar, investimet e nevojshme dhe cilësinë e shërbimeve të ofruara. Për më tepër, ekziston 
ndikim i lartë politik në procesin e vendim-marrjes lidhur me veprimtarinë e tyre afariste, 
cilësinë e shërbimeve dhe investimeve të reja.
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Ndërmarrjet publike në rajon funksionojnë në prag të profitabilitetit – që nënkupton se ato 
gjenerojnë të ardhura minimale të cilat nuk krijojnë shumë hapësirë për ndonjë investim 
më të madh. Në përgjithësi, tarifat janë mjaftë të ulëta që rezulton edhe në mungesën e 
financave për mirëmbajtjen e vazhdueshme edhe në investimet infrastrukturore, si dhe në 
programet e pranueshme për reduktim të NRW-së. Norma e arkëtimit është rreth 77% që 
nënkupton se ende ka hapësirë për përmirësim në këtë drejtim.

Disa kompani publike në vendet e Europës Juglindore tashmë kanë futur në zbatim planifi-
kim strategjik (kryesisht kompanitë publike më të mëdha), ndërsa të tjerët përgatisin vetëm 
plane vjetore. Gjithashtu ka edhe kompani publike që nuk bëjnë fare planifikim, ndërsa 
vendimet për veprimtarinë i marrin në baza ditore pa mos i konsideruar objektivat e ardh-
shme. Ajo çfarë është me rëndësi në këto raste është fakti se planifikimi i mirëmbajtjes dhe 
sanimi ndodhin vetëm në raste urgjente. Për më tepër, planet aktuale mezi e konsiderojnë 
segmentin e reduktimit të NRW-së, prandaj ekziston nevoja për hartimin e planeve më 
realistike dhe më të hollësishme të veprimit për reduktimin e NRW-së në tërësi.

Kompanitë publike në rajonin e Europës Juglindore zakonisht punësojnë më shumë njerëz 
se sa është nevoja për veprimtarinë e tyre, e cil rezulton në uljen e produktivitetit afarist 
dhe rritjen e kostos operative. Nga ana tjetër, pa dallim të faktit që ujësjellësit kanë tepricë 
të personelit, ekziston mungesë evidente e fuqisë së trajnuar dhe cilësore të punës. Kjo në 
veçanti shihet në themelimin e ekipeve për GIS dhe ekipeve për zbulim të rrjedhjeve sepse 
këto kërkojnë procedura delikate operative dhe pajisje të duhur. Ngritja e kapaciteteve të 
burimeve njerëzore është një ndër sfidat kryesore drejt rritjes së efikasitetit operativ të eko-
nomive të ujit, ndërsa së bashku rritet edhe standardi i shërbimeve dhe reduktimi i NRW-së.

I tërë rajoni vuan nga mungesa e të dhënave relevante dhe të sakta reth sistemeve të 
furnizimit me ujë dhe këto hendeqe zakonisht mbulohen me vlerësime të përafërta. Mund 
të shpresohet se kjo situatë do të përmirësohet nëpërmjet monitorimit të duhur të tregueseve 
të biznesit dhe futjes së procedurave të bençmarkimit (krahasimit), si dhe menaxhimit të 
aseteve të ujësjellësve.

Qasshmëria dhe transparenca e të dhënave dhe informatave të sistemet të ujësjellësve për 
veprimtarinë e tyre në përgjithësi është në nivel të ulët, por me një tendencë të vogël për-
mirësimit. Nga ana tjetër, është evidente se kënaqësia e konsumatorëve rritet, ndërsa mbro-
jtja e konsumatorit është në nivelin më të lartë në nëntë shtetet që kanë themeluar organe 
rregullatorë në këtë sektor.
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8. KONKLUZIONET DHE REKOMANDIMET

Gjatë procesit të aplikimit në projektin „Reduktimi i ujit të pa faturuar (NRW) në vendet e 
EJL“, u grumbulluan dhe analizuan të dhëna për 24 kompani të ujësjellësve nga Bosnja dhe 
Hercegovina, Maqedonia dhe Kosova. Pastaj vijoi analiza e hollësishme e 9-të kompanive 
partnere të ujësjellësit. Në fund, u realizuan aktivitete dhe vizita në terren në 3 pilot ujësjel-
lës. Kjo mundësoi për krijimin e njohurive gjithëpërfshirëse për gjendjen dhe problemet 
aktuale lidhur me NTW-në e këtyre tri shteteve dhe në rajonin e EJL-së në tërësi. Megjithëse 
ka shembuj pozitiv, mund të konkludohet se reduktimi i NRW-së mbetet një pengesë se-
rioze siç mund të shihet nga treguesit e grumbulluar gjatë realizimit të projektit. Kapitulli 
5 ofron edhe konkluzione dhe rekomandime konkrete për pilot ujësjellësit edhe merret me 
konkluzionet dhe rekomandimet në nivel kombëtar dhe rajonal nga pikëpamja teknike, 
institucionale dhe financiare.     

Sa i përket reduktimi të kostove dhe rritjes së efikasitetit energjetik, reduktimi i NRW-së 
bëhet shumë i rëndësishëm. Është evidente se disa ujësjellës në rajon posedojnë pajisje të 
duhur për zbulimin e rrjedhjeve, ndërsa të tjerët kanë caktuar edhe personel për realizimin 
e këtyre aktiviteteve. Sidoqoftë, ende mungojnë hapa dhe rezultate konkrete. Megjithëse 
nuk ka të dhëna zyrtare, vlerësohet se ujësjellësit në Bosnjë dhe Hercegovinë dhe Kosovë 
e posedojnë pjesën më të madhe të pajisjeve të nevojshme, ndërsa gjendja në Maqedoni 
është shumë më keq. Në përgjithësi, pajisjet për NRW, të cilat ose iu alokohen ose blihen, 
shpeshherë mbeten të papërdorura për shkak se ose menaxhmenti nuk i mbështet këto 
aktivitete (p.sh. nuk ka automjet në dispozicion për transportin e ekipeve të zbulimit të 
rrjedhjeve) ose për shkak se pjesëtarët e ekipit të zbulimit të rrjedhjeve janë caktuar me 
detyrë në ndonjë vend tjetër (leximin e ujëmatësve, mirëmbajtje,  etj.). Arsyeja për këtë është 
mungesa e përkushtimit nga menaxhmenti për ta adresuar këtë problem si dhe për shkak 
të mungesës së vetëdijesimit për këtë rëndësi. Përkundër kësaj, si rrjedhojë e aktiviteteve të 
projektit, disa menaxherë dhe drejtorë teknik kanë demonstruar një ekspertizë, interesim 
dhe përkushtim të kënaqshëm për të gjitha aktivitetet e projektit.  
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Niveli i vetëdijesimit për ujin e pa faturuar 

Vetëdijesimi për ujin e pa faturuar është nj aspekt shumë i rëndësishëm me qëllim të hartimit 
dhe realizimit të masave të duhura  për NRW-në të kompanive të ujësjellësit. Megjithëse qe-
veritë, organet rregullatorë dhe ujësjellësit po përjetojnë rritje të vetëdijesimit për rëndësinë 
e vlerësimit të përpiktë  dhe kontrollit efikas të humbjeve të ujit si mjete për ruajtjen e 
burimeve ujore ndonëse përballen me komunitete në rritje, praktika mezi  mund të paraqes 
prova të veprimeve të ndërmarra për vlerësimin adekuat të nivelit të vetëdijesimit tek kom-
panitë e ujësjellësit. Edhe pse niveli i lartë i NRW-së në EJL është i mirënjohur, ndërsa 
reduktimi i tij njihet si prioritet nga të gjithë profesionistët dhe vendim marrësit e rajonit, 
masat që janë ndërmarr për reduktimin e NRW-së (ujit të pa faturuar) ende janë të rralla 
dhe rezultatet e tyre të kufizuara.

Me qëllim të vlerësimit të vetëdijesimit për mundësinë e reduktimit të NRW-së me masa të 
përshtatshme menaxherike, por gjithashtu t’i shmangemi përgjigjeve të thjeshta me ‘po/jo’ 
të ujësjellësve partnerë rreth vetëdijesimit të tyre për NRW-në, si dhe u realizua një analizë 
e thellë duke përdorur një pyetësorë gjysmë të strukturuar dhe intervista me personalin 
menaxherik dhe teknik të ujësjellësve. Gjithsej kishte 23 pyetje për praktikat aktuale të 9-të 
ujësjellësve partnerë, të ndarë në tetë grupe: krijimi i hartës së aktiviteteve; ekipet e zbulimit 
të rrjedhjeve; asetet e ekipeve për zbulimin e rrjedhjeve; themelimi i DMA-ve; matja e fluksit 
dhe përcaktimi i ujit të pa faturuar; zbulimi sistematik i rrjedhjeve; kontrolli i valvulave dhe 
hidrantëve dhe përditësimi i rregullt i rrjetit (GIS, Modelimi i hiraulikës). 

Rezultatet e pyetësorit kanë treguar se niveli i vetëdijesimit (vlerësimi është bazuar në aktiv-
itetet që janë në implementim e sipër), është rreth 50% në të gjitha 9-të ujësjellësit partnerë 
(në shkallë prej 0-100%). Niveli më i lartë i vetëdijesimit arrin 71% (Klladushë të Madhe), 
ndërsa më i ulët prej 35% është evidentuar në Drenas dhe Podujevë. Megjithëse përkrahja 
e siguruar nga menaxhmenti për reduktimin e ujit të pa faturuar është vlerësuar me pikë 
maksimale (100%), ekzistimi i ekipeve të përkushtuar si parakusht për adresimin e NRW-së 
në bazë të rregullt është vlerësuar me. Niveli më i ulët prej mesatarisht 27% është regjistruar 
për zbatimin e modelimit të hidraulikës për rrjetet e furnizimit me ujë.

Aktivitetet e projektit përqendrohenin në rritjen e vetëdijesimit për të gjithë palët e interesuara 
dhe në shkëmbimin e përvojave, e cila u arrit nëpërmjet rezultateve të pritshme që rridhnin 
nga aktivitetet plotësuese të realizuara gjatë kohëzgjatjes së projektit. Për shembull, përveç 
aktiviteteve të planifikuara në kuadër të projektit, ujësjellësi i Klladushës së Madhe e ndihmoi 
ujësjellësin e Koçanit të instalojë sistemin GIS. Ujësjellësit e Kalesija dhe Banoviçi (BdheH) e 
vizituan ujësjellësin në Klladushë të Madhe për të shkëmbyer përvojë lidhur me sistemin GIS 
dhe përfitimet e sistemit SCADA. Të gjithë u pajtuan se shkëmbimet e tilla kombëtare dhe 
rajonale të shkëmbimit të përvojave dhe ekspertizës në kuptim të zbatimit të zgjidhjeve dhe 
qasjeve tashmë të testuara janë rruga e duhur drejt reduktimit të NRW-së në EJL.
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Menaxhimi me NRW-në nuk është një aktivitet i njëhershëm ose një aktivitet që ka të bëjë 
vetëm me departamentet teknike. Ai kërkon përkushtim dhe përfshirje afatgjate nga të gjithë 
departamentet e ujësjellësit, përfshi dhe departamentet financiare dhe të administratës, 
distribuimit, shërbimin e konsumatorëve dhe departamentet tjera.

Pikëpamja teknike

Reduktimi i NRW-së në EJL kërkon ndërrimin e zbulimit pasiv të rrjedhjeve, e cila është 
praktikë e zakonshme e ujësjellësve, me zbulim aktiv të rrjedhjeve. Për këtë qëllim, ujësjel-
lësit patjetër duhet të themelojnë ekipet për zbulim të rrjedhjeve dhe ekipet për GIS. Ky 
proces duhet shoqëruar me ndryshimet në sistematizimin e vendeve të punës dhe organiz-
imin e përgjithshëm të ujësjellësve. Këtyre ekipeve të reja duhet t’u mundësohen trajnime 
adekuate nëpërmjet themelimit të qendrave rajonale dhe kombëtare të trajnimit, të cilat do 
të ofrojnë, mes tjerash, ngritjen e kapaciteteve në këtë sektor. Për më tepër, rekomandohet 
opsioni për të angazhuar ofrues të jashtëm të shërbimeve në sektorin e NRW-së pasiqë ato 
mund të ofrojnë shërbime të plota ose të pjesshme (aktivitete konkretisht të targetuara). 
Sido që të jetë, këtë vendim duhet ta merr menaxhmenti, veçanërisht i atyre ujësjellësve më 
madhësi të vogël dhe me  kapacitete të kufizuara njerëzore dhe teknike.    

Ujësjellësit shpeshherë fillojnë me aktivitete për zbulimin e rrjedhjeve pa mos pasur plane 
dhe përgatitje paraprake. Faza preliminare kërkon definim të qartë të statusit të sistemit të 
ujësjellësit dhe komponentëve të tij, përkatësisht për t’u përgjigjur pyetjeve siç janë: sa është 
sasia e ujit të humbur, ku ndodhen ato, cilat arsyet për humbjet e ujit, çfarë masash duhet 
të ndërmerren për të reduktuar NRW-në dhe për të përmirësuar performancën e sistemit, 
çfarë masash duhet të ndërmarrën për të ruajtur masat e implementuara paraprakisht, etj. 
Këto pyetje mund të përgjigjen duke e interpretuar siç duhet bilancin e ujit dhe duke bërë 
analiza të hollësishme të veprimtarisë së ujësjellësit (siç janë matja e presionit dhe fluksit 
në disa pika të caktuara). Pasiqë të përgjigjen këto pyetje, është e një rëndësie të madhe 
të përcaktohen objektivat reale për reduktimin e NRW-së duke i përdorur Indikatorët e 
Performancës dhe Metodologjinë e IWA (l/kyçje/ditë, l/ km /ditë, faktorin ILI dhe të tjerë).   

Aktivitetet e projektit kanë verifikuar se ujësjellësve ende po iu mungojnë të dhëna të nevo-
jshme për objektet e sistemeve të tyre të ujësjellësit siç  janë të dhëna për gjendjen e objek-
teve, vendndodhjen e pompave dhe kapacitetin e burimeve, etj. Shpeshherë kjo rezulton 
në kalkulimin jo të duhur të NRW-së dhe tregueseve të tjerë dhe në perceptimin e gabuar 
(qoftë pozitiv ose negativ) rreth statusit të kompanisë, e cila në fund të ditës mund të shpie 
në konkluzione të gabuara. Kjo është edhe një arsye pse duhet të zbatohet menaxhimi i 
duhur i aseteve në kompanitë e ujësjellësit në EJL (shembull pozitiv është ujësjellësi në 
Klladushën e Madhe).
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Pasiqë të themelohen dhe trajnohen ekipet, si dhe të grumbullohen të gjitha të dhënat e 
nevojshme, rekomandohet që të realizohen aktivitete dhe hapat në vijim:

�� Të realizohet bilanci i ujit për të sistemin e ujësjellësit dhe zona konkrete DMA së paku 
një herë në vit. Metodologjia e IWA-sa duhet të zbatohet për krijimin e bilancit të ujit 
duke filluar së pari  me qasjen “nga lart-poshtë” dhe mandej të fillohet me qasjen më të 
sigurtë “nga poshtë-lart”.

�� Të vizitohen dhe inspektohen të gjitha objektet e ujësjellësve së paku një herë në vit për 
të verifikuar gjendjen e tyre, dëmet dhe rrjedhjet. Që të realizohet siç duhet ky aktivitet, 
të gjitha objektet thelbësore sidomos pusetat dhe tubacioni duhet të numërohet. Për më 
tepër, kur vizitohen dhe inspektohen pusetat e kanalizimeve, duhet të kihet konsideratë 
se rrjedhjet e ujit nga ujësjellësit shpeshherë përfundojnë në sistemin e kanalizimit sepse 
këto instalime janë të vendosura krah për krah me njëra tjetrën. Një qasje e tillë e mundë-
son detektimin e mandej edhe sanimin e rrjedhjeve të dukshme dhe kështu siguron 
reduktim efikas dhe efektiv të humbjeve të ujit.

�� Të zbatohet një  lloger për rrjedhjet në rrjet, nëse është e mundur, në departamentin GIS, 
që të përdoren databazat e rrjedhjeve për të definuar prioritetet e rindërtimit të rrjetit.

�� Së paku një herë në vit (varësisht nga gjatësia e rrjetit dhe madhësia e tubacionit) të 
realizohet “dëgjimi” i rrjetit (te valvulat ekzistuese, hidrantët dhe disa kyçje nëse është 
e mundur) me ndihmën e aparatit për detektim të zhurmës (geophone) për të zbuluar 
rrjedhjet potenciale.

�� Të definohen aktivitetet prioritare për reduktim të NRW-së, përkatësisht të bëhet analiza 
e kostos-benefitit për të përcaktuar masat që do të arrijnë një tregues të definuar (objek-
tiv) në mënyrë sa më efikase dhe kosto-efektive. Në ato raste kur ujësjellësit kanë sasi të 
mjaftueshme të ujit, prioriteti i parë duhet të jetë reduktimi i humbjeve komerciale dhe 
rritja e ujit të faturuar e rrjedhimisht edhe arkëtimi. Në rast se ka ndërprerje të furni-
zimit gjatë ditës, ashtu si ndodh shpeshherë me ujësjellësit e Kosovës dhe Maqedonisë, 
atëherë prioritet duhet të jetë reduktimi i humbjeve teknike. Kjo qasje do të rezultojë në 
furnizim 24 orësh për të gjithë konsumatorët, si dhe do të ofrojë mundësinë e kyçjes së 
konsumatorëve të tjerë dhe të rritet uji i faturuar.    

�� Është evidente se një numër relativisht i vogël i ujësjellësve kanë përcaktuar zona DMA 
dhe PMA. Këto dy masa zakonisht përdoren për të kontrolluar dhe prioritizuar humbjet 
(DMA) dhe për të ulur shpejtë humbjet teknike të ujit pa mjete të mëdha financiare dhe 
burime njerëzore (PMA). Themelimi i zonave DMA është parakusht për implementimin 
e aktiviteteve të matjes dhe zbulimit të rrjedhjeve. Prandaj, rekomandohet të fillohet me 
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themelimin e zonave DMA dhe PMA sa më shpejtë që është e mundur. Fatkeqësisht, ky 
rekomandim shpeshherë kërkon investime të majme financiare sepse kërkon ndërtimin 
e pusetave të reja, valvulave, rindërtimin e gypave, etj.

�� Ujësjellësit në EJL janë të ngarkuar me një numër të madh të kyçjeve joligjore, bajpaseve të 
ujëmatësve dhe lloje të ndryshme të konsumit joligjor të ujit, e cila e rrit në masë të madhe 
NRW-në. Prandaj, janë të nevojshme kontrollet e rregullta dhe sistematike në terren  të 
kyçjeve të amvisërive. Ujësjellësit që përdorin kamera inspektimi për profilet e vogla të 
gypave ose llokatorë për gypa metalike ose plastike për këto qëllime kanë demonstruar 
rezultate të mira në reduktimin e konsumit joligjor të ujit.

�� Mungesa e aktivitetit për matjen e konsumit të ujit në ndërtesat kolektive banesore për 
përdoruesit me tarifë të sheshtë shihet si problem, gjithashtu. Kjo ndodh kështu sepse 
ujëmatësist nuk mund të instalohen në apartamente individuale; kështu, në këtë rast 
rekomandohet instalimi i ujëmatësve të përbashkët dhe ndarja e konsumit sipas numrit 
të pjesëtarëve të amvisërisë. Madje edhe në rastet kur instalohen ujëmatës individual 
në apartamente, sërish rekomandohet një ujëmatës i përbashkët si ujëmatësi kryesorë. 
Konsumi joligjor, shpërdorimi i pa kontrolluar i ujit dhe paraqitja e dallimit ndërmjet 
ujëmatësit kryesor dhe shuma e kontrolluar e konsumit (apartamentet) do të shmangeshin. 

�� Të implementohet reduktimi i humbjeve komerciale me ndërrimin gradual të ujëmatësve 
të pasaktë ose të prishur. Së pari rekomandohet të ndërrohen të gjithë ujëmatësit dhe 
pastaj në mënyrë progresive të investohet në instalimin e ujëmatësve automatik. Kjo 
është një tendencë evidente e pranueshme në rajon, mirëpo jo për ato ujësjellës që kanë 
përqindje të lartë të ujëmatësve jofunksional. Kjo  masë nuk është praktike dhe nuk 
justifikohet ekonomikisht për ato ujësjellës të cilët ende nuk i kanë ndërruar të gjithë 
ujëmatësit jofunksional dhe ato që dështojnë të faturojnë konsumin real të ujit. 

�� Të ndërmerren aktivitet për te reduktuar përdorimin e energjisë elektrike me instalimin e 
pompave që kanë efikasitet të përmirësuar energjetik dhe me futjen e pompave energjike 
të llojllojshme, sidomos për ato sisteme që përdorin pompa për furnizimtë ujit.

Pikëpamja institucionale

Që të implementohen me sukses aktivitetet për reduktimin e NRW-së, është e nevojshme 
të ndryshojë performanca e ujësjellësit, të definohen procedura të reja dhe përmirësohen 
procedurat ekzistuese, si dhe të përmirësohet fluksi i informatave dhe komunikimi. Faza e 
parë kërkon hartimin e një plani të veprimit për reduktimin e NRW-së dhe menaxhimin e 
konsumit të ujit. Një plan i tillë përfshin analizë të hollësishme dhe planifikim të duhur të 
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aktiviteteve të ardhshme. Kjo ndikon në performancën e ujësjellësit dhe prandaj kërkon një 
riorganizim të caktuar brenda ujësjellësit, futjen e procedurave të reja të punës, formimin 
e ekipeve të reja, etj. Është e një rëndësie të madhe që planet e veprimit të përfshijnë objek-
tiva realistike sepse ujësjellësit shpeshherë kanë hequr dorë nga implementimi i planeve të 
veprimit si rrjedhojë e përcaktimit të objektivave jorealistike. Duke pasur parasysh ndërli-
kueshmërinë dhe rëndësinë e planeve të tilla të veprimit, është me rëndësi që menaxhmenti i 
ujësjellësit të merr vendim  për miratimin e një plani të tillë dhe të verifikojë implementimin 
e aktiviteteve në mënyrë periodike. Përveç planeve të veprimit për reduktimin e NRW-së, 
projekti i ka vështruar edhe nevojat vijuese për përmirësim: 

�� Shpeshherë ujësjellësve iu mungojnë të dhëna të sakta për aspektet e ndryshme të si-
stemeve të ujësjellësit dhe performancës së kompanisë. Prandaj, duhet të zhvillohet 
dhe përhapet një databazë e operacioneve dhe performancë, si dhe të përmirësohet 
vazhdimisht. Përqendrimi kryesorë duhet të jetë në futjen dhe integrimin e të gjitha 
aplikacioneve, softuerëve dhe sistemeve siç janë softueri i kontabilitetit, GIS, SCADA, 
HM, etj. Kjo përfundimisht do të rezultonte në futjen e sistemit për menaxhim me 
informata, i cili është një vegël e fuqishme menaxhimi për performancën e kompanisë.

��  Ndërgjegjësimi i menaxhmentit dhe vendim marrësve rreth rëndësisë së qasjes serio-
ze ndaj reduktimit të NRW-së është thelbësor. Asociacionet kombëtare të ujësjellësve 
duhet të punojnë vazhdimisht në ndërgjegjësimin e vendim marrësve lidhur me reduk-
timin e NRW-së. Projekti i kushtoi vëmendje të posaçme kësaj çështjeje dhe përfshiu 
një trajnim konkret për vendim marrësit e kompanive partnere. Një qasje e tillë ka 
kontribuar jashtëzakonisht për menaxherët e kompanive partnere për të marrë vendime 
lidhur me formimin e ekipeve të zbulimit të rrjedhjeve, blerjen e pajisjeve plotësuese 
dhe instensifikimin e aktiviteteve për NRW-në.

��  Projekti e ka demonstruar punën e përbashkët, komunikimin dhe shkëmbimin e për-
vojave ndërmjet kompanive të ujësjellësit edhe në nivel kombëtar edhe rajonal. Ko-
munikimi i realizuar nëpërmjet projektit rezultoi në realizimin e trajnimit dhe futjen 
e sistemit GIS në, ashtu siç implementohej në ujësjellësin e Klladushës së Madhe në 
ujësjellësin e Koçanit. Ky veprim nuk ishte planifikuar me projektin, por u realizua si 
rezultat i rritjes së ndërgjegjësimit të vendim marrësve, e përmirësoi komunikimin dhe 
shkëmbimin e përvojave. Kjo qasje gjithsesi duhet të ndiqet. 

�� Aktivitetet e projektit për NRW-në kanë identifikuar nevojën për futjen e procedurave 
të reja punës dhe komunikimit. Shpeshherë, aktivitete pozitive pezullohen për shkak 
të mospasjes së komunikimit efektiv dhe procedurave të definuara ndërmjet departa-
menteve dhe ekipeve brenda kompanisë. Është obligim i menaxhmentit të ndërmerr 
hapa për të adresuar këtë çështje në mënyrë efektive.
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��  Aktivitetet për NRW gjithashtu varen nga të dhënat e grumbulluara në terren kryesisht 
nga lexuesit e ujëmatësve (inkasanti). Roli i tyre është shumë i rëndësishëm sepse ata 
komunikojnë rregullisht me konsumatorin, ndërsa me leximin e ujëmatësve mund 
të inspektojnë instalimet e kyçjes së amvisërive në të cilat më së shpeshti ndodhin 
rrjedhje. Nga ana tjetër, rekomandohet që lexuesit e ujëmatësve të ndërrojnë zonat e 
leximit periodikisht dhe kështu e kontrollojnë njëri tjetrin. Kjo ndikon në reduktimin 
e humbjeve reale.  

Aspekti financiar

Mungesa e burimeve financiare shpeshherë përmendet si një nga arsyet më të mëdha për 
përqindjen e lartë të NRW-së, si dhe mungesa e zbulimit aktiv të rrjedhjeve. Kjo është vetëm 
pjesërisht e vërtetë pasiqë shumë aktivitete mund të implementohen me angazhimin e buri-
meve ekzistuese pa mos bërë investime të mëdha financiare. Kjo në radhë të parë përfshin 
inspektime të rregullta të objekteve dhe sistemeve të ujësjellësit dhe kanalizimeve, si dhe 
sanimit të rrjedhjeve të dukshme. Nga ana tjetër, është relativisht lehtë të bëhet një vlerësim 
i arsyetimit financiar dhe kthimit të investimit të investuar për realizimin e aktiviteteve për 
NRW. Prandaj, është shumë me rëndësi të ngritët vetëdijesimi i menaxhmentit nëpërmjet 
asociacioneve të ujësjellësve, si dhe të vazhdohet me theksimin e dobive të qasjes aktive për 
reduktimin e humbjeve të ujit.  

Ujësjellësit në rajonin e EJL-së kryesisht ankohen për tarifat e ulëta të shërbimeve të tyre 
thelbësore – ujësjellësin dhe kanalizimet. Qasja aktuale duket që është e paqëndrueshme 
dhe nevojitet të ndryshohet. Aktivitetet që synojnë rritjen e vetëdijesimit të pronarëve dhe 
themeluesve të ujësjellësve për nevojën e mbulimit të plotë të kostos së prodhimit dhe dis-
tribuimit të ujit duhet të jenë të vazhdueshme. Për më tepër, duke pasur parasysh periudhën 
e gjatë të arkëtimit, e cila ndikon në efikasitetin e kompanisë dhe aftësinë për të mbetur 
fitimprurëse, si dhe të modernizojë sistemet e ujësjellësit, është e nevojshme të identifikohen 
arsyet për normën e ulët të arkëtimit. 

Përgatitën:
Ekspert rajonal Uji i Pa faturuar: Bojan Ristovski
(Maqedonia dhe Kosova)
Ekspert rajonal Uji i Pa faturuar: Sead Badnjevic
(Bosnja dhe Hercegovina)
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INFORMATA TË PËRGJITHSHME - KOMUNA

Vendi:
Ju lutemi shkruajeni emrin e vendit tuaj

(kanë të drejtë: Bosnja dhe Hercegovina, Maqedonia, Kosova)

Shteti/Entiteti/Rajoni/Kantoni: Ju lutemi  shënoni ndarjen administrative.

Komuna: Ju lutemi shënoni emrin e komunës suaj.
Popullsia: Numri i banorëve.

Sipërfaqja: Shënoni vlerën km2

Numri i përgjithshëm i punëtorëve 
në të gjithë departamentet e 
komunës:

Meshkuj: 
Femra:
Gjithsej:

Shënoni numrin. 
Shënoni numrin. 
Shënoni numrin. 

Numri mesatar i 
pjesëtarëve të amvisërisë: 

0.0

Komuna ka departament të veçantë 
për çështje komunale?

 Po
 Jo

Numri i punëtorëve në 
departamentin e komunës çështje 
komunale:

Meshkuj: 
Femra:
Gjithsej:

Shënoni numrin. 
Shënoni numrin. 
Shënoni numrin. 

Kontakt informatat për personin 
përgjegjës të çështjeve komunale:

Emri: 
Tel:
Email:

Emri (emri i prindit) mbiemri
JU lutemi shënoni shtetin dhe prefiksin e zonës Shënoni email adresën aktive të 
personit

Informatat vijuese kanë të bëjnë vetëm me sistemin e ujësjellësit. Të gjitha informatat duhet të jenë për një komunë/
Ndërmarrje ujësjellësi. Në rast se bëhet fjalë për ndërmarrje rajonale, atëherë jepni informata për ndarjen konkrete 
komunale:

INFORMATA TË PËRGJITHSHME – NDËRMARRJA E UJËSJELLËSIT

Pronari/Themeluesi: Shënoni aksionarin më të madh të ndërmarrjes.

Emri i ndërmarrjes së 
ujësjell:

Ju lutem shënoni emrin e plotë të ndërmarrjes suaj.

Numri i përgjithshëm i 
punëtorëve në ndërmarrje:

Meshkuj:
Femra:
Gjithsej:

Shëno numrin.
Shëno numrin.
Shëno numrin.  

Ndërmarrja ka departamente të veçanta për 
ujësjellës dhe kanalizime:

 Po
 Jo

Numri i inxhinierëve 
në departamentin e 
ujësjellësit:

Meshkuj:
Femra:
Gjithsej:

Shëno numrin.
Shëno numrin.
Shëno numrin.  

Numri i punëtorëve në 
departamentet teknike të 
operacioneve dhe mirëmbajtjes të 
ndërmarrjes së ujësjell.:

Meshkuj:
Femra:
Gjithsej:

Shëno numrin.
Shëno numrin.
Shëno numrin. 

Shënoni shenjën V për personelin, makinerinë dhe 
pajisjet të cilat mund t’i vini në dispozicion për qëllimet 
e Projektit në departamentin përkatës të ujësjellësit (vini 
shenjën v për ato që vlejnë për ju):

 Ekip të veçantë për zbulim të rrjedhjeve
 Ekip të veçantë për sanimin e rrjedhjeve
 Ekip për GIS / krijim të hartave
 Kamion
 Ekskavator
 Pompë për llum
 Fluksmatës ultrasonik
 Llogerë presioni
 Geofon
 Korelator
Pjesë këmbimi (shtojca, gypa, etj.)

A zbaton ndërmarrja ndonjë standard ndërkombëtar 
(ISO, HACCP, etj..)

 Po
 Jo

A ka ndërmarrja plan biznesi?  Po
 Jo

Reduktimi i ujit të pa faturuar në Europën Juglindore

Formula aplikimi për përzgjedhjen e ujësjellësve partnerë
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INFORMATA FINANCIARE

Faturat mujore lëshohen dhe arkëtohen rregullisht?  Po
 Jo

Sa është norma e arkëtimit (paguara/faturuara/
pranuara) për v. 2014?

0 %

Borxhe publike dhe rroga të pa paguara (tatime, 
siguracione, sigurim social dhe shëndetësor, etj.)

Shëno vlerën. €
Gatishmëria për të kontribuar 
financiarisht në implementimin e 
projektit:

 Jo
 Po, 20% të grantit
(5.000 € – 6.000 €)
 Po, 30% të grantit
(8.000 € – 9.000 €)

Sasia e ujit të faturuar në v.in 
2014:

Shëno numrin. m3/vit

Çmimi i ujit:
(amvisëritë, industria, 
institucionet)

Çmimi i shitjes €/m3

Çmimi i shitjes €/m3

Çmimi i shitjes €/m3

Gjithsej të ardhurat vjetore nga 
shitja e ujit:

Të ardhurat vjetore €

Kostoja e prodhimit të ujit të 
furnizuar për konsumatorët:

Kostoja €/m3

Gjithsej kostoja operative vjetore e 
ujësjellësit:

Kostoja operative €/vit

Kostoja vjetore e investimit për 
mirëmbajtje dhe sanim:

Kostoja e investimit €/vit

Leximi i ujëmatësve dhe faturimi realizohet:  Muaj           Tre muaj           Vit

MENAXHMENTI DHE ORGANIZATA

Ju lutemi theksoni se çfarë 
posedon ujësjellësi juaj (vëni 
shenjë v për të gjithë ato që vlejnë 
për ju):

 Kadastër të rrjetit – harta të shtypura
 Kadastër të rrjetit - CAD
 Kadastër të rrjetit - GIS
Sistem faturimi - softuer
 Databazë të konsumatorëve – në letër
 Databazë të konsumatorëve - digjitale
 Modelim hidraulik/softuer për simulime
 Softuer për menaxhim të aseteve (inventarit)
 Regjistër për sanime, defekte dhe rehabilitime
 Sistem për matje reale dhe mbikëqyrje (SCADA)

Cilat pohime në vijim po implementohen në ndërmarrjen tuaj (vëni 
shenjë v për të gjithë ato që vlejnë për ju):

 Program për humbjen e ujit ose reduktim të ujit të pa faturuar
 Tregues të performancës për humbjet e ujit ose ujit të pa faturuar
 Detektim pasiv dhe evitim të rrjedhjeve të dukshme
(vetëm ndërhyrje, aty për aty)
 Detektim aktiv dhe evitim të rrjedhjeve të pa dukshme
(parandalues, pro-aktiv, i organizuar)
 Masa për luftimin e kyçjeve jo ligjore
 Inspektime parandaluese të rrjetit
 Program për menaxhim të rrjetit/rehabilitim

A ekziston praktikë vendosur për analizën e pagesave sipas grupeve 
(vëni shenjë v për të gjithë ato që vlejnë për ju):

 Familje me të ardhura të ulëta
 Shfrytëzuesit e ndihmës sociale
 Familjet me një prind
 Amvisëri me një person
 Pensionistë
 Personat me aftësi të kufizuar (civile ose luftë)



ASSOCIATION
AQUASAN
network in B&H

BILANCI I UJIT DHE RRJETI I UJËSJELËLSIT

Sa është përqindja e humbjeve të ujit në ndërmarrjen tuaj prej vitit 
2010 deri 2014, për çdo vit?
•	 Uji i pa faturuar:
•	 Humbjet reale të ujit (humbjet fizike):
•	 Humbjet e dukshme të ujit (humbjet komerciale):

2010 2011 2012 2013 2014

0 % 0 % 0 % 0 % 0 %

0 % 0 % 0 % 0 % 0 %

0 % 0 % 0 % 0 % 0 %

Vëllimi i prurjeve të 
sistemit
(i korrigjuar për 
gabimet e njohura)

Konsumi i
autorizuar

Konsumi i
Autorizuar i Faturuar

Konsumi i Matur i Faturuar

Uji i 
faturuar

Konsumi i Pa matur i Faturuar

Konsumi i
Autorizuar i Pa faturuar

Konsumi  Matur i Pa faturuar

Konsumi i Pa matur i i Pa faturuar

Humbjet e ujit

Humbjet e dukshme
Konsumi i pa autorizuar

Uji i pa 
faturuar

Pasaktësitë nga ujë-matja e konsumatorëve

Humbjet reale
Rrjedhje në tubacionin e transmetimit dhe distribuimit

Rrjedhje në rezervuarët e ujësjellësit

Numri i banorëve të kyçur në ujësjellësin 
publik:

Banorë Numri i kyçjeve: Kyçje

Numri i ujëmatësve funksional? Ujëmatës Përqindja e përafërt e kyçjeve që maten/lexohen: 0 %

Ujëmatës të sistemit janë instaluar për të matur prurjet e sistemit:  Po      Jo

Ujëmatësit e instaluar kalibrohen rregullisht:  Po
 Jo

Programi për testimin dhe ndërrimin e ujëmatësve 
implementohet:

 Po
 Jo

Gjatësia totale e 
rrjetit  të ujësjellësit 
(mbi DN 50):

Gjatësia totale (m)
Gjatësia mesatare e kyçjes së shërbimit (linja e 
distribuimit deri tek objekti):

Gjatësia e kyçjeve (m)

Prodhimi i përgjithshëm i ujit në vitin 2014: Gjithsej prodhimi (m3)
Uji nxirret nga:
•	 Nëntokë
•	 Sipërfaqe water

0 %
0 %

Vlerësoni përqindjen e rrjetit të ujësjellësit që është digjitalizuar: 0 %

A është i ndarë ujësjellësi juaj në zona më të vogla DMA (me 500-3000 
kyçje) me ujëmatës të instaluar dhe valvula funksionale?

☐ Jo
☐ Po, ekziston së paku një zonë e tillë
☐ Po, një pjesë e rrjetit është izoluar/ndarë në zona 0 %
☐ Po, i tërë rrjeti është i ndarë në zona

Cilët janë presionet minimale dhe maksimale në rrjetin tuaj të ujësjellësit?
Minimum bar
Maksimum bar
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VLERËSIMI I NEVOJAVE

Pengesat kundër luftimit të humbjeve të ujit janë (vëni shenjë v për të 
gjithë ato që vlejnë për ju):

 Gjendja politike
 Gjendja institucionale
 Mungesa e financave
 Mungesa e teknologjive të përshtatshme 
 Sistemi i mirëmbajtjes
☐ Kapacitetet e personelit
☐ Ndërgjegjësimi i personelit (mungesë)
☐ Njohja/ndërgjegjësimi publik

Sipas mendimit tuaj, cila do të ishte zgjidhja më e mirë për të përmirësuar gjendjen e ujësjellësit (jepni prioritet masave, 
1-shumë ulët, 5-shumë lartë):

☐ Zhvillimi dhe eksploatimi i burimeve të reja                                                                             Zgjidh prioritetin.
☐ Reduktimi i humbjeve të ujit                                                                                                         Zgjidh prioritetin.
☐ Rehabilitimi i rrjetit të ujësjellësit                                                                                               Zgjidh prioritetin.
☐ Reduktimi i shpërdorimit të ujit (p.sh., matja, ndërgjegjësimi i konsumatorit)              Zgjidh prioritetin.

Vërejtje të tjera:
Klikoni këtu për të shënuar  komentet tuaja.

Të gjitha informatat e siguruara me lart janë të vërteta, të plota dhe të sakta.

Plotësoi:

Emri i plotë, pozita në ndërmarrje

Tel: 
E-mail: 
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NR. I 
PYETJEVE PYETJA PËRGJIGJET KOMENTI

 I Kontakti   

1 Shteti BdheH, KOS,MKD  

2 Komuna   

3 Kontakt informata për ujësjellësin
Tel 
E-mail

4
Emri dhe kontakt informatat e personit 
përgjegjës. (menaxheri i projektit)

Emri
Tel
E-mail

5
Emri dhe kontakt informatat e personit 
përgjegjës për aktivitetet e projektit.

Emri
Tel
E-mail

 
II Krijimi i hartave, aktivitete për GIS 
dhe HM   

1 Emri i udhëheqësit të ekipit? Emri  

2
Emri i personit që e drejton Hartimin/GIS 
dhe shërbimin për modelim hidraulik

Emri-mbikëqyrësi-punonjësi (me punë të 
përkohshme ose përhershme)

 

3 Pajisje për hulumtim në terren 

Automjet vetëm për GIS / Aparat për 
harta - po/jo?
laptop po/jo?
Vegla (kontrolli i pusetave, detektor për 
gaz CO2) po/jo?
pajisje për rrugë & sigurisë- po/jo?

4 Pajisjet që janë në përdorim

Kompjuter: po/jo.?
Ploter /skaner po/jo.?
Licencë CAD: po/jo ?
Softuer GIS: po/jo? 
Kamerë digjitale GPS
Instrumenti GPS për kontroll: po/jo ?

5
Hartat në dispozicion: kadastër, orto-foto 
dhe harta digjitale.

Po/jo – dërgo skedarët ekzistues
Po/jo - dërgo skedarët ekzistues 
Po/jo - dërgo skedarët ekzistues

6
A ekziston ekip për përpilim të modelit të 
hidraulikës?

Po/jo - dërgo skedarët ekzistues  

7 Emri i udhëheqësit të ekipit Emri

8
Pajisjet që përdoren për modelim 
hidraulik?

Kompjuter: po/jo?
Ploter /skaner po/jo?
Licencë CAD: po/jo ?
Softuer të hidraulikës: po / jo? 
Kamerë digjitale GPS

Reduktimi i ujit të pa faturuar në Europën Juglindore

Pyetësor i hollësishëm për ujësjellësit partnerë
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9
Çfarë të dhënash janë në dispozicion për 
modelin e hidraulikës?

Harta – po/jo? (dërgo skedarët ekzistues)
Kadastër të ujësjellësit - po/jo? (dërgo 
skedarët ekzistues)

 III Tiparët e sistemit të ujësjellësit   

1
Gypat: gjatësia, DN, materiali, mosha, 
statistikat e sanimeve

  

2
Burimet-kapaciteti, rezervuari/zonat e 
furnizimit

  

3
Pompat- kapaciteti, rezervuari/zonat e 
furnizimit 

  

4
Rezervuarët-kapaciteti, lartësia, zona e 
furnizimit

  

5 Zonat e furnizimit   

6
Njësia për filtrim-kapaciteti, rezervuari/ 
zona e furnizimit

  

7

A keni të instaluar sistemin SCADA? 
Përqindja e mbulimit të sistemit të 
ujësjellësit me sistemin SCADA dhe cilat 
parametra ndiqen?

Po/jo.?
Përqindja e mbulimit të rrjetit?
Cilat parametra ndiqen?

 IV Ekipi për zbulim të rrjedhjeve   

1
A keni ekip për zbulim dhe sanim të 
defekteve?

Po/jo  

2
Sa njerëz janë të punësuar në ekipin për 
zbulim dhe sanim të defekteve?

Numri  

3 Emri i udhëheqësit të ekipit? Emri  

4
Emrat e punëtorëve që janë në ekipin për 
zbulim të rrjedhjeve?

Emri-mbikëqyrësi-punëtori (punëtor i 
përhershëm ose përkohshëm)

 

5 A bëhen matje gjatë natës? Nëse bëhen, cilat?    

6
A ka dhënë mbështetje udhëheqësia për 
ekipin e zbulimit të rrjedhjeve dhe në 
çfarë mënyre?

Po/jo?
Në çfarë mënyre?

 
V Infrastruktura e ekipit për zbulim 
të rrjedhjeve   

1
A ka ekipi për zbulim të rrjedhjeve zyrë të 
përshtatshme?

Adresa  

2
A ekziston automjet i veçantë që mund ta 
përdor ekipi për zbulim të rrjedhjeve?

Po/jo?
Modeli dhe data e blerjes?

3 Lista e pajisjeve që posedoni?   

4
A është e ruajtur siç duhet pajisja për 
zbulim të rrjedhjeve?

Po/jo?
Adresa e depos?

 VI Komunikimi dhe raportimit  

1
A njoftohet menaxhmenti dhe a iu 
dërgohen raporte? (me cilin/kujt, çfarë, 
kur) 

Po/jo?
kujt?
Sa shpesh?
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2
A i dorëzohet ekipit për zbulim të 
rrjedhjeve raport për aktivitetet e 
realizuara dhe masat e propozuara?  

Po/jo?
kujt?
Sa shpesh?

3
A dërgon raport për sanimin e defekteve 
departamenti i mirëmbajtjes?

Po/jo?
Kujt?
Sa shpesh?

4
A futen në hartë (GIS ose HM) të dhënat e 
marra nga terreni?

Po/jo?
Sa shpesh?

5
A siguron njësia për GIS ose HM të dhëna 
për punën në terren? 

Po/jo?
Sa shpesh?

6

A ekziston bashkëpunimi ndërmjet 
departamentit të konsumatorëve dhe 
departamentit të arkëtimit? (si, me cilin, 
çfarë, kur)

Po/jo?
Sa shpesh?

7

A ekziston bashkëpunim (ose ka pasur 
ose do të ketë) me ndonjë departament 
të tjetër ose punonjës? (me cilin, çfarë, 
kur)?

Po/jo?
Me cilin?
Kur?

8
A përpilohen raporte të punës javore, 
mujore dhe tremujore?

Po/jo?
Kujt?
Sa shpesh?

9
A ka pasur raporte javore, mujore dhe 
tremujore  për rezultatet e aktiviteteve 
për zbulim të rrjedhjeve?

Po/jo?
Sa shpesh?

10
Të dhënat e grumbulluara dhe matura, 
a ruhen dhe a janë në dispozicion që  
Konsulenti të mund t’i shoh?

Po/jo?  

11
Theksoni numrin e defekteve të 
identifikuara dhe sanuara në sistemin e 
ujësjellësit deri më tani në vitin 2015.

Numri?  

 VII Themelimi i zonave DMA   

1
Cilat DMA janë të identifikuara* gjithsej 
dhe fluksi i fundit i matur?

Numri i DMA-ve Emri Të shënohet vendi 
në hartë?

 

2
Cilat DMA janë të verifikuara ** gjithsej 
dhe fluksi i fundit i matur?

Numri
Emri i DMA-së
Të shënohet vendi në hartë?

3
Theksoni numrin e kyçjeve në DMA-të  e 
përcaktuara

Numri
Kyçjet shtëpiake, institucioni (publike, 
shtetërore), të tjera.

4
Sa është numri i banorëve në këto zona 
DMA?

Numri  

5
A bëhet test për presionin zero që të 
përcaktohet vazhdimësia e DMA-ve?

Po/jo?
DMA emri-hulumtimi i qëndrueshmërisë 
së ujit është realizuar dhe konfirmuar-
po/jo?

6
A janë kontrolluar dhe ndërruar valvulat 
kufitare nëse kanë qenë të prishura?

Numri  i valvulave të kontrolluara dhe 
sanuara në % (sanuara/gjithsej të 
kontrolluara).
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7
A caktohet një ose më shumë vende të 
përshtatshme për instalimin e matësit 
mobil të presionit?

Po/jo?
Të shënohet vendi në hartë?

8
A ekziston intenca për ndërtim të një 
vendi të matjes për matësin mobil të 
fluksit?

Po/jo?
Të shënohet vendi në hartë?

9
A bëhen matje të përhershme në këto 
DMA?

Po/jo?
Të shënohet vendi në hartë?

10
A është e parashikuar të  instalohet 
fluksmatësi i përhershëm në zonat DMA

Po/jo?
Të shënohet vendi në hartë?

11
Për cilat DMA janë shkëmbyer dhe 
azhornuar të dhëna në GIS ose HM?

DMA emri (zona, rrjeti, informata për 
konsumatorin)? 

 

 VIII Matja e fluksit dhe caktimi i ujit 
të pa faturuar   

1
Për cilat zona DMA janë kryer matje të 
fluksit për së paku 24 orë gjatë matje së 
fundit?

Rezultatet e matjes
DMA emri
Të shënohet vendi në hartë?

2

Për cilat zona DMA është matur presioni 
gjatë matjes së fundit? (numri i 
përgjithshëm, emri i OZM dhe numri në 
hartë)

Rezultatet e matjes
DMA emri
Të shënohet vendi në hartë?

3
Për cilat zona DMA është caktuar numri i 
banorëve dhe sa është ai numër në zonat 
e caktuara DMA gjatë matjes së fundit?

Rezultatet e matjes
DMA emri
Të shënohet vendi në hartë?

4
Për cilat zona DMA është faturuar 
konsumi mujor i caktuar gjatë periudhës 
së kaluar të matjes?

Rezultatet e matjes

5
Tek cilat zona DMS është analizuar uji i pa 
faturuar me konsumin e faturuar?

DMA emri  

6
Tek cilat zona DMA janë analizuar 
humbjet reale me përdorimin e fluksit të 
natës dhe numrit të banorëve?

DMA emri 
Fluksi
Të shënohet vendi në hartë?

7 Cili është rezultati i analizës ?
DMA; uji i pa faturuar në % dhe m³/h, ose 
të bashkëngjitet një tabelë në excel

 

8
A janë bërë teste ,,hap pas hapi” që të 
përcaktohen nënzona të ardhshme të 
matjes (nënzona të zonave të DMA-ve)?

Po/jo?
Rezultatet e matjes?
Të shënohet vendi në hartë?

9
A janë të analizuara rezultatet e testeve 
hap pas hapi?

Po/jo?  

10

Për cilat zona DMA janë përsëritur matjet 
pas aktivitetit të zbulimit sistematik 
të rrjedhjeve dhe a është përmirësuar 
gjendja?

DMA emri
Gjendja e vjetër
Gjendja e re

11

Sa shpesh, nëse bëhet, matja sistematike 
e saktësisë së ujëmatësve të instaluar 
(testim për prodhuesit e caktuar, rajoneve 
të caktuara, pas disa viteve të përdorimit, 
etj.)

Po/jo?
Sa shpesh?
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 IX Zbulimi sistematik i rrjedhjeve   

1
A janë ndërmarrë aktivitete për zbulim 
sistematik të rrjedhjeve gjatë periudhës 
së fundit?

DMA emri
Gjatësia e tubacionit në km

2
Gjatësia e përafërt e kyçjeve shtëpiake 
të përfshira në zbulimin sistematik të 
rrjedhjeve?

km  

3
A është i planifikuar zbulimi sistematik 
i rrjedhjeve në pajtim me analizën e 
matjes së fluksit? 

Po/jo?
DMA emri
Lista prioritare me referencë të 
seksioneve të gypave

4
Sa rrjedhje të mundshme janë zbuluar 
dhe ku?

Numri i rrjedhjeve
Të shënohet vendi në hartë me rrjedhjet 
e shpeshta

5
A i ka sanuar ato rrjedhje ekipi i 
mirëmbajtjes? Sa kohë nevojitej për 
sanimin e atyre rrjedhjeve? 

Po/jo?
Orë/ditë

 X Kontrolli i valvulave dhe 
hidrantëve   

1
A kontrollohen valvulat dhe hidrantët 
së bashku me zbulimin sistematik të 
rrjedhjeve ose sipas një orari tjetër?

Po/jo?
Cila valvulë?
Cili hidrant

2
Sa valvula janë kontrolluar dhe ku? Sa 
prej tyre është përcaktuar se janë të 
prishura, e sa funksionale? 

Valvula-
Hidrante

3 Sa prej tyre rridhnin?
Valvula-
Hidrante

4 Sa prej tyre nuk mundej të mbylleshin?
Valvula-
Hidrante

5
Sa prej tyre janë prishur ose mungojnë 
pjesë? 

Valvula-
Hidrante

6
A i ka sanuar departamenti i 
mirëmbajtjes? Sa kohë ka zgjatur sanimi?

Valvula-
Hidrante

7
Sa hidrantë janë kontrolluar dhe ku? Sa 
kanë qenë të prishura dhe sa funksionale?

Valvula-
Hidrante

8 Sa prej tyre rridhnin?
Valvula-
Hidrante

9 Sa prej tyre nuk mbylleshin mirë?
Valvula-
Hidrante

10
Sa prej tyre ishin të prishur ose mungonin 
pjesë? 

Valvula-
Hidrante

11
A i ka sanuar departamenti i 
mirëmbajtjes? Sa kohë ka zgjatur sanimi

Valvula-
Hidrante

 XI Azhornimi i rrjetit (GIS, HM)   

1
A janë bërë fotografi me celular ose 
fotoaparat me ndihmën e lokalizimit GIS? 

Po/jo?  
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2
A janë bërë skica dhe fotografi për 
pjesët më të rëndësishëm të rrjetit të 
ujësjellësit.

Po/jo?
Pusetat kryesore, degëzimet, kyçjet, etj.

3
A janë bërë skicat në asfalt me sprej me 
ngjyrë ose janë fotografuar? 

Po/jo?  

4
A grumbullohen të dhëna për 
përmirësimin e saktësisë së pozitës së 
disa pjesëve të sistemit dhe si? 

Po/jo?Si?

5
Kujt i dorëzohen të dhënat dhe 
grumbulluara dhe si?

Po/jo
Si? (në çfarë forme)

 XII Bilanci i ujit   

1
Sasia e përgjithshme e ujit të prodhuar 
në m3  Matur/vlerësimi?  

2 Konsumi i llogaritur  i matur m3 Matur/vlerësimi?  

3
Konsumi i llogaritur i pa matur (paushall) 
m3 Matur/vlerësimi?  

4
Furnizimi i ujit me shumicë nga sistemi 
juaj (nëse ka) m3 Matur/vlerësimi?  

5 Konsumi i pa llogaritur i matur në m3 Matur/vlerësimi?  

6 Konsumi i pa llogaritur i pa matur m3 Matur/vlerësimi?  

7
Konsumi i ujit për banor (litër/person/
ditë)

Sipas standardeve kombëtare  

8 Numri mesatar i personave të amvisërisë Sipas standardeve kombëtare  

9
Numri i vlerësuar i kyçjeve joligjore - 
amvisëri

Testi provë i bërë?  

10
Numri i vlerësuar i kyçjeve joligjore – të 
tjerë

Testi provë i bërë?  

11
Numri i ujëmatësve të manipuluar, etj. 
tek konsumatorët e regjistruar

Testi provë i bërë?  

12
Gabimet e vlerësuara tek konsumi i matur 
në %

  

13
Gabimi i vlerësuar tek uji i eksportuar me 
shumicë nga sistemi juaj (nëse ka) në %

  

14
Gabimi i vlerësuar tek konsumi i pa 
llogaritur i matur në  %

  

15
Gabimi i vlerësuar tek leximi i gabuar i 
ujëmatësve në %

  

16
Gabimi i vlerësuar gjatë përpunimit të të 
dhënave në zyrë në %

  

17
Gjatësia e përgjithshme e tubacionit të 
distribuimit dhe transportimit (deri në 
profil (DN50) në km

  

18
Numri i kyçjeve të konsumatorëve të 
regjistruar

  

19 Numri i kyçjeve jo aktive   
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20
Gjatësia mesatare e kyçjeve (nga kufiri i 
parcelës deri tek ujëmatësi) në m

Testi provë i bërë?  

21
Presioni mesatar në tërë sistemin e 
ujësjellësit në m

  

22
A ekzistojnë ndërprerje të furnizimit në 
ujësjellësin tuaj dhe kur?

  

23 Çmimi mesatar i ujit në €   

24
Kostoja variabile e prodhimit dhe 
distribuimit të ujit (kostoja kufitare e 
ujit) në €

  

25
Kostoja operative vjetore (pa amortizim) 
në €

  

VËREJTJE

* Ato zona DMA që nuk janë të implementuara (kryera), por ekzistojnë kushte të mirë që ato të kryhen

** Ato zona DMA që janë implementuar dhe përdoren

HM= modeli hidraulik
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Të dhëna për objektet e sistemit të ujësjellësit dhe 
pajisjeve në dispozicion

BURIMET BURIMI 1 BURIMI 2

Emri   

Thellësia e ndërhyrjes m m

Procedurat e zbatuara
Asgjë
dezinfektim
procedurë të plotë

Asgjë
dezinfektim
procedurë të plotë

Kapaciteti m³/d m³/d

Orari i ndërhyrjes h/d h/d

Rezervuare që furnizohen nga burimi Emri i rezervuarit Emri i rezervuarit

 Vëllimi i rezervuarit Vëllimi i rezervuarit

Zonat që furnizohen drejtpërdrejt nga burimet Po/Jo Po/Jo

 Emri i zonës Emri i zonës

STACIONI I POMPIMIT (SP)  SP 1 SP 2

Emri   

Kapaciteti i pompës m³/d m³/d

Regjimi i pompës h/d h/d

Lartësia e ngritjes m³/d m³/d

Rezervuare që furnizohen nga pompa Emri i rezervuarit Emri i rezervuarit

 Vëllimi i rezervuarit Vëllimi i rezervuarit

Zonat që furnizohen drejtpërdrejt nga pompa Po/Jo Po/Jo

 Emri i zonës Emri i zonës

REZERVUARËT REZERVUARI 1 REZERVUARI 2

Emri   

Lokacioni-lartësia m m

Vëllimi m³ m³

Zonat që furnizohen drejtpërdrejt nga 
rezervuari

Emri Emri

PAJISJA PËR FILTRIMIN E UJIT PAJISJA PËR FILTRIMIN E UJIT  1 PAJISJA PËR FILTRIMIN E UJIT  2

Emri   

Lokacioni – lartësia mbidetare m m

Kapaciteti m³/d m³/d

Trajtimi i zbatuar   
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 Numri Data e blerjes Statusi (defekti)

Lokacioni i gypave/ pajisjet për 
gjurmim

   

Detektor metali    

Matja e presionit dhe fluksit    

Fluksëmatësi mobil    

Regjistruesi mekanik i presionit    

Llogeri digjital i presionit    

Zbulimi i rrjedhjeve    

Shkopi për dëgjim    

Mikrofoni tokësor    

Korelatori    

Llogeri tingullit    
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