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Zyra Rregullatore për Ujësjellës dhe Kanalizim 

Vizioni 

“Shërbime cilësore, të sigurta dhe efiçente të ujësjellësit dhe ujërave të zeza 
për të gjithë konsumatorët në  Kosovë” 

 

Misioni 

“Rregullimi i shërbimeve të ujit në mënyrë efektive dhe transparente në pajtim 
me praktikat e mira Evropiane të cilat sigurojnë që ofruesit e shërbimeve të 
ujësjellësit dhe kanalizimit të japin shërbime kualitative, të qëndrueshme dhe 
me çmime të përballueshme në tërë Kosovën, duke pasur parasysh ruajtjen e 
mjedisit dhe mbrojtjen e shëndetit Publik”. 
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FJALA HYRËSE 
Një pjesë e rëndësishme e rolit tonë rregullator është për të monitoruar dhe 
raportuar mbi ecurinë e performancës se ofruesve të shërbimeve të ujit në 
përgjithësi dhe në veçanti në raport me objektivat e performancës dhe 
efikasitetit të përcaktuar me proceset rregullatore. 

Në këtë mënyrë, ne sigurojmë që konsumatorët të marrin  shërbimet në nivelin 
sa më të mirë të mundshëm. Përvoja e fituar me anë të raportimit për ofruesit 
e shërbimeve të ujit nga ana e rregullatorit, sugjeron që bërja publike dhe 
raportimi i performancës është provuar të jetë një mekanizëm i fortë për 
përmirësimin e performancës.  

Gjatë këtyre viteve, janë bërë hapa të rëndësishëm në drejtim të përmirësimit të ofrimit të 
shërbimeve të ujit për popullatën si kontribut i pandashëm i të gjitha palëve të interesit të lidhura 
me këtë sektorë. Ne jemi po ashtu të informuar me vazhdën e përpjekjeve të përbashkëta të 
Qeverisë së Kosovës, partnerëve bashkëpunues (donatorëve) dhe shumë aktorëve të tjerë që janë 
duke kontribuar për të rritur mbulueshmërin me shërbime dhe për të përmirësuar shërbimin e 
furnizimit me ujë dhe atë të ujërave të zeza. Ne po ashtu dëshirojmë të inkurajojmë Autoritetet 
lokale të cilët luajnë një rolë të rëndesishëm në rritjen e mbulueshmëris me shërbime të furnizimit 
me ujë dhe shërbime të kanalizimit. Në këtë drejtim vlenë të theksohet se esenciale është 
koordinimi i tyre me ofruesit e shërbimeve dhe donatorët në zhvillimin e planifikimeve komunale 
dhe ofrusve të shërbimeve për të përmirësuar mbulimin me shërbime të ujësjellësit dhe të 
kanalizimit. Në të kaluarën ne kemi theksuar nevojën për t'u fokusuar në mbulimin e përmirësuar të 
shërbimeve të  kanalizimeve dhe të trajtimit të ujërave të zeza të cilat vazhdojnë të mbetën, 
dukshëm me mbrapa se sa shërbimi i furnizimit me ujë të pijshëm. 

Ne jemi në përfundim të procesit tarifor 3 vjeҫar 2012-2014, Biznes planet e aprovuara nga 
rregullatori  kanë qenë një lloj  kontrate e  nënkuptuar e detyrimeve në bazë të të cilave rregullatori 
ka qenë  pajtuar me ato tarifa të cilat janë bazuar në detyrimin e marrë nga KRU për të dhënë 
rezultatet e përcaktuara në biznes planet e tyre. Ne kujtojmë se objektivat kanë qenë sfiduese por 
realisht të arritshme. Për një sukses të vërtetë KRU, është dashur të përpiqen me tepër për të 
përmbushur apo edhe për të tejkaluar të gjitha objektivat dhe jo vetëm disa prej tyre. 

Projeksionet e aprovuara nga ZRRUK, përmes procesit tarifor kanë qenë shumë të nevojshme për 
ofruesit e shërbimeve për të balancuar përfitimet dhe kostot e përdorimit të ujit, duke siguruar të 
ardhura të mjaftueshme për qëndrueshmërinë afatgjate financiare të biznesit të furnizimit me ujë. 
Sidoqoftë, edhe të ardhurat (arkëtimet) e ulta kanë kufizuar kapacitetin financiar të KRU për të bërë 
një kontribut më të lartë për investimet. Në pajtim me praktikën e mirë rregullatore, qasja jonë ka 
qenë  e orientuar drejt rezultateve konkrete. Kryesisht ne kemi qenë të interesuar në lidhje me 
nivelet e shërbimit dhe shpenzimet e përgjithshme. Pra, ne nuk kemi ndërhyrë drejtëpërdrejtë në 
menaxhimin ditor të ofruesve të licensuar të shërbimeve, duke e lënë këtë përgjegjësi për 
menaxhmentet si dhe bordet e ofruesve të shërbimit. 

Megjithatë pritjet e rregullatorit në vazhdimësi e veҫanërisht gjatë këtij procesi aktual tarifor kanë 
qenë në: 

(i) Përmirësimet e efiçencës financiare dhe operative; 

 Reduktimi shpenzimeve operative, Shpenzimet operative të KRU dominojnë nga 
shpenzimet në personel dhe energji, e ku kostoja e kombinuar është rreth 75% të 
shpenzimeve të përgjithshme operative. Fuqimisht jemi të mendimit se shpenzimet 
operative të KRU janë shumë më të larta se sa që ato do të duhej të ishin, ato kanë ndikuar 
direkt në tarifa. Poashtu jemi të mendimit se këto shpenzime operative janë jo efikase me 
personel të shumtë në shumicën e kompanive ndoshta edhe në të gjitha. Gjatë procesit të 
caktimit të tarifave shpenzimet operative kanë qenë të sfiduara dhe përmes kësaj kemi 
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fiçienca operative do të bëhen përmes reduktimit të shpenzimeve në personel të
dhe pse janë të mundshme edhe kursimet në fushat tjera (me kusht që nuk 
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gritja e  efiçencës së arkëtimit, shkalla e ulët e arkëtimit të faturave vazhdon të jet
ë e dobët e performancës së këtij sektori. Edhe pse vit pas viti është shënuar përm
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endimit se përmirësimet janë shumë të ulëta se sa ato që do duhej të ishin. Ne be

e KRU kanë një shkallë të lartë të humbjeve komerciale (kyçjet e paligjshm
ktivitetet e dobëta rreth faturimit) të cilat mund të përmirësohen dhe të gjenero
yra nga shërbimet e furnizimit me ujë dhe shërbimet e ujërave të zeza. 
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mungesë kronike të ujit. Përkundër, angazhimeve vetanake por edhe 
rë pas hershme të donatorëve, KRU nuk ishin në gjendje që të 
muese të humbjeve së ujit. Përkundrazi, UPF ka stagnuar në nivel të 
e minore e cila me tepër mund ti atribuohet  më shumë lëvizjeve në 

it të ujit. Ne mendojmë se reduktimi i UPF, është një çështje shumë 
 një qasje strategjike të KRU, ndaj kësaj sfide nuk është e mundur të 

enciale.  

le, ne po ashtu kemi lejuar mundësi realiste për investime, por, në 
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ur nivelin e tyre të shërbimit dhe detyrimet e investimeve. Në vitit 

alizuar vetëm 48% të investimeve të planifikuara për përmirësimin e 

he ngritja nivelit të shërbimit, gjatë rishikimit tonë të planeve të 
sfiduar projeksionet në lidhje me planet për rritjen e numrit të 

uar se rritja e  numrit të konsumatorëve do të gjeneroj të ardhura 
ë në gjendje ti përmbushin objektivat e tyre të investimeve. 
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in dhe trajtimin e ankesave dhe kërkesave të konsumatorëve të tyre 
ë çeshtje shumë e domosdoshme për të ngritur besimin tek ofruesi i 

 ujit, Rregullatori, Qeveria e Kosovës, Politikë-bërësit dhe të tjerët do 
in të dhënat në këtë raport si një pikë referimi për përmirësimin e 
 së shërbimeve të ujit dhe kanalizimeve si dhe për të ndihmuar 
me planifikimet në industrin e shërbimeve të ujit në Kosovë.  
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Përfundimisht unë dua të përgëzoj kompanitë, të cilat kanë treguar përmirësim të performancës së 
tyre gjatë vitit 2013. Në mënyrë të veçantë do të doja të falënderoj zyrtarët e kompanive, të cilët 
kanë raportuar dhe vazhdojnë të raportojnë për ZRRUK. 

Gjithashtu përgëzoj të gjithë stafin e ZRRUK të angazhuar në procesin e raportimit dhe përpunimit të 
dhënave për analizën dhe diskutimin konciz në këtë raport. 

 

Raif Preteni 

Drejtor i ZRRUK 
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ROLI DHE PËRGJEGJËSITË E ZRRUK 

Zyra Rregullatore për Ujësjellës dhe Kanalizim, është rregullator ekonomik i sektorit të shërbimeve të 
ujit në Kosovë. Roli i të cilit në sektorin e furnizimit me ujë dhe shërbimeve të ujërave të zeza është 
për të siguruar se ofruesit publik të shërbimeve, nuk keqpërdorin pozitat e tyre monopoliste, por të 
ofrojnë një standard të arsyeshëm të shërbimit me një çmim të drejtë dhe se të drejtat dhe 
detyrimet e tyre të ndërsjellta, janë të balancuara në mënyrë të drejtë. Shoqëria jonë ka përfituar në 
mënyrë të konsiderueshme nga ekzistenca e ndërhyrjes rregullatore duke futur ekuilibër më të 
madhë në marrëdhëniet në mes të ofruesve të shërbimeve dhe përdoruesve (konsumatorëve) të 
tyre. Meqenëse natyra e këtij shërbimi është e karakterit të monopolit natyror dhe faktit se ka 
munges të nxitjes për të kërkuar efikasitet dhe efektivitet më të madhë, ka një prevalencë në rritje 
të rreziqeve për përdoruesit që ata të mos marrin një shërbim të dëshiruar. 

Furnizimit publik me ujë dhe shërbimet e ujërave të zeza, janë thelbësore për mirëqenien e 
qytetarëve, shëndetin publik dhe aktiviteteve ekonomike. 
Përgjegjësia e ZRRUK, në bazë të ligjit Nr.03/L-086, është e kufizuar vetëm me ndërmarrjet Publike 
(NP), dhe nuk përfshinë skemat private të ujësjellësve në zonat rurale. 

Në mënyrë më specifike roli dhe përgjegjësitë kryesore të ZRRUK mund të specifikohen si në vijim: 

 Përcaktimi i tarifave në nivele të mjaftueshme për ofruesit e shërbimeve për të financuar 
aktivitetet e tyre në përputhje me standardet e obligueshme të shërbimit dhe në nivel të 
pranueshëm të pritjeve për shërbime, por në të njëjtën kohë duke promovuar efiçencën për 
të siguruar që tarifat nuk janë më të larta se sa duhet të jenë;  

 Liçensimi i ofruesve të shërbimeve të furnizimit me ujë, si dhe sigurimi që ofruesit e 
shërbimeve përmbushin obligimet e tyre në lidhje me nivelin e shërbimeve;  

 Vendosja e standardeve për shërbimet e ofruara për konsumatorët si dhe monitorimi i 
zbatueshmërisë së tyre nga ana e ofruesve të shërbimeve;  

 Mbrojtjen e interesave të konsumatorëve duke siguruar që ofruesit e liçensuar të 
shërbimeve nuk keqpërdorin pozitat e tyre monopoliste dhe duke siguruar që shërbimet e 
ofruara të jenë në përputhje me standardet e vendosura;  

 Sigurimi i mekanizmave për konsumatorët që të parashtrojnë ankesa ndaj ofruesve të 
shërbimeve;  

 Përcaktimi i obligimeve dhe të drejtave të ndërsjellta për  ofruesit e shërbimeve dhe 
konsumatorëve, si dhe monitorimi i zbatueshmërisë së tyre.  

Për më tepër një nga funksionet e tij rregullatore është edhe stimulimi i konkurrencës në sektorët e 
shërbimeve të ujit përmes krahasimit (benchmarking) si dhe raportimit të rregullt të performancës; 
Roli i monitorimit dhe raportimit nga ana e ZRRUK, po ashtu është i rëndësishëm për shkakun se 
ofron informata të besueshme dhe të qëndrueshme e që mund të përdoret për të: 

 Identifikuar performancën e dobët dhe atë të mirë me qëllim të ofrimit të stimulimit për 
ofruesin e shërbimit për të permirësuar punën e tyre me kalimin e kohës,  

• lejuar të bëhen krahasime në mes të ofruesve të sherbimeve dhe në këtë mënyrë të 
lehtësohet konkurrenca nga krahasimi e që mund të inkurajoj ofruesit e shërbimeve për të 
përmirësuar performancën e tyre në raport me të tjerët si dhe,  

• mbanë aktorët e përfshirë, të informuar në lidhje me punën dhe aktivitetet e ofruesve të 
shërbimeve përmes shpërndarjes së informacionit të shërbimit tek publiku, konsumatorët si 
dhe institucionet (Rregullatorin, Kuvendin dhe Qeverinë e Kosovës) dhe donatorët me qëllim 
të lehtësimit të vendim-marrjes për ndërmarrjet publike të shërbimeve të ujit. 
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Gjatë punës së tij, ZRRUK udhëhiqet nga praktikat e mira rregullative të bazuara në parimet:  

Pavarësisë: Ekzekutimi me profesionalizëm por në mënyrë të pavarur i mandatit rregullator 
dhe përgjegjësive ligjore në interes të qytetarëve të Kosovës.  

Balancimit: Përcaktimi i tarifave të balancuara të shërbimit të cilat u mundësojnë ofruesve të 
liçensuar që të ofrojnë shërbimet në përputhje me standardet dhe kërkesat relevante, por të 
cilat po ashtu marrin parasysh mundësitë për pagim nga popullata. 

Objektivitetit: Monitorimi efektiv si dhe vlerësimi objektiv dhe transparent i punës së 
ofruesve të liçensuar të shërbimeve duke bërë krahasime të duhura në baza vjetore për 
performancën e tyre.  

Mbrojtja e Interesave të Konsumatorëve: Trajtimi i kontesteve dhe ankesave të 
konsumatorëve në mënyrë efektive dhe të drejtë dhe duke involvuar ofruesit e liçensuar të 
shërbimeve në këtë proces.  

Konsultimit: Konsultimi me palët e interesit për të siguruar njohuri për pikëpamjet dhe 
prioritetet e tyre përmes shkëmbimit të informatave, memorandumeve të bashkëpunimit, 
mbajtjes së punëtorive, publikimit të raporteve relevante në web-faqen e vet, dhe përmes 
shtatë Komisioneve Këshilluese të Konsumatorëve. Jo më pak e rëndësishme është edhe 
ofrimi i këshillave Qeverisëse për hartimin dhe rishikimin e politikave.  

Transparencës: Publikimi i informatave në mënyrë të hapur dhe transparente për tu 
mundësuar të gjitha palëve të interesit që të kuptojnë dhe participojnë në vendimet 
rregullatore të cilat i merr ZRRUK.  

Bashkëpunimit: Bashkëpunimi me të gjitha palët e interesit dhe në veçanti me institucionet 
tjera të sektorit të shërbimeve të ujit në Kosovë (siç janë MMPH dhe IKSHPK) për tu siguruar 
se përgjegjësitë e palëve të ndryshme janë të përkufizuara qartë. Po ashtu, ky parim i 
referohet edhe bashkëpunimit me rregullatorët tjerë ekonomik të shërbimeve të ujësjellësit 
në regjion dhe në Europë me qëllim të shkëmbimit të përvojave dhe aplikimit të praktikave 
më të mira. 

Mos-diskriminimit: Sigurimi se tarifat e shërbimit me të cilat ngarkohen konsumatorët janë të 
drejta dhe nuk bëjnë diskriminim apo demonstrojnë preferenca për cilëndo kategori të 
konsumatorëve.  
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1 HYRJE 

Ky është raporti i tetë vjetor i publikuar nga Zyra Rregullatore për Ujësjellës dhe Kanalizim për ecurinë e 
performancës së të gjithë ofruesve të shërbimeve në vend të cilët, ofrojnë shërbime të ujësjellësit dhe 
kanalizimit dhe të ujit me shumicë. Raporti është përgaditur nga ZRRUK dhe analizon përformancën e 
KRU gjatë vitit 2013/2012. Raporti është përgaditur nga të dhënat e ofruara nga kompanitë dhe të 
verifikuara në mënyrë të pavarur nga Rregullatori. Raporti i performancës përfshin një numër treguesish 
të performancës që sigurojnë informacion të besueshëm dhe të qëndrueshëm dhe mund të përdoren 
për të: informuar dhe ngritur diskutim tek palët e interesit të sektorit, identifikuar ndryshime në 
rezultatet e performancës si dhe stimuluar 'konkurrencën nga krahasimi', në mes të ofruesve të 
shërbimeve të ujit. 

Raporti ofron të dhëna statistikore dhe paraqitje në formë grafike për shumë tregues kyç për ta bërë atë 
të lehtë për të identifikuar tendencat e performancës për çdo kompani, si dhe për të krahasuar 
performancën në gjithë industrinë si një tërësi, pra  është një pasqyrë ku ofruesit e shërbimit, mund të 
identifikojnë pikat e forta dhe dobësitë e tyre si dhe të krahasohen me simotrat e tyre brenda vendit.  

Pas vitit 2003, sektori i shërbimeve të ujit në tërësi i është nënshtruar procesit të konsolidimit 
përkatësisht rajonalizimit. Në vitin 2008 përfundimisht ndërmarrjet e ujit, shndërrohen në shoqëri 
aksionare me emërtimin: Kompania Rajonale e Ujësjellësit si Shoqëri Aksionare, që ofron shërbime të 
furnizimit me ujë dhe shërbime të ujërave të zeza në zonën e saj respektive të shërbimit.  

Bazuar në Ligjin mbi Ndërmarrjet Publike, Nr.03/L-087, i aprovuar në vitin 2008,  përcaktohet korniza 
ligjore,  lidhur me pronësinë mbi Ndërmarrjet Publike dhe qeverisjen e tyre korporative në përputhje 
me parimet e njohura ndërkombëtare. Në këtë ligj po ashtu KRU, janë definuar si Ndërmarrje Publike në 
pronësi të Republikës së Kosovës, të organizuara si shoqëri aksionare, përgjegjëse për sigurimin e 
furnizimit me ujë dhe shërbimin e ujërave të zeza në vend. Përderisa, Qeveria e Kosovës ka kompetenca 
ekskluzive për ushtrimin e të drejtave të aksionarit1 të Republikës së Kosovës. Kompanitë Rajonale të 
Ujësjellësve, udhëhiqen nga Bordi i Drejtorëve i zgjedhur nga Qeveria e Kosovës, me mandat për të 
mbikëqyrë afarizmin e saj. Gjithsejtë janë 7 KRU  që ofrojnë shërbimet e tyre në mbarë vendin të cilat i 
janë nënshtruar, procesit Rregullatorë të udhëhequr nga Zyra Rregullatore për Ujësjellës dhe Kanalizim 
në përputhje me Ligjin Nr. 03/L-086 dhe rregullat e dala prej saj.  

Kompanitë Rajonale të Ujësjellësve, janë përafërsisht të njëjta në aspektin e madhësisë, shërbimit që 
ata ofrojnë dhe mjediset në të cilat ato operojnë, përjashtuar KRU ‘Prishtina’ e cila është kompania me 
e madhe. Vlerësohet se KRU ‘Prishtina’, ofron shërbime për 1/3 e popullatës së Kosovë. Shtatë KRU 
veprojnë në kuadër të zonave rajonale gjeografikisht të përcaktuara për ofrimin e shërbimeve në të cilat 
janë përfshirë të gjitha komunat në vendi. 
Kompani publike rajonale të liçencuara nga ZRRUK, janë:  

1. KRU ‘Prishtina’ Sh. A., që ofron shërbimet në komunat: Prishtinë, Fushë Kosovë, Obiliq, 
Graqanicë,Podujevë, Lipjan, Shtimje dhe Drenas;  

2. KRU ‘Hidroregjioni Jugor’ Sh.A, që ofron shërbimet në komunat: Prizren, Malishevë, Suharekë dhe 
Dragash;  

3. KRU ‘Hidrodrini’ Sh.A., që ofron shërbimet në komunat: Pejë, Istog, Klinë, Junik dhe Deçan;  

4. KRU ‘Mitrovica’ Sh.A., që ofron shërbimet në komunat: Mitrovicë, Skënderaj dhe Vushtrri;  

5. KRU ‘Hidrosistemi Radoniqi’ Sh.A., që ofron shërbimet në komunat: Gjakovë dhe Rahovec;  

                                                           

1 Përveq KRU ‘Bifurkacioni” aksionare e të cilës janë Komunat: Ferizaj dhe Kaqanik. 
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6. KRU ‘Hidromorava’ Sh.A., që ofron shërbimet në komunat: Gjilan, Kamenicë, dhe Viti;  

7. KRU ‘Bifurkacioni’ Sh.A., që ofron shërbimet në komunat: Ferizaj dhe Kaçanik.  

Kompania e vetme e liçencuar që ofron ujë me shumicë është: NH ‘Ibër-Lepenci’ Sh.A. e cila furnizon ujë 
me shumicë për KRU ‘Mitrovica’ Sh.A. dhe për KRU ‘Prishtina’ Sh.A.  

Në këtë raport për Kompanitë Rajonale të Ujësjellësve (KRU), në raste të caktuara përdoren edhe 
termat, ofruesit e shërbimeve të ujësjellësit dhe ujërave të zeza apo Ndërmarrje publike, varësisht prej 
kontekstit. 

Raporti përbëhet nga 4 pjesë qendrore (A,B,C dhe D), dhe një numër shtojcash. 

Pjesa A, është thelbi i këtij raporti ku ne ofrojmë informacione, analiza dhe komente për performancën 
e shtatë KRU. Në këtë analizë shqyrtohet, performanca relative e KRU në lidhje me shërbimet e 
furnizimit me ujë, shërbimet për ujërat e zeza dhe menaxhimin financiar/komercial. Kjo pjesë 
përfundon me vlerësim të performancës së përgjithshme në raport me nivelin ideal të performancës. 
Një numër i treguesve të performancës janë ilustruar përmes grafikonëve dhe tabelave. Për shumicën e 
treguesve të performancës, janë dhënë komente të mjaftueshme për të nxjerrë në pah tendencat për 
performancën mesatare dhe specifike për ofruesit e shërbimeve si dhe arsyet për tendenca të dukshme. 
Nivelet e treguesve janë diskutuar po ashtu në raport me arritjet e planifikimeve (objektivave) me 
procesin tarifor. 

Pjesa B, Performanca e sektorit të shërbimeve të Ujësjellësit-Kanalizimit, pasqyron përformancën e 
përbashkët të tyre, përmes disa treguesve të rëndesishëm, siҫ janë: uji i prodhuar, shitjet dhe UPF (uji i 
pa-faturuar), të hyrat dhe arkëtimi i të ardhurave dhe shpenzimet kapitale. Analiza është bërë për një 
periudhë 5 vjeҫare me qellim që të japim një pasqyrë më të çartë të trendeve të zhvillimit të këtyre 
treguesve. 

Në vazhdim të raportit Pjesa C, është shqyrtuar dhe diskutuar performanca e furnizuesit të vetëm që 
furnizon me shumicë ujë të patrajtuar (NH Ibër-lepenci). Përderisa me tej në raport në Pjesën D 
raportohet mbi rolin dhe performancën e Komisioneve Këshilluese të Konsumatorëve (KKK). Ashtu si në 
raportet e mëparshme, Raporti Vjetor i Performancës  përmban edhe 'temat kyçe’, në të cilat 
përfshihen komentet në lidhje me Zhvillimet në sektor dhe sfidat e ofruesve të shërbimeve të ujit në 
Kosovë. 

Pjesë e raportit janë po ashtu edhe një numër shtojcash të cilat ofrojnë informacione shtesë, të dhëna 
të detajuara të performancës për secilën KRU si dhe informacione tjera mbështetëse (definicionet dhe 
arsyeshmërit), pasqyrat financiare, pasqyrat tarifore dhe detajet e kontaktit. 
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2 ZHVILLIMET NË SEKTOR 

Opinioni ndërkombëtar që më heret, tani me edhe në  vendin tonë jemi të bindur me faktin se UJI është 
një nga sfidat më të mëdha të shekullit XXI. Shumë ekspertë të shquar të kësaj fushe kanë kohë që po 
debatojnë dhe argumentojnë se “Uji po shndërrohet gradualisht në sfidën kryesore për shumë popuj 
dhe rajone të botës”. Pra uji po bëhet faktor determinues i zhvillimit ekonomik dhe i kualitetit të 
shëndetit të njerëzve”. Është lajm i mirë se Kosova, tashmë ka filluar me përpilimin e “Strategjisë së 
Ujit”, e cila do të ofrojë, bazë të mirë për shfrytëzimin, mbrojtjen dhe përdorimin e tij. Ne mendojmë se 
strategjia e ujit duhet të shpallë ujin si “prioritet strategjik” dhe ta konsideron si një nga pasuritë më të 
rëndësishme kombëtare që disponojmë të mbeshtetur me një seri masash: të përdorimit racional të 
ujit, nxitjes fiskale e financiarë për futjen e teknologjive që përdorin racionalisht ujin apo rrisin shkallën 
e përdorimit të drejtë nga konsumatorët shtëpiak dhe jo shtëpiak, të percjellur po ashtu me një paket 
ligjore të plotë për përdorimin dhe trajtimin e ujit si dhe një sistem dijesh e njohurish të përfshira në 
programet shkollore e edukuese, që japin gjithë njohuritë e nevojshme për ujin dhe rëndësinë e tij. Viti 
2013, po ashtu është karakterizuar me disa zhvillime të rëndesishme në aspektet: Avancimit të kornizës 
ligjore, ngritjes institucionale si dhe zhvillimit të politikave në sektorin e ujit. 

Ligji nr. 04/l-147 për ujërat e Kosovës  

Ligji i ri për ujëra, u miratua nga parlamenti i Kosovës në mars të vitit 2013 dhe u nënshkrua nga 
Presidentja në prill të vitit 2013. Resurset ujore, definohen si pasuri me interes të përgjithshëm me 
pronësi të Republikës së Kosovës që ruhen e mbrohen me ligj. Me këtë ligj është vendosur korniza e cila 
siguron zhvillimin dhe shfrytëzimin e qëndrueshëm të resurseve ujore, formulimin e procedurave dhe 
parimeve udhëzuese për shpërndarjen optimale të resurseve ujore, të sigurojë mbrojtjen e resurseve 
ujore nga ndotja, tej shfrytëzimi dhe keqpërdorimi si dhe të përcaktojë strukturat institucionale për 
administrimin e resurseve ujore. Me kete ligj janë parapare të themelohen edhe disa organe dhe njësi 
të tjera siҫ janë: Këshilli Ndërministror për Ujërat, Instituti i Kosovës për Ujëra, Autoriteti i rajonit të 
pellgjeve lumore. Me qëllim të planifikimit dhe zhvillimit të qëndrueshëm të resurseve ujore është 
parapar të hartohet edhe dokumenti strategjik për ujërat.  

 Themelimi i këshillit ndër-ministror për ujërat (KNMU ) 

Në vitet e fundit qasja e Qeverisë së Kosovës ndaj shërbimeve të ujit, ka qenë me proaktive. Që nga 
themelimi i Task Forcës së Ujit (TFU) në vitin 2008 si një trup vendimmarrës ndërministror me detyrë që 
të avancojë sektorin e ujit dhe kornizën e politikave dhe strategjive lidhur me planet e veprimit dhe e 
cila do të shërbente edhe si platformë e koordinimit të përpjekjeve nga ana e palëve vendore dhe 
ndërkombëtare në zhvillimin e metejmë të sektorit. Në përputhje me ligjin Nr. 04/L-147, për Ujërat e 
Kosovës, Qeveria e Kosovës ka themeluar Këshillin Ndërministror për ujërat si pasuese e Task Forcës së 
Ujërave, si një trup koordinues dhe vendim-marrës që shqyrton çështjet sistemore të ujërave, që merret 
me harmonizimin e nevojave dhe interesave të ndryshme, si dhe propozon masat për zhvillimin, 
shfrytëzimin dhe mbrojtjen e rezervave të ujit dhe sistemit ujor të Kosovës". Bazuar në këtë vendim, 
KNMU është i ankoruar në nivel të Kryeministrisë dhe është i përbërë nga  4 ministrat e ministrive të 
linjis (Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, Ministria e 
Administrimit të Pushtetit Lokal dhe Ministria për Integrime Evropiane). KNMU, siguron koordinimin e 
përgjithshëm të zhvillimit të sektorit të ujit në vend dhe zbatueshmërin e kornizës ligjore në këtë sektor.  

 Strategjia kombëtare e ujërave të Kosovës (2014-2033) 

Në përputhje me kërkesat e Ligjit të Ujërave të Kosovës nga Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit 
Hapësinor dhe në bashkëpunim me autoritetet kompetente të administratës shtetërore ka filluar së 
përgadituri, ‘Strategjia Kombëtare e Ujërave të Republikës së Kosovës’, e vlefshme për periudhën (2014-
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2033). Qëllimi i përgjithshëm i kësaj strategjie është, menaxhimi efektiv i ujërave si një element qenësor 
i zhvillimit ekonomik dhe mirëqenies sociale të Republikës së Kosovës. Në pajtim me parimin e 
menaxhimit të integruar të ujërave, strategjia ka qasje të gjerë multisektoriale që përpiqet të ngërthejë 
të gjitha aspektet e rëndësishme të menaxhimit të ujërave në Republikën e Kosovës, duke përfshirë 
përveç, tjerash edhe shërbimet më ujë të popullsisë dhe ekonomitë në zonat e banuara me: furnizimi 
më ujë, mbledhja e ujërave të zeza si dhe trajtimi i ujërave të zeza. Me strategji po ashtu janë definuar 
edhe objektivat strategjike për shfrytëzimin efiçent të ujërave, si dhe Qeverisje të drejtë dhe efektive të 
ujërave.  

Menaxhimi periudhës së thatësisë 

Nga fundi i vitit 2013 dhe fillimi i ketij viti në vendin tonë ka mbretëruar një thatësi ekstreme e cila ka 
rezultuar që rezervat ujore (liqenet akumuluese) kanë qenë afërsisht të zbrazura duke lënë me tepër se 
një gjysmë milioni  njerëz kryesisht të regjionit të Prishtinës dhe Gjilanit të përballen me mungesë 
serioze të ujit. Situata përafërsisht ka qenë e përmasave emergjente, ka pasur shumë pak reshje të shiut 
e sidomos kanë munguar reshjet e borës. Situata me alarmante duket të ketë qenë në zonën e 
shërbimit nga KRU ’Prishtina’ e cila nuk ka mundur të përballojë furnizimin dhe përpunimin e ujit të 
pijes në kapacitetet e nevojshëm për zonën e shërbimit. Nivelet e ujit në dy liqenet akumulues (Batllavë 
dhe Liqeni i Badovcit) kanë pasur nivel shumë të ultë të ujit të akumuluar. Situatë përafërsisht e 
ngjajshme ka qenë edhe në KRU ’Hidromorava’, ku Liqeni i Perlepnicës dhe Burimi ‘Guri i Hoxhës’, kanë 
qenë buzë shterrjes totale. Në një situatë të tillë për të ruajtur sa do pak sasitë e mbetura të ujit këto dy 
kompani ishin të detyruara që të ndërmerrnin masa emergjente. Fillimisht me zvogëlimin e përpunimit 
të ujit të pijes, pastaj  fillimin e reduktimeve shtesë të ujit të pijës. Qeveria e Kosovës (Këshillit 
Ndërministror për Ujërat) me qëllim që të menaxhohet situata e krijuar nga thatësia, ka  formuar  grup 
punues për këto dy kompani, të udhëhequr nga Sekretariati i Këshillit dhe në përberje edhe nga 
përfaqësuesit e Komunave,  KRU (Prishtina dhe Hidromorava), NJPM (MZHE), Divizioni për Politika i 
Departamentit të Ujërave (MMPH), Agjencia për Menaxhimin e Emergjencave (MPB), MBPZH, ZRRUK 
dhe Komuniteti i donatorëve, Grupi punues ka analizuar situatën dhe ka marrë veprimet dhe aktivitet të 
cilat janë zbatuar nga institucionet përgjegjëse, dhe të cilat kanë ndihmuar në përballimin e situatës. Në 
vazhdimësi opinion dhe institucionet kanë qenë të njoftuar si me situaten aktuale ashtu edhe me 
veprimet të cilat janë duke u ndërmarrë.  

Udhëzuesit për menaxhimin e thatësirave në Kompanitë Rajonale të Ujësjellësve  

Duke marrë parasysh prognozat e institucioneve ndërkombëtare dhe vendore si dhe regjioni i Ballkanit 
me të edhe Kosova mund të ndodhet në fushën e ndikimeve të ngrohjës globale me pasoja në  
ndryshime klimatike gjegjësisht të varacioneve të temperaturave dhe reshjeve. Këshilli Ndërministror i 
Ujërave  dhe GIZ-së, (Programit të Adaptimit ndaj Ndryshimeve Klimatike në Ballkanin Perëndimor),  ka 
filluar me përgaditjen  e ’Udhëzuesit për Menaxhimin e Thatësirave në Kompanitë Rajonale të 
Ujësjellësve’. Drafti është përgatitur me ndihmën e konsulencës ndërkombëtare gjatë periudhës Nëntor 
2013 – Qershor 2014, duke u bazuar në standardet më të mira Evropiane në këtë fushë, si dhe në 
konsultim e bashkëpunim të ngushtë me institucionet vendore dhe KRU. KRU ‘Hidromorava’, është 
Kompania e parë e cila ka hartuar planin për menagjimin e thatësive. Përgatitja e këtij plani është 
mbështetur nga Qeveria e Kosovës përmes Këshillit Ndërministror të Ujërave me financimin e GIZ-së, 
programit të adaptimit ndaj ndryshimeve klimatike në Ballkanin Perëndimor. KRU’Hidromorava’ dhe 
Plani i saj, do të shërbejë si kompani pilot, me qëllim që çdo KRU në Kosovë t’i mundësojë që ta 
përmbushë detyrimin e saj ligjor për të hartuar dhe zbatuar një plan efektiv të menaxhimit të 
thatësirave dhe për të siguruar furnizimin e nevojshëm me ujë për publikun gjatë gjithë kohës. 

Programi i adaptimit ndaj ndryshimeve klimatike në Ballkanin Perëndimor 
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Agjencia Gjermane për Bashkëpunim Ndërkombëtar (GIZ), është duke zhvilluar një program investiv të 
konsiderueshëm me projekte të përbashkëta me institucionet Qeveritare të vendeve të Ballkanit 
Perëndimor (Shqipëri, Maqedoni, Mal të Zi, Serbi dhe Kosovë) me qëllim për të përgatitur këto vende që 
të përballën me efektet negative të ndryshimeve klimatike. Sipas parashikimeve aktuale, Ballkani ka një 
rrezik në rritje të ngjarjeve ekstreme të motit. Stinat e verës do të bëhen të thata dhe gjithnjë e më të 
ngrohta, po ashtu edhe dimrat mund të bëhën edhe me të ftohtë. Kjo do të krijojë shumë më tepër 
probleme në furnizimin me ujë, dhe për këtë në mënyrë specifike programi, ka qëllim të ndihmoj këto 
vende (Kosovën) për të krijuar një sistem të paralajmërimit të hershëm për përmbytjet dhe thatësirat. 
Gjithnjë duke tërhequr vëmendjen e politikëbërsve për të orientuar angazhimet e tyre më shumë për 
furnizimin me ujë, si dhe studime në zhvillimin dhe konzervimin e burimeve ujore. 

Programi i ujit për Danubin (IAWD) 

Në vitin 2013 ka filluar programi i ujit për Danubinë  me mbështetje të Bankës Botërore, në të cilin 
përfshihet edhe Kosova, krahas 12 shteteve të rajonit të Danubit, (Austria, Shqipëria, Ukraina, Rumania, 
Moldavia, Bullgaria, Maqedonia, Serbia, Kroacia, Bosnja e Hercegovina dhe Mali i Zi). Ky projekt ka për 
synim të ju ndihmoj këtyre vendeve në ndërtimin e shërbimeve të forta dhe të  qëndrueshme të 
ujësjellësit dhe shërbimeve të ujërave të zeza. Plani i Punës është strukturuar rreth pesë shtyllave 
vijuese: Politikat, Tarifat, Benchmarking, Menaxhimi i pasurive dhe planifikimi i investimeve si dhe 
Përmirësimi i efikasitetit të shërbimit. Programi zbatohet duke përdorur tre instrumente kryesore: punë 
analitike dhe këshillimore, platformë për ndarjen e njohurive dhe aktiviteteve të zhvillimit të 
kapaciteteve. Kosova është pjesë aktive e këtyre aktiviteteve me pjesëmarrjen e zyrtarëve përgjegjës 
nga institucionet e sektorit të ujit.  

Vazhdimi i konsolidimit dhe integrimi të ujësjellsëve komunal 

Procesi i ristrukturimit (konsolidimit) të ndërmarrjeve publike komunale i filluar në vitin 2003, ndonëse 
është finalizuar në fund të vitit 2006, ka lënë jashtë, ndërmarrjet komunale në komunat me shumicë 
serbe (Shtërpcë, Novobërdë, Mitrovicë e Veriut, Leposaviq, Zubin Potok dhe Zveçan), mandej komunat 
e me mëvonshme të krijuara gjatë procesit të decentralizimit dhe dy ndërmarrjeve komunale të ujit në 
Deqan dhe Kaçanik të cilat me vendim të kuvendit komunal të tyre kanë vendosur të mos jetë pjesë e 
KRU respektive. Tanimë ndërmarrja e ujësjellësit të Deҫanit dhe Kaҫanikut janë të integruara, pritet që 
së shpejti edhe komunat Novo Berdë, Shtërpcë, Ranillug, Partesh dhe Kllokot ti bashkangjiten KRU 
‘Hidromoravës’ respektivisht ‘Bifurkacionit’, meqenëse është siguruar vullneti i dy anshëm edhe i KRU 
dhe komunave respektive.  
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10 VITE TË RREGULLIMIT TË KRU 

Zyra Rregullatore për Ujësjellës dhe Mbeturina (ZRRUM) si autoritet përgjegjës për rregullimin 
ekonomik të ndërmarrjeve publike të ujit dhe mbeturinave është themeluar në nëntor të vitit 2004 
(përmes Rregullores 2004/49) në kuadër të reformave të ndërmarra nga institucionet vendore 2003-
2008, për të reformuar sektorin e shërbimeve të ujit në vend. Qellim kryesore i instalimit të rregullatives 
ekonomike përveҫ tjerashe ka qenë edhe krijimi i ndërmarrjeve të qëndrueshme financiarisht, ngritjen e 
llogaridhënies dhe transparencës, si dhe ngritjen e efiçencës përmes zbatimit efektiv të mbikëqyrjes 
rregullatore. Me vonë në vitin 2008 rregullorja 2004/49, është zëvendësuar me Ligjin për Rregullimin e 
Veprimtarisë së Ofruesve të Shërbimeve të Ujësjellësit, Kanalizimit (nr. 03/L-086) i cili ligj përcakton 
kornizën ligjore për rregullimin ekonomik të kompanive publike që ofrojnë shërbimet e ujësjellësit, 
kanalizimit në Kosovë si dhe përcakton përgjegjësitë dhe autorizimet e ZRRUK si rregullator i pavarur që 
i përgjigjet Kuvendit të Kosovës. ZRRUK, sipas këtij ligji, është autoritet përgjegjës për: (i) licencimin e 
ofruesve të shërbimeve të ujit, (ii) përcaktimin (aprovimin) e tarifave për shërbimet e ujit, (iii) 
përcaktimin dhe mbikëqyrjen e standardeve të shërbimit, (iv) monitorimin e performancës së ofruesve 
të shërbimeve, dhe (v) rregullimin e raporteve ndërmjet ofruesve të shërbimeve dhe konsumatorëve.  

Si rregullator ekonomik, qëllimi primar i ZRRUK është të siguroj se ofruesit shërbimeve të rregulluara, 
nuk keqpërdorin pozitën e tyre monopolistike duke siguruar që ata ofrojnë shërbime me standarde të 
mira, me çmime të arsyeshme dhe se të drejtat dhe obligimet e tyre si dhe të konsumatorëve të tyre 
balancohen dhe implementohen mirë. 

Rregullimi ekonomik i sektorit të ujit nga një rregullator i pavarur është në pajtim me praktika të mira në 
ndërkombëtare dhe pasqyron këto karakteristika kryesore të këtij sektori: 

(i) Organizimi rajonale, d.m.th. bazohet në pellgjet e lumenjve për shpërndarjen e resurseve të ujit, (ii) 
Karakterit te monopolit natyror, (iii) Krijimit të mundësive  të konsiderueshme për përmirësime me anë 
të ekonomisë së shkallës, (iv) nevoja për investime afatgjata dhe menaxhim të mirë të sektorit, si dhe (v) 
disponueshmëri të kufizuar me resurse të afta teknike dhe menaxheriale. 

Gjate këtyre 10 viteve të funksionimit, Zyra Rregullatore për Ujësjellës dhe Kanalizim ka arritur të 
faktorizohet tërsisht në sektorin e shërbimeve të ujit dhe është bërë shtylla kryesore e zhvillimit të KRU 
dhe sektorit të shërbimeve të ujit në përgjithësi. 

Në parim, të arriturat e ZRRUK deri më tani në pika të shkurtëra mund të pëmblidhen: 

 Përgatitjen dhe nxjerrjen e instrumenteve ligjore, primare dhe sekondare,  

 Lëshimin e licencave për ofruesit e shërbimeve të ujit, 

 Miratimi i tarifave për ujë,  

 Zhvillimi i metodologjisë për percaktimin e tarifave,  

 Hartimi i politikave tarifore, 

 Perpilimi i udhëzimeve të kontabiliteti rregulllator,  

 Zhvillimi i planeve rregullatore të  bizneseve për KRU, 

 Zhvillimi i raportimit operativ financiar dhe shërbimeve ndaj konsumatorëv(ROFK), 

 Plani i monitorimit vjetorë(PMV), 

 Pjesëmarja aktive në rrjetet ndërkombëtare të Bechmarkingut (IBNET, DANUBIS), 

 Themelimi dhe funksionalizimi i Komisioneve Këshilluese të Konsumatorëve në 7 regjionet e 
Kosovës, 

 Kompletimi i stafin të nevojshëm të ZRRUK,  
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 Dizajnimi dhe përditësimi i faqes së internetit,  

 Krijimi i raporteve  me palët tjera të interesit në vend dhe jasht vendit,  

 Organizimi i një varg punëtorish për palët e interesit në sektorin e ujit, 

 Përpilimi i dokumenteve të rëndesishme për funksionimin e mbrendeshem të ZRRUK, 

 Publikim i raporteve vjetore të performancës, 

 Publikim i raporteve të tarifave, 

 Hulumtime dhe studime për ҫështje të ndryshme rregullatore dhe të sektorit të shërbimeve të 
ujit në përgjithësi. 

ZRRUK gjatë e kësaj periudhe ka siguruar mbështetje të donatorëve dhe Agjencioneve zhvillimore 
(ZNKE, SCO, etj) përmes disa projekteve të rëndësishme.  

ZRRUK, gjatë periudhës 2009-2011, ka rishikuar disa nga Rregullat, duke përfshirë Rregullën për Kartën 
e Konsumatorëve, Rregullën për Shkyçjen nga Shërbimet e Ujit, Rregullën mbi Komisionet Këshilluese të 
Konsumatorëve dhe Rregullën për Standardet e Shërbimit, dhe pas konsultimeve statutore me grupet e 
interesit, janë lëshuar Rregullat e rishikuara dhe të përditësuara.  

Në përputhje me praktikat më të mira rregullatore, në fund të vitit 2007, është prezantuar një ndryshim 
rrënjësor sa i përket mënyrës së përcaktimit të tarifave dhe e njëjta metodologji është aplikuar gjatë 
periudhës tarifore tre vjeçare 2009-2011. Ҫasja e tillë e përcaktimit të tarifave shumëvjeçare është 
përmirësuar edhe më tutje dhe gjatë vitit 2011, ZRRUK, përmes përkrahjes teknike të siguruar nga 
konsulentët e financuar nga BE dhe menaxhuar nga ZNKE, ka përcaktuar tarifat trevjeçare për shtatë 
KRU për periudhën 2012 – 2014, sipas metodologjisë se zhvilluar në përputhje me udhëzimet e 
kontabilitetit rregullator. 

Raporti i performancës që nga  vitin rishqyrtues 2010 ka analizuar performancën e KRU duke u bazuar 
në metodologjinë e re të monitorimit të performancës sipas kërkesave rregullator(Plani i Monitorimt 
Vjetor) i cili në fokus ka përfitime për konsumatorin i cili në tersi është në përputhje me metodologjinë e 
re të përcaktimit të tarifave.  
Për me tepër ZRRUK, së bashku me projektet mbështetëse, i ka ndihmuar të gjithë ofruesit e licensuar 
të shërbimeve në: ngritjen e kapaciteteve të tyre raportuese, përmirësimin e performancës me theks të 
veçantë në ngritjen e efikasitetit të arkëtimit, zvogëlimin e ujit të pafaturuar dhe rritjen e kujdesit ndaj 
konsumatorëve.   
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3 PERFORMANCA E KRU 

3.1 Furnizimi me ujë 

Monitorimi i performancës së shërbimeve të ujit përfshirë,  fushat kyçe të aspektit operativ financiar 
dhe në përgjithësi të cilësisë së shërbimit, ZRRUK ka zhvilluar një proces të mirëfillt të monitorimit të 
performancës, në tërësi i përmbyllur i cili kalon në për 4 faza: (i) Raportimi i të dhënave nga Kompanitë, 
(ii) verifikimi i tyre nga ana e Rregullatorit, (iii) analiza si dhe (iv) publikimi i rezultateve të vlerësimit të 
performancës.  

Monitorimi është një element thelbësor për rregullimin e mirë të sektorit dhe kompanive të rregulluara 
duke u bazuar në performancën e tyre dhe i lejon rregullatorit të përcaktojë nëse kushtet e bazuara në 
performansë gjatë proceseve rregullatore po japin përfitime për publikun.   

Vlerësimi i performancës në këtë raport është ndërmarrë për shtatë Kompanitë Rajonale të 
Ujësjellësëve (KRU), të cilat ofrojnë shërbime të ujësjellësit dhe ujërave të zeza në zonat e tyre 
përgjegjëse të shërbimit përfshirë KRU: Prishtina, Hidroregjioni Jugor, Hidrodrini, Radoniqi, Mitrovica, 
Bifurkacioni si dhe Hidromorava. Vlerësimi pasqyron përformancën e KRU gjatë vitit 2013, krahasuar me 
vitin 2012, dhe në raport me planifikimet e planeve të bizneseve rregullatore të dakorduara me 
rregullatorin gjatë procesit tarifor (2012-2014). Vlerësimi i performancës është bërë përmes treguesve 
të performancës të aprovuar me Planin e Monitorimit Vjetor (PMV) të zhvilluar nga ZRRUK. 

Të dhënat e ofruara nga KRU, janë raportuar në mënyrë të pavarur sipas, sistemit të raportimit mujor 
dhe vjetor, përderisa ZRRUK ka ndermarre aktivitetin e auditimit që të sigurohet se të dhënat e 
raportuara janë të sakta dhe të besueshme. Për më tepër zyrtarëve përgjegjes të ofruesve të 
sherbimeve i’u është dhënë mundësia për të komentuar saktësin e të dhënave të gjetura si dhe arsyet 
mbi  performancën e tyre. 

3.1.1 Performanca teknike  

Kualiteti i shërbimit të furnizimit me ujë, mundë të matet përmes një numri të madh treguesish, të 
disponueshmërisë dhe mbulueshmërisë me këtë shërbim, megjithatë cilësia e vërtetë e furnizimit në 
një masë të madhe, mund ti përshkruhet edhe disa treguesve teknik-operativ, të cilët ne i kemi 
diskutuar në këtë raport: fillimisht me kualitetin e ujit, presionin në rrjetë të ujësjellësit, shërbyeshmërin 
infrastrukturore si dhe vazhdimësin e furnizimit. 

Kualiteti i ujit 

Sigurimi se uji i ofruar në shërbim është i pijëshëm dhe me cilësi të lartë është thelbësor për shëndetin 
dhe mirëqenien e popullatës. Në këtë aspekt, përgjegjësi kryesore e kompanive të ujit është dhënja e 
ujë që është i sigurt(i pastër) dhe i këndshëm për tu pirë.  

Edhe këte vit, kualiteti i Ujit është vlerësuar në bazë të rezultateve të raporteve të rregullta mujore nga 
Qendra e Ujit (IKSHPK) si institucion përgjegjës për monitorimin dhe garantimin se uji i distribuar nga 
KRU, është i pijeshëm dhe në përputhje me vlerat parametrike të kuadrit ligjor2, i cili garanton cilësinë e 
ujit.  

Në këtë pjesë, raportohet mbi pajtueshmërinë e ujit të distribuar nga KRU me disa parametra kryesore 
që tregojnë cilësinë e ujit të pijshëm, nga aspekti Mikrobiologjike dhe Fiziko –Kimik. 

                                                           
2 Udhëzimi Administrativ NR. 16/2012, për kualitetin e ujit të pijshëm për konsum nga njeriu’, është aprovuar me 24 dhjetor 2012, Në të janë 
përcaktuar vlerat parametrike (Fiziko-Kimike dhe Mikrobiologjike), që duhet të arrihen për të qene, uji pijeshem nga njeriu.  
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Niveli i pajtueshmërisë, merr parasysh numrin total të mostrave të analizuar në raport me numrin e 
mostrave të cilat e kanë përmbushur standardin e cilësisë së ujit të pijshëm. Me rëndësi është të 
theksohet në këtë rast se një pajtueshmëri e ulët mund të thotë mangësi në kualitetin e ujit. 

 

Figura 1, Rezultatet e testimit të cilësisë së ujit 

Pajtueshmëria mikrobiologjike e ujit, është treguesi më i rëndësishëm me një impakt të menjëhershëm 
në shëndet, pa e neglizhuar në  këtë drejtim edhe aspektin kimikë. Përderisa parametrat fizik- ngjyra, 
shija dhe era janë të rëndësishme për perceptimet e konsumatorëve lidhur me cilësinë estetike. 

Sa i përket kualitetit të ujit për nga aspekti bakteriologjik gjatë vitit 2013, është shënuar performancë 

më e mirë më 98.4% kalueshmëri të testeve në raport me vitin 2012 kur kalueshmëria ishte 97.6%. 
Impakt në këtë rezultat të përgjithshëm ka pasur performanca e përmirësuar në KRU (Prishtina, 
Hidroregjioni Jugor dhe Mitrovica). Kompanitë tjera pothuajse kanë pasur performancë të njëjtë në 
kualitetin e ujit, përjashtuar KRU ‘Hidrodrini’, e cila ka treguar performancë më të dobët këtë vit me 
98.6%, kalueshmëri të testeve bakteorologjike.  

Kualitetin e ujit më të mirë për konsumatorët e saj sa i përket aspektit bakteriologjik edhe në vitin 2013 
e ka ofruar KRU ‘Radoniqi’.  

Cilësia bakteriologjike e ujit në të shumtën e rasteve, ka qenë e ndikuar nga prezenca e baktereve 
koliforme dhe e-coli, prania e të cilave do të thotë se uji mund të jetë i kontaminuar me materiale 
fekale. Këta mikroorganizma nuk lejohen të jenë të pranishëm në ujë të pijshëm. 

Pajtueshmëria fiziko –kimike, e kualiteti të ujit për nga aspekti fiziko-kimik në nivel sektori gjatë vitit 
2013, ka shënuar vlerën 97,4% dhe ka mbetur e njëjtë me vitin 2012. 

Shkallë me të lartë të dështimit në aspektin fiziko-kimike, gjatë vitit 2013,  kanë raportuar dy KRU 
(Mitrovica dhe Hidroregjioni Jugor).  

Dështimi i kualitetit të ujit për nga aspekti fiziko-kimik gjatë vitit 2013, në shkallë më të lartë, është 
vërejtur tek KRU ‘Mitrovica’ (Mitrovicë, Skënderaj dhe Vushtrri) në raport me vitin 2012, prezente mbi 
normat vendore kane rezultuar parametrat kimik mangani (Mn) dhe Nitritet (NO2). 

KRU ‘Hidrodrini’, ndonëse në vitin 2013 ka shënuar progres, ende ka probleme me prezencën e lartë të 
ndotjes kimike, kryesisht në zonën e furnizimit nga Nj.O-Klinë.  
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Monitorimi i brendshëm i cilësisë së ujit në bazë të UA 16/2012, është paraparë të bëhet nga KRU, 
prandaj ato janë të obliguara të kryejnë analiza të rregullta të cilësisë së ujit për të siguruar se uji 
furnizuar prej tyre përputhet me Standardet vendore për ujë të pijshëm. Shumica e KRU edhe pse i kanë 
laboratorët dhe bëjnë disa testime bazike, ato ende nuk janë plotësisht të paijsura me staf dhe 
aparaturë të nevojshme për ti plotësuar kriteret të cilat dalin nga UA.  

ZRRUK, rekomandon KRU që sa më shpejtë të zbatojnë monitorimin e brendshëm të cilësisë së ujit, 
qoftë përmes laboratorëve të tyre të akredituara apo edhe të kontraktuara për këtë qëllim. 

Presioni i ulët i furnizimit 

Ky tregues i referohet numrit të përgjithshëm të pronave në një zonë të furnizimit me ujë të cilat kanë 
marrë ujë me një presion nën nivelin e referencës3, ligjore vendore. Presioni në rrjetë është njëri prej 
standardeve të rëndësishme të shërbimit, dhe mos arritja e tij, lidhet drejtpërdrejtë me kënaqshmërinë 
e konsumatorëve me shërbimin e ofruar, duke shkaktuar shqetësim, sidomos gjatë përdorimit të 
paijseve sanitare.  
 

 

Figura 2, % e Konsumatorëve të furnizuar me presion të ultë.  

Në nivel sektori gjatë vitit 2013 shihet se nuk kemi pas probleme të mëdha sa i perket presionit të ultë 
pasi kjo vlerë ka rënë në 2%, nivel edhe më të ultë se sa ishte ne vitin 2012 prej 5%.  

Duket se dy KRU (Mitrovica dhe Bifurkacioni), ende kanë probleme me sigurimin e presionit në disa 
zona të shërbimit të tyre. Të dhënat e raportuara tregojnë se këto dy kompani kanë probleme më të 
mëdha se kompanitë e tjera, ndonëse krahasuar me vitin 2012 edhe në këto dy kompani është shënuar 
progres. Dy nga KRU (Hidroregjioni Jugor dhe Hidrodrini) nuk kanë raportuar të kenë pasur probleme 
me presionin e ultë në zonën e tyre të shërbimit.  
Problemet me presion të ultë zakonisht kanë zonat e banimit të cilat kanë shtim të vazhdueshëm të 
popullatës si dhe zonat që ndodhen në kuotat me të larta gjeodezike. 

 

 

 

                                                           
3 Presioni hidraulik në gypin e kyqjes së konsumatorit, duhet të jetë jo më pakë se 25 m.sh.u dhe jo më shumë se 70 m.sh.u.  
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Presioni në rrjet aktualisht  është shumë i vështirë të matet dhe të raportohet nga ofruesit e shërbimeve 
për shkak të arsyeve të ndryshme teknike, p.sh. topografisë dhe pengesave tjera teknike. Prandaj ne 
sygjerojmë që këto të dhëna të merren me rezerva për shkak të jo besueshmerisë së plotë, për më 
tepër edhe për faktin se asnjë nga KRU, nuk bëjnë ndonjë matje adekuate të presioneve. Ne 
rekomandojmë të gjitha KRU se duhet vendosur, programe të mirëfillta për menaxhim të presioneve në 
rrjetet e tyre të shërbimit. Menaxhimi i duhur me presion ndikon direkt në mirëmbajtjen e rrjetit kur 
dihet se një presion i lartë është shkaktari më i madhë i plasjeve të gypave. Po ashtu kontrollimi i 
presioneve është i rëndësishëm gjatë aktiviteteve të reduktimit të humbjeve të ujit nga rrjeti, meqënëse 
minimizon potencialin e rrjedhjeve si dhe redukton sasinë e ujit që humbet, pasi të ketë ndodhur 
rrjedhja. 

Vazhdimësia e furnizimit 

Vazhdimësia e furnizimit4, me ujë është një nga standardet më të rëndësishme të shërbimit i cili ndikon 
drejtpërdrejtë në jetën dhe mirëqënien e popullatës. Përndryshe furnizimi i rregullt dhe me ujë cilësor 
është njëra prej sfidave më madhore që sot ka njerëzimi.  

Ky tregues jep informacion mbi përqindjen e numrit të konsumatorëve për të cilët furnizimi me ujë ishtë 
në dispozicion gjatë periudhës raportuese. Vazhdimësia e furnizimit me ujë, është e ndarë në tri 
grupime: (i) konsumator me 24 orë shërbim në ditë, (ii) konsumatorë me 18-23 orë shërbim në ditë dhe 
(iii) ato me më pak se 18 orë shërbim në ditë. 

 

Figura 3, Vazhdimësia e furnizimit me ujë për vitin 2013  

Siҫ shihet edhe nga Figura 3, në të gjitha KRU ka pasur mungesë të vazhdimësisë së furnizimit të rregullt 
me ujë. Në nivel të sektorit ne vitin 2013, është shënuar përkeqësim në vazhdimësinë  me furnizim  në 
raport me vitin 2012, sidomos kjo është vërejtur në pjesën e dytë të vitit 2013 e cila vije, si pasoj e 
thatësisë për të vazhduar në mënyrë më ekstreme edhe në fillimin e vitit 2014. Në 2013 rreth 40% e 
popullatës ka qenë e prekur nga reduktimet e ujit. 

Edhe gjatë vitit 2013 kompanitë të cilat kanë pasur më pak, aplikim të reduktimeve (për një periudhë të 
shkurtë gjatë verës), kanë qenë KRU ‘Hidrodrini’, ‘Radoniqi’ dhe KRU ‘Hidromorava’ me 99% të 
konsumatorëve që kanë furnizim 24 orë me ujë të pijes edhe pse krahasuar me vitin paraprak kanë 
rënie për 1%.  

                                                           
4 Nënkupton reduktimet e ujit të aplikuara nga KRU, në këtë rastë janë perjashtuar nderprerjet afatshkurta të furnizimit të cilat kanë qenë si 
pasoj e defekteve apo ndërprerjeve të planifikuara gjatë realizimit të ndonje aktiviteti të Kompanisë. 
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KRU ‘Hidroregjioni Jugor’, është ranguar në pozitën e dytë me 98% furnizim 24 orë për konsumatorët e 
saj gjatë vitit 2013 e cila krahasuar me vitin 2012 ka mbetë në pozitën e njëjtë, kurse vetem 2% e 
konsumatorëve në total kanë pasur furnizim me pak se 18 orë, po aq sa ishin edhe në vitin 2012.  

Probleme në furnizim 24 orë/ditë, për konsumatorët e tyre edhe në vitin 2013 kanë vazhduar të kenë tri 
kompani, KRU ‘Prishtina’, ‘Mitrovica’ dhe KRU ‘Bifurkacioni’. Përveҫ KRU ‘Prishtina’, e cila ka shënuar 
përkeqësim, krahasuar me vitin 2012, KRU ‘Mitrovica’ dhe ‘Bifurkacioni’, kanë shënuar progres drejtë 
vazhdimësisë së furnizimit me ujë.  

Në përgjithësi janë tri arsye të identifikuara të cilat reflektojnë në mungesën e furnizimit me ujë në 
zonën e shërbimit të KRU: (i) Mungesa e ujit në burime, (ii) Mungesa e kapaciteteve prodhuese si dhe 
(iii) Humbjet e larta fizike dhe komerciale të ujit. 

Përgjegjësi ekskluzive e ofruesit të shërbimeve, përveç tjerash, është përmbushja e kërkesave të 
konsumatorëve për vazhdimësi në furnizim si dhe menaxhimin e humbjeve të ujit. Furnizimi jo i rregullt 
ka ndikim në cilësinë e ujit të pijshëm dhe rrjedhimisht me pasoja negative në shëndetin e popullatës, 
në mjedis, ekonomi dhe kufizime për përdorime të ndryshme. Ndikon po ashtu edhe në nivelin e 
kënaqshmërisë së konsumatorëve në shërbimin e ofruar. Me qëllim të adresimit të kësaj sfide ZRRUK, 
rekomandon KRU që krahas zhvillimit të resurseve dhe ngritjes së kapaciteteve prodhuese të 
ndërmarrin veprime të planifikuara për reduktimin e humbjeve të ujit. 

Plasja e gypave 

Paraqitet numrin e plasjeve (defekteve) gjatë një viti për 100 km gjatësi të gypave të ujësjellësit, në 
sistemin e shpërndarjes i cili është nën përgjegjësin e menaxhimit të kompanisë d.m.th, duke 
përjashtuar gypat shërbimit të kyҫjes së konsumatorëve.  

 

Figura 4, Plasjet e gypave të ujësjellësit 

Gjatë vitit 2013 numri i defekteve në rrjetin e ujësjellësit për 100 km gjatësi në nivel sektori është 
raportuar të jetë më i lartë krahasuar me vitin 2012. Në mesatare të sektorit në 2013 janë shënuar 503 
defekte për 100 km rrjetë të ujësjellësit, kjo është për 77% më shumë se sa në vitin 2012, ku janë 
shënuar 284 defekte për 100/km.  

Defekte (plasje) të gypave në vitin  2013, më shume kanë ndodhur në KRU ‘Hidromorava’ me 1,745 
defekte për 100 km, gjatësi të rrjetit të ujësjellësit, kryesisht si pasoj e vjetërsisë së gypave të cilët ende 
janë në shërbim si dhe presionit jo adekuat ekzistues.  
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Më pak, defekte gjatë vitit 2013 krahasuar me vitin 2012, janë shënuar në KRU ‘Mitrovica’, ‘Prishtina’ 
dhe KRU ‘Hidrodrini’. Kjo ka ardh para së gjithash, si rezultat i aktiviteteve të këtyre kompanive në 
rehabilitimin e rrjetit, përmes projekteve aktuale të cilat janë në realizim e sipër. 

Ndihmesë në detektimin e rrjedhjeve kanë dhënë edhe qytetarët, përmes adresimit të shumë ankesave 
(lajmërimeve), tek kompanitë e tyre respektive.  

Ndikim të drejtepërdrejtë në performancën e rrjetit kanë: vjetërsia e gypave të ujësjellësit si dhe mos 
menaxhimi i presionit të lartë. Presioni i lartë është shkatërrues gjatë momenteve, kur konsumi i ujit 
është më i vogël në zonat me kuotat e ulëta gjeografike. Norma e evidentuar tek të gjitha KRU, tregon 
se rrjeti distribuiv i KRU, ka probleme të mëdha. Sipas disa standardeve ndërkombëtare për vlerë me të 
lartë se 50 defekte(plasje) për 100 km të rrjetit te gypave, është i nevojshëm, intervenim urgjent për 
rehabilitimin e sistemit të gypave. Pa dyshim se ky nivel i lartë i evidentuar i defekteve në rrjetin e 
distribuimit në të gjitha KRU, ndikon nevojën për investime  urgjente në përtëririjen dhe mirëmbajtën e 
tyre. 

Uji i pa-faturuar (UPF) 

Uji i pa-faturuar (sasi absolute), paraqet diferencën mes sasisë së ujit të prodhuar dhe sasisë së ujit të 
shitur. Në përgjithësi Uji i pa-faturuar përbëhet nga dy komponentë: (i) Humbje Komerciale dhe (ii) 
Humbje Fizike. Përderisa, humbjet komerciale paraqesin ujin e konsumuar, por që nuk ka arritur të ju 
faturohet konsumatorëve, pra është uji i shfrytëzuar përmes lidhjeve ilegale, nënvlerësimit gjatë 
faturimit të pamatur (paushall), konsumit të paautorizuar apo edhe pasaktësisë së ujëmatësëve. 
Humbjet fizike, janë humbje të cilat ndodhin si pasojë e rrjedhjeve në gypat e shpërndarjes dhe në 
kyçje, deri te ujëmatësi i konsumatorit.  

 

Figura 5, Uji i pa-faturuar (sasi absolute) 

Siҫ shihet nga figura 5, janë gjashtë kompani, duke përjashtuar KRU ‘Hidrodrinin’, të cilat kanë trende 
pozitive në reduktimin e humbjeve sasiore të ujit në vitin 2013 në raport me vitin 2012. 

Në nivel sektori humbjet në vlerë sasiore gjatë vitit 2013 në raport me vitin paraprak janë zvogëluar mbi 
3.8 milion m3, e ardhur kryesisht si rezultat i zvogëlimit të prodhimit të ujit tek shumica e kompanive. 
Prodhimi në mesatare të sektorit është mi i ultë me mbi 3.6 milion m3, gjatë vitit 2013 në raport me 
vitin paraprak. 

Nga të gjitha kompanitë gjatë vitit 2013 në total  janë planifikuar të prodhohen mbi 150 milion m3, të 
nevojshme për ti mbuluar kerkesat e konsumatorëve, përderisa prodhimi aktual ka arritur në vlerën mbi 
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134 milion m3, kjo është për 11% me pak se planifikimet dhe 3% me pak së në vitin 2012. Zvogëlimi i 
prodhimit është për shkak të mungesës dhe menaxhimit me rezerva ujore në burime të ndikuara nga 
mungesa e reshjeve.  

Kompania tek e cila UPF, në vlerë sasiore ka shënuar rritje gjatë vitit 2013 në raport me vitin 2012 me 
mbi 2.4 milion m3 është KRU ‘Hidrodrini’, kryesisht për shkak të rënies së faturimit për 1 milion m3.  

Uji i pa-faturuar (l/kons./d) i rregulluar, paraqet volumin mesatar të UPF në raport me totalin e 
konsumatorëve në zonën e shërbimit. Ky tregues është rregulluar për orët e furnizimit me ujë 
(vazhdimësinë e furnizimit), për të amortizuar ndikimin e reduktimeve të furnizimi me ujë i aplikuar nga 
disa KRU. 

Ky tregues ka për qëllim të vlerësojë shumën e humbjeve të përditshme të ujit në raport me numrin e 
konsumatorëve të ujit, e vlefshme për të bërë analizë gjatë vlerësimit të humbjeve komerciale të ujit. 

 

Figura 6, Performanca krahasuese për UPF, paraqitur (l/kons./d) dhe si (%)
5
 

Figura 6, jep prezantim grafik të humbjeve të ujit për kyçje në ditë për ndërmarrjet e ujësjellësit gjatë dy 
viteve të fundit, (2012-2013). 

UPF litër për konsumatorë në ditë (l/kons./d), si mesatare e sektorit gjatë vitit 2013 ka shënuar progres 
krahasuar me vitin 2012, kjo vërehet edhe nga figura 6, ku të gjitha kompanitë në perjashtim të KRU 
‘Hidrodrinit’ kanë shënuar zvogëlim të humbjeve (l/kons/d). 

Kompania e cila është ranguar më së miri sa i përket UPF litër për kyҫje në ditë i rregulluar për orët e 
furnizimit me ujë është KRU ‘Hidromorava’, me humbjet më të vogla në vitin 2013 prej 544 l/kons/d dhe 
e cila nëse krahasohet me vitin paraprak sa ishte 649 l/kons/d poashtu ka shënuar progres. 

Kompania e cila është ranguar e fundit edhe për vitin 2013, është KRU ‘Hidrodrini’ të cilën nëse e 
krahasojme me vitin paraprak ka pas rritje të UPF nga 1,463 l/kons/d sa ishte në vitin 2012 në 1,581 
l/kons/d gjatë vitit 2013, edhe përkunder furnizimit të mirë me ujë të pijës që kjo kompani ofron për 
konsumatorët e saj, humbjet e larta e kanë pozicionuar në vendin e fundit. 

Kompania e cila ka shënuar progresin më të madh gjatë vitit 2013 në raport me vitin 2012 tek UPF e 
shprehur në përqindje është KRU ,Radoniqi’ me 8 % zvogëlim të humbjeve. Ndikim në zvogëlimin e UPF 
tek KRU ,Radoniqi’ ka pas ngritja e faturimit në m3 për rreth 1 milion m3/vit gjatë vitit 2013 krahasuar 
me vitin 2012. Megjithatë, gjatë periudhës raportuese, kjo kompani ka bërë përpjekje për të 

                                                           
5 Vlera e UPF për kyçje në ditë është përshtatur/rregulluar që të kompensojë orët e shërbimit në ditë. 
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përmirësuar situatën dhe është ranguar si kompania, me përmirësimin me të lartë të humbjeve 
shprehur në përqindje nga të gjithë KRU e tjera. 

UPF si përqindje e prodhimit të ujit (%), Në këtë seksion UPF është vlerësuar si përqindje e sasisë së ujit 
të shitur në raport me sasinë e ujit të prodhuar.  

Pra, është treguesi më i zakonshëm që përdoret për të vlerësuar nivelin e humbjeve të ujit. Edhe pse 
është i lehtë për tu kuptuar dhe është duke u përdorur gjerësisht, egziston një perceptim i përgjithshëm 
se ky nuk është një tregues më i përshtatshëm për vlerësimin e nivelit të humbjeve të ujit.  

Humbjet e ujit shprehur në përqindje në nivel sektori kanë shënuar progres gjatë vitit 2013 dhe janë në 
nivelin 57% në raport me vitin 2012  sa ishin 58%.  

UPF me normën prej 57% në përgjithësi, është ende shumë i lartë, krahasuar praktikat e mira 
ndërkombëtare që sillen në lartësinë prej 20%. Në disa vende me sistem të zhvilluar të furnizimit me ujë 
kjo vlerë arrin edhe nën 10%. 

Kompania e cila ka shënuar progresin më të madh gjatë vitit 2013 në raport me vitin 2012 tek UPF e 
shprehur në përqindje është KRU ,Radoniqi’ me 8 % zvogëlim të humbjeve. Ndikim në zvogëlimin e UPF 
tek KRU ,Radoniqi’ ka pas ngritja e faturimit në m3 për rreth 1 milion m3/vit gjatë vitit 2013 krahasuar 
me vitin 2012. Megjithatë, gjatë periudhës raportuese, kjo kompani ka bërë përpjekje për të 
përmirësuar situatën dhe është ranguar si kompania, me përmirësimin me të lartë të humbjeve 
shprehur në përqindje nga të gjithë KRU e tjera. 

UPF më të lartë nga te gjitha KRU e tjera gjatë periudhës raportuese 2013 me vlerë prej 72% është 
raportuar nga KRU ‘Hidrodrini’, e cila shpjegohet të jetë për shkak të mos menaxhimit të prodhimit të 
ujit dhe njëkohësisht për shkak të mos efiçences së faturimit të ujit të distribuar tek konsumatorët e saj. 

Reduktimi i UPF vazhdon të jetë një sfidë për të gjitha KRU. Niveli mesatar i UPF për shtatë KRU shkon 
deri në masën 57%. Po thuajse asnjë nga KRU nuk kanë qenë në gjendje që të arrin objektivin për dy 
vitet e procesit aktual tarifor. Ne rekomandojmë KRU që përmes veprimeve  të planifikuar ti qasen 
problemit të reduktimit të UPF. Fillimisht me koncentrim në reduktimin e humbjeve komerciale e cila 
është një fushë me potencialin më të madh të reduktimeve dhe njëkohësisht me një kosto të ultë, pa i 
anashkaluar reduktimin e humbjeve fizike të cilat  konsiderohen se kanë një kosto shumë  herë me të 
lartë. 
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3.1.2  Performanca komerciale 

Në vazhdim të këtij raporti janë analizuar dhe diskutuar me gjerësisht tre tregues të rëndësishëm të 
cilët paraqesin performancën komerciale të KRU. 

Mbulueshmëria me shërbime të ujit 

Paraqet përqindjen e popullatës brenda zonës së përkufizuar të ofruesve të shërbimeve për furnizim që 
kanë qasje në shërbimet publike të ujit. Siç shihet, një pjesë e madhe rreth 20% e popullatës (sidomos 
zonat rurale) aktualisht nuk shërbehen nga ofruesit e shërbimeve publike por kanë, furnizim të kufizuar 
rural të ujit p.sh. puse apo burime jashtë përgjegjësive të KRU. 

Mbulimi me shërbime të ujit është diskutuar në aspektin e popullsisë së shërbyer drejtpërdrejtë me ujë 
dhe totalit të popullsisë që jeton në zonë të shërbimit të KRU, gjatë periudhës raportuese. Analiza e 
shërbimit të mbulimit merr parasysh rezultatet e regjistrimit të popullsisë dhe ekonomive familjare që u 
zhvillua në vitin 2011 dhe botuar nga Agjencia e Statistikave të Kosovës. 

 

Figura 7, Mbulueshmëria me shërbime të ujësjellësit 

Shkallën më të lartë të mbulueshmërisë me shërbime të ujit edhe gjatë vitit 2013, e ka KRU ‘Radoniqi’ e 
cila nëse krahasohet me vitin 2012 ka shënuar progres nga 96.2% në 99.7%, kjo ka ndodhë për arsye të 
shtimit të numrit të ekonomive familjare për një pjesë të regjionit të Prizrenit, e cila është nën 
menaxhimin e KRU ‘Radoniqit’. 

KRU ‘Hidrodrini’, ka raportuar një rënie në përqindjen e popullsisë shërbyer direkt me ujë nga 94.2 % 
raportuan në 2012 në 90.8%, për gjatë periudhës raportuese. Kjo rënje e mbulueshmërisë, mund të 
shpjegohet se rënie e shkaktuar kryesisht nga ndikim i zgjerimit te zonës së shërbimit edhe në Komunën 
e Deҫanit e ndodhur me rastin e ri integrimit të Nj. O të Deҫanit në kuadër të KRU ‘Hidrodrini’. 

Si mesatare e sektorit, mbulueshmëria me shërbime të ujësjellësit gjatë vitit 2013 arrin në shkallën 
81.5% krahasuar me vitin 2012 sa ishte 81.5%. 

Rritje më e madhe në këtë tregues gjatë vitit 2013 është raportuar nga KRU ‘Hidromorava’ dhe 
‘Prishtina’, respektivisht nga 57.2% ne 62.7% për KRU ‘Hidromorava’, dhe  91.3% ne 96.4% për KRU 
‘Prishtina’. Arsyeja kryesore për këto rritje ka qenë implementimi i projekteve të tyre që përfshijnë 
zgjerimin e rrjetit të shpërndarjes së ujit në zonat e pambuluara me shërbime. 

Objektiva e përgjithshme e planifikuar për rritjen e mbulueshmërisë me shërbime nga KRU gjatë vitit 
2013 të projektuara me proces tarifor pothuajse janë përmbushur, për faktin se numri i konsumatorëve 
të rinjë të kyҫur në shërbimet e furnizimit me ujë nga KRU, është vetëm për 290 konsumatorë më pak se 
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planifikimi. Po ashtu janë tri KRU (Hidroregjion Jugor, Hidrodrini dhe Hidromorava) të cilat kanë arritur ti 
kalojnë objektivat e planifikuara për vitin 2013 për rritjen e bazës së tyre të konsumatorëve.  

Një përmirësim i dukshëm dhe kardinal është rritja e numrit të popullatë me çasje në furnizim me ujë. 
Gjendja aktuale e mbulueshmërisë me shërbime të ujësjellësit, ofron një pasqyrë ekzistuese me 
potencial që KRU të rrisin bazën e tyre të konsumatorëve. Nga Figura 7, mund të vërehet se asnjë nga 
KRU nuk kanë qenë në gjendje të ju ofrojnë shërbime me ujësjellës të gjithë popullësisë që jetojnë në 
zonat e tyre të shërbimit. Shumica e KRU e sidomos KRU (Hidromorava, Hidroregjioni Jugor dhe 
Mitrovica) kanë potencial më të madhë të rritjes së bazës së tyre të konsumatorëve. Prandaj ZRRUK 
sygjeronë KRU që të bëjnë sa më shpejtë integrimin e komunave dhe  skemave rurale të ujësjellësëve, 
meqënëse këtë e shofim si të rëndesishëm për KRU si mundësi e realizimit të të ardhurave shtesë, por 
njëkohësisht edhe të rëndesishëm për vetë popullatën meqënse do të marrin shërbime me të 
qëndrueshme dhe të sigurta. Kompanitë duhet të evidentojnë edhe kyҫjet ilegale dhe të bëjnë 
legalizimin e tyre, meqenëse nga  Biznes planet e KRU kemi parë se ato gjithashtu ilustrojnë një 
potencial të lartë të rritjes së numrit të konsumatorëve dhe të shitjeve. Kjo për më tepër do të sigurojë 
mundësi për rritje të shitjeve pa rritje proporcionale të kapacitetit prodhues si dhe do të  kontribuojë në 
reduktimin e UPF. 

Matja e ujit 

Ujëmatja është e nevojshme në mënyrë që të matet sasinë e ujit të konsumuar, si dhe për të ngarkuar  
konsumatorët me konsumin e tyre real. Për më tepër është  një mjet i rëndësishëm i një kompani për të 
monitoruar sasinë e ujit të prodhuar dhe të shitur. 

 

Figura 8, Proporcioni i konsumatorëve shtëpiak me ujëmatësa 

Në figurën 8, është paraqitur proporcioni i konsumatorëve shtëpiak të cilët janë pajisur me ujëmatësa 
në raport me totalin e konsumatorëve shtëpiak të shërbyer. 

Gjatë vitit 2013 në nivel të sektorit raporti mesatar i matjes se ujit ka vazhduar të përmirësohet dhe 
arrin në 91%, kjo është për 2% më shumë se në vitin paraprak 2012. Në terma absolutë gjatë vitit 2013 
janë raportuar të jenë vendosur mbi 5,000 ujëmatës të rinj nga të gjitha kompanitë vetëm për 
kategorinë e amvisërisë. 

Proporcioni me ujëmatës i konsumatorëve komercial- industrial dhe atyre institucional  është në nivelin 
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Në vitin 2013 KRU ,Hidrodrini’ dhe ,Radoniqi’, kanë paijsur konsumatorët e tyre me ujëmatësa në nivelin 
95% ndërsa 96% KRU ,Hidroregjioni Jugor’. Përderisa KRU ‘Mitrovica’, ende faturon vetëm rreth 59% 
nga numri total i konsumatorëve bazuar në leximin e ujëmatësve.  

Përmirësim të ndjeshme në proporcion të konsumatorëve me ujëmatës është vërejtur në KRU 
‘Bifurkacioni’ me normën në rritje prej 5%, në raport me vitin 2012. Përderisa proporcionin më të lartë 
të konsumatorëve me ujëmatësa gjatë vitit 2013 e ka KRU ‘Prishtina’ me 97%. 

Duhet të theksohet se rritja e ngadaltë e shkallës së proporcionit të konsumatorëve me ujëmatësa, 
ndikohet edhe nga nevoja për të zëvendësuar ujëmatësit e dëmtuar dhe jo funksional të cilët po ashtu 
janë me një masë të konsiderueshme në të gjitha KRU. 

Një nga objektivat e ZRRUK, gjatë dy viteve të fundit ka qenë që kompanitë, të paisin të gjithë 
konsumatorët e tyre me ujëmatësa funksional dhe të kalibruar duke pasur si qëllim, eliminimin e 
faturimit të vlerësuar (paushall) dhe ngritjen e saktësisë së faturimit në përgjithësi. 

Brenga e rregullatorit  është e lidhur me shqetësimet e një numri të madh të konsumatorëve nga qytete 
të ndryshme të cilët adresojnë ankesat e tyre tek kompanitë por edhe të Rregullatori, në lidhje me 
faturat e fryra të ujit. ZRRUK rekomandon KRU që pajisjen e konsumatorëve me ujëmatësa ta vendosin 
si prioritet jo vetëm për faktin se konsumi i matur ka efekte pozitive në shumë aspekte por edhe të 
përmbushin kërkesën ligjore e cila i obligon që faturimi të bëhet vetëm përmes leximit të ujëmatësve. 
Për me tepër ky është po ashtu një mjet i  domosdoshëm për të menaxhuar në mënyrë efikase për 
kursimin e ujit, kjo fiton peshë më të madhe sidomos tek KRU të cilat përballen me sfidën e 
përmbushjes së nevojave të popullsisë së tyre me  ujë të pijshëm. 

Ankesat 

Në këtë pjesë të raportit paraqitet numri i përgjithshëm i ankesave të pranuara nga ana e KRU, të cilat 
janë parashtruar në mënyrë të shkruar apo gojore nga ana e konsumatorëve me ç’rast ata kanë 
shprehur pakënaqësinë në lidhje me ndonjë veprim jo të drejtë apo mos veprim nga ana e kompanisë. 
Ankesat e konsumatorëve japin një pasqyrë të rëndësishme të kënaqësisë së përgjithshme të 
konsumatorëve me shërbimet e ofruara nga kompanitë e ujit. Ankesat e konsumatorëve po ashtu janë 
të një rëndësie të veçantë,  meqënëse sigurojnë informacione në lidhje me aspekte të përformancës që 
kanë nevojë për përmirësim. 

 

Figura 9,  Ankesat ne shërbimin e ujësjellësit 

Korniza e raportimit të performancës kërkon nga kompanitë që të raportojnë, numrin total të ankesave 
të konsumatorëve të specifikuara në dy kategori: (i) Ankesat teknike, të cilat kanë të bëjnë me 
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furnizimin jo të rregullt, ndërprerjeve dhe defekteve të shpeshta në rrjetë si dhe kualitetin e ujit të pijes 
dhe (ii) Ankesa komerciale të cilat me shumë, janë për shkakun e kontestimit të saktësisë së faturimit 
dhe mënyrës së faturimit (faturimi paushall dhe faturimi në banesa kolektive,etj).  

Numri i ankesave për shërbimet e ujit gjatë vitit 2013 në total arrin vlerën 18,211, kjo është  për 24% më 
e lartë në vitin 2013 në raport me 2012. Prej tyre 12,361 apo 68%, janë ankesa të natyrës teknike dhe 
ato shumica janë të lidhura direkt me rrjedhjet e ujit në rrjetin e ujësjellësit, ndërsa 5,850 apo 32%, janë 
ankesa komerciale që kanë të bëjnë me kontestimet e borxhit dhe ndërprerjet e faturimit.  

KRU ‘Bifurkacioni’ ka raportuar numrin më të vogël me gjithësejt 222 ankesa duke vazhduar nga KRU 
‘Radoniqi’, me 365 ankesa në 2013. KRU ‘Prishtina’ dhe Radoniqi’  janë dy kompani për dallim nga të 
tjerat që kanë raportuar rënje tek numri i ankesave në  vitin 2013/2012. 

KRU ‘Mitrovica’ dhe ‘Bifurkacioni’, kanë raportuar numër në ngritje të ankesave dhe kjo është para se 
gjithash për shkak të menaxhimit më të mirë të ankesave në këtë vit.  

Rritja e numrit të ankesave teknike të cilat kryesisht lidhen me rrjedhje në rrjetin e ujësjellësit na ofron 
një pasqyrë të gjendjes në të cilën ndodhet, rrjeti i furnizimit me ujë në të gjitha KRU. Këto të dhëna 
japin një indikacion të çartë se Kompanitë e ujit duhet të marrin masa për investime urgjente me qëllim 
të rehabilitimit të tyre.  

Rritja e numrit të ankesave në vazhdimësi vit pas viti është edhe për shkakun se konsumatorët kanë 
filluar të vetëdijësohen dhe të binden se ja vlen për tu ankuar, meqënëse shumica e kompanive gjithnjë 
e më shumë janë të përkushtuara për ti shqyrtuar dhe azhurnuar në mënyrë sa më të rregullt dhe të 
shpejtë ankesat e adresuara nga konsumatorët.  

Rregulla për standardet minimale të shërbimit e vendosur nga rregullatori, ka përcaktuar detyrime për 
ndërmarrjet e ujit në lidhje me përgjegjshmërinë dhe trajtimin e ankesave të shërbimit. Ne përputhje 
me kërkesat ligjore dhe praktikat e mira, KRU duhet të kenë të shkruara, procedurat për trajtimin 
ankesave dhe kërkesave të konsumatorëve, sistem të përshtatëshëm për regjistrimin dhe përditësimin 
e të dhënave, si dhe mundësi për vlerësimin e progresit gjatë shqyrtimit të ankesës. Konsumatorëve po 
ashtu kompanitë duhet ti sigurojnë trajtim dhe shqyrtim të ankesave në përputhje me afatet ligjore të 
përcaktuara me standarde të shërbimit.  

Volumi i ujit të shitur 

Paraqet volumin e ujit të shitur në raport me projeksionet në Planet e Bizneseve të aplikuara për 
procesin tarifor aktual (2012-2014).  

 

Figura 10, Shitjet e ujit në raport me shitjet e planifikuara gjatë rishikimit tarifor (2012-2014) 
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Në nivel sektori shitjet e realizuara në raport me ato të planifikuara, kanë shënuar performancë më të 
dobët për 3%. Ne vitin 2013 realizimi i planifikimeve ne nivel sektorit ishte 89%, nëse kjo kthehet në 
vlera sasiore për vitin 2013 nga të gjitha KRU janë planifikuar të shiten mbi 60 milion m3 ujë, përderisa 
janë realizuar, rreth 53 milion m3, që është me pak për mbi 6 milion m3. 

KRU ,Radoniqi’, ,Hidromorava’ dhe KRU ,Hidroregjioni Jugor’, janë tri kompani rajonale të cilat kanë 
arritur ti realizojnë shitjet e planifikuara,  përderisa kompanitë tjera duke përfshirë KRU ,Prishtinën’, 
,Hidrodrinin’, ,Mitrovicën’ dhe KRU ,Bifurkacionin’, kapin vlerat ndërmjet 70% dhe 90%, të përmbushjes 
së caqeve të planifikuara në shitjet volumetrike të ujit.  

KRU ‘Bifurkacioni’, gjatë vitit 2013 sikurse në vitin 2012 ka qenë më së largu në përmbushjen e synimit 
të shitjeve të ujit me vetëm 79%.  

Mos arritja e objektivave të shitjet sasiore (volumetrike) të ujit ka shkaktuar që shumica e KRU mos të 
kenë të ardhura të planifikuara për të përmbushur nevojat e tyre financiare. Kjo është reflektuar edhe 
në mosrealizimin e projeksioneve të shpenzimeve kapitale.  

3.1.3 Performanca Financiare 

Vlera e shitjeve (EUR) 

Vlera totale e shitjeve të ujit është një tregues i rëndësishëm i performancës financiare përmes të cilës 
mbulohen shpenzimet operative dhe mirëmbajtja kapitale duke krijuar parakushte për vetë 
qënëdrushmërinë financiare të kompanive. 

Figura si me poshtë paraqet performancën e shitjeve të ujit në krahasim me vlerësimet e planifikuara 
ashtu siç ishin të përcaktuara në aplikacionet tarifore të KRU për procesin e rishikimit tarifor 2012-2014. 

 

Figura 11, Vlera e shitjeve të furnizimit me ujë në raport me shitjet e planifikuara 

Pa ndonjë befasi edhe këtë vit sikur edhe vitet e kaluara vlera e shitjeve për çdo KRU ishin shumë me të 
ulëta se sa vlera e planifikuar e shitjeve (shih Figura 11 -), dhe atë kryesisht për shkak të realizimit të 
dobët të volumeve të shitjeve siç është përshkruar me sipër.  

Vlera e shitjeve e realizuar për vitin 2013 në nivel të sektorit për furnizim me ujë, ishte 25,780,769€ 
ndërsa ajo e planifikuar 31,355,141€ do të thotë se 82% e shitjeve janë realizuar nga ajo që ishte 
planifikuar dhe është me e ultë për 6% krahasuar vitin 2012. (Vlera e planifikimit për vitin 2012 ka qenë 
28,717,893€, përderisa është realizuar 25,190,720€ apo 88%).  
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Planifikimet në vlerën e shitjeve, natyrshëm janë në rritje vit pas viti nga KRU. Për vitin 2013 pritjet për 
shitje kanë qenë më të larta për 9% në raport me vitin 2012. Vlera e shitjeve të realizuara është rritur 
vetëm për 2%, në vitin 2013/2012. Kjo para së gjithash është rezultat i jo efikasitetit të KRU për ti rritur 
shitjet sasiore, por një pjesë mund ti atribohet edhe zvogëlimit të prodhimit i cili në vitin e shqyrtuar ka 
qenë me i  ultë për 3% , se sa në vitin paraprak 2012.  

Performanca e shitjeve në nivel të kompanive, rastin me të mirë është ajo e KRU ‘Radoniqi’ me 
përqindjen me të lartë të cakut të arritur. Po ashtu arritja e planifikimeve nga kjo kompani është më 
mirë për 3 % krahasuar me vitin 2012. 

KRU ‘Mitrovica si rast me i keq, ka arritur vetëm 73% të cakut të synuar. Për më tepër performanca e 
kësaj kompanie në këtë tregues është me e ultë për 7% nga viti paraprak 2012. 

Vlera e shitjeve relative e të furnizimit me ujë  

Pasqyron trendet e vlerës së shitjeve të realizuara gjatë periudhës raportuese 2013 në raport me vitin 
2012. 

 

Figura 12, Vlera e shitjeve të furnizimit me ujë gjatë 2013 në raport me vitin 2012 

Nga figura më lartë, vërehet se në katër nga shtatë KRU, është shënuar progres në këtë tregues gjatë 
vitit 2013 krahasuar me vitin 2012. Njëjtë sikur vitin e kaluar prin KRU ‘Bifurkacioni’, me shitjet me të 
larta për rreth 12.02%, si rezultat i rritjes së shitjeve volumetrike, reflektuar nga rritja e numrit të 
konsumatorëve për 8% krahasuar me vitin paraprak. 

KRU ‘Prishtina’, ‘Hidrodrini’, dhe ‘Mitrovica6, janë kompanitë të cilat kanë shënuar rënje në vitin 2013 
krahasuar me vitin 2012 rezultat i të cilës ka qenë zvogëlimi i shitjeve volumetrike edhe pse pritjet kanë 
qenë me të larta në përputhje me rritjen e bazës së konsumatorëve.  

Në vlerë absolute, shitjet në 2013 në raport me vitin 2012, janë më të larta për 2.34% në nivel të 
sektorit. 

Kostoja e Prodhimit 

Kostoja për njësi e ujit të prodhuar është tregues po ashtu i rëndësishëm financiar në bazë të cilës, 
vlerësohen shpenzimet për një m3 të ujit të prodhuar. 

                                                           
6 Te KRU “Mitrovica”, nuk është i përfshirë faturimi për Pjesën Veriore. 
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Figura 13, Kostoja për njësi e ujit të prodhuar gjatë 2012 në raport me vitin 2011 

Në nivel të sektorit, kostoja mesatare e një njësie uji të prodhuar në 2013 nuk ka pësuar ndryshim 
krahasuar me vitin 2012, ka mbet e njëjte me 0.04 €/m3.  

Kostot e prodhimit të ujit me e ulëta, sillet nga 0.004 €/m3 tek KRU ‘Hidrodrini’ deri tek ajo më e larta në 
0.08 €/m3 në KRU ‘Hidroregjioni Jugor’. Kostoja e prodhimit në përgjithësi është e varur prej llojit të 
sistemit (me  gravitet apo me pompim) si dhe nivelit të trajtimit. 

Kostoja e lartë e ujit të prodhuar të KRU ‘Hidroregjioni Jugor’ edhe këtë vit është ndikuar nga 
shpenzimet e larta për trajtimin e ujit në veçanti nga shpenzimet e energjisë dhe derivateve gjatë 
funksionimit të pompave.  

Kostoja totale për njësi e furnizimit me ujë 

Paraqet koston totale duke përfshirë shpenzimet operative dhe shpenzimet për mirëmbajtje kapitale të 
aktivitetit biznesor për furnizim me ujë në raport me volumin e ujit të shitur për të njëjtën periudhë 
raportuese.  

 

Figura 14, Kostoja për njësi të furnizimit me ujë (duke përjashtuar kthimin në kapital dhe borxhet e këqija) 
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Kostoja për njësi e furnizimit me ujë në nivel të sektorit në vitin 2013 krahasuar me vitin 2012 ka qenë 
me e lartë për 0.027 EUR/m3. 

Siç vërehet edhe nga figura me lartë ekziston një amplitudë e gjerë sa i përket kostos totale për njësi për 
furnizimin me ujë, që nga Hidrodrini i cili ka nivel dukshëm më të ulët të kostos se të gjitha kompanitë 
tjera të ujit me 0.21 €/m3, deri tek ajo më e larta për KRU ‘Prishtina’ me 0,41 € për m3 të ujit të shitur 
dhe të paguar.  

Kostot në vitit 2013 raport me vitit paraprak 2012, përveç tek KRU ‘Radoniqi’ dhe KRU ‘Hidromorava’, 
kanë treguar trende pozitive në rënje prej 0.01€, KRU ‘Radoniqi’ përkatësisht me 0.06 KRU 
‘Hidromorava’, tek të gjitha kompanitë tjera janë shënuar trende negative të kostove. 

Rritja e kostove për njësi të ujit të furnizuar mund t’i atribohet zvogëlimit të shitjeve volumetrike, dhe 
rritjeve të dukshme të shpenzimeve totale operative të shërbimeve të ujit. 

Kostoja totale për njësi e furnizimit me ujë e realizuar ne raport me atë të planifikuar 

Kostoja totale për njësi e furnizimit me ujë është një tregues financiar i cili radhitet në grupin e 
treguesve kryesor ne bazë të cilëve edhe matet performanca e furnizimit me ujë. 

Treguesi i paraqitur grafikisht si me poshtë paraqet raportin në mes kostos për njësi të furnizimit me ujë 
të realizuar (shpenzimet operative duke përfshirë mirëmbajtjen kapitale/faturimin m3) dhe kostos për 
njësi te furnizimit me ujë të planifikuar (shpenzimet operative duke përfshirë mirëmbajtjen kapitale/ 
faturimin ne m3).  

  

Figura 15, Kostoja për njësi e furnizimit me ujë ne raport me kostot e planifikuara për njësi 

KRU ‘Bifurkacioni’ edhe pse ka arritur koston me të lartë të planifikimit për vitin 2013 duke i tejkaluar 
ato për 25%, prapë nuk tregon efiçiencë me të madhe se sa ishte planifikuar, për arsye se kostot e 
planifikuara për njësi kanë përfshirë shpenzime të konsiderueshme për ripërtëritje infrastrukturore dhe 
zhvlerësimin sipas kostos aktuale për asetet e reja e që nuk ka ndodhur ti realizojë ato as 40% të tyre. 
Për më tepër shpenzimet operative në kete kompani janë tejkaluar për 8% përderisa edhe faturimin në 
m3 i planifikuar ka arritur të realizohet vetëm 79%. 

Në nivel të sektorit caku i arritur i kostos për njësi e furnizimit me ujë ka qenë 109%, dhe ka qenë me i 
lartë për 5%, krahasuar me vitin paraprak. Në këtë ka ndikuar rritja e shpenzimeve operative si dhe 
atyre për mirëmbajtje kapitale. Vlen të përmendet si rasti me i mirë ai në KRU ‘Hidroregjioni Jugor’, e 

                                                           
7 Kostoja për njësi e vitit 2012 është e rregulluar me normën e inflacionit 1.017626 
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cila ka arritur që ti realizoj shpenzimet për mirëmbajtjen kapitale në nivelin 193%, nga ato të cilat i 
kishte planifikuar. 

Ajo se çfarë nënkuptohet me këtë është se edhe pse kostot për njësi në nivel të sektorit ishin më të 
larta se sa ishin planifikuar, me tepër ka pasur  rritje te shpenzimeve operative në raport me rritjen e 
shpenzimeve për mirëmbajtje kapitale, dhe e cila ka rezultuar me përkeqësimin e gjendjes se aseteve 
dhe rënien e nivelit shërbimit.  

Ne jemi fuqimisht të mendimit se këto shpenzime operative janë joefikase me personel të  shumtë në 
shumicën e ndoshta edhe në të gjitha KRU. Në procesin e caktimit të tarifave shpenzimet operative 
kanë qenë të sfiduara në bazë të krahasimit të propozimeve (benchmarking). Për këtë arsye ne kemi 
bërë rregullimet e propozimeve të shpenzimeve operative duke arritur një reduktim vjetor 12%, në 
shpenzimet operative. Sidomos kemi kërkuar që efiçienca operative të bëhet përmes reduktimit të 
shpenzimeve në personel të KRU por edhe në disa fusha të tjera. Po ashtu analizat tona vit pas viti kanë 
vënë në dukje nevojën serioze për investime në sektorin e ujit nëse dëshirojmë që të mos vazhdojë 
edhe më tej përkeqësimi aktual në nivel të shërbimeve. Rrjedhimisht ne kemi qenë të kujdesshëm në 
qasjen tonë sa i përket sifidimit të programeve të investimeve dhe kemi preferuar rritje të  investimeve 
në rritje infrastrukturore dhe mirmbajtje kapitale në mënyrë që të përshpejtohet përmirësimi i nivelit të 
shërbimeve. Ne sygjerojmë menaxhmentin e KRU që të kenë një alokim më të madhe të angazhimeve 
menaxheriale në keto dy fusha, duke qene të bindur se mungesa e progresit të tyre padyshim se do të 
reflektoj në përkeqësimin e nivelit të shërbimit.  

Shpenzimet kapitale për ujë 

Paraqesin totalin e shpenzimeve kapitale të realizuara për mirëmbajtje dhe rritje kapitale në shërbimet 
e ujit në raport me shpenzimet kapitale të aprovuara në planin e biznesit. (2012-2014), për vitin 2013. 

 

Figura 16, Shpenzimet kapitale për furnizim me ujë në raport me ato të planifikuara  

Kompanitë për vitin 2013 kanë paraparë shpenzime të konsiderueshme për mirëmbajtje dhe rritje 
kapitale dhe atë rreth 25.7 mil.€. Këto mjete janë paraparë të sigurohen si nga mjetet vetanake ashtu 
edhe nga donacionet. Në realitet shpenzimet aktuale ishin me të ulëta se niveli i pritur dhe atë prej 14.8 
mil.€  apo 57% nga ajo që ishte planifikuar. 

Vihet re se shumica e investimeve të realizuara e të deklaruara nga kompanitë kanë vazhduar të jenë 
kryesisht nga Grantet, (donacionet zhvillimore) përjashtuar KRU ‘Hidromorava’ dhe KRU ‘Bifurkacioni’ të 
cilat në vitin 2013 nuk kanë pranuar asnjë donacion. Vlera e investimeve nga grantet  për vitin 2013 ka 
qenë rreth 12.8 mil.€ euro ndërsa pjesa tjetër prej të hyrave vetanake. 
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Në nivel të sektorit për vitin 2013 kompanitë nga të hyrat vetanake kane planifikuar të shpenzojnë rreth 
7,4 mil.€ të cilat edhe janë mbuluar nga tarifat e aprovuara, por kompanitë për vitin 2013 kanë realizuar 
vetëm 2 mil.€ apo 27%, por nëse e krahasojmë me vitin paraprak investimet nga të hyrat vetanake në 
nivel të sektorit kanë qenë më të larta për 801,812€ ose 65%. 

Tabela 1, Vlera e investimeve në shëbimin e ujit 

Realizimi i investimeve në shërbimet e ujit nga të hyrat vetanake dhe grantet për vitin 2013 

Kompania Inv. në prodhim Inv.në distribuim Inv.në aktivitete biznesore Totali 

KRU “Prishtina”        1,531,719          7,154,627              221,856            8,908,202  

KRU “Hidroregjioni 
Jugor” 

 820,182             596,876              128,696            1,545,754  

KRU “Hidrodrini”           182,739             660,353                 51,856              894,948  

KRU “Mitrovica”                               -            1,967,316                 79,703            2,047,019  

KRU “Radoniqi”                  609,618            461,825              257,820            1,329,263  

KRU “Bifurkacioni”                3,200                32,609                 17,472                 53,281  

KRU “Hidromorava”                       8,862                  6,638                 15,541                 31,041  

Totali               3,156,320       10,880,244              772,945         14,809,508  

KRU ‘Prishtina’, edhe këtë vit prin me realizimin e shpenzimeve kapitale (8,908,202€). Me këto 
shpenzime, është synuar të përmirësohet vazhdimësia e furnizimit më ujë ( ndërtimi i rezervuarëve, 
ndërtimi i pompave etj), të përmirësohet shërbyeshmëria e infrastrukturës dhe ngritja e nivelit të 
standardeve të shërbimeve (ndërrimin e gypave të ujit, shpërndarjen e rrjetit të ujësjellësit, vendosjen e 
ujëmatëseve). 

KRU ‘Hidroregjioni Jugor’, ‘Radoniqi’ dhe ‘Hidrodrini’, kanë realizuar shpenzime kryesisht ne rritje të 
infrastrukturës dhe jo-infrastrukturës ne prodhim dhe distribuim dhe atë në ndërtimin e rrjetit të ri të 
ujësjellësit, ndërtimin e stacionit të pompave, ndërtimin e rezervuarve, instalim të ujëmatëseve, etj.  

KRU ‘Mitrovica’, vlerën e investimeve prej 2,047,019€  të pranuar nga grantet i ka realizuar kryesisht ne 
mirëmbajtje të rrjetit të ujësjellësit, përderisa shpenzimet kapitale për vitin 2013 kanë qenë të 
orientuara në projektet që lidhen me zgjerimin e kapaciteteve prodhuese dhe vendosje te ujëmatësve 
të cilat do të ndikonin shumë ne vazhdimësinë e furnizimit me ujë e të cilat projekte pritet se do te 
përfundojnë në te ardhmën. 

Kompania e cila ka realizuar më së paku investime në shërbimet e ujit ka qenë KRU ‘Hidromorava’, me 
31,041€ ose 14% nga ajo e planifikuar.  

Ne jemi të mendimit se ndikimin kryesor për mos përmbushjen e investimeve të planifikuara në 
lartësinë e aprovuar mund ti atribuohet mos realizimit të objektivave të faturimit dhe të arkëtimit si dhe 
rritjes se shpenzimeve operative. Duke rezultuar me mungesën e mjeteve aq të nevojshme për 
investime. Sidomos Rregullatori  mbetet i shqetësuar për vonesat në projektet e mëdha që kanë bërë 
pjesë në investimet e lejuara nga mjetet vetanake të cilat kanë qenë pjese e ngarkeses tarifore, 
meqënëse konsumatorët janë në pritje të përmirësimit të shërbimit.  
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3.2 Shërbimet për ujërat e zeza 

3.2.1 Performanca teknike 

Cilësia e ujërave të zeza të shkarkuara 

Për shkak të mungese së trajtimit të ujërave të zeza, ende nuk mund të bëjmë një vlerësim të KRU në 
këtë drejtim, shpresojmë që së shpejti do të fillojmë me trajtimin e ujërave të zeza, meqënse shumë 
projekte tani më veҫ  janë finalizuar dhe pritet implementimi i tyre. 

Besueshmëria dhe shërbyeshmëria 

Ky nën seksion, raporton informacion lidhur me besueshmërinë e shërbimeve të kanalizimeve nga dy 
aspekte, nga aspekti i mbulueshmërisë me shërbime si dhe besueshmëria e shërbimit të kanalizimit e 
cila është e ndikuar nga frekuenca e dështimit të shërbimit të kanalizimeve për 100 kilometra të rrjetit 
kryesore.  

Frekuenca e bllokimit të kanalizimeve 

Një bllokim i kanalizimit është një pengesë e pjesshme ose e përgjithshme e një gypi kryesor të sistemit 
të kanalizimit që pengon rrjedhjen e ujërave të zeza. Kjo përfshinë të gjitha bllokimet në rrjetin kryesor i 
cili është nën përgjegjesin e ofruesit të shërbimeve duke përjashtuar bllokimet në rrjetin e brendshëm 
të konsuamtorëve.  
Një bllokim i sistemit të kanalizimit mund të çojë në një derdhje të ujërave të zeza për shkak të mos 
pastrimit apo të kapacitetit të rregullt të zvogëluar të kanalizimit për të përcjellur vëllimin e ujërave të 
zeza, sidomos në kohë të shirave me sasi të madhe. Përveҫ mosmenaxhimit të aseteve të rrjetit të 
kanalizimit nga ana e KRU i cili ka ndikim parësor në performancën e kanalizimit. Janë vete qytetarët ata 
që në shume raste, kontribuojnë në bllokimin e sistemit duke hedhur mbeturina të ngurta në  kanalizim.  

 

Figura 17, numri i bllokimeve të kanalizimit 

Në figurën 17, është paraqitur numri i incidenteve gjatë vitit të raportuar nga KRU në lidhje me 
bllokimet e kanalizimeve në raport me  100 km gjatësi të rrjetit të kanalizimit.  
Norma mesatare gjatë vitit 2013 numri i bllokimeve në rrjetin e kanalizimit për 100 km gjatësi në nivel 
sektori është raportuar të jetë në nivel më të lartë krahasuar me vitin 2012 për 99.5%.  

Nga shumica e KRU gjatë vitit 2013 në raport me vitin 2012, ka pas rritje të numrit të bllokimeve në 
përjashtim të KRU ,Radoniqi’ rrjeti i se cilës ka pasur,  performancë më të mirë.  
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Incidentet më të larta gjatë vitit 2013 i ka KRU ,Prishtina’ me 2,933 defekte për 100 km gjatësi të rrjetit 
të kanalizimit, kjo vlerë ka ardh si rezultat i paraqitjes të një numri të madh të ankesave nga ana e 
konsumatorëve për bllokimet e evidentuara në teren. 
Ndërsa kompania e cila ka numrin më të vogël të incidenteve të paraqitura është KRU ‘Hidrodrini’, me 
328 bllokime për 100km gjatësi e cila nëse krahasohet me vitin paraprak ka shënuar përmirësim. 
Performanca e këtij treguesi varet direkt nga vjetërsia e rrjetit egzistues të kanalizimit. Ky tregues bënë 
matjen e performancës së gjendjes së rrjetit egzistues të kanalizimit me qëllim të orientimit të 
investimeve në  drejtim të ripërtëritjeve infrastrukturore. 

Norma e lartë e Bllokimeve të kanalizimit paraqet nevojen imidiate për investime në këtë fushë, si dhe 
mirëmbajtje (pastrim) më të mirë të sistemit të kanalizimit. KRU duhet të kenë të dizajnuar dhe të 
zbatuar programet për pastrimin e sistemit të kanalizimit e cila është edhe një kërkesë ligjore.  

Mbulueshmëria me shërbime të kanalizimit  

Mbulueshmëria me shërbime të kanalizimit është e definuar si përqindja e popullsisë brenda zonës së 
shërbimit që ju ofrohen shërbimet e kanalizimit. 

 

 

Figura 18, Mbulueshmëria me shërbimet e kanalizimit 

Në vitin 2013, shkalla e mbulueshmërisë me shërbimet e kanalizimit arrin nivelin 60%, e cila në raport 
me vitin 2012 është për 3% me e lartë. 

Të gjitha kompanitë kanë shënuar progres në këtë tregues gjatë vitit 2013, në raport me vitin paraprak 
në përjashtim të, KRU ‘Hidrodrini’ dhe KRU ‘Hidroregjionit Jugor’ të cilat nuk kanë pasur ndonjë 
përmirësim në këtë shërbim. 

KRU ‘Prishtina, ka mbulueshmërinë më të lartë në zonën e saj të shërbimit në vitin 2013 ku ka arritur 
nivelin 78%, e cila nëse krahasohet me vitin 2012 është për 6% vlerë me e lartë. 

Përmirësimin me të lartë nga të gjitha kompanitë e tjera,  e ka arritur KRU ‘Bifurkacioni’ gjatë vitit 2013 
në raport me vitin 2012, duke e rritur mbulueshmerin e popullatës me këtë  shërbim për 10%, apo mbi 
3 mijë konsumatorë më shumë si rezultat i drejtpërdrejtë i zgjerimit të zonave me shërbime të 
kanalizimit. 

Edhe gjatë vitit 2013 KRU ‘Hidrodrini’, vazhdon të karakterizohet me performancën më të dobët me 
shërbime të kanalizimit me vetëm 41% mbulueshmëri të zonës së tij. 
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Objektivat si mesatare të sektorit  të planifikuara për vitin 2013, gjatë procesit aktual tarifor  është 
përmbushur, për faktin se numri i konsumatorëve të rinjë të kyҫur në shërbimet e kanalizimit nga KRU, 
është në perputhje me planifikimet. Po ashtu edhe KRU ‘Hidroregjioni Jugor’, ‘Hidrodrini’ dhe KRU 
‘Bifurkacioni’, individualisht kanë arritur ti kalojnë objektivat e planifikuara në planet e tyre të bizneseve 
për vitin 2013. 

Niveli i mbulueshmërisë me kanalizim dhe në veqanti ai ne trajtimine e ujërave të zeza në vendin tonë 
ende mbetet shumë i ultë, prandaj nevojat për investime në këtë drejtim janë shumë të mëdha. Gjatë 
rishikimit të planeve të biznesit të KRU, ne nuk kemi sfiduar projeksionet në lidhje me planet për rritjen 
e numrit të konsumatorëve. Arritjet e parashikimeve të rritjes së numrit të konsumatorëve ne i kemi 
parë si vendimtare për suksesin e biznes planeve të KRU. Pa të ardhura shtesë të gjeneruara nga kjo 
rritje nuk ka gjasa që KRU të jenë në gjendje për të përmbushur objektivat e tyre të investimeve.  

3.2.2 Performanca komerciale 

Ankesat 

Në këtë seksion kemi paraqitur,  numrin e përgjithshëm të ankesave të pranuara nga ana e KRU përmes 
të  cilave konsumatoret kanë shprehur pakënaqësia e tyre në nivelin e ofrimit të shërbimeve të ujërave 
të zeza. Ankesat përfshijnë të dyja aspektet, teknike dhe ato komerciale. Përderisa ankesat teknike, për 
shërbimin e ujërave të zeza në përgjithesi kanë të bëjnë me bllokimet e kanalizimeve, ankesat e natyrës 
komerciale me tepër janë për shkakun e kontestimit të saktësisë dhe mënyrës së faturimit.  

 

Figura 19,  Ankesat për shërbimet e ujërave  të zeza 

Mesatarja e numrit të ankesave të paraqitura nga ana e konsumatorëve për shërbimet e ujërave të zeza 
gjatë vitit 2013 ka shënuar rënje krahasuar me vitin paraprak dhe atë për 16%. Numri total i ankesave 
për shërbimet e ujërave të zeza arrin vlerën 5,213 prej të cilave 5,181 apo 99% kanë të bëjnë me 
aspektet teknike dhe vetëm 32 sish apo 1%, përfshijnë aspektet komerciale. 

Nga të gjitha KRU, është raportuar rritje e numrit të ankesave, duke përjashtuar nga ky rast KRU 
‘Hidroregjionin Jugor’ dhe KRU ‘Mitrovica’ të cilat kanë ndikuar që kjo e dhënë te bie në mesatare te 
sektorit gjatë vitit 2013 në raport me vitin paraprak.  

KRU ‘Mitrovica’, ende nuk ka arritur të vendos një sistem të mirëfilltë të menaxhimit në përgjithësi të 
ankesave të konsumatorëve të saj. Ky është shkaku i mos raportimit të ankesave edhe pse ka 
indikacione që konsumatorët kanë adresuar ankesat e tyre në lidhje me pakënaqësinë me nivelin e 
shërbimit të ujërave të zeza nga kjo kompani.  
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3.2.3 Performanca financiare 

Vlerësimi i performancës financiare, përfshinë aspektet  financiar të shërbimit të ujërave të zeza në 
treguesit vijues: shitjet për shërbimin e e ujërave të zeza, kostot njësi dhe investimet kapitale në 
shërbimin e ujërave të zeza. 

Vlera e shitjeve të shërbimeve të ujërave të zeza (EUR) 

Figura si me poshtë paraqet performancën e shitjeve të shërbimeve të ujërave të zeza në krahasim me 
vlerësimet e planifikuara ashtu siç ishin të përcaktuara ne aplikacionet tarifore të KRU për procesin e 
rishikimit tarifor 2012-2014. 

 

Figura 20, Shitjet e shërbimeve të ujërave të zeza në raport me planifikimet 

Për shkak të nën-performancës së konsiderueshme të shitjeve aktuale të ujit krahasuar me shitjet e 
planifikuara, vlera e shitjeve aktuale në shërbimet e ujërave të zeza, gjithashtu është nën vlerat e 
planifikuara pasi që është drejtpërdrejtë e lidhur me volumet e shitjeve të ujit.  

Asnjë nga KRU, nuk kanë mundur të arrijnë objektivat e shitjeve të ujërave të zeza, gjatë vitit 2013. 

Caku i arritur për 2013 në nivel të sektorit është 74%, dhe është me i vogël për 7% nga ajo që ishte në 
vitin 2012. 

Edhe këtë vit KRU ‘Radoniqi’ ka arritur përqindjen më të lartë, krahasuar me kompanitë e tjera me 96%, 
mirëpo, nëse krahasohet me vitin 2012, kjo kompani ka realizuar shitje të shërbimeve të ujërave të zeza 
më pak për 7%.  

KRU “Hidrodrini” është kompania e cila ka pasur ndryshimin me të madh krahasuar me vitin 2012, me 
një rënie prej 29% rezultat i të cilës ka qenë rënia e te ardhurave te realizuara nga shërbimet e ujërave 
të zeza prej 20% dhe ngritjes se faturimit te planifikuar për 17%. 
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Figura 21, vlera relative e shitjeve të shërbimeve të kanalizimit gjatë 2013 në raport me 2012. 

Shitjet totale për njësi e shërbimeve të ujërave të zeza e realizuar në raport me planifikimet 

Kostoja totale për njësi e shërbimeve të ujërave të zeza është një tregues financiar i cili po ashtu njëjtë 
sikurse te furnizimi me ujë radhitet në grupin e treguesve kryesor ne bazë të cilëve i’u matet 
performanca e ujërave të zeza. 
Treguesi i paraqitur grafikisht si me poshtë paraqet raportin në mes kostos për njësi të shërbimeve të 
ujërave të zeza të realizuara (shpenzimet operative duke përfshirë mirëmbajtjen kapitale/me 
ekuivalentet e konsumatorëve shtëpiak8) dhe kostos për njësi të shërbimeve të ujërave të zeza të 
planifikuara (shpenzimet operative duke përfshirë mirëmbajtjen kapitale/ ekuivalentet e 
konsumatorëve shtëpiak).  

 

Figura 22, Kostoja për njësi e shërbimeve të ujërave të zeza në raport me kostot e planifikuara për njësi 

Kostot e planifikuara për njësi që rrjedhin nga rishikimi tarifor 2012-2014 (të rregulluara sipas niveleve 
të çmimeve në 2013), tek të gjitha KRU ishin më të ulëta se sa ato të planifikuara, megjithatë, kjo nuk 
tregon efiçencë më të madhe se sa ishte planifikuar për arsye se kostot e planifikuara për njësi kanë 

                                                           
8 Konsumatorët  shtëpiak të shërbyer definohen si numri aktual i konsumatorëve shtëpiak plus numri i konsumatoreve jo shtëpiak te 
konvertuar ne ekuivalent te konsumatoreve shtëpiak bazuar ne ndarjen proporcionale të ujit të konsumuar. 
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përfshirë shpenzime të konsiderueshme për ripërtëritje infrastrukturore dhe zhvlerësim sipas kostos 
aktuale për asetet e reja, e që asnjëra nuk ka arritur ti realizoj.  

Edhe pse KRU ‘Radoniqi’, në krahasim me kompanitë e tjera ka arritur përqindjen më të lartë të 
realizimit nga caku i planifikuar, prapë nuk ka treguar performancë të mirë, për arsye se ka tejkaluar 
shpenzimet operative për 209% duke mos realizuar as 8% të shpenzimeve për mirëmbajtje kapitale. 
Shkak i ndryshimit të lartë në vitin 2013 krahasuar me vitin 2012 të KRU “Hidrodrini”, janë planifikimet e 
ulëta në vitin 2012 të mirëmbajtja kapitale, e cila pastaj ka qenë edhe ma e lehtë të realizohet, ndërsa 
në vitin 2013, mirëmbajtja kapitale ishte planifikuar sa katërfishi i planifikimeve në vitin 2012, duke 
ndikuar në realizimin kostos për njësi në vetëm 33%.  

Kostoja totale për njësi për shërbimin e ujërave të zeza 

Nënkupton shpenzimet totale operative për ujëra të zeza, përfshirë mirëmbajtjen kapitale të ujërave të 
zeza në raport me ekuivalentët e konsumatorëve shtëpiak për vit9. 

 
Figura 23, Kostoja për njësi të shërbimeve të ujërave të zeza (operativ+mirëmbajtje kapitale) 

Kostoja për njësi e shërbimeve të ujërave të zeza në nivel të sektorit në vitin 2013 krahasuar me vitin 
2012 ka qenë me e ultë për 0.0810 €/m3 apo për 2%. 

Tri nga shtatë kompanitë në vitin 2013, kanë treguar trende negative me një ngritje prej 1.15€ 
(Radoniqi’), 0.64 (Bifurkacioni) dhe 0.21 (Hidroregjioni Jugor). Rritja e kostove për njësi të shërbimeve të 
ujërave të zeza mund t’i atribohet rritjeve të dukshme të shpenzimeve operative për shërbimin e 
ujërave të zeza dhe shpenzimeve për mirëmbajtje kapitale për këtë shërbim. 

Koston më të ulët në këtë tregues e ka KRU ‘Prishtina’, 2.83 €/kons. e cila përkundër ngritjes së 
shpenzimeve totale për shërbimet e ujërave të zeza duke përfshirë edhe mirëmbajtjen kapitale ka pasur 
përmirësim për 0.10 €/kons. krahasuar me vitin 2012 e cila ishte 2.93 €/kons. 

Përmirësimin më të lartë në vitin 2013 krahasuar me vitin 2012 ka pasur KRU ‘Mitrovica’, me një rënie 
prej 1.49, rezultat i të cilës ka qenë zvogëlimi i shpenzimeve operative në shërbimin e ujërave të zeza, 
përkundër rritjes se numrit të konsumatorëve. 

Meqenëse nuk janë futur ende në përdorim impiantet për trajtimin e ujërave të zeza kostot për njësi të 
shërbimeve të ujërave të zeza mbesin shumë me të ulëta krahasuar me kostot e furnizimit me ujë. 

                                                           
9 Konsumatorët  shtëpiak të shërbyer definohen si numri aktual i konsumatorëve shtëpiak plus numri  konsumatorëve jo shtëpiak të konvertuar 
në ekuivalent të konsumatorëve shtëpiak bazuar në ndarjen proporcionale të ujit të konsumuar. 
 
10 Kostoja për njësi  e vitit 2012 është e rregulluar me normën e inflacionit 1.017626 
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Shpenzimet kapitale për ujëra të zeza 

Paraqesin totalin e shpenzimeve kapitale të realizuara për mirëmbajtje dhe rritje kapitale në shërbimet 
e ujërave të zeza, në raport me shpenzimet kapitale të aprovuara në planin e biznesit për vitin 2013. 

 

Figura 24, Shpenzimet kapitale për shërbime të ujërave të zeza në raport me ato të planifikuara në 2013 

Edhe të shërbimi me ujëra të zeza njëjtë sikur të shërbimi me ujë, kompanitë për vitin 2013, kanë 
paraparë provizionime të konsiderueshme rreth 5,5mil.€ për rritje kapitale dhe mirëmbajtje kapitale, e 
të cilat janë parapar të sigurohen si nga mjetet vetanake ashtu edhe nga donacionet, por në realitet 
shpenzimet aktuale ishin shumë më të ulëta se niveli i pritur dhe atë prej 108,631€ ose 1.97% nga ajo që 
ishte planifikuar. 

Është evidente se shumica e investimeve të realizuara janë nga donacionet prej 84,755€ apo 78%, 
ndërsa pjesa tjetër është nga të hyrat vetanake gjithsejtë 23,876€ . 

Nga mjetet vetanake të planifikuara të shpenzohen në shërbimin e ujërave të zeza në shumë prej 1,4 
mil.€ dhe të cilat janë mbuluar nga tarifat e aprovuara, janë realizuar vetëm 23,876€ apo 2%, ndërsa 
nëse e krahasojmë me vitin paraprak investimet nga të hyrat vetanake ne nivel të sektorit kane qenë më 
të ulëta për 15,265 € apo për 39%. 

Tabela 2, Vlera e investimeve në shërbimin e ujërave të zeza 

Realizimi i investimeve në shërbimet e ujërave të zeza nga të hyrat vetanake dhe grantet për vitin 2012 

Kompania 
Inv.në 

grumbullim 
Inv.në 

trajtim  
inv.në 

shkarki
m 

inv.akt. 
biznesore 

Totali 

KRU “Prishtina” 79,005 - - 1,814 80,819 

KRU “Hidroregjioni Jugor” - - - 328 328 

KRU “Hidrodrini” - - - 2,729 2,729 

KRU “Mitrovica” - - - 5,087 5,087 

KRU “Radoniqi” - - - 13,569 13,569 

KRU “Bifurkacioni” 3,200 - - 1,728 4,928 

KRU “Hidromorava - - - 1,170 1,170 

Totali 82,205 - - 26,426 108,631 
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Njëjtë sikur të investimet në shërbimet e ujit edhe të ujërat e zeza prin KRU ‘Prishtina’ me realizimin e 
investimeve prej 74%, të shumës totale të investimeve (108,631.07), nga të cilat 73% kanë qenë 
kryesisht në zgjerimin e rrjetit të kanalizimit dhe ndërtimin e kolektorit për ujëra të zeza, kompanitë e 
tjera nuk kanë arritur që as 1% të vlerës totale të investimeve të investojnë në shërbimin e ujërave të 
zeza, përjashtuar  KRU ‘Bifurkacioni’. 

KRU ‘Radoniqi’, ka realizuar investimet e planifikuara në nivelin më të lartë prej 8.91%,  kompanitë e 
tjera kanë pasur investime shumë të vogla në shërbimet e ujërave të zeza për vitin 2013. 

KRU ‘Hidroregjioni Jugor’, është një ndër kompanitë që ka planifikuar shpenzime domethënëse kapitale 
në shërbimin e ujërave të zeza si në mirëmbajtje të rrjetit ashtu edhe në ndërtimin e kolektorëve për 
largimin e ujërave të zeza e të cilat nuk ka arritur as 0.05% , të tyre ti realizoj dhe atë vetëm në 
aktivitetet biznesore. 

3.3 Performanca financiare e KRU  

Arkëtimi i të ardhurave 

Në vijim është paraqitur performanca e kompanive tek treguesi shkalla e arkëtimit për vitin 2013 
krahasuar me 2012, i paraqitur si raporti në mes arkëtimit të keshit ndaj faturimit për shërbimet e 
ofruara të ujit dhe ujërave të zeza  (faturimi për tarifën fikse, volumetrike të ujit dhe të ujërave të zeza). 

 

Figura 25, Efiçenca në arkëtimin e të ardhurave 

Në vitin 2013, shkalla e arkëtimit për faturat e shërbimit të ujit dhe të kanalizimit si mesatare e sektorit 
është 71%,  që do të thotë se krahasuar me vitin paraprak kemi pasur rritje për 1%. 

Siç ilustrohet edhe nga figura me lartë në vitin 2013 progresin me të mirë në shkallën e arkëtimit e ka 
arritur KRU ‘Hidrodrini’ me një ngritje prej 8% krahasuar me vitin paraprak, rezultat i të cilës përveç 
zvogëlimit të faturimit kanë qenë edhe shkyçjet individuale. 

Gjatë vitit në shqyrtim, ka pasur një përmirësim në shkallën e arkëtimit në KRU Prishtina, Hidroregjioni 
Jugor, Hidrodrini dhe Bifurkacioni përderisa një paqëndrueshmëri në shkallën e arkëtimit kanë shënuar 
KRU (Radoniqi,Hidromorava si dhe Mitrovica). 

Efiqienca e arkëtimit nga kategoria e konsumatorëve të amvisërisë vazhdon të jetë e dobët tek të gjitha 
kompanitë. KRU ‘Radoniqi’ mban rekord gjatë viteve të fundit ne këtë kategori me 73% e përcjellur 
pastaj nga KRU ‘Prishtina’ me 67%. 
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KRU ‘Prishtina’, ka shënuar progres të vazhdueshëm vit pas viti duke arritur në nivelin prej 76%, 
kryesisht si rezultat i angazhimeve të kësaj kompanie në shkyҫjet konsumatorëve borxhlinjë.  

Performancën më të ultë në shkallën e arkëtimit njëjtë sikur vitin e kaluar, ka realizuar KRU ‘Mitrovica’ 
me vetëm 48%. 

Caku i Planifikuar për 2013 në nivel të sektorit ka qenë 75%, dhe aktualisht në nivel të sektorit ka 
mundur të arkëtohen vetëm 71% të shumës së faturuar, e qe do të thotë se shkalla aktuale e arkëtimit 
të të ardhurave në nivel të sektorit ka paraqitur devijim prej 4%, kundrejt planit. 

Në rritjen e shkallës së arkëtimit prej 71% në nivel të sektorit kryesisht ka ndikuar arkëtimi i të 
ardhurave nga institucionet duke tejkaluar cakun e planifikuar për 6%. 

Siç vërehet edhe nga tabela 3, të gjitha kompanitë kanë dështuar në përmbushjen e objektivit të 
caktuar individual, me përjashtim të KRU ‘Prishtina’ e cila ka arritur nivelin e arkëtimin të planifikuar 
prej 76%. 

Tabela 3, Performanca aktuale dhe e planifikuar e arkëtimit të të ardhurave për vitin 2013 

Kategoria e 
Konsumatorëve 

KRU 
Prishtina 

KRU 
Hidroregjioni 
Jugor 

KRU- 
Hidrodrini 

KRU 
 Mitrovica 

KRU  
Radoniqi 

KRU 
Bifurkacioni 

KRU 
Hidromorava 

 Real. Plan. Real. Plan. Real. Plan. Real. Plan. Real. Plan. Real. Plan. Real. Plan. 

Amvisëri 67% 65% 65% 66% 54% 65% 38% 51% 73% 76% 50% 69% 61% 76% 

Komercial- 
Industrial 

91% 94% 55% 83% 69% 85% 72% 91% 64% 78% 124% 65% 81% 91% 

Institucione 91% 100% 130% 94% 97% 92% 88% 99% 116% 96% 141% 96% 118% 96% 

Totali 76% 76% 72% 75% 64% 73% 48% 64% 75% 78% 60% 80% 70% 80% 

Shkallla e raportuar e arkëtimit për të gjithë ofruesit e shërbimeve është ende e ulët dhe ka ndikim të 
drejtëperdrejtë në gjëndjen financiare të ofruesve të shërbimeve. Ofruesit e shërbimeve duhet të 
ndërmarrin masa edhe veprime inovative për inkurajimin e konsumatorëve për të bërë pagesat 
e shërbimit. 

Konsumatorët po ashtu duhet të jenë më të ndërgjegjshëm se faturat duhet paguar. ZRRUK ka  punuar 
me kompanitë për të siguruar që politikat e drejta do të zbatohen nëse vjen deri te shkyçja nga 
shërbimet e ujësjellësit. Sa i përket rasteve të konsumatorëve që kanë vërtetë vështirësi për të paguar, 
ata duhet të ndihmohen por ne duhet të zhdukim dukurinë “nuk dua të paguaj”, mentalitet i cili është 
shumë i përhapur në mesin e atyre që mund të përballojnë që të paguajnë faturat e tyre. 

Kthimi në kapital 

Është i definuar si kthimi në bazën rregullatore të aseteve i paraqitur si të ardhura vjetore dhe rritje e 
kapitalit nga investimet e shprehura si përqindje e investimit origjinal. 

Kthimi në kapital është i nevojshëm për të siguruar besimin e investitorëve në sektorë, nëse kompanitë 
duan që të tërheqin financime për përmirësimin e aseteve në mënyrë që të përmbushin përmirësimin e 
nevojshëm të nivelit të shërbimit. 

Baza rregullatore e aseteve (BRA) mbi të cilën është përcaktuar kthimi në kapital, është përcaktuar në 
vitin 2008 që nga procesi tarifor (2009-2011), ka filluar me 1 Janar 2009 me bazën rregullatore të 
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aseteve (BRA) për secilën prej kompanive të ujit, duke përdorur vlerën e përcaktuar të aseteve prej 
200€ për konsumatorët e shërbimit të furnizimit me ujë dhe 100€ për konsumatorët e ujërave të zeza. 

Norma reale e kthimit në kapital është e bazuar në praktikat e mira të vendeve të Europës Perëndimore, 
dhe tek ne për procesin tarifor (2012-2014), kemi llogaritë që kjo të jetë 5.30% si shumë e kalkuluar 
para normës së inflacionit.  

 

Figura 26, Kthimi në bazën rregullatore të aseteve (BRA) 

Kthimi në kapital në nivel të sektori ka pasur përkeqësim në vitin 2013 krahasuar me vitin 2012 dhe atë 
për 1.14%. 

Vetëm dy KRU (Hidromorava dhe Radoniqi) kanë pasur kthime pozitive, madje duke  tejkaluar nivelin e 
planifikuar prej 5.30%, e të cilat edhe kanë arritur ti mbajnë shpenzimet e tyre, përfshirë zhvlerësimin 
sipas kostos aktuale dhe mirëmbajtjen infrastrukturore ne BRRA, brenda kufijve të të ardhurave të tyre 
dhe duke u dhënë mundësin për të bërë investime të reja.  

Për dallim nga viti i kaluar ku KRU ‘Mitrovica’ kishte përmirësimin me të lart ne krahasim me kompanitë 
e tjera, ne vitin 2013 ka shënuar rënjen më të lartë të normës se kthimit për 6.54% duke mos arritur ti 
mbulojë as shpenzimet operative si rezultat i zvogëlimit të të hyrave dhe rritjes se provizionimit të 
borxheve të këqija për 25%. 
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3.4 Performanca e përgjithshme e KRU 

Arsyeshmëria 

Monitorimi i Performances dhe vlerësimi krahasues(Benchmarking) është thelbësore për zhvillimin dhe 
zbatimin e politikave që kanë qëllim përmirësimin e shërbimit nga ofruesit e shërbimeve të ujit. Nëse 
një vendimmarrës nuk e dinë se ku kanë qenë dhe ku janë ata, kjo do të duket të jetë e pamundur për 
të vendosur objektiva të arsyeshme për ecurinë e ardhshme. Informacionet për KRU për aspektet 
operative, financiare dhe të shërbimeve ndaj konsumatorëve janë të rëndësishme për menaxhim dhe 
mbikëqyrje të mirë. Regjimi i ri i zhvilluar së fundi i kornizës së raportimit dhe vlerësimit të 
performancës nga ZRRUK, kërkon nga KRU raportimin e të dhënave për nevojat e kerkesave rregullatore 
të cilat në fokus kanë përfitime për konsumatorët. Metodoligjia e re e vlerësimit të performancës, bënë 
matjen: 

(i) Performancës relative ndaj ‘premtimeve’ të biznes planit, (krahasimi i performancës kundrejt 
propozimeve / caqeve tarifore),  

(ii)  Performancës absolute relative ndaj pritjeve ideale të performancës, 

(iii) Performancës relative krahasuese në mes KRU dhe kundrejt performancave të viteve të kaluara, 
si dhe 

(iv) Performancës së sektorit, (informacione për Politik-bërsitë dhe Donatoret, etj.) 

Korniza e raportimit të performancës (të dhënat, treguesit dhe definicionet), janë harmonizuar me 
mjetet e tjera rregullatore (Biznes planet e Kompanive, Llogarit rregullatore, Procesin Tarifor,  
Standardet e shërbimit) të përdorura të cilat kanë qenë të nevojshme për të matur performancën jo 
vetëm kundrejt viteve të kaluara, por që është më e rëndësishme, kundrejt caqeve të dakorduara të 
performancës në aplikacionet tarifore. 

Vlerësimi i performancës 

Vlerësimi i performancës së KRU, është bërë në bazë të 11 Treguesve Kyq të Performancës, të cilët i 
përmbushin kriteret e të qenit të rëndësishëm, reflektojnë besueshmërinë e shërbimit, si dhe 
promovojnë efiçencën financiare në të dy shërbimet: Furnizimi me ujë dhe  Sherbime të ujërave të zeza. 
Vlerësimi i performancës është në përputhje me praktikat e mira ndërkombëtare që janë në zbatim nga 
rregullatorët e këtij sektori, ku në fokus janë kërkesat specifike rregullatore, në nivele të veçanta të 
shërbimeve dhe të implikimeve të kostos për konsumatorin. Në përdorim pra, është vendosur koncepti i 
vlerësimit të performancës ndaj kompanisë e cila funksionon mirë dhe ofron shërbime efiçente në; 
Furnizimin me ujë dhe Shërbime të ujërave të zeza, mbi bazën e cilësisë së ujit, niveleve të shërbimit, 
mbulueshmërisë si dhe efiçencës komerciale dhe financiare.  

Kriteret për matjen e performancës së furnizimit me ujë dhe shërbimeve të ujërave të zeza janë të atilla 
që poentimi prej 100% reflekton ofrimin e një niveli të tillë të shërbimit të krahasueshëm me 
performancën e ofruesit modern mirë funksionues të furnizimit me ujë apo shërbime të ujërave të zeza. 

Duke u bazuar në rezultatet e performancës së demonstruar në vitin 2013, ZRRUK ka bërë rangimin e 
KRU-ve. Në tri aspekte: Furnizim me ujë, shërbime të ujërave të zeza dhe performancën e përgjithshme 
të KRU. Referencë kryesore e përdorur për renditjen e performancës të kompanive është performanca e 
tyre në raport me përmbushjen e objektivave të performancës së synuar ideale.  

Shërbimet e furnizimit me ujë 

Vlerësimi i performancës si dhe rangimi i KRU, në shërbimin e furnizimit me ujë, është bërë përmes (5) 
pesë, Treguesve Kyq të Performancës. 
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(i) Mbulueshmëria me shërbime, duke synuar mbulueshmëri  komplete (100%) në zonën respektive 
të shërbimit  

(ii) Cilësia e ujit të furnizuar, e cila është 100% në pajtueshmëri me standardet e specifikuara 
vendore; 

(iii)  Presioni i ujit, brenda referencave ligjore vendore me nivelet e specifikuara minimale (25 m.sh.u) 
dhe maksimale (70 m.sh.u); 

(iv)  Disponueshmëria e furnizimit me ujë, uji për të gjithë konsumatorët në baza të vazhdueshme 
për 24 orë në ditë dhe shtatë ditë në javë; 

(v) Efiçenca e kostos, kosto efiҫente për njësi e ujit të shitur dhe në përputhje me pritjet sipas planit 
të biznesit. 

 
Tabela 27, paraqet rezultatet në vlerësimin e performancës se furnizimit me ujë si dhe rangimin e KRU  

Niveli i përgjithshëm mesatar i performancës së furnizimit me ujë në 2013, është në nivelin 36.7% nga 
maksimumi prej 45% e ndarë për këtë shërbim, kjo është për 1.1% më e ultë se në vitin 2012, ku ajo 
ishte në nivelin 37.8%. 

Efiçenca e kostove me 2.7% si dhe disponueshmëria me furnizim me ujë 0.3%, kanë qenë dy fusha ku 
performanca ka qenë më e dobët se në vitin paraprak 2012. Përjashtuar KRU ‘Radoniqi’ dhe KRU 
‘Hidromorava’, në të gjitha kompanitë e tjera rajonale, efiçenca e kostove ishte me e ultë në 2013/2012. 

Në vitin 2013, asnjë nga KRU nuk ka qenë në mundësi të ofrojë furnizim të plotë për  kosumatorët e 
tyre. Për me tepër në KRU ‘Prishtina’, situata është përkeqësuar edhe më tejë për shkak të zvoglimit të 
resurseve ujore, si pasojë e thatësisë e cila ka mbretëruar në pjesen e dytë të vitit 2013, për të vazhduar 
edhe në pjesën e parë të vitit 2014.  

Bazuar në kriteret e mësipërme të rangimit KRU ‘Radoniqi’, ofron shërbime më të mirë dhe kosto 
efiҫente nga të gjitha KRU në  shërbimin e furnizimit me ujë. 
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Përveҫ KRU ‘Radoniqi’ dhe KRU ‘Hidromorava të cili ka bërë përmirësime në vitin 2013, të gjitha 
kompanitë e tjera, kanë pasur trende të përkeqësimit në performancën e furnizimit me ujë në 
2013/2012. 

KRU ‘Prishtina’ me 3.9 % dhe KRU ‘Hidrodrini’ me 3.1%, janë dy kompanitë rajonale të cilat kanë pasur, 
shkallën më të lartë të dështimit të performancës në furnizimi me ujë në vitin 2013/2012. 

Sa i përket rangimit të KRU, në perfromancën e furnizimit me ujë në 2013, kemi një ripozicionim të tyre. 
Tani KRU ‘Radoniqi’, është ranguar e 1-ra, në vend të KRU ‘Hidrodrini’, po ashtu edhe KRU 
‘Hidromorava’, u zhvendosën në vendin e 3-të, nga pozita e 5-të, në vende të KRU ‘Hidroregjioni Jugor’.  

KRU ‘Prishtina’, dhe KRU ‘Hidroregjioni Jugor’, janë ranguar në pozita më të ulta.  KRU ‘Prishtina’, ka 
lenë  mbrapa vetem KRU ‘Bifurkacioni’ dhe  KRU ‘Mitrovica’. Keto në fakt, janë tri KRU, të cilat kanë 
probleme më të mëdha me disponueshmërinë e furnizimit me ujë për konsumatorët e tyre. 

Shërbimet për ujërat e zeza 

Vlerësimi i performancës së KRU, në shërbimin e ujërave të zeza, është parapar të bëhet përmes (4) 
katër, Treguesve Kryesor të performancës,  

(i) Mbulueshmërisë me shërbime për ujëra të zeza,  për qëllime të raportimit të performancës 
një vlerë prej 95% e konsiderohet si një pritje ideale; 

(ii) Cilësi e ujërave të zeza të shkarkuara, në pajtueshmëri me vlerë prej 100% me  standardet 
e specifikuara mjedisore; 

(iii) Besueshmëri e shërbimeve për ujëra të zeza, me zero shtëpi të prekura nga vërshimet e 
kanalizimeve; 

(iv) Efiçenca e kostos, kosto efiҫente për njësi të shërbimeve për ujëra të zeza për amvisëri; 
Aktualisht ne kemi pas mundësi të bëjme vlerësimin e arritjes së objektivave vetëm në dy 
tregues: Mbulueshmëria me shërbime të kanalizimit si dhe eficenca e kostos. Shpresojmë se 
në të ardhmen pas aplikimit të trajtimit të ujërave të zeza nga KRU, do të kemi mundësi të 
bëjmë vlerësime për treguesit e cilësisë së shkarkimit dhe besushmërisë së shërbimit të 
trajtimit të ujërave të zeza. Pra, dy tregues të rëndesishëm  dhe të vlefshëm në mbrojtje e 
mjedisit jetësor. 
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Figura 28, paraqet rezultatet në vlerësimin e performancës së shërbimeve të ujërave të zeza si dhe 
rangimin e KRU 

Në vitin 2013, kemi ulje në performancën e përgjithshme të shërbimit të ujërave të zeza, përkeqësimi 
është për 1.0%, në raport me vitin paraprak 2012. Performanca e shërbimit të ujërave të zeza, këtë vit 
është përkeqësuar tek të gjitha KRU, përjashtuar KRU ‘Bifurkacionin’ e cila ka shënuar pak përmirësim. 

Mbulueshmëria me shërbime të kanalizimit është një fushë e cila në vazhdimësi në nivel të 
përgjithshëm, ka shënuar përmirësime. Ndonëse, përmirësimet janë graduale ato janë domethënse për 
mirëqënien e qytetarëve.  

Përderisa KRU ‘Bifurkacioni’, mbanë vendin e 1-rë, me shërbime të ujërave të zeza,  KRU ‘Hidrodrini’, 
është ranguar si kompania me performancën më të dobët në shërbimin e ujërave të zeza pa shënuar 
ndonjë përmirësim  gjatë këtyre dy viteve.  

Që nga viti 2010, kur ne filluam të bëjmë vlerësimin e performancës sipas metodologjisë së re, KRU 
mbeten njëjtë të ranguara, pa ndonjë ndryshim të befasishëm në performancën e sektorit të 
shërbimeve të ujërave të zeza. Përjashtuar KRU ‘Hidroregjioni jugor’, e cila ka shënuar pak më tepër 
avancim në mbulueshmërinë me kanalizim gjatë kësaj periudhe dhe tani këtë vit rangohet  e 3-ta, në 
performancën e shërbimit të ujërave të zeza.  
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Performanca e përgjithshme e KRU 

Performanca e përgjithshme nuk bazohet në performancën krahasuese të njëri-tjetrit, por bëhet një 
krahasim në lidhje me nivelin ‘ideal’ të performancës së pritshme të kompanisë që funksionon mirë dhe 
ofron furnizim efiçentë me ujë dhe shërbime për ujëra të zeza dhe  paraqet kombinimin e  rezultateve 
nga  tri kategoritë e biznesit të kompanisë, dmth: 

(i) Performanca e furnizimit me ujë;  

(ii) Performanca e shërbimeve për ujëra të zeza si dhe  

(iii) Performanca e përgjithshme e biznesit për ujë dhe ujëra të zeza (efiçenca financiare). 

Rezultatet e vlerësimit si dhe rangimi i KRU në performancën e përgjithshme,  janë paraqitur në formë 
tabelare si dhe janë ilustruar në formë grafike. 

Tabela 4, Rezultatet për performancën e përgjithshme të KRU në vitin 2012 

KRU Furnizimi me Ujë Ujëra të Zeza Profitabiliteti Arkëtimi Totali i pikëve 

Ideale 45% 35% 10% 10% 100% 

PE 44.0% 10.7% 8.7% 0.0% 63.5% 

PR 37.3% 16.0% 6.2% 3.8% 63.3% 

GJA 40.5% 12.2% 5.5% 4.4% 62.7% 

PZ 40.3% 13.3% 3.2% 2.9% 59.7% 

GJI 36.6% 10.9% 7.2% 3.5% 58.2% 

FE 34.8% 14.8% 8.3% 0.0% 57.9% 

MIT 31.1% 11.3% 3.3% 0.0% 45.7% 

Totali i pikëve 37.8% 12.8% 6.1% 2.1% 58.7% 

Tabela 5, Rezultatet për performancën e përgjithëshme të KRU në vitin 2013 

Tabelat 4 dhe 5, Rezultatet e vlerësimit të performancës se përgjithshme të KRU, vitet (2012&2013).  

KRU Furnizimi me Ujë Ujëra të Zeza Profitabiliteti Arkëtimi Totali i pikëve 
Ndryshimi 
2012/2013 

Ideale 45% 35% 10% 10% 100%  

GJA 43.0% 11.2% 10.0% 3.8% 68.0% 5.3% 

GJI 39.6% 10.5% 10.0% 2.5% 62.6% 4.4% 

PR 33.4% 14.9% 5.5% 4.0% 57.8% -5.5% 

PZ 37.9% 11.5% 2.6% 3.1% 55.1% -4.7% 

FE 32.1% 15.4% 3.9% 0.0% 51.5% -6.2% 

PE 40.9% 9.2% 0.0% 1.1% 51.3% -12.2% 

MIT 30.1% 9.5% 0.0% 0.0% 39.6% -6.1% 

Totali i pikëve 36.7% 11.8% 4.6% 2.1% 55.1%  

Ndryshimi  
2012/2013 

-1.1% -1.0% -1.5% 0.0% -3.6%  
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Në vitin shqyrtues 2013, KRU kanë shënuar, performancë përgjithësisht më të ultë për 3.6 %, në raport 
me vitin 2012. Niveli i përgjithshëm ka rënë nga 58.7% për vitin 2012 në 55.1%. Performancë me e ultë, 
është shënuar në të dyja shërbimet: Furnizim me ujë me 1.1% dhe  shërbim të ujërave të zeza me 1.0%. 
Performanca e përgjithshme financiare po ashtu nuk ka shënuar trend pozitiv, për më tepër, kompanitë 
janë më pak profitabile për 1.5%, në vitin 2013 në raport me vitin paraprak 2013. Në efiҫencën e 
arkëtimit mesatarja e sektorit nuk ka shënuar ndonjë përmirësim.  

Shërbimi i ujërave të zeza është një fushë me potencial me të lartë të përmirësimit i cili aktualisht është 
në nivel shumë të ultë(11.8%) nga ajo e synuar prej 35%, të performancës së kompanisë ideale. Po 
ashtu ky shërbim është shumë me pak i zhvilluar se sa shërbimi i furnizimit me ujë edhe për faktin e 
mungesës totale të trajtimit të ujërave të zeza. Cilësia e shkarkimit  si dhe besueshmëria e trajtimit të 
ujërave të zeza, janë dy fusha ku aktualisht, ne ende nuk mundur të bejmë një vlerësim të performacës 
së KRU.  

Nga të shtatë KRU vetëm dy prej tyre KRU ‘Radoniqi’ dhe ‘Hidromorava’, kanë treguar trende pozitive. 
KRU ‘Radoniqi’, me 5.3% dhe KRU ‘Hidromorava’, me 4.4%, po ashtu, janë dy kompani më profitabile  
nga të gjitha kompanitë e tjera në vitin 2013.  

Pesë KRU-të, e tjera KRU ‘Prishtina’, ‘Hidroregjioni Jugor’, ‘Bifurkacioni’, ‘Hidrodrini’ dhe ‘Mitrovica’ 
kanë shënuar trende negative të përformancës së tyre të përgjithshme në vitin 2013/2012. KRU 
‘Hidrodrini’,  ka pasure trende me të theksuara të përkeqësimit (12.2%), të pasuar nga Bifurkacion 
(6.2%) dhe Mitrovica (6.1%).  

KRU ‘Prishtina’, në vitin e shqyrtuar 2013 në raport me vitin 2012,  ka shënuar ulje të dukshme në 
performancën e saj për 5.5% përformancë më të dobët ka treguar në furnizim me ujë, shërbime të 
ujërave të zeza dhe profitabilitet,  përderisa trend të përmiresimit ka shenuar  efiҫenca e arkëtimit. 

Nga të gjitha KRU edhe më tej performancë të dobët ka vazhduar të tregoj KRU ‘Mitrovica’, për më 
tepër performanca e saj në 2013 edhe më tej është përkeqësuar në krahasim me vitin 2012 për 6.1%, 
në përgjithësi aspektet financiare janë problemet me akute në këtë kompani. 

PCPC
Line



Raporti vjetor i performancës për ofruesit e shërbimeve të ujitj në Kosovë në 2013  52 
 

Figura 29, paraqet rezultatet në vlerësimin e përformancës së përgjithshme të KRU 

KRU ‘Radoniqi’, është kompania me performancën e përgjitheshme më të mirë në vitin 2013 me 
gjithesejt 68%, të pikëve nga maksimumi prej 100%, njëkohsisht është edhe kompania me përmiresimin 
më të lartë të performancës së përgjithshme në vitin 2013 në raport me vitin 2012. 

Edhe, KRU ‘Hidromorava’, ka shënuar një përmirësim të ndjeshëm të performancës së saj në 2013 dhe 
këtë vit është ranguar në pozitën e dytë. Këto dy KRU kanë shënuar, progres në furnizim me ujë dhe në 
shkallën e profitabilitetit, përderisa performancë pak më të dobët kanë treguar tek shërbimi i ujërave të 
zeza dhe në shkallën e arkëtimit.  

E befasishëm është rënia e lartë në rangim e KRU ‘Hidrodrini’, ajo nga pozita e parë në vitin 2012, tani 
në vitin 2013 është ranguar si e para fundit nga të gjitha kompanitë e tjera. Performanca e saj më e 
dobët është shfaqur në furnizimin me ujë, shërbime të ujërave të zeza si dhe shkallën e profitabilitetit, 
ndonëse shkalla e arkëtimit ka qenë dukshëm më e përmirësuar në vitin 2013/2012. Ne do të bëjmë, 
analiza me detale në të ardhmen për të vlerësuar se sa performanca e KRU ‘Hidrodrinit’, është ndikuar 
nga integrimi i Nj.O. të Deҫanit i ndodhur në vitin 2013. 

Në pozitë të fundit e rangaur vazhdon të jetë KRU ‘Mitrovica’, performanca e saj është më e dobët në të 
gjitha fushat. Asnjë pikë nuk ka arritur të marrë në efiҫencën financiare (shkallën e profitabilitetit dhe 
arkëtimit) e cila ka shënuar trendet negative në 2013/2012. Niveli i përgjithshëm i performancës prej 
39.6%, prej maksimumit të mundëshëm nga 100%, lenë shumë për të dëshiruar.  
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3.5 Përgjegjshmëria e KRU-ve ndaj ZRRUK-it  

Për të pasur një rezultat sa më thelbësor me efekte të mëdha dhe të qëndrueshme, nga proceset 
rregullatore të zbatuara nga ZRRUK, esenciale është përgjegjshmëria dhe përkushtimi i përmbushjes në 
mënyrë sa më cilësore dhe me kohë i të gjitha  kërkesave rregullatore.  

Me qëllim të avancimit të proceseve rregullatore kemi bërë vlerësimin e përgjegjshmërisë së KRU-ve 
ndaj ZRRUK-it. Për këtë qëllim kemi përdorur disa kritere të cilat janë tërësisht nën kontrollin e 
menaxhmentit të kompanive e që janë:  

 dorëzimi me kohë i raportimit të të dhënave,  

 respektimi i afateve kohore dhe kualiteti i informacioneve ndaj kërkesave  tarifor,  

 pagesa e taksës vjetore të licencimit si dhe  

 përgjigja në obligimet dhe kërkesat e tjera të ligjore dhe aktivitetet e  tjera rregullatore.  

Rangimi është bërë duke i poentuar KRU-të sipas metodologjisë vijuese: të gjitha kriteret kanë peshë të 
njëjtë dhe janë vlerësuar me nga një pikë. Për secilin kriter, KRU-së që ka pasur performancën më të 
mirë i është dhënë 1.0 pikë ndërsa KRU-së që ka pasur performancën më të keqe 0.0 pikë. KRU-të tjera 
janë poentuar me pikë ndërmjet 1.0 dhe 0.0 në mënyrë proporcionale. 

Tabela 6, Rezultatet e vlerësimit dhe rangimi 

Pozita KRU Pikët totale 

1 Radoniqi 3.67 

2 Hidroregjioni Jugor 3.50 

3 Prishtina 3.33 

4 Hidromorava 2.17 

5 Bifurkacioni 2.17 

6 Mitrovica 1.83 

 7 Hidrodrini 1.50 

Kompanitë, kryesisht kanë reaguar në mënyrë të përgjegjshme në dy kriteret e para (dorëzimi me kohë i 
raporteve të të dhënave dhe kërkesave  tarifore). 

Përgjegjshmëria e KRU ka qenë më e vogël,  tek kriteri i pageses së taksës vjetore të licencimit si dhe 
kërkesave të tjera  rregullatore siç janë p.sh: plotësimi i kushteve të licencës si dhe përmbushja e 
rekomandimeve të dhëna përmes raporteve të inspektimit (faturat e shërbimit, trajtimi i ankesave të 
konsumatorëve, etj) 

KRU ‘Mitrovica’ nuk ka qenë e rregullt në pagesën e taksës vjetore të licencës, po ashtu edhe KRU 
‘Bifurkacioni’, ka pasur  pak ngecje në këtë drejtim.  

KRU ,Radoniqi, Hidroregjioni Jugor dhe Prishtina, janë tri kompani të cilat reagojnë, mjaft me përgjegjësi 
ndaj kërkesave të ZRRUK-it.  

Në përgjithësi, vlerësimi i ZRRUK është se kompania më e përgjegjshme ndaj kërkesave Rregullatore gjatë 
vitit 2013 ka qenë KRU ‘Radoniqi’  e cila ka mbledhur 3.67 pikë nga maksimumi prej 4 pikëve të mundshme.  
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4 PERFORMANCA E SEKTORIT 

Në këtë pjesë të raportit është vlerësuar performanca e sektorit për një periudhë 5 vjeҫare (2009-2013), 
diskutimi i të arriturave në raport me objektivat në planet e bizneseve të aprovuar rregullatore. 

4.1 Uji i prodhuar, shitjet dhe uji i pa-faturuar 

Në Figurën 28, është paraqitur Uji i pa-faturuar shprehur si diferenca në mes ujit të prodhuar dhe ujit të 
shitur (faturuar), uji i faturuar si dhe prodhimi të shprehura në baza vjetore për pesë vite me radhë.  

 

 

Figura 30, Prodhimi i ujit, shitjet dhe uji i pa-faturuar 

Prodhimi i ujit në nivel sektori prej vitit 2009-2011 ka shënuar rritje nga viti në vit mirëpo nga viti 2012 
poashtu edhe gjatë vitit 2013 kemi rënje të prodhimit të ujit e cila është ndikuar nga zvogëlimi i 
prodhimit gati tek të gjitha KRU në përjashtim të KRU ,Hidrodrinit’ dhe ‘Hidromoravës tek të cilat 
prodhimi është më i lartë gjatë vitit 2013 në raport me vitin 2012. Vlenë të theksohet se rritja e 
prodhimit te KRU ,Hidrodrini’ ka ardh si shkak i marrjes nën menaxhim të NJ.O. të Deҫanit gjatë këtij viti. 

Gjatë vitit 2013 nga të gjitha kompanitë janë prodhuar mbi 134 milion m3 ujë të pijshëm dhe në raport 
me vitin 2012, kemi për mbi 3 milion m3 me pak prodhim se sa në vitin 2012.  

Shitja e ujit gjatë vitit 2013 sillet rreth 58 milion m3 dhe krahasuar me vitin 2012 pothuajse ka mbetë në 
pozitën e njëjtë me një ngritje të vogël me 58 milion m3.  

Uji i shitur, gjatë kësaj përiudhe pesë vjeçare nga viti në vit ka, shënuar një përmirësim shumë të vogël.  

Gjatë vitit 2013 UPF në nivel sektori, qëndron në nivelin prej 57% apo në vlerë sasiore kjo vlerë është 76 
milion m3, ndërsa nëse bëjmë krahasim me vitin 2012 gjatë vitit 2013 kemi një përmirësim për 1%. 
vetëm KRU ‘Prishtina’, ka mbi 20mil.m3 UPF,  nga prodhimi i saj vjetor prej 40mil.m3.  

Uji i Pa faturuar (UPF) nga KRU,  është tepër i lartë dhe në mesatare që nga viti 2009, sillet mbi 81 
mil.m3 ujë te pafaturara nga mesatarja e prodhimit prej 138 mil.m3 nga e njëjta. Ky është një nivel i pa 
akceptueshem dhe larg normave të vendeve europiane. Përveҫ faktit se UPF, nuk sjellë të ardhura për 
kompaninë, krijon shpenzime shtesë për prodhimin dhe distribuimin e tij. Për më tepër është për 
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keqardhje se humbet një sasi e konsiderueshme e ujit e cila është shumë e nevojshëm për të plotësuar 
kërkesat gjithnjë e në rritje të  konsumatorëve për ujë.  

Përkundër, angazhimeve vetanake por edhe të mbështetjes së herë pas hershme të donatorëve,  KRU 
nuk ishin në gjendje që të zgjidhnin situatën alarmuese të humbjes së ujit. Përkundrazi, UPF ka stagnuar 
në nivel të lartë me disa ndryshime minore e cila me tepër mund ti atribuohet lëvizjeve në prodhimin e 
ujit.  
Në botë UPF, sillet në nivele 10% deri ne 15%, tek ne në Kosovë një përqindje e tillë e humbjeve të ujit 
është vështirë të arrihen, para se gjithash edhe për shkakun se sistemi i ujësjellësit, kryesisht është i 
vjetruar dhe me gypa jo kualitativ, pra është jo reale pritja që KRU, të bëjnë ndonjë ndryshim 
substancial brenda një periudhe të shkurtë kohore, aqë me tepër kur jemi dëshmitar se  momentalisht, 
nuk ka ndonjë program të duhur për reduktimin e UPF-së e cila do të mbulonte aspektet e ndryshme të 
problemit.  

4.2 Mbulueshmëria me shërbime 

Ky tregues paraqet raportin në mes konsumatorëve aktiv të kategorisë së amvisërise dhe ekonomive 
familjare e dhënë kjo e fundit e marrë nga Agjensioni i Statistikave të Kosovës. Numri total i popullsisë 
të cilëve u ofrohet shërbim në zonat operuese të shtatë KRU vlerësohet të jetë mbi 1.3 milion banorë 
nga 1.7 milion sa janë në total.  

 

Figura 31, Mbulueshmëria me shërbime të ujësjellësit dhe të kanalizimit 

Në figurën 29, është paraqitur Mbulueshmëria më shërbime të ujësjellësit dhe ujërave të zeza e 
shprehur si përqindje e konsumatorëve shtëpiak në raport me popullatën në zonën e shërbimit të KRU. 

Mbulueshmëria me shërbime të ujësjellësit dhe të ujërave të zeza gjatë pesë viteve nga viti në vit ka pas 
një ngritje të vazhdueshme.  

Gjatë vitit 2013 mbulueshmëria me shërbime të ujësjellësit ka arritur nivelin  rreth 82% në raport me 
vitin 2009 sa ishte 65%, që do të thotë se kemi përmirësim për 17%. Po ashtu edhe tek mbulueshmëria 
me shërbime të ujërave të zeza kemi trend pozitiv sa i përket krahasimit të viteve 2009 me 2013 me 
vlerë nga 50% në 60%, apo 10% rritje gjatë kësaj periudhe 5 vjeҫare. 

Numri total i konsumatorëve shtëpiak në nivel sektori gjatë vitit 2013, në raport me vitin 2012, në 
shërbime të furnizimit me ujë është rritur, për 17,199 konsumatorë, përderisa numri i konsumatorëve 
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shtëpiak në shërbime të ujërave të zeza është rritur për 10,655 duke i tejkaluar planifikimet e 
projektuara të cilat kanë qenë që gjatë, këtyre tri viteve, baza e konsumatorëve të rritet çdo vit nga 
10,000 konsumatorë, në furnizim me ujë dhe konsumatorë në shërbime të ujërave të zeza.  

4.3 Të ardhurat e planifikuara, qarkullimi dhe paraja e gatshme e 
arkëtuar 

Qarkullimi nënkupton të hyrat nga faturimi i rregullt dhe të hyrat tjera operative për shërbime të ujit 
dhe ujërave të zeza. 

Ne figura 25, është pasqyruar efikasiteti mesatar i qarkullimit dhe inkasimit gjatë 5 viteve, dhe jep një 
pasqyrë me të qartë të qarkullimit dhe arkëtimit gjatë viteve duke eliminuar shtrembërime që mund të 
ndodhin gjatë një viti financiar. 

 

Figura 32, Performanca financiare e sektorit  

Edhe, pse ZRRUK gjatë procesit tarifor (2012-2014) ka qenë me i kujdesshëm se sa që ishte në procesin 
e kaluar (2009-2011) gjatë përcaktimit të objektivave, të cilat do të jenë realisht të arritshme por 
njëkohësisht edhe sfiduese. Ne me keqardhje konstatojmë se objektivat e planifikuara e sidomos ato në 
lidhje me faturimin, arkëtimin, nuk kanë mundur të arrihen. Për me tepër në vitin 2013.  Qarkullimi i 
realizuar edhe me tepër ka devijuar nga objektiva e planifikuar duke  krijuar një diferencë edhe më të 
madhe se sa ishte në vitin 2012. Njëjtë ka ndodhur edhe me arkëtimin e keshit të planifikuar në raport 
me realizimin aktual. 

Në përgjithësi KRU, janë duke përmirësuar efiçencën e qarkullimit dhe arkëtimit vit pas viti, si në vlerë 
monetare ashtu edhe në përqindje (%). Vlen të përmendet se edhe pse përmirësimi është gradual me 
rëndësi të veçantë është se ai është i qëndrueshëm. 

Efiçenca e qarkullimit11 në vlerë monetare në nivel sektori gjatë vitit 2013, ka shënuar përmirësim për 
476,365.72€ apo shprehur në përqindje për 2% në raport me vitin 2012, ky përmirësim i lehtë i 
atribuohet zgjerimit të bazës së konsumatorëve, vit pas viti e më pas edhe ngritjes së efikasitetit të të 
ardhurave nga faturimi. 

                                                           
11 Qarkullimi ka përfshirë të hyrat nga faturimi i rregullt për shërbimet e ujit dhe të ujerave te zeza si dhe të hyrat nga aktivitetet operative 
duke përjashtuar te hyrat jo operative (financiare). 
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Efiçenca e arkëtimit12, në vitin 2013 po ashtu ka shënuar përmirësim në vlerë monetare për 524,531, 
apo shprehur në përqindje për 3% në krahasim me vitin 2012. 

Efiçenca e arkëtimit ne raport me efiçencën e qarkullimit në nivel të sektorit ne vitin 2013 ishte 71% dhe 
me e lartë për 8% krahasuar me vitin 2009, të cilat vlera mund ti gjeni edhe ne tabelën e me poshtme.  

 Tabela 7. Qarkullimi dhe arkëtimi sipas viteve   

Vitet Qarkullimi Arkëtimi Arketimi/Qarkullimi 

2009 23,289,745.25 14,794,280.14 64% 

2010 25,884,531.34 17,458,714.86 67% 

2011 26,051,994.94 18,156,979.37 70% 

2012 29,111,469.23 20,609,696.24 71% 

2013 29,587,834.95 21,134,227.62 71% 

4.4 Shpenzimet kapitale për furnizim me ujë dhe shërbime të ujërave të 
zeza  

Një faktor tjetër shumë i rëndësishëm në sektor, janë investimet. Në ketë seksion, kemi paraqitur 
analizën e shpenzimeve kapitale të shtatë KRU, reale dhe ato të planifikuara përgjatë procesit tarifor 
(2009-2011) i cili ka përfunduar, dhe  procesit aktual (2012-2014) për vitet 2012 dhe 2013.  

Është e qartë se financimi drejt sektorit te ujit dhe ujërave te zeza ka nevojë për mbështetje dhe 
përpjekje të bashkërenduara nga aktorë të ndryshëm. Edhe pse ka pasur fonde të kanalizuara në 
drejtim të investimeve në këtë sektor, ka ende nevojë të bëhet shumë më tepër, duke pasur parasysh 
kërkesat e mëdha për investime. 

Nga të gjitha KRU, është pritet që të realizojnë investime të konsiderueshme në shërbimin e furnizimit 
me ujë dhe në shërbimin e ujërave të zeza dhe nga totali i shumës së planifikuar për periudhën 
trevjeçare tarifore (2012-2014), prej afro 95 mili.€, me një ndarje prej përafërsisht me 2/3 në furnizim 
me ujë dhe 1/3 në shërbimin e ujërave të zeza. Nga mjetet vetanake të KRU është planifikuar të 

investohen rreth 25 mil.€ shpenzime kapitale në të dy shërbimet (furnizim me ujë dhe shërbime të 
ujërave të zeza).  

Tabela 8. Investimet kapitale 2009-2013 

Vlera  totale e shpenzimeve kapitale për ujë dhe ujëra të zeza 
Kompania 2009 2010 2011 2012 2013 

KRU ‘Prishtina’ 1,021,667 871,374 1,054,660 5,079,692 8,989,021 

KRU ‘Hidroregjioni Jugor’ 251,085 193,405 1,900,664 3,388,493 1,546,082 

KRU ‘Hidrodrini’ 157,533 1,489,854 856,345 4,742,893 897,677 

KRU ‘Mitrovica’ 380,848 63,055 780,543 21,851 2,052,107 

KRU ‘Radoniqi’ 12,728 163,969 173,473 397,359 1,342,832 

KRU ‘Bifurkacioni’ 247,817 182,746 272,112 702,392 58,209 

KRU ‘Hidromorava’ 1,561,406 1,191,900 152,364 1,367,080 32,211 

Totali 3,633,084 4,156,302 5,190,161 15,699,759 14,918,139 

                                                           
12 Keshi (Efiçenca e arkëtimit) ka përfshirë arkëtimin nga faturimi i rregullt  për shërbimet e ujit dhe të kanalizimit si dhe të hyrat nga aktivitet e 
tjera operative. 
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Siç vërehet edhe nga tabela me sipër kompanitë nga viti  2009 deri ne vitin 2012, kanë rritur vlerën e 
investimeve kapitale në ujë dhe ujëra të zeza, e cila rritje nuk ka vazhduar edhe në vitin 2013. Në vitin 
2013 vlera investimeve i kapitale ka rënë për 781,620€ ose 5% krahasuar me vitin 2012. Në pesë vitet e 
fundit vlera e përfituar nga grantet në vlerë monetare ka qenë prej 36,673,702€ ose 84%, dhe ato të 
cilat kanë përfituar më së shumti kanë qenë, KRU “Prishtina’, ‘Hidroregjioni Jugor’ dhe ‘Hidrodrini’. 

Në procesin tarifor (2009-2011) kompanitë kanë arritur që cakun e planifikuar ta realizojnë vetëm 12%, 
ndërsa procesi tarifor 2012-2014, viti 2012 dhe 2013 shënon ngritje në 29% me ndihmën e 
donacioneve. Shumica e investimeve kapitale që janë realizuar në këto vite, kryesisht janë financuar nga 
donatorët e ndryshëm të cilët e kanë mbështetur rikonstruimin dhe zhvillimin e këtij sektori. 

Mungesa e realizimit të investimeve të parapara sipas lartësisë dhe dinamikes së planifikuar, qoftë nga 
mjetet vetanake qoftë me mjetet financiare nga donatorët nuk do të sjellë përmirësimet e planifikuara 
në veçanti, do të ketë ndikim në mos mirëmbajtjen e duhur dhe rritjen e aseteve të cilat janë 
parakushte për ofrimin e shërbimeve të mira dhe të qëndrueshme. 
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5 PERFORMANCA E FURNIZUESIT TË UJIT ME SHUMICË  

ZRRUK, është përgjegjës për rregullimin e pjesës se afarizmit të NHE ‘Iber Lepenci’ e cila ka të bëjë me 
furnizimin e ujit me shumicë për KRU ‘Mitrovica’ dhe KRU ‘Prishtina’. Në vazhdim janë dhënë të dhëna 
statistikore dhe disa tregues të performancës për të parë trendët e zhvillimit të performancës së NHE 
‘Iber Lepenci’, në vitin 2013.  

Tabela 9, Të dhënat statistikore për NHE 'Ibër-Lepenc'  

Të dhënat statistikore për 2012 / 2013 2012 2013 

Vëllimi ujit me shumicë të faturuar (m3) 17,866,656 17,817,840 

Faturimi për ujiin me shumicë (€) 384,449 383,399 

Arkëtimi për ujiin me shumicë (€) 365,189 100,934 

Kostoja e operimit për furnizimin e ujit me shumicë (€) 318,700 358,495 

Numri i punëtorëve të angazhuar në furnizimin e ujit me shumicë 22 27 

Sasia vëllimore e ujit të furnizuar për KRU ‘Mitrovica’, në tërësi dhe një pjesë për KRU ‘Prishtina’ është 
po thuajse e njëjtë me vitet e kaluara dhe sillet rrethë 17.8mil.m3. Pa ndryshuar ka mbetur edhe vlera e 
faturimit. Keshi i arkëtuar ka qenë shume i ultë, kryesisht ka munguar arkëtimi nga KRU ‘Mitrovica’. 
Përderisa kostoja e operimit për pjesën e furnizimit të ujësjellësave është më e lartë se në vitin 2012. 

Tabela 10, Treguesit e Peformances për NHE 'Ibër-Lepenc'  

Treguesi i performancës 2012 2013 

Shkalla e arkëtimit 95% 26% 

Norma e punës 1.21 1.07 

Norma e mbulimit të punës 1.15 0.28 

Kostoja e operimit për njësi (€/m3) 0.018 0.020 

Në tabelën 10, është dhënë një pasqyrë e treguesve financiar në bazë të cilëve mund të vlerësohet 
performanca e NHE ‘Iber Lepenci’ gjatë vitit 2013 krahasuar me vitin 2012. 

Shkalla e arkëtimit në vitin 2013 ka rënë në 26% në raport me vitin 2012 sa ishte 95%. Kjo është ardh si 
rezultat i mos arkëtimit të borxheve nga KRU ‘Mitrovica’, dhe një pjesë po ashtu të borxhit të pa 
arkëtuar nga KRU ‘Prishtina’. 

Siç vërehet edhe nga tabela 9, të gjithë treguesit e marrë për vlerësim kanë treguar performancë më të 
dobët gjatë vitit 2013 në raport me vitin 2012.  

Norma e punës  dhe kostoja e operimt kanë shënuar trende në rënje si rezultat i drejtpërdrejt i rritjes së 
shpenzimeve operative të personelit.  

Norma e mbulimit të punës, po ashtu ka rënë dukshëm në vitin 2013 krahasuar me vitin 2012, e cila 
krysisht është i ndikuar nga norma e ultë e  arkëtimit.  
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6 Aktivitetet e KKK 

Komisionet Këshilluese të Konsumatorëve, janë struktura të themeluara nga Zyra Regullatore për 
Ujësjellës dhe Kanalizim, në përputhje me kërkesat ligjore të mandatuar për shqyrtimin dhe  zgjidhjen e 
ankesave të konsumatorëve të pa zgjidhura nga ofruesi i tyre përkatës i  shërbimeve si dhe për të 
konsultuar, Rregullatorin për ҫështje të tjera rregullatore përfshirë: tarifat, standardet e shërbimit,  dhe 
aspektet të cilat lidhen me mardhëniet konsumator-ofruesi i shërbimeve. Aktualisht janë shtatë 
Komisione Këshilluese të Konsumatorëve, të vendosura në qendrat kryesore regjionale (Prishtinë, 
Prizren, Pejë, Mitrovicë, Gjakovë, Ferizaj dhe Gjilan). Përndryshe secila komunë, brenda regjionit të 
përcaktuar e ka 1 (një) përfaqësues respektiv në KKK.  
Të gjitha KKK, kanë vazhduar me rolin e tyre për ruajtjen e interesave të konsumatorëve, pran ofruesve 
të tyre përkatës të shërbimit, duke përmirësuar zgjidhjen e ankesave të konsumatorëve dhe 
promovimin e ndërgjegjësimit e të drejtave dhe detyrimeve të konsumatorëve. Në këtë mënyrë ato 
kanë  siguruar praninë ZRRUK-it, në teren.  
Gjatë kësaj periudhe raportuese janë mbajtur 76 takime të rregullta të KKK, ku janë shqyrtuar ankesat 
dhe çështje të rëndësishme për konsumatorë.  Në mënyrë specifike, janë shqyrtuar: Raporti mbi 
hulumtimin e opinionit të konsumatorëve për shërbimet e ujësjellësit dhe kanalizimit në Kosovë, 
Raporti i performancës, Raportet për zbatueshmërinë e rregullave të ZRRUK-it. KKK po ashtu kanë 
kërkuar nga të gjitha kompanitë për të shqyrtuar ‘Procedurat për shqyrtimin e  ankesave të 
Konsumatorëve’ e cila është kërkesë ligjore. Pas analizimit të këtij akti normative, është konstatuar se 
vetëm KUR ‘Prishtina’ dhe KUR ‘Radoniqi’ e kanë  të kompletuar dhe harmonizuar këtë procedurë me 
legjislacionin aktual të ZRRUK. 

Tabela 11, Numri i ankesave të parashtruara në KKK  

REGJIONI 

2013 2012 

Ankesa të  
parashtruara 

Ankesa të 
zgjidhura 

Ankesa të 
parashtruara 

Ankesa të 
zgjidhura 

KKK -Prishtinë 42 23 53 22 

KKK -Mitrovicë 1 - 2 - 

KKK- Pejë - - 1 - 

KKK -Gjakovë 6 5 1 - 

KKK- Prizren 3 2 1 1 

KKK -Ferizaj 7 7 1 1 

 KKK -Gjilan 3 3 1 2 

Gjithsejtë 62 40 60 26 

Natyra e ankesave të parashtruara në KKK, kryesisht ishin për ҫështjet financiare (zbritja apo shlyerja e 
borxhit si dhe faturimi paushall), asnjë ankesë nuk ka qenë e natyrës teknike apo për shkakë të lartësis 
së tarifës. Më shumë ankesa janë parashtruar në KKK të regjioneve, Prishtinës (42), Ferizajit (7) dhe 
Gjakovës (6), përderisa asnjë ankesë nuk është deponuar në KKK të Pejës. Më shumë ankesa janë 
adresuar nga konsumatorët shtëpiak (58), përderisa nga konsumatorët jo shtëpiak janë vetëm (4). 
Në vitin 2013 ZRRUK ka vazhduar të bashkëpunoj ngushtë dhe të konsultohet me kompanitë e 
ujësjellësit si dhe me palët tjera të interesit mbi, çështjet të cilat kanë të bëjnë me punën e KKK, si dhe 
mbrojtjen e interesave të konsumatorëve. Me qëllim të informimit të konsumatorëve dhe sensibilizimin 
e opinionit publik për rolin e KKK-ve. ZRRUK po ashtu është angazhuar aktivisht në bashkëpunim me 
KKK-të regjionale që të promovojë rolin e tyre, përmes mjeteve të informimit, duke pasur qëllim primar 
krijimin e kushteve për participim aktiv të konsumatorëve në çështjet që kanë të bëjnë me shërbimet 
publike të ujësjellësit dhe kanalizimit.  
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7 SFIDAT PËR TË ARDHMËN  

Krahas shumë sfidave të cilat e tangojnë,  sektorin e shërbimeve të ujit. Padyshim së humbjet e larta të 
ujit deri në nivel të pa-akceptueshëm dhe shkalla e ulët e arkëtimit të faturave, mbesin absolutisht 
problemi më i madh dhe sfida kryesore për ofruesit e shërbimeve të ujit. Në vazhdim të këtij raporti ne 
do të trajtojmë disa prej tyre të bindur se arritja e tyre,  drejtëpërdrejtë do të ndikon në 
qëndrueshmërinë e tyre financiare, operative si dhe në nivelin e dhënies së shërbimit për konsumatorë. 

a) Rritja e efikasitetit financiar operacional:  

KRU, pavarësisht nga të qenit një ndërmarrje e shërbimit publik, ajo duhet të shikohet si një ndërmarrje 
me autonomi të mjaftueshme e aftë për të qëndruar dhe  vepruar në një bazë komerciale. Në mënyrë 
që ajo mund të merr më shpejtë vendime në lidhje me përpjekjet për të maksimizuar dhe optimizuar 
burimet e saj menaxheriale për të siguruar menaxhimin efikas në faturimin dhe mbledhja e të 
ardhurave si dhe dhënjen e shërbimeve të mira ujore.  

 Përmirësimi i faturimit dhe arkëtimit 

Tani është mëse e qartë se parashikimet e bëra për faturimin dhe arkëtimin e të ardhurave në procesin 
rishikues tarifor 2012-2014 edhe pse  kanë qenë caqe reale për tu arritur. Performanca aktuale ishte 
nën nivelin e pritur, kjo kishte ndikime të mëdha në qarkullimin e parasë së gatshme e që rrjedhimisht 
ka kufizuar seriozisht KRU që të zbatojnë programet e tyre të planifikuara për investime. Ngritje e 
efiҫences së Faturimit dhe Arkëtimit është edhe një prej sfidave të sektorit të ujit e cilat është  adresuar 
në vazhdimësi përmes raporteve të progresit të Komisionet Evropiane për Kosovë. Përmirësimi i 
efiçencës së faturimit dhe arkëtimit është një përgjegjësi ekskluzive e menaxhmentit të KRU. Megjithatë 
edhe Qeveria si aksionare e këtyre kompanive përmes Bordeve të Drejtorëve, mundë të ndihmojë 
shumë me tëper në drejtim të ndërmarrjes së masave ligjore dhe administrative, siqë janë masat 
stimulative për performancën e mirë po ashtu edhe sanksionimin e përgjegjësve për mos arritjen e 
objektivave të faturimit dhe arkëtimit.  Qeveria po ashtu duhet të merr përsiper pagesën e borgjeve të 
shërbimeve të ujit për konsumatorët e kategorizuar si rastet me asistence sociale. 

 Reduktimet e UPF 

Reduktimi i UPF është një nga sfidat për të gjitha KRU pa përjashtim. Niveli i UPF në mesatare të sektorit 
sillet në normën 57% dhe perveҫ disa përmirësimeve minore për gjatë disa viteve nuk ka shënuar 
ndonjë tendencë të mirëfillt të reduktimit të saj, është e tepërt të pritet përmirësim në këtë drejtim pa  
hyrë në një marrëveshje të performancës mes Qeverisë (aksionari) dhe KRU për të reduktuar UPF në 
mënyrë progresive. Mbajtja e këtij objektiv në ballë, me disa masa efektive (si reduktimin e rrjedhjes, 
saktësisë së faturimit, konsumit të matur, etj) do të prodhojnë  rezultate të shkëlqyera. Rehabilitimi dhe 
optimizimi i rrjetit të shpërndarjes së ujit, është e nevojshme për të minimizuar humbjet dhe për të 
mundësuar 24-orëshe furnizimit me ujë në ato zona ku kërkesat për furnizim me ujë, janë më të larta se 
sa mundësit aktuale të prodhimit. Kompanitë pra,  duhet ta konsiderojnë si prioritet të parë zvogëlimin 
e UPF-së. Kjo nënkupton zvogëlimin e: (i) humbjeve fizike nga rrjeti i ujit (rrjedhjet); (ii) identifikimin dhe 
eliminimin e kyçjeve ilegale; (iii) humbjeve nga mos matja e ujit (nga konsumi i pamatur), etj.  

Përderisa zvogëlimi i humbjeve fizike përmes masave të zbulimit të rrjedhjeve dhe riparimit si dhe 
zëvendësimi i gypave konsiderohet të jetë me kosto të lartë. Zvogëlimi i humbjeve administrative është 
një aktivitet të cilin kompanitë mund ta përballojnë me resurse financiare më të ulëta.  

Paralajmërimi nga projekti SDC -Faza e 5, si dhe projekteve tjera se KRU do të kenë mbështetje edhe në 
reduktimin e UPF është inkurajues. Edhe në të kaluar KRU, kanë pasur mbështetje sidomos të 
donatoreve në këtë drejtim. Megjithat rezultatet kanë qenë të kufizuar edhe për shkaku se qasja ndaj 
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kësaj problematike nuk ka qene strategjike, kryesisht është punuar në zona të vogla dhe me veprime 
ad-hoc, në forme të fushatave. ZRRUK, ka bërë shumë here me dije se ҫështja e reduktimit të UPF, është 
komplekse. Prandaj me kërkesën e saj nga projekti për mbështetje të mëtejshme për forcimin 
institucional të Zyrës Rregullatore për Ujësjellës dhe Kanalizim, financuar nga  fondet e Bashkimit 
Evropian,  është hartuar– “Strategjia e reduktimit të ujit të pafaturuar”, si ndihmë për KRU. Strategjia 
është përpiluar nga ekspertë të njohur ndërkombëtar nga fusha e reduktimeve të UPF, dhe e cila mundë 
të shërbej si bazë e mirë për të filluar me programet e reduktimit të UPF. 

Nga zvogëlimi i UPF-së d.m.th. humbjeve fizike dhe administrative të ujit përfitojnë jo vetëm kompanitë 
e ujit por edhe konsumatorët dhe si rezultat bëhet i mundur shfrytëzimi më i mirë i burimeve ujore në 
dispozicion.  

b) Përmbushja e standardeve minimale të shërbimit 

ZRRUK ka monitoruar nivelin e ofrimit të shërbimit të gjithë ofruesit e shërbimeve përmes inspektimeve 
të rregullta dhe kontrolleve ad-hoc, për të siguruar se ofrimi i shërbimeve është në përputhje me 
Standardet minimale të  Shërbimit, kushtet e licencës dhe dispozitat e tjera ligjore, është konstatim i 
përgjithshëm i ZRRUK, se ofruesit e shërbimeve në Kosovë. Nuk janë duke i përmbushur shumë nga 
standardet të cilat lidhen me aspektet komerciale, operative si dhe të shërbimeve ndaj Konsumatorëve.  

 Trajtimi i ankesave të konsumatorëve 

Konsumatorët kanë të drejtë të parashtrojnë ankesën tek Ofruesi i tyre i Shërbimeve nëse mendojnë se 
nuk janë respektuar të drejtat e tyre në përgjithësi apo të përcaktuara me Kartën e Konsumatorëve dhe 
Rregullat e nxjerra nga ZRRUK.  

Është me rëndësi për konsumatorët e pakënaqur, që Ofruesi i tyre i Shërbimeve të ju ofrojë mundësin 
për tu ankuar. Trajtimi i ankesës së tij është një nga aspektet më të rëndësishme dhe përbën një sfidë 
për shërbimet ndaj konsumatorit. Për me tepër, menaxhimi profesional dhe i suksesshëm i çdo ankese 
mund të kontribuojë shumë si në kënaqshmërinë e konsumatorit, ashtu edhe në përmirësimin e 
performancës së përgjithshme të Ofruesit të Shërbimeve. Në këtë drejtim po ashtu është esenciale që 
Ofruesit e Shërbimeve të ndërtojnë mjete për një komunikim bilateral, fillimisht duke i ofruar 
konsumatorëve mënyra të përshtatshme për të kontaktuar me Ofruesin e Shërbimeve dhe dhënien e 
reagimeve të tij,  gjatë shqyrtimit të ankesës. 

Detyrimet që duhet të plotësojnë Ofruesit e Shërbimeve të ujit në lidhje me ankesat, janë përcaktuar në 
Ligjin dhe rregullat e nxjerra nga ZRRUK (Rregulla për Standardet minimale të shërbimit), të cilat janë të 
qarta dhe në përputhje me parimet dhe praktikat e mira.  

 Zbatueshmeria e UA 16/2012 për kualitetin e ujit  

Përgjegjësia primare e KRU e dalë nga UA -16/2012 për kualitetin e ujit është furnizimi i konsumatorëve 
me ujë të cilësis së lartë dhe i cili i përmbushë kerkesat parametrike të ketij UA. Për më tepër, në bazë 
të këtij udhëzimi, KRU duhet të bëjnë  monitorimin e brendshëm të kaulitetit të ujit. Paraprakisht  për tu 
bërë kjo duhet bërë definimi i zonave të furnizimit, përcaktimi i numrit të mostrave dhe frekvenca e 
mostrimit si dhe akreditimi i laboratorëve.  

ZRRUK do të vazhdoj të punoj me Instistucionet Qeveritare (IKSHPK, NJPM-NP. KNMU) dhe KRU për 
përmirësimin e cilësisë së ujit të pijshëm dhe përmbushjen e përgjegjesive të cilat dalin nga UA 16/2012. 
Për me tepër gjatë procesit të percaktimit të tarifave 2015-2017, ZRRUK do të shqyrtoj këkesat e KRU, 
të cilat lidhen me kualitetin e ujit dhe më pas konstatimet se programi i propozuar është i 
përballueshëm nga ana e konsumatorëve dhe do të marrë vendim përfundimtar për cilësinë e ujit të 
pijshëm dhe programet mjedisore të cilësisë. 
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Përkundër një programi relativisht intenziv të KRU gjatë viteve të fundit për vendosjen e ujëmatësve, 
shumë konsumatorë në Kosovë janë ende pa ujëmatës, kryesisht për shkak të  burimeve të kufizuara 
financiare të KRU si dhe mungesës së programeve për paisjen e konsumatorëve me  ujëmatës edhe pse 
në disa raste mungesa e ujëmatësve është për shkak të kufizimeve teknike p.sh. blloqeve të banimit 
(banesave te vjetra).  

Matja e ujit të furnizuar në Kosovë nuk është konsistente. Shumë ndërtesa të vjetra kanë vetëm një 
ujëmatës kryesor që shërben për gjithë ndërtesën dhe fatura për ujë të ndahet sipas leximit të 
ujëmatësit të përbashktë dhe ndarjes proporcionale për anatar të familjes së konsumatorëve në atë 
ndërtes kolektive. Ndërtesat tjera, në përgjithësi ato më të reja kanë ujëmatës për çdo apartament.  

Pozita e ZRRUK, lidhur me ujëmatësit është e ҫartë në atë se përkrah, konceptin e përgjithshëm të 
ujëmatjes (sikur të pronave individuale apo të blloqeve të banimit ku matja individuale nuk është e 
mundur të aplikohet). KRU duhet të hartojnë programe për paisjene e konsumatorëve me ujëmatës. Më 
tutje, programi i vendosjes së ujëmatësave do të duhet në mënyrë racionale, të jetë i drejtuar kah 
konsumatorët jo shtëpiak në rend të parë, e pastaj me konsumatorët shtëpiak me konsum të lartë 
(shtëpi individuale, posaqërisht në vende rurale ku uji i furnizuar nga KRU shpesh përdoret për aktivitete 
bujqësore.  

Qëndrimi i ZRRUK është që programi vendosjes se ujëmatësave duhet përfshirë në planet e biznesit dhe 
pasojat financiare të jenë të përfshira në tarifa, përderisa ZRRUK do të siguroj se programi i ujëmatësve 
të zbatohet ashtu si është planifikuar dhe të aplikojë sanksione nëse KRU nuk i përmbahen planeve të 
tilla. 

 

 Matja e ujit të konsumuar 
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SHTOJCA 1 Të dhënat e detajuara të performancës 

Procesi i Monitorimin të Performancës dhe Vlerësimi Krahasues, kërkon mbledhjen e rregullt të të 
dhënave të cilat janë të sakta dhe me besueshmërinë e duhur në mënyrë që nga analiza e tyre të 
rezultojnë informacione sa me objektive. Disponueshmëria e të dhënave të tilla varet kryesisht nga  
përdorimi dhe menaxhimi i një sistemi të informacionit të KRU, që është i azhurnuar dhe përditësuar në 
baza të rregullta.  

Për realizimin e kësaj përgjegjësie të rëndësishme, ZRRUK ka krijuar sistemin e raportimit dhe 
shpërndarjes se informacionit, baza e të cilit është i ashtuquajtur: Plani i Monitorimit Vjetor (PMV), si 
dhe Raportimi Mujor Operativ, Financiar dhe i Shërbimeve ndaj Konsumatorëve (ROFK), të cilët 
përmbajnë të dhëna nga të gjitha fushat e punës së ofruesve të shërbimeve, përfshirë të dhëna 
Financiare, Operative si dhe të dhëna nga Shërbimi ndaj Konsumatorëve. Në kuadër të raportimit të 
rregullt (Mujor dhe Vjetor) pa mëdyshje, përgjegjësia për raportimin e të dhënave qëndron tek 
Kompanitë, ndërsa ZRRUK ka përgjegjës për vlerësimin e këtyre të dhënave në kontekst të saktësisë dhe 
besueshmërisë së burimit të tyre.  

Të dhënat e përdorura në këtë raport të performancës, janë të dhëna bazë të marra nga raportet 
vjetore të KRU të raportuara në ZRRUK përmes sistemit të Planit të Monitorimit Vjetor. Për qeshtje të 
diskutimit të tregusve po ashtu janë shfrytëzuar edhe të dhëna të raportuara përmes raportit mujor të 
raportuar sipas raportit Operativ, Financiar dhe Shërbim të Konsumatorëve (ROFK).  

Për të prodhuar informacione sa më objektive, të dhënat e raportuara i janë nënshtruar procesit të 
rregullt vjetor auditues nga ana e ZRRUK, për të verifikuar saktësinë dhe besueshmërinë e tyre.  

Ekipi auditues ka vlerësuar se të dhënat në përgjithësi kanë qenë të sakta, disa mangësi janë vertetuar 
të jenë për shkak të moskuptimit të definicioneve të të dhënave. Sa i përket besueshmëris ekipi i 
auditimit të ZRRUK, konsideron se të dhënat financiare janë plotesisht të besueshme, përderisa të 
dhënat operative dhe të dhënat e shërbimeve ndaj konsumatorëve jo gjithë herë kanë qenë të 
besueshme.  

•Të gjitha të dhënat financiare të shprehura në EUR janë të përshtatura në nivelet e çmimeve të 
mesit të vitit 2013, në përputhje me statistikat e publikuara të inflacionit për të mundësuar 
krahasimet e duhura nga viti në vit.  

• Përcaktimi i vlerës së aseteve është bërë në bazë të Bazës Rregullatore të Aseteve;  

• Mirëmbajtja kapitale është definuar si kombinim i ripërtëritjeve infrastrukturore dhe zhvlerësimit 
sipas kostos aktuale të aseteve jo-infrastrukturore;  

• Provizionimi i borxheve të këqija (shlyerja) është definuar si dallimi në mes faturimit dhe arkëtimit 
të të ardhurave nga viti i kaluar.  

• Performanca e arkëtimit të të ardhurave është definuar si dallimi në mes të faturimit për 
shërbimet e ujit dhe ujërave të zeza (duke përjashtuar taksat e kyçjeve dhe të ardhurat tjera) dhe 
të ardhurat në kesh për shërbimet e ujit dhe ujërave të zeza (poashtu duke përjashtuar taksat e 
kyçjes dhe të ardhurat tjera).  

Për të vlerësuar përmbushjen e standardit për kualitetin e ujit të pijshëm, ZRRUK ka shfrytëzuar të 
dhënat e raportuara nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik të Kosovës (IKSHPK) i cili ka përgjegjësin 
për monitorimin dhe testimin e ujit të distribuar nga ofruesit e shërbimeve të ujit. Të dhënat në lidhje 
me statistikat e popullsisë, si dhe të dhënat për inflacioni (IQK), janë marrë nga Agjensioni i Statistikave 
të Kosovës (ASK).  

Statistikat e detajuara të performancës së shtatë KRU, janë të paraqitura në tabelat në vijim: 
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KRU Prishtina (Prishtinë) 
Kategoria / nën-
kategoria 

Nën-nën-
kategoria 

Treguesi  Ref Njësia 2012 2013 

W - Furnizimi me ujë 

Jo-financiar (teknik) 

Standardet e 
shërbimit 

Cilësia 
  

Cilësia e ujit (bakteriologjike) W.1.A.01 % e tes. të 
kaluara 

97.2% 99.4% 

Cilësia e ujit (fizike dhe kimike) W.1.A.02 % e tes. të 
kaluara 

100% 100% 

Shtypja 
  

Pronat e ndikuara nga shtypja e ulët W.1.A.03 Nr 100 77 

Pronat e ndikuara nga shtypja e ulët W.1.A.04 % e pronave  0.12% 0.09% 

Besueshmëria Pronat që furnizohen 24 orë me ujë W.1.A.05 Nr 23,789 19,356 

Pronat që furnizohen 24 orë me ujë W.1.A.06 % e pronave 29% 22% 

Pronat që furnizohen 18-24 orë me ujë W.1.A.07 Nr 46,698 33,335 

Pronat që furnizohen 18-24 orë me ujë W.1.A.08 % e pronave 58% 38% 

Pronat që furnizohen më pak se 18 orë me ujë  W.1.A.09 Nr 10,695 34,007 

Pronat që furnizohen më pak se 18 orë me ujë W.1.A.10 % e pronave 13% 39% 

Shërbyeshmëria 
infrastrukturore 
 

Uji i pa-faturuar Uji i pa-faturuar (totali) W.1.B.01 m3 në vit 24,094,986 20,812,306 
 

Uji i pa-faturuar (për kyçje)  W.1.B.02 litra për kons. 
për ditë 

723 583 

Uji i pa-faturuar (për kyçje) – i rregulluar W.1.B.03 litra për kons. 
për ditë 

808 683 

Uji i pa-faturuar (si përqindje e prodhimit) W.1.B.04 %  e prodhimit 53% 50% 

Plasaritjet e 
gypave 

Frekuenca e plasaritjeve në rrjetin e gypave W.1.B.05 plasaritjet për 
muaj 

170 142 

Plasaritjet e gypave të rrjetit për 100 km të gypit W.1.B.06 Nr / 100 km 263 213 

Jo-financiar (komercial) 

Shtrirja me 
shërbime 
  

Shtëpiak Konsumatorët shtëpiak të shërbyer W.2.A.01 Nr 81,182 86,698 

Shtrirja (konsumatorët shtëpiak të shërbyer në raport me totalin) W.2.A.02 % totali i kons. 
shtëpiak 

91.3% 96.4% 

Kyçjet e reja Kyçjet e reja (konsumatorët shtepiak) W.2.A.03 Nr 6,023 5,009 

Kyçjet e reja (konsumatorët komercial dhe institucional) W.2.A.04 Nr 1,223 646 

Matja e ujit  
  
  
  

Norma me 
ujëmatës 

Konsumatorët shtëpiak më ujëmatës në raport me totalin e 
konsumatorëve shtëpiak 

W.2.B.01 % totali i kons. 
shtëpiak 

96% 97% 

Konsumatorët kom & inst me ujëmatës në raport me totalin e 
konsumatorëve kom & inst  

W.2.B.02 % kom & inst 100% 99% 

Ujëmatësit e 
instaluar 

Ujëmatësit e instaluar (shtëpiak) W.2.B.03 Nr 5,962 75 

Ujëmatësit e instaluar (kom & inst) W.2.B.04 Nr 1,216 8 

Ankesat Ankesat Ankesat e pranuara (teknike) W.2.C.01 Nr 3,060 2,548 

Ankesat e pranuara (komerciale) W.2.C.02 Nr 4,156 4,349 

Financiar 

Shitjet Volumet Volumi i shitjeve për konsumatorët shtëpiak (me ujëmatës) W.3.A.01 m3 15,134,887 15,005,238 

Volumi i shitjeve për konsumatorët shtëpiak (me ujëmatës) në raport 
me vlerësimet sipas planit 

W.3.A.02 % e vlerësimit 
sipas planit 

84% 78% 

Volumi i shitjeve për konsumatorët shtëpiak (pa ujëmatës) W.3.A.03 m3 1,099,463 849,348 

Volumi i shitjeve për konsumatorët shtëpiak (pa ujëmatës) në raport me 
vlerësimet sipas planit 

W.3.A.04 % e vlerësimit 
sipas planit 

104% 126% 

Volumi i shitjeve për konsumatorët kom & inst (me ujëmatës) W.3.A.05 % e vlerësimit 
sipas planit 

4,719,235 4,564,882 

Volumi i shitjeve për konsumatorët kom & inst (me ujëmatës) në raport 
me vlerësimet sipas planit 

W.3.A.06 % e vlerësimit 
sipas planit 

95% 90% 

 Volumi i shitjeve për konsumatorët kom & inst (pa ujëmatës) W.3.A.07 % e vlerësimit 
sipas planit 

5,475 14,123 

Volumi i shitjeve për konsumatorët kom & inst  (pa ujëmatës) në raport 
me vlerësimet sipas planit 

W.3.A.08 % e vlerësimit 
sipas planit 

72% 0% 

Vlerat Vlera e ujit të shitur për konsumatorët shtëpiak  W.3.A.09 EUR 7,091,077 7,053,080 

Vlera e ujit të shitur për konsumatorët shtëpiak në raport me vlerësimet 
sipas planit  

W.3.A.10 % e vlerësimit 
sipas planit 

83% 74% 

Vlera e ujit të shitur për konsumatorët kom & inst W.3.A.11 EUR 4,543,486 4,361,856 

Vlera e ujit të shitur për konsumatorët kom & inst në raport me 
vlerësimet sipas planit 

W.3.A.12 % e vlerësimit 
sipas planit 

93% 84% 

Kostoja për njësi Prodhimi Kostoja operative për njësi të ujit të prodhuar W.3.B.01 EUR/m3 
0.050 0.054 

Kostoja totale për njësi të ujit të prodhuar W.3.B.02 EUR/m3 
0.053 0.058 

Kostoja totale  Kostoja për njësi të ujit të shitur W.3.B.03 EUR/m3 
0.400 0.408 

Kostoja për njësi të ujit të shitur dhe të paguar W.3.B.04 EUR/m3 N/A N/A 

Shpenzimet 
kapitale 
 

Mirëmbajtja 
kapitale 

Totali i shpenzimeve për mirëmbajtje kapitale W.3.C.01 EUR 3,151,672 619,332 

Totali i shpenzimeve për mirëmbajtje kapitale në raport me planin W.3.C.02 % e vlerësimit 
sipas planit 

45% 8% 

Totali i shpenzimeve për mirëmbajtje kapitale në raport me BRA W.3.C.03 %  e BRA 15.2% 2.9% 

Rritja kapitale Totali i shpenzimeve për rritje kapitale  W.3.C.04 EUR 1,912,655 8,288,870 

Totali i shpenzimeve për rritje kapitale në raport me planin W.3.C.05 % e vlerësimit 
sipas planit 

40% 198% 
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Kategoria / 
nën-kategoria 

Nën-nën-
kategoria 

Treguesi  Ref Njësia 2012 2013 

K- Ujërat e zeza 

Jo-financiar (teknik) 

Standardet e 
shërbimit 

Cilësia e 
ujërave të zeza 
të shkarkuara 

Cilësia e ujërave të zeza të shkarkuara S.1.A.01 % e tes. të 
kaluara 

N/A N/A 

Besueshmëria Vërshimet e 
rrjetit të 
kanalizimit 

Vërshimet e rrjetit të kanalizimit S.1.B.01 Nr 2,677 2,933 

Vërshimet e rrjetit të kanalizimit për 100 km të gypit S.1.B.02 Nr për 100 km 906 863 

Shërbyeshmëri
a  
  

Prishjet/kolapsi 
i rrjetit të 
kanalizimit 

Prishjet/kolapsi i rrjetit të kanalizimit S.1.C.01 Nr 38 0 

Prishjet/kolapsi i rrjetit të kanalizimit për 100 km të gypit S.1.C.02 Nr për 100 km 13 0 

Mbingarkimet e 
impiantit për 
trajtimin e 
ujërave të zeza 

Mbingarkimet e impiantit për trajtimin e ujërave të zeza S.1.C.03 Nr N/A N/A 

Jo-financiar (komercial) 

Shtrirja me 
shërbime  
 
 

Shtëpiak Konsumatorët shtëpiak të shërbyer S.2.A.01 Nr 63,293 69,965 

Shtrirja (konsumatorët shtëpiak të shërbyer në raport me totalin) S.2.A.02 % totali i 
kons. shtëpiak 

71.2% 77.8% 

Konsumatorët shtëpiak të shërbyer me trajtimin e ujërave të zeza  S.2.A.03 Nr 0 0 

Shtrirja (konsumatorët shtëpiak të shërbyer me trajtimin e ujërave të zeza 
në raport me totalin) 

S.2.A.04 % totali i 
kons. shtëpiak 

0 0 

Kyçjet e reja Kyçjet e reja (konsumatorët shtepiak) S.2.A.05 Nr 7,769 5,575 

Kyçjet e reja (konsumatorët komercial dhe institucional) S.2.A.06 Nr 1,151 636 

Ankesat Ankesat Ankesat e pranuara (teknike) S.2.B.01 Nr 2,260 2,273 

Ankesat e pranuara (komerciale) S.2.B.02 Nr 0 0 

Financiar 

Shitjet Vlerat Vlera e shitjeve për konsumatorët shtëpiak S.3.A.01 EUR 668,451 660,626 

Vlera e shitjeve për konsumatorët shtëpiak në raport me vlerësimet sipas 
planit 

S.3.A.02 % e vlerësimit 
sipas planit 

86% 81% 

Vlera e shitjeve për konsumatorët kom & inst S.3.A.03 EUR 440,640 455,096 

Vlera e shitjeve për konsumatorët kom & inst në raport me vlerësimet sipas 
planit 

S.3.A.04 % e vlerësimit 
sipas planit 

82% 76% 

Kostoja për 
njësi  

Trajtimi dhe 
shkarkimi 

Kosto operative për njësi të trajtimit dhe shkarkimit për m3 S.3.B.01 EUR/m3 N/A N/A 

Totali i kostos të trajtimit dhe shkarkimit për m3 S.3.B.02 EUR/m3 N/A N/A 

Kostoja operative për njësi të trajtimit dhe shkarkimit për konsumator 
shtëpiak 

S.3.B.03 EUR/ kons. 
shtëpiak 

N/A N/A 

Totali i kostos për njësi të trajtimit dhe shkarkimit  për konsumator shtëpiak S.3.B.04 EUR/ kons. 
shtëpiak 

N/A N/A 

Grumbullimi Kosto operative për njësi të grumbullimit të ujërave të zeza  për 
konsumator shtëpiak 

S.3.B.05 EUR/ kons. 
shtëpiak 

N/A N/A 

Totali i kostos për njësi të grumbullimit të ujërave të zeza  për konsumator 
shtëpiak 

S.3.B.06 EUR/ kons. 
shtëpiak 

N/A N/A 

Kosto operative për njësi të grumbullimit të ujërave të zeza  për 
konsumator shtëpiak 

S.3.B.07 EUR/ kons. 
shtëpiak 2.79 2.77 

Totali i kostos për shërbime të ujërave të zeza për konsumator shtëpiak S.3.B.08 EUR/ kons. 
shtëpiak 2.93 2.83 

Shpenzimet 
kapitale 
  
  
  
  

Mirëmbajtje 
kapitale  
  

Totali i shpenzimeve për mirëmbajtje kapitale S.3.C.01 EUR 9,862 0 

Totali i shpenzimeve për mirëmbajtje kapitale në raport me planin S.3.C.02 % e vlerësimit 
sipas planit 

0% 0% 

Totali i shpenzimeve për mirëmbajtje kapitale në raport me BRA S.3.C.03 % e BRA 0.1% 0% 

Rritja kapitale  Totali i shpenzimeve për rritje kapitale S.3.C.04 EUR 5,503 80,819 

Totali i shpenzimeve për rritje kapitale në raport me planin S.3.C.05 % e vlerësimit 
sipas planit 

1.2% 47.3% 

F – Financiar 

Shitjet dhe arkëtimi i të ardhurave  

Shitjet  Totali i shitjeve F.1.A.01 EUR 12,743,654 12,530,658 

Totali i shitjeve në raport me planin F.1.A.02 % e vlerësimit 
sipas planit 

87% 78% 

Efiçienca e arkëtimit Totali i të ardhurave të arkëtuara F.1.B.01 EUR 9,556,582 9,538,826 

Totali i tejkalimit të arkëtimit të të ardhurave  F.1.B.02 EUR -1,416,833 -2,700,667 

Totali i tejkalimit të arkëtimit të të ardhurave (relative)  F.1.B.03 % e vlerësimit 
sipas planit 

87% 78% 

Totali i të ardhurave të shlyera F.1.B.04 EUR 3,551,897 3,187,072 

Totali i të ardhurave të shlyera në raport me totalin e faturimit F.1.B.05 % e faturimit 28% 25% 

Arkëtimi i të ardhurave në raport me faturimin F.1.B.06 % e faturimit 75% 76% 

Llogaritë e arkëtueshme F.1.B.07 EUR N/A N/A 

Llogaritë e arkëtueshme në raport me qarkullimin F.1.B.08 Qarkullimi në 
ditë 

N/A N/A 

Vlerat kyçe financiare dhe normat 

Vlerat Rjedha e lirë e parasë së gatshme F.2.A.01 EUR N/A N/A 

Normat 
 

Kthimet Kthimi në kapital F.2.B.01 % 3.09% 2.91% 

Kosto e borxhit F.2.B.02 % N/A N/A 

Normat Leva financiare  F.2.B.03 normë N/A N/A 

Mbulesa  e interest të parasë së gatshme F.2.B.04 normë N/A N/A 

Fondet nga operacionet/borxhi F.2.B.05 normë N/A N/A 

Norma e mbulimit të shërbimit të borxhit F.2.B.06 normë N/A N/A 
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KRU Hidroregjioni Jugor (Prizren) 
Kategoria / nën-
kategoria 

Nën-nën-
kategoria 

Treguesi  Ref Njësia 2012 2013 

W - Furnizimi me ujë 

Jo-financiar (teknik) 

Standardet e 
shërbimit 

Cilësia 
  

Cilësia e ujit (bakteriologjike) W.1.A.01 % e tes. të 
kaluara 

94.2% 97.0% 

Cilësia e ujit (fizike dhe kimike) W.1.A.02 % e tes. të 
kaluara 

99.6% 98.2% 

Shtypja 
  

Pronat e ndikuara nga shtypja e ulët W.1.A.03 Nr 1,840 0 

Pronat e ndikuara nga shtypja e ulët W.1.A.04 % e pronave  6.12% 0% 

Besueshmëria Pronat që furnizohen 24 orë me ujë W.1.A.05 Nr 29,476 31,869 

Pronat që furnizohen 24 orë me ujë W.1.A.06 % e pronave 98% 98% 

Pronat që furnizohen 18-24 orë me ujë W.1.A.07 Nr 0 0 

Pronat që furnizohen 18-24 orë me ujë W.1.A.08 % e pronave 0% 0% 

Pronat që furnizohen më pak se 18 orë me ujë  W.1.A.09 Nr 600 600 

Pronat që furnizohen më pak se 18 orë me ujë W.1.A.10 % e pronave 2% 2% 

Shërbyeshmëria 
infrastrukturore 
 

Uji i pa-
faturuar 

Uji i pa-faturuar (totali) W.1.B.01 m3 në vit 11,998,622 11,524,935 

Uji i pa-faturuar (për kyçje)  W.1.B.02 litra për kons. 
për ditë 

943 841 

Uji i pa-faturuar (për kyçje) – i rregulluar W.1.B.03 litra për kons. 
për ditë 

948 845 

Uji i pa-faturuar (si përqindje e prodhimit) W.1.B.04 %  e 
prodhimit 

61% 60% 

Plasaritjet e 
gypave 

Frekuenca e plasaritjeve në rrjetin e gypave W.1.B.05 plasaritjet për 
muaj 

120 214 

Plasaritjet e gypave të rrjetit për 100 km të gypit W.1.B.06 Nr / 100 km 315 517 

Jo-financiar (komercial) 

Shtrirja me 
shërbime 
  

Shtëpiak Konsumatorët shtëpiak të shërbyer W.2.A.01 Nr 30,076 32,469 

Shtrirja (konsumatorët shtëpiak të shërbyer në raport me totalin) W.2.A.02 % totali i 
kons. 
shtëpiak 

59.9% 63.1% 

Kyçjet e reja Kyçjet e reja (konsumatorët shtepiak) W.2.A.03 Nr 2,451 2,336 

Kyçjet e reja (konsumatorët komercial dhe institucional) W.2.A.04 Nr 285 316 

Matja e ujit  
  
  
  

Norma me 
ujëmatës 

Konsumatorët shtëpiak më ujëmatës në raport me totalin e konsumatorëve 
shtëpiak 

W.2.B.01 % totali i 
kons. 
shtëpiak 

93% 96% 

Konsumatorët kom & inst me ujëmatës në raport me totalin e 
konsumatorëve kom & inst  

W.2.B.02 % kom & inst 99% 99% 

Ujëmatësit e 
instaluar 

Ujëmatësit e instaluar (shtëpiak) W.2.B.03 Nr 1,558 1,213 

Ujëmatësit e instaluar (kom & inst) W.2.B.04 Nr 258 701 

Ankesat Ankesat Ankesat e pranuara (teknike) W.2.C.01 Nr 950 1,406 

Ankesat e pranuara (komerciale) W.2.C.02 Nr 492 736 

Financiare 

Shitjet Volumet Volumi i shitjeve për konsumatorët shtëpiak (me ujëmatës) W.3.A.01 m3 5,739,041 5,929,161 

Volumi i shitjeve për konsumatorët shtëpiak (me ujëmatës) në raport me 
vlerësimet sipas planit 

W.3.A.02 % e vlerësimit 
sipas planit 

113% 109% 

Volumi i shitjeve për konsumatorët shtëpiak (pa ujëmatës) W.3.A.03 m3 443,279 341,380 

Volumi i shitjeve për konsumatorët shtëpiak (pa ujëmatës) në raport me 
vlerësimet sipas planit 

W.3.A.04 % e vlerësimit 
sipas planit 

70% 90% 

Volumi i shitjeve për konsumatorët kom & inst (me ujëmatës) W.3.A.05 % e vlerësimit 
sipas planit 

1,465,401 1,462,042 

Volumi i shitjeve për konsumatorët kom & inst (me ujëmatës) në raport me 
vlerësimet sipas planit 

W.3.A.06 % e vlerësimit 
sipas planit 

80% 76% 

 Volumi i shitjeve për konsumatorët kom & inst (pa ujëmatës) W.3.A.07 % e vlerësimit 
sipas planit 

27,393 16,097 

Volumi i shitjeve për konsumatorët kom & inst  (pa ujëmatës) në raport me 
vlerësimet sipas planit 

W.3.A.08 % e vlerësimit 
sipas planit 

10% 20% 

Vlerat Vlera e ujit të shitur për konsumatorët shtëpiak  W.3.A.09 EUR 2,329,600 2,592,609 

Vlera e ujit të shitur për konsumatorët shtëpiak në raport me vlerësimet 
sipas planit  

W.3.A.10 % e vlerësimit 
sipas planit 

106% 101% 

Vlera e ujit të shitur për konsumatorët kom & inst W.3.A.11 EUR 1,099,224 1,207,149 

Vlera e ujit të shitur për konsumatorët kom & inst në raport me vlerësimet 
sipas planit 

W.3.A.12 % e vlerësimit 
sipas planit 

72% 72% 

Kostoja për njësi Prodhimi Kostoja operative për njësi të ujit të prodhuar W.3.B.01 EUR/m3 0.067 0.076 

Kostoja totale për njësi të ujit të prodhuar W.3.B.02 EUR/m3 0.069 0.079 

Kostoja totale  Kostoja për njësi të ujit të shitur W.3.B.03 EUR/m3 0.353 0.381 

Kostoja për njësi të ujit të shitur dhe të paguar W.3.B.04 EUR/m3 N/A N/A 

Shpenzimet 
kapitale 
 

Mirëmbajtja 
kapitale 

Totali i shpenzimeve për mirëmbajtje kapitale W.3.C.01 EUR 2,054,941 236,695 

Totali i shpenzimeve për mirëmbajtje kapitale në raport me planin W.3.C.02 % e vlerësimit 
sipas planit 

94% 454% 

Totali i shpenzimeve për mirëmbajtje kapitale në raport me BRA W.3.C.03 %  e BRA 31.4% 3.5% 

Rritja kapitale Totali i shpenzimeve për rritje kapitale  W.3.C.04 EUR 1,275,232 1,309,059 

Totali i shpenzimeve për rritje kapitale në raport me planin W.3.C.05 % e vlerësimit 
sipas planit 

53% 289% 
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Kategoria / nën-
kategoria 

Nën-nën-
kategoria 

Treguesi  Ref Njësia 2012 2013 

K- Ujërat e zeza 

Jo-financiar (teknik) 

Standardet e 
shërbimit 

Cilësia e 
ujërave të 
zeza të 
shkarkuara 

Cilësia e ujërave të zeza të shkarkuara S.1.A.01 % e tes. të 
kaluara 

N/A N/A 

Besueshmëria Vërshimet e 
rrjetit të 
kanalizimit 

Vërshimet e rrjetit të kanalizimit S.1.B.01 Nr 951 779 

Vërshimet e rrjetit të kanalizimit për 100 km të gypit S.1.B.02 Nr për 100 km 405 300 

Shërbyeshmëria  
  

Prishjet/kolap
si i rrjetit të 
kanalizimit 

Prishjet/kolapsi i rrjetit të kanalizimit S.1.C.01 Nr 0 0 

Prishjet/kolapsi i rrjetit të kanalizimit për 100 km të gypit S.1.C.02 Nr për 100 km 0 0 

Mbingarkimet 
e impiantit 
për trajtimin e 
ujërave të 
zeza 

Mbingarkimet e impiantit për trajtimin e ujërave të zeza S.1.C.03 Nr N/A N/A 

Jo-financiar (komercial) 

Shtrirja me 
shërbime  
 
 

Shtëpiak Konsumatorët shtëpiak të shërbyer S.2.A.01 Nr 28,144 28,972 

Shtrirja (konsumatorët shtëpiak të shërbyer në raport me totalin) S.2.A.02 % totali i 
kons. shtëpiak 

56.1% 56.3% 

Konsumatorët shtëpiak të shërbyer me trajtimin e ujërave të zeza  S.2.A.03 Nr 0 0 

Shtrirja (konsumatorët shtëpiak të shërbyer me trajtimin e ujërave të zeza 
në raport me totalin) 

S.2.A.04 % totali i 
kons. shtëpiak 

0% 0% 

Kyçjet e reja Kyçjet e reja (konsumatorët shtepiak) S.2.A.05 Nr 1,814 -159 

Kyçjet e reja (konsumatorët komercial dhe institucional) S.2.A.06 Nr 258 229 

Ankesat Ankesat Ankesat e pranuara (teknike) S.2.B.01 Nr 218 57 

Ankesat e pranuara (komerciale) S.2.B.02 Nr 68 32 

Financiar 

Shitjet Vlerat Vlera e shitjeve për konsumatorët shtëpiak S.3.A.01 EUR 266,701 266,407 

Vlera e shitjeve për konsumatorët shtëpiak në raport me vlerësimet sipas 
planit 

S.3.A.02 % e vlerësimit 
sipas planit 

103% 97% 

Vlera e shitjeve për konsumatorët kom & inst S.3.A.03 EUR 131,004 129,575 

Vlera e shitjeve për konsumatorët kom & inst në raport me vlerësimet 
sipas planit 

S.3.A.04 % e vlerësimit 
sipas planit 

66% 69% 

Kostoja për njësi  Trajtimi dhe 
shkarkimi 

Kosto operative për njësi të trajtimit dhe shkarkimit për m3 S.3.B.01 EUR/m3 N/A N/A 

Totali i kostos të trajtimit dhe shkarkimit për m3 S.3.B.02 EUR/m3 N/A N/A 

Kostoja operative për njësi të trajtimit dhe shkarkimit për konsumator 
shtëpiak 

S.3.B.03 EUR/ kons. 
shtëpiak 

N/A N/A 

Totali i kostos për njësi të trajtimit dhe shkarkimit  për konsumator 
shtëpiak 

S.3.B.04 EUR/ kons. 
shtëpiak 

N/A N/A 

Grumbullimi Kosto operative për njësi të grumbullimit të ujërave të zeza  për 
konsumator shtëpiak 

S.3.B.05 EUR/ kons. 
shtëpiak 

N/A N/A 

Totali i kostos për njësi të grumbullimit të ujërave të zeza  për konsumator 
shtëpiak 

S.3.B.06 EUR/ kons. 
shtëpiak 

N/A N/A 

Kosto operative për njësi të grumbullimit të ujërave të zeza  për 
konsumator shtëpiak 

S.3.B.07 EUR/ kons. 
shtëpiak 

3.80 4.01 

Totali i kostos për shërbime të ujërave të zeza për konsumator shtëpiak S.3.B.08 EUR/ kons. 
shtëpiak 

3.85 4.06 

Shpenzimet 
kapitale 
  
  
  
  

Mirëmbajtje 
kapitale  
  

Totali i shpenzimeve për mirëmbajtje kapitale S.3.C.01 EUR 23,113 40 

Totali i shpenzimeve për mirëmbajtje kapitale në raport me planin S.3.C.02 % e vlerësimit 
sipas planit 

2% 0% 

Totali i shpenzimeve për mirëmbajtje kapitale në raport me BRA S.3.C.03 % e BRA 1.0% 0% 

Rritja kapitale  Totali i shpenzimeve për rritje kapitale S.3.C.04 EUR 35,207 288 

Totali i shpenzimeve për rritje kapitale në raport me planin S.3.C.05 % e vlerësimit 
sipas planit 

52% 0% 

F – Financiar 

Shitjet dhe arkëtimi i të ardhurave  

Shitjet  Totali i shitjeve F.1.A.01 EUR 3,826,529 4,195,741 

Totali i shitjeve në raport me planin F.1.A.02 % e vlerësimit 
sipas planit 

91% 90% 

Efiçienca e arkëtimit Totali i të ardhurave të arkëtuara F.1.B.01 EUR 2,741,905 3,031,528 

Totali i tejkalimit të arkëtimit të të ardhurave  F.1.B.02 EUR -316,705 -483,083 

Totali i tejkalimit të arkëtimit të të ardhurave (relative)  F.1.B.03 % e vlerësimit 
sipas planit 

90% 86% 

Totali i të ardhurave të shlyera F.1.B.04 EUR 971,530 1,084,624 

Totali i të ardhurave të shlyera në raport me totalin e faturimit F.1.B.05 % e faturimit 25% 26% 

Arkëtimi i të ardhurave në raport me faturimin F.1.B.06 % e faturimit 72% 72% 

Llogaritë e arkëtueshme F.1.B.07 EUR N/A N/A 

Llogaritë e arkëtueshme në raport me qarkullimin F.1.B.08 Qarkullimi në 
ditë 

N/A N/A 

Vlerat kyçe financiare dhe normat 

Vlerat Rjedha e lirë e parasë së gatshme F.2.A.01 EUR N/A N/A 

Normat 
 

Kthimet Kthimi në kapital F.2.B.01 % 1.50% 1.38% 

Kosto e borxhit F.2.B.02 % N/A N/A 
Normat Leva financiare  F.2.B.03 normë N/A N/A 

Mbulesa  e interest të parasë së gatshme F.2.B.04 normë N/A N/A 
  Fondet nga operacionet/borxhi F.2.B.05 normë N/A N/A 

  Norma e mbulimit të shërbimit të borxhit F.2.B.06 normë N/A N/A 
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KRU Hidrodrini (Pejë) 
Kategoria / nën-
kategoria 

Nën-nën-
kategoria 

Treguesi  Ref Njësia 2012 2013 

W- Furnizimi me ujë 

Jo-financiar (teknik) 

Standardet e 
shërbimit 

Cilësia 
  

Cilësia e ujit (bakteriologjike) W.1.A.01 % e tes. të 
kaluara 

100% 98.6% 

Cilësia e ujit (fizike dhe kimike) W.1.A.02 % e tes. të 
kaluara 

86.9% 89.5% 

Shtypja 
  

Pronat e ndikuara nga shtypja e ulët W.1.A.03 Nr 93 0 

Pronat e ndikuara nga shtypja e ulët W.1.A.04 % e pronave  0.32% 0% 

Besueshmëria Pronat që furnizohen 24 orë me ujë W.1.A.05 Nr 28,883 30,865 

Pronat që furnizohen 24 orë me ujë W.1.A.06 % e pronave 100% 99% 

Pronat që furnizohen 18-24 orë me ujë W.1.A.07 Nr 0 205 

Pronat që furnizohen 18-24 orë me ujë W.1.A.08 % e pronave 0% 1% 

Pronat që furnizohen më pak se 18 orë me ujë  W.1.A.09 Nr 0 0 

Pronat që furnizohen më pak se 18 orë me ujë W.1.A.10 % e pronave 0% 0% 

Shërbyeshmëria 
infrastrukturore 
 

Uji i pa-
faturuar 

Uji i pa-faturuar (totali) W.1.B.01 m3 për ditë 17,908,203 20,366,510 

Uji i pa-faturuar (për kyçje)  W.1.B.02 litra për kons. 
për ditë 

1,463 1,580 

Uji i pa-faturuar (për kyçje) – i rregulluar W.1.B.03 litra për kons. 
për ditë 

1,463 1,581 

Uji i pa-faturuar (si përqindje e prodhimit) W.1.B.04 %  e 
prodhimit 

66% 72% 

Plasaritjet e 
gypave 

Frekuenca e plasaritjeve në rrjetin e gypave W.1.B.05 plasaritjet për 
muaj 

157 151 

Plasaritjet e gypave të rrjetit për 100 km të gypit W.1.B.06 Nr / 100 km 372 304 

Jo-financiar (komercial) 

Shtrirja me 
shërbime 
  

Shtëpiak Konsumatorët shtëpiak të shërbyer W.2.A.01 Nr 28,883 31,071 

Shtrirja (konsumatorët shtëpiak të shërbyer në raport me totalin) W.2.A.02 % totali i 
kons. shtëpiak 

94.2% 90.8% 

Kyçjet e reja Kyçjet e reja (konsumatorët shtepiak) W.2.A.03 Nr -973 5,349 

Kyçjet e reja (konsumatorët komercial dhe institucional) W.2.A.04 Nr -1,019 223 

Matja e ujit  
  
  
  

Norma me 
ujëmatës 

Konsumatorët shtëpiak më ujëmatës në raport me totalin e 
konsumatorëve shtëpiak 

W.2.B.01 % totali i 
kons. shtëpiak 

94% 95% 

Konsumatorët kom & inst me ujëmatës në raport me totalin e 
konsumatorëve kom & inst  

W.2.B.02 % kom & inst 89% 98% 

Ujëmatësit e 
instaluar 

Ujëmatësit e instaluar (shtëpiak) W.2.B.03 Nr 846 788 

Ujëmatësit e instaluar (kom & inst) W.2.B.04 Nr 4 82 

Ankesat Ankesat Ankesat e pranuara (teknike) W.2.C.01 Nr 1,840 2,103 

Ankesat e pranuara (komerciale) W.2.C.02 Nr 268 167 

Financiar 

Shitjet Volumet Volumi i shitjeve për konsumatorët shtëpiak (me ujëmatës) W.3.A.01 m3 6,645,629 5,727,788 

Volumi i shitjeve për konsumatorët shtëpiak (me ujëmatës) në raport me 
vlerësimet sipas planit 

W.3.A.02 % e vlerësimit 
sipas planit 

100% 82% 

Volumi i shitjeve për konsumatorët shtëpiak (pa ujëmatës) W.3.A.03 m3 562,251 572,186 

Volumi i shitjeve për konsumatorët shtëpiak (pa ujëmatës) në raport me 
vlerësimet sipas planit 

W.3.A.04 % e vlerësimit 
sipas planit 

129% 202% 

Volumi i shitjeve për konsumatorët kom & inst (me ujëmatës) W.3.A.05 % e vlerësimit 
sipas planit 

1,803,859 1,353,554 

Volumi i shitjeve për konsumatorët kom & inst (me ujëmatës) në raport 
me vlerësimet sipas planit 

W.3.A.06 % e vlerësimit 
sipas planit 

98% 72% 

 Volumi i shitjeve për konsumatorët kom & inst (pa ujëmatës) W.3.A.07 % e vlerësimit 
sipas planit 

61,170 417,478 

Volumi i shitjeve për konsumatorët kom & inst  (pa ujëmatës) në raport 
me vlerësimet sipas planit 

W.3.A.08 % e vlerësimit 
sipas planit 

105% 1,855% 

Vlerat Vlera e ujit të shitur për konsumatorët shtëpiak  W.3.A.09 EUR 1,829,217 1,735,952 

Vlera e ujit të shitur për konsumatorët shtëpiak në raport me vlerësimet 
sipas planit  

W.3.A.10 % e vlerësimit 
sipas planit 

92% 79% 

Vlera e ujit të shitur për konsumatorët kom & inst W.3.A.11 EUR 919,355 936,108 

Vlera e ujit të shitur për konsumatorët kom & inst në raport me vlerësimet 
sipas planit 

W.3.A.12 % e vlerësimit 
sipas planit 

92% 85% 

Kostoja për njësi Prodhimi Kostoja operative për njësi të ujit të prodhuar W.3.B.01 EUR/m3 0.004 0.004 

Kostoja totale për njësi të ujit të prodhuar W.3.B.02 EUR/m3                                  
0.006 0.005 

Kostoja totale  Kostoja për njësi të ujit të shitur W.3.B.03 EUR/m3                                     
0.179 0.206 

Kostoja për njësi të ujit të shitur dhe të paguar W.3.B.04 EUR/m3 N/A N/A 

Shpenzimet 
kapitale 
 

Mirëmbajtja 
kapitale 

Totali i shpenzimeve për mirëmbajtje kapitale W.3.C.01 EUR 553,687 53,310 

Totali i shpenzimeve për mirëmbajtje kapitale në raport me planin W.3.C.02 % e vlerësimit 
sipas planit 

53% 9% 

Totali i shpenzimeve për mirëmbajtje kapitale në raport me BRA W.3.C.03 %  e BRA 8.3% 0.8% 

Rritja kapitale Totali i shpenzimeve për rritje kapitale  W.3.C.04 EUR 2,777,095 841,638 

Totali i shpenzimeve për rritje kapitale në raport me planin W.3.C.05 % e vlerësimit 
sipas planit 

190% 52% 
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Kategoria / nën-
kategoria 

Nën-nën-
kategoria 

Treguesi  Ref Njësia 2012 2013 

K- Ujërat e zeza 

Jo-financiar (teknik) 

Standardet e 
shërbimit 

Cilësia e 
ujërave të 
zeza të 
shkarkuara 

Cilësia e ujërave të zeza të shkarkuara S.1.A.01 % e tes. të 
kaluara 

N/A N/A 

Besueshmëria Vërshimet e 
rrjetit të 
kanalizimit 

Vërshimet e rrjetit të kanalizimit S.1.B.01 Nr 240 328 

Vërshimet e rrjetit të kanalizimit për 100 km të gypit S.1.B.02 Nr për 100 km 191 260 

Shërbyeshmëria  
  

Prishjet/kolap
si i rrjetit të 
kanalizimit 

Prishjet/kolapsi i rrjetit të kanalizimit S.1.C.01 Nr 0 0 

Prishjet/kolapsi i rrjetit të kanalizimit për 100 km të gypit S.1.C.02 Nr për 100 km 0 0 

Mbingarkimet 
e impiantit 
për trajtimin e 
ujërave të 
zeza 

Mbingarkimet e impiantit për trajtimin e ujërave të zeza S.1.C.03 Nr N/A N/A 

Jo-financiar (komercial) 

Shtrirja me 
shërbime  
 
 

Shtëpiak Konsumatorët shtëpiak të shërbyer S.2.A.01 Nr 12,693 14,088 

Shtrirja (konsumatorët shtëpiak të shërbyer në raport me totalin) S.2.A.02 % totali i 
kons. shtëpiak 

41.4% 41.2% 

Konsumatorët shtëpiak të shërbyer me trajtimin e ujërave të zeza  S.2.A.03 Nr 0 0 

Shtrirja (konsumatorët shtëpiak të shërbyer me trajtimin e ujërave të zeza 
në raport me totalin) 

S.2.A.04 % totali i 
kons. shtëpiak 

0% 0% 

Kyçjet e reja Kyçjet e reja (konsumatorët shtepiak) S.2.A.05 Nr 3,003 -213 

Kyçjet e reja (konsumatorët komercial dhe institucional) S.2.A.06 Nr 186 -86 

Ankesat Ankesat Ankesat e pranuara (teknike) S.2.B.01 Nr 1,074 1,279 

Ankesat e pranuara (komerciale) S.2.B.02 Nr 0 0 

Financiar 

Shitjet Vlerat Vlera e shitjeve për konsumatorët shtëpiak S.3.A.01 EUR 193,417 164,007 

Vlera e shitjeve për konsumatorët shtëpiak në raport me vlerësimet sipas 
planit 

S.3.A.02 % e vlerësimit 
sipas planit 

105% 72% 

Vlera e shitjeve për konsumatorët kom & inst S.3.A.03 EUR 130,659 93,710 

Vlera e shitjeve për konsumatorët kom & inst në raport me vlerësimet 
sipas planit 

S.3.A.04 % e vlerësimit 
sipas planit 

76% 49% 

Kostoja për njësi  Trajtimi dhe 
shkarkimi 

Kosto operative për njësi të trajtimit dhe shkarkimit për m3 S.3.B.01 EUR/m3 N/A N/A 

Totali i kostos të trajtimit dhe shkarkimit për m3 S.3.B.02 EUR/m3 N/A N/A 

Kostoja operative për njësi të trajtimit dhe shkarkimit për konsumator 
shtëpiak 

S.3.B.03 EUR/ kons. 
shtëpiak 

N/A N/A 

Totali i kostos për njësi të trajtimit dhe shkarkimit  për konsumator 
shtëpiak 

S.3.B.04 EUR/ kons. 
shtëpiak 

N/A N/A 

Grumbullimi Kosto operative për njësi të grumbullimit të ujërave të zeza  për 
konsumator shtëpiak 

S.3.B.05 EUR/ kons. 
shtëpiak 

N/A N/A 

Totali i kostos për njësi të grumbullimit të ujërave të zeza  për konsumator 
shtëpiak 

S.3.B.06 EUR/ kons. 
shtëpiak 

N/A N/A 

Kosto operative për njësi të grumbullimit të ujërave të zeza  për 
konsumator shtëpiak 

S.3.B.07 EUR/ kons. 
shtëpiak 4.16 3.96 

Totali i kostos për shërbime të ujërave të zeza për konsumator shtëpiak S.3.B.08 EUR/ kons. 
shtëpiak 4.26 4.06 

Shpenzimet 
kapitale 
  
  
  
  

Mirëmbajtje 
kapitale  
  

Totali i shpenzimeve për mirëmbajtje kapitale S.3.C.01 EUR 0 0 

Totali i shpenzimeve për mirëmbajtje kapitale në raport me planin S.3.C.02 % e vlerësimit 
sipas planit 

0% 0% 

Totali i shpenzimeve për mirëmbajtje kapitale në raport me BRA S.3.C.03 % e BRA 0% 0 

Rritja kapitale  Totali i shpenzimeve për rritje kapitale S.3.C.04 EUR 1,412,111 2,729 

Totali i shpenzimeve për rritje kapitale në raport me planin S.3.C.05 % e vlerësimit 
sipas planit 

96% 1,745% 

F – Financiar 

Shitjet dhe arkëtimi i të ardhurave  

Shitjet  Totali i shitjeve F.1.A.01 EUR 3,072,648 2,929,777 

Totali i shitjeve në raport me planin F.1.A.02 % e vlerësimit 
sipas planit 

92% 79% 

Efiçienca e arkëtimit Totali i të ardhurave të arkëtuara F.1.B.01 EUR 1,747,377 1,889,478 

Totali i tejkalimit të arkëtimit të të ardhurave  F.1.B.02 EUR -665,793 -819,769 

Totali i tejkalimit të arkëtimit të të ardhurave (relative)  F.1.B.03 % e vlerësimit 
sipas planit 

72% 70% 

Totali i të ardhurave të shlyera F.1.B.04 EUR 1,100,805 1,325,271 

Totali i të ardhurave të shlyera në raport me totalin e faturimit F.1.B.05 % e faturimit 35% 45% 

Arkëtimi i të ardhurave në raport me faturimin F.1.B.06 % e faturimit 57% 64% 

Llogaritë e arkëtueshme F.1.B.07 EUR N/A N/A 

Llogaritë e arkëtueshme në raport me qarkullimin F.1.B.08 Qarkullimi në 
ditë 

N/A N/A 

Vlerat kyçe financiare dhe normat 

Vlerat Rjedha e lirë e parasë së gatshme F.2.A.01 EUR N/A N/A 

Normat 
 

Kthimet Kthimi në kapital F.2.B.01 % 4.37% -0.98% 

Kosto e borxhit F.2.B.02 % N/A N/A 

Normat Leva financiare  F.2.B.03 normë N/A N/A 

Mbulesa  e interest të parasë së gatshme F.2.B.04 normë N/A N/A 

Fondet nga operacionet/borxhi F.2.B.05 normë N/A N/A 

Norma e mbulimit të shërbimit të borxhit F.2.B.06 normë N/A N/A 
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KRU Mitrovica (Mitrovicë) 
Kategoria / nën-
kategoria 

Nën-nën-
kategoria 

Treguesi  Ref Njësia 2012 2013 

W - Furnizimi me ujë 

Jo-financiar (teknik) 

Standardet e 
shërbimit 

Cilësia 
  

Cilësia e ujit (bakteriologjike) W.1.A.01 % e tes. të 
kaluara 

97.2% 98.7% 

Cilësia e ujit (fizike dhe kimike) W.1.A.02 % e tes. të 
kaluara 

100% 96.2% 

Shtypja 
  

Pronat e ndikuara nga shtypja e ulët W.1.A.03 Nr 3,450 3,450 

Pronat e ndikuara nga shtypja e ulët W.1.A.04 % e pronave  17.1% 16.37% 

Besueshmëria Pronat që furnizohen 24 orë me ujë W.1.A.05 Nr 7,585 8,462 

Pronat që furnizohen 24 orë me ujë W.1.A.06 % e pronave 38% 40% 

Pronat që furnizohen 18-24 orë me ujë W.1.A.07 Nr 0 1,500 

Pronat që furnizohen 18-24 orë me ujë W.1.A.08 % e pronave 0% 7% 

Pronat që furnizohen më pak se 18 orë me ujë  W.1.A.09 Nr 12,605 11,120 

Pronat që furnizohen më pak se 18 orë me ujë W.1.A.10 % e pronave 62% 53% 

Shërbyeshmëria 
infrastrukturore 
 

Uji i pa-
faturuar 

Uji i pa-faturuar (totali) W.1.B.01 m3 për vit 9,117,685 8,412,659 

Uji i pa-faturuar (për kyçje)  W.1.B.02 litra për kons. 
për ditë 

1,118 989 

Uji i pa-faturuar (për kyçje) – i rregulluar W.1.B.03 litra për kons. 
për ditë 

1,324 1,150 

Uji i pa-faturuar (si përqindje e prodhimit) W.1.B.04 %  e 
prodhimit 

52% 50% 

Plasaritjet e 
gypave 

Frekuenca e plasaritjeve në rrjetin e gypave W.1.B.05 plasaritjet për 
muaj 

109 93 

Plasaritjet e gypave të rrjetit për 100 km të gypit W.1.B.06 Nr / 100 km 190 161 

Jo-financiar (komercial) 

Shtrirja me 
shërbime 
  

Shtëpiak Konsumatorët shtëpiak të shërbyer W.2.A.01 Nr 20,190 21,082 

Shtrirja (konsumatorët shtëpiak të shërbyer në raport me totalin) W.2.A.02 % totali i kons. 
shtëpiak 

61.9% 64.1% 

Kyçjet e reja Kyçjet e reja (konsumatorët shtepiak) W.2.A.03 Nr 1,035 749 

Kyçjet e reja (konsumatorët komercial dhe institucional) W.2.A.04 Nr 80 65 

Matja e ujit  
  
  
  

Norma me 
ujëmatës 

Konsumatorët shtëpiak më ujëmatës në raport me totalin e konsumatorëve 
shtëpiak 

W.2.B.01 % totali i kons. 
shtëpiak 

57% 59% 

Konsumatorët kom & inst me ujëmatës në raport me totalin e 
konsumatorëve kom & inst  

W.2.B.02 % kom & inst 78% 84% 

Ujëmatësit e 
instaluar 

Ujëmatësit e instaluar (shtëpiak) W.2.B.03 Nr 814 970 

Ujëmatësit e instaluar (kom & inst) W.2.B.04 Nr 225 146 

Ankesat Ankesat Ankesat e pranuara (teknike) W.2.C.01 Nr 1,306 3,026 

Ankesat e pranuara (komerciale) W.2.C.02 Nr 0 1 

Financial 

Shitjet Volumet Volumi i shitjeve për konsumatorët shtëpiak (me ujëmatës) W.3.A.01 m3 1,790,135 1,585,660 

Volumi i shitjeve për konsumatorët shtëpiak (me ujëmatës) në raport me 
vlerësimet sipas planit 

W.3.A.02 % e vlerësimit 
sipas planit 

63% 43% 

Volumi i shitjeve për konsumatorët shtëpiak (pa ujëmatës) W.3.A.03 m3 2,226,189 2,038,052 

Volumi i shitjeve për konsumatorët shtëpiak (pa ujëmatës) në raport me 
vlerësimet sipas planit 

W.3.A.04 % e vlerësimit 
sipas planit 

129% 283% 

Volumi i shitjeve për konsumatorët kom & inst (me ujëmatës) W.3.A.05 % e vlerësimit 
sipas planit 

426,520 484,494 

Volumi i shitjeve për konsumatorët kom & inst (me ujëmatës) në raport me 
vlerësimet sipas planit 

W.3.A.06 % e vlerësimit 
sipas planit 

54% 59% 

 Volumi i shitjeve për konsumatorët kom & inst (pa ujëmatës) W.3.A.07 % e vlerësimit 
sipas planit 

64,608 50,392 

Volumi i shitjeve për konsumatorët kom & inst  (pa ujëmatës) në raport me 
vlerësimet sipas planit 

W.3.A.08 % e vlerësimit 
sipas planit 

94% 0% 

Vlerat Vlera e ujit të shitur për konsumatorët shtëpiak  W.3.A.09 EUR 1,596,500 1,520,004 

Vlera e ujit të shitur për konsumatorët shtëpiak në raport me vlerësimet 
sipas planit  

W.3.A.10 % e vlerësimit 
sipas planit 

87.4% 77.6% 

Vlera e ujit të shitur për konsumatorët kom & inst W.3.A.11 EUR 442,960 454,261 

Vlera e ujit të shitur për konsumatorët kom & inst në raport me vlerësimet 
sipas planit 

W.3.A.12 % e vlerësimit 
sipas planit 

60.1% 61.7% 

Kostoja për njësi Prodhimi Kostoja operative për njësi të ujit të prodhuar W.3.B.01 EUR/m3 0.049 0.051 

Kostoja totale për njësi të ujit të prodhuar W.3.B.02 EUR/m3 0.050 0.052 

Kostoja totale  Kostoja për njësi të ujit të shitur W.3.B.03 EUR/m3 0.271 0.362 

Kostoja për njësi të ujit të shitur dhe të paguar W.3.B.04 EUR/m3 N/A N/A 

Shpenzimet 
kapitale 
 

Mirëmbajtja 
kapitale 

Totali i shpenzimeve për mirëmbajtje kapitale W.3.C.01 EUR 0 1,996,894 

Totali i shpenzimeve për mirëmbajtje kapitale në raport me planin W.3.C.02 % e vlerësimit 
sipas planit 

0% 0% 

Totali i shpenzimeve për mirëmbajtje kapitale në raport me BRA W.3.C.03 %  e BRA 0.0% 42.2% 

Rritja kapitale Totali i shpenzimeve për rritje kapitale  W.3.C.04 EUR 20,540 50,125 

Totali i shpenzimeve për rritje kapitale në raport me planin W.3.C.05 % e vlerësimit 
sipas planit 

0.2% 0.5% 
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Kategoria / nën-
kategoria 

Nën-nën-
kategoria 

Treguesi  Ref Njësia 2012 2013 

K- Ujërat e zeza 

Jo-financiar(teknik) 

Standardet e 
shërbimit 

Cilësia e 
ujërave të 
zeza të 
shkarkuara 

Cilësia e ujërave të zeza të shkarkuara S.1.A.01 % e tes. të 
kaluara 

N/A N/A 

Besueshmëria Vërshimet e 
rrjetit të 
kanalizimit 

Vërshimet e rrjetit të kanalizimit S.1.B.01 Nr 1,498 1,172 

Vërshimet e rrjetit të kanalizimit për 100 km të gypit S.1.B.02 Nr për 100 km 798 623 

Shërbyeshmëria  
  

Prishjet/kolap
si i rrjetit të 
kanalizimit 

Prishjet/kolapsi i rrjetit të kanalizimit S.1.C.01 Nr 0 0 

Prishjet/kolapsi i rrjetit të kanalizimit për 100 km të gypit S.1.C.02 Nr për 100 km 0 0 

Mbingarkimet 
e impiantit 
për trajtimin e 
ujërave të 
zeza 

Mbingarkimet e impiantit për trajtimin e ujërave të zeza S.1.C.03 Nr N/A N/A 

Jo-financiar (komercial) 

Shtrirja me 
shërbime  
 
 

Shtëpiak Konsumatorët shtëpiak të shërbyer S.2.A.01 Nr 14,577 16,006 

Shtrirja (konsumatorët shtëpiak të shërbyer në raport me totalin) S.2.A.02 % totali i kons. 
shtëpiak 

44.7% 48.6% 

Konsumatorët shtëpiak të shërbyer me trajtimin e ujërave të zeza  S.2.A.03 Nr 1,149 1,469 

Shtrirja (konsumatorët shtëpiak të shërbyer me trajtimin e ujërave të zeza në 
raport me totalin) 

S.2.A.04 % totali i kons. 
shtëpiak 

7.3% 9.2% 

Kyçjet e reja Kyçjet e reja (konsumatorët shtepiak) S.2.A.05 Nr 2,216 642 

Kyçjet e reja (konsumatorët komercial dhe institucional) S.2.A.06 Nr 89 62 

Ankesat Ankesat Ankesat e pranuara (teknike) S.2.B.01 Nr 1,743 0 

Ankesat e pranuara (komerciale) S.2.B.02 Nr 0 0 

Financiar 

Shitjet Vlerat Vlera e shitjeve për konsumatorët shtëpiak S.3.A.01 EUR 256,552 279,118 

Vlera e shitjeve për konsumatorët shtëpiak në raport me vlerësimet sipas 
planit 

S.3.A.02 % e vlerësimit 
sipas planit 

93.9% 74.5% 

Vlera e shitjeve për konsumatorët kom & inst S.3.A.03 EUR 93,907 125,107 

Vlera e shitjeve për konsumatorët kom & inst në raport me vlerësimet sipas 
planit 

S.3.A.04 % e vlerësimit 
sipas planit 

53% 54% 

Kostoja për njësi  Trajtimi dhe 
shkarkimi 

Kosto operative për njësi të trajtimit dhe shkarkimit për m3 S.3.B.01 EUR/m3 N/A N/A 

Totali i kostos të trajtimit dhe shkarkimit për m3 S.3.B.02 EUR/m3 N/A N/A 

Kostoja operative për njësi të trajtimit dhe shkarkimit për konsumator 
shtëpiak 

S.3.B.03 EUR/ kons. 
shtëpiak 

N/A N/A 

Totali i kostos për njësi të trajtimit dhe shkarkimit  për konsumator shtëpiak S.3.B.04 EUR/ kons. 
shtëpiak 

N/A N/A 

Grumbullimi Kosto operative për njësi të grumbullimit të ujërave të zeza  për konsumator 
shtëpiak 

S.3.B.05 EUR/ kons. 
shtëpiak 

N/A N/A 

Totali i kostos për njësi të grumbullimit të ujërave të zeza  për konsumator 
shtëpiak 

S.3.B.06 EUR/ kons. 
shtëpiak 

N/A N/A 

Kosto operative për njësi të grumbullimit të ujërave të zeza  për konsumator 
shtëpiak 

S.3.B.07 EUR/ kons. 
shtëpiak 11.09 9.61 

Totali i kostos për shërbime të ujërave të zeza për konsumator shtëpiak S.3.B.08 EUR/ kons. 
shtëpiak 11.10 9.61 

Shpenzimet 
kapitale 
  
  
  
  

Mirëmbajtje 
kapitale  
  

Totali i shpenzimeve për mirëmbajtje kapitale S.3.C.01 EUR 0 2,794 

Totali i shpenzimeve për mirëmbajtje kapitale në raport me planin S.3.C.02 % e vlerësimit 
sipas planit 

0% 2% 

Totali i shpenzimeve për mirëmbajtje kapitale në raport me BRA S.3.C.03 % e BRA 0% 0.2% 

Rritja kapitale  Totali i shpenzimeve për rritje kapitale S.3.C.04 EUR 1,311 2,294 

Totali i shpenzimeve për rritje kapitale në raport me planin S.3.C.05 % e vlerësimit 
sipas planit 

0% 0% 

F – Financiar 

Shitjet dhe arkëtimi i të ardhurave  

Shitjet  Totali i shitjeve F.1.A.01 EUR 2,389,919 2,378,490 

Totali i shitjeve në raport me planin F.1.A.02 % e vlerësimit 
sipas planit 

79% 72% 

Efiçienca e arkëtimit Totali i të ardhurave të arkëtuara F.1.B.01 EUR 1,185,877 1,144,165 

Totali i tejkalimit të arkëtimit të të ardhurave  F.1.B.02 EUR -708,905 -983,898 

Totali i tejkalimit të arkëtimit të të ardhurave (relative)  F.1.B.03 % e vlerësimit 
sipas planit 

63% 54% 

Totali i të ardhurave të shlyera F.1.B.04 EUR 964,776 1,204,042 

Totali i të ardhurave të shlyera në raport me totalin e faturimit F.1.B.05 % e faturimit 40% 51% 

Arkëtimi i të ardhurave në raport me faturimin F.1.B.06 % e faturimit 50% 48% 

Llogaritë e arkëtueshme F.1.B.07 EUR N/A N/A 

Llogaritë e arkëtueshme në raport me qarkullimin F.1.B.08 Qarkullimi në 
ditë 

N/A N/A 

Vlerat kyçe financiare dhe normat 

Vlerat Rjedha e lirë e parasë së gatshme F.2.A.01 EUR N/A N/A 

Normat 
 

Kthimet Kthimi në kapital F.2.B.01 % 1.5% -6.54% 

Kosto e borxhit F.2.B.02 % N/A N/A 

Normat Leva financiare  F.2.B.03 normë N/A N/A 

Mbulesa  e interest të parasë së gatshme F.2.B.04 normë N/A N/A 

Fondet nga operacionet/borxhi F.2.B.05 normë N/A N/A 

Norma e mbulimit të shërbimit të borxhit F.2.B.06 normë N/A N/A 
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KRU Radoniqi (Gjakovë) 
Kategoria / nën-
kategoria 

Nën-nën-
kategoria 

Treguesi  Ref Njësia 2012 2013 

W - Furnizimi me ujë 

Jo-financiar (teknik) 

Standardet e 
shërbimit 

Cilësia 
  

Cilësia e ujit (bakteriologjike) W.1.A.01 % e tes. të 
kaluara 

99.9% 99.8% 

Cilësia e ujit (fizike dhe kimike) W.1.A.02 % e tes. të 
kaluara 

99.8% 99.7% 

Shtypja 
  

Pronat e ndikuara nga shtypja e ulët W.1.A.03 Nr 0 163 

Pronat e ndikuara nga shtypja e ulët W.1.A.04 % e pronave  0% 0.64% 

Besueshmëria Pronat që furnizohen 24 orë me ujë W.1.A.05 Nr 24,835 25,358 

Pronat që furnizohen 24 orë me ujë W.1.A.06 % e pronave 100% 99% 

Pronat që furnizohen 18-24 orë me ujë W.1.A.07 Nr 0 0 

Pronat që furnizohen 18-24 orë me ujë W.1.A.08 % e pronave 0% 0% 

Pronat që furnizohen më pak se 18 orë me ujë  W.1.A.09 Nr 0 195 

Pronat që furnizohen më pak se 18 orë me ujë W.1.A.10 % e pronave 0% 1% 

Shërbyeshmëria 
infrastrukturore 
 

Uji i pa-
faturuar 

Uji i pa-faturuar (totali) W.1.B.01 m3 për vit 8,877,219 7,596,404 

Uji i pa-faturuar (për kyçje)  W.1.B.02 litra për kons. 
për ditë 

868 719 

Uji i pa-faturuar (për kyçje) – i rregulluar W.1.B.03 litra për kons. 
për ditë 

868 720 

Uji i pa-faturuar (si përqindje e prodhimit) W.1.B.04 %  e 
prodhimit 

59% 51% 

Plasaritjet e 
gypave 

Frekuenca e plasaritjeve në rrjetin e gypave W.1.B.05 plasaritjet për 
muaj 

122 198 

Plasaritjet e gypave të rrjetit për 100 km të gypit W.1.B.06 Nr / 100 km 270 439 

Jo-financiar (komercial) 

Shtrirja me 
shërbime 
  

Shtëpiak Konsumatorët shtëpiak të shërbyer W.2.A.01 Nr 24,835 25,553 

Shtrirja (konsumatorët shtëpiak të shërbyer në raport me totalin) W.2.A.02 % totali i 
kons. 
shtëpiak 

96.2% 99.7% 

Kyçjet e reja Kyçjet e reja (konsumatorët shtepiak) W.2.A.03 Nr 1,104 331 

Kyçjet e reja (konsumatorët komercial dhe institucional) W.2.A.04 Nr 254 176 

Matja e ujit  
  
  
  

Norma me 
ujëmatës 

Konsumatorët shtëpiak më ujëmatës në raport me totalin e konsumatorëve 
shtëpiak 

W.2.B.01 % totali i 
kons. 
shtëpiak 

92% 95% 

Konsumatorët kom & inst me ujëmatës në raport me totalin e 
konsumatorëve kom & inst  

W.2.B.02 % kom & inst 100% 100% 

Ujëmatësit e 
instaluar 

Ujëmatësit e instaluar (shtëpiak) W.2.B.03 Nr 338 264 

Ujëmatësit e instaluar (kom & inst) W.2.B.04 Nr 52 5 

Ankesat Ankesat Ankesat e pranuara (teknike) W.2.C.01 Nr 85 84 

Ankesat e pranuara (komerciale) W.2.C.02 Nr 380 281 

Financiar 

Shitjet Volumet Volumi i shitjeve për konsumatorët shtëpiak (me ujëmatës) W.3.A.01 m3 4,329,660 5,637,320 

Volumi i shitjeve për konsumatorët shtëpiak (me ujëmatës) në raport me 
vlerësimet sipas planit 

W.3.A.02 % e vlerësimit 
sipas planit 

86% 107% 

Volumi i shitjeve për konsumatorët shtëpiak (pa ujëmatës) W.3.A.03 m3 1,058,959 539,767 

Volumi i shitjeve për konsumatorët shtëpiak (pa ujëmatës) në raport me 
vlerësimet sipas planit 

W.3.A.04 % e vlerësimit 
sipas planit 

180% 110% 

Volumi i shitjeve për konsumatorët kom & inst (me ujëmatës) W.3.A.05 % e vlerësimit 
sipas planit 

807,330 1,003,135 

Volumi i shitjeve për konsumatorët kom & inst (me ujëmatës) në raport me 
vlerësimet sipas planit 

W.3.A.06 % e vlerësimit 
sipas planit 

101% 125% 

 Volumi i shitjeve për konsumatorët kom & inst (pa ujëmatës) W.3.A.07 % e vlerësimit 
sipas planit 

0 0 

Volumi i shitjeve për konsumatorët kom & inst  (pa ujëmatës) në raport me 
vlerësimet sipas planit 

W.3.A.08 % e vlerësimit 
sipas planit 

0% 0% 

Vlerat Vlera e ujit të shitur për konsumatorët shtëpiak  W.3.A.09 EUR 2,096,162 2,472,796 

Vlera e ujit të shitur për konsumatorët shtëpiak në raport me vlerësimet 
sipas planit  

W.3.A.10 % e vlerësimit 
sipas planit 

93% 99% 

Vlera e ujit të shitur për konsumatorët kom & inst W.3.A.11 EUR 713,350 659,323 

Vlera e ujit të shitur për konsumatorët kom & inst në raport me vlerësimet 
sipas planit 

W.3.A.12 % e vlerësimit 
sipas planit 

97% 88% 

Kostoja për njësi Prodhimi Kostoja operative për njësi të ujit të prodhuar W.3.B.01 EUR/m3 0.021 0.024 

Kostoja totale për njësi të ujit të prodhuar W.3.B.02 EUR/m3 0.024 0.027 

Kostoja totale  Kostoja për njësi të ujit të shitur W.3.B.03 EUR/m3 0.328 0.321 

Kostoja për njësi të ujit të shitur dhe të paguar W.3.B.04 EUR/m3 N/A N/A 

Shpenzimet 
kapitale 
 

Mirëmbajtja 
kapitale 

Totali i shpenzimeve për mirëmbajtje kapitale W.3.C.01 EUR 113,394 74,922 

Totali i shpenzimeve për mirëmbajtje kapitale në raport me planin W.3.C.02 % e vlerësimit 
sipas planit 

21% 14% 

Totali i shpenzimeve për mirëmbajtje kapitale në raport me BRA W.3.C.03 %  e BRA 1.9% 1.2% 

Rritja kapitale Totali i shpenzimeve për rritje kapitale  W.3.C.04 EUR 277,023 1,254,341 

Totali i shpenzimeve për rritje kapitale në raport me planin W.3.C.05 % e vlerësimit 
sipas planit 

1,398% 0% 
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Kategoria / nën-
kategoria 

Nën-nën-kategoria Treguesi  Ref Njësia 2012 2013 

K- Ujërat e zeza 

Jo-financiar (teknik) 

Standardet e 
shërbimit 

Cilësia e ujërave të 
zeza të shkarkuara 

Cilësia e ujërave të zeza të shkarkuara S.1.A.01 % e tes. të 
kaluara 

N/A N/A 

Besueshmëria Vërshimet e rrjetit 
të kanalizimit 

Vërshimet e rrjetit të kanalizimit S.1.B.01 Nr 428 632 

Vërshimet e rrjetit të kanalizimit për 100 km të gypit S.1.B.02 Nr për 100 
km 

545 797 

Shërbyeshmëria  
  

Prishjet/kolapsi i 
rrjetit të kanalizimit 

Prishjet/kolapsi i rrjetit të kanalizimit S.1.C.01 Nr 0 0 

Prishjet/kolapsi i rrjetit të kanalizimit për 100 km të gypit S.1.C.02 Nr për 100 
km 

0 0 

Mbingarkimet e 
impiantit për 
trajtimin e ujërave 
të zeza 

Mbingarkimet e impiantit për trajtimin e ujërave të zeza S.1.C.03 Nr N/A N/A 

Jo-financiar (komercial) 

Shtrirja me shërbime  
 
 

Shtëpiak Konsumatorët shtëpiak të shërbyer S.2.A.01 Nr 12,860 13,736 

Shtrirja (konsumatorët shtëpiak të shërbyer në raport me totalin) S.2.A.02 % totali i 
kons. 
shtëpiak 

51.4% 53.6% 

Konsumatorët shtëpiak të shërbyer me trajtimin e ujërave të zeza  S.2.A.03 Nr 0 0 

Shtrirja (konsumatorët shtëpiak të shërbyer me trajtimin e ujërave të 
zeza në raport me totalin) 

S.2.A.04 % totali i 
kons. 
shtëpiak 

0% 0% 

Kyçjet e reja Kyçjet e reja (konsumatorët shtepiak) S.2.A.05 Nr 1,271 482 

Kyçjet e reja (konsumatorët komercial dhe institucional) S.2.A.06 Nr 111 100 

Ankesat Ankesat Ankesat e pranuara (teknike) S.2.B.01 Nr 153 324 

Ankesat e pranuara (komerciale) S.2.B.02 Nr 0 0 

Financiar 

Shitjet Vlerat Vlera e shitjeve për konsumatorët shtëpiak S.3.A.01 EUR 212,168 275,541 

Vlera e shitjeve për konsumatorët shtëpiak në raport me vlerësimet 
sipas planit 

S.3.A.02 % e vlerësimit 
sipas planit 

96% 92% 

Vlera e shitjeve për konsumatorët kom & inst S.3.A.03 EUR 95,859 114,850 

Vlera e shitjeve për konsumatorët kom & inst në raport me vlerësimet 
sipas planit 

S.3.A.04 % e vlerësimit 
sipas planit 

98% 83% 

Kostoja për njësi  Trajtimi dhe 
shkarkimi 

Kosto operative për njësi të trajtimit dhe shkarkimit për m3 S.3.B.01 EUR/m3 N/A N/A 

Totali i kostos të trajtimit dhe shkarkimit për m3 S.3.B.02 EUR/m3 N/A N/A 

Kostoja operative për njësi të trajtimit dhe shkarkimit për konsumator 
shtëpiak 

S.3.B.03 EUR/ kons. 
shtëpiak 

N/A N/A 

Totali i kostos për njësi të trajtimit dhe shkarkimit  për konsumator 
shtëpiak 

S.3.B.04 EUR/ kons. 
shtëpiak 

N/A N/A 

Grumbullimi Kosto operative për njësi të grumbullimit të ujërave të zeza  për 
konsumator shtëpiak 

S.3.B.05 EUR/ kons. 
shtëpiak 

N/A N/A 

Totali i kostos për njësi të grumbullimit të ujërave të zeza  për 
konsumator shtëpiak 

S.3.B.06 EUR/ kons. 
shtëpiak 

N/A N/A 

Kosto operative për njësi të grumbullimit të ujërave të zeza  për 
konsumator shtëpiak 

S.3.B.07 EUR/ kons. 
shtëpiak 8.48 9.67 

Totali i kostos për shërbime të ujërave të zeza për konsumator shtëpiak S.3.B.08 EUR/ kons. 
shtëpiak 9.21 10.36 

Shpenzimet kapitale 
  
  
  
  

Mirëmbajtje 
kapitale  
  

Totali i shpenzimeve për mirëmbajtje kapitale S.3.C.01 EUR 2,098 227 

Totali i shpenzimeve për mirëmbajtje kapitale në raport me planin S.3.C.02 % e vlerësimit 
sipas planit 

1% 0% 

Totali i shpenzimeve për mirëmbajtje kapitale në raport me BRA S.3.C.03 % e BRA 0.1% 0% 

Rritja kapitale  Totali i shpenzimeve për rritje kapitale S.3.C.04 EUR 4,844 13,343 

Totali i shpenzimeve për rritje kapitale në raport me planin S.3.C.05 % e vlerësimit 
sipas planit 

0% 0% 

F – Financiar 

Shitjet dhe arkëtimi i të ardhurave  

Shitjet  Totali i shitjeve F.1.A.01 EUR 3,117,538 3,522,510 

Totali i shitjeve në raport me planin F.1.A.02 % e vlerësimit 
sipas planit 

94% 96% 

Efiçienca e arkëtimit Totali i të ardhurave të arkëtuara F.1.B.01 EUR 2,424593 2,643,956 

Totali i tejkalimit të arkëtimit të të ardhurave  F.1.B.02 EUR -92,826 -221,867 

Totali i tejkalimit të arkëtimit të të ardhurave (relative)  F.1.B.03 % e vlerësimit 
sipas planit 

96% 92% 

Totali i të ardhurave të shlyera F.1.B.04 EUR 810,369 692,945 

Totali i të ardhurave të shlyera në raport me totalin e faturimit F.1.B.05 % e faturimit 26% 20% 

Arkëtimi i të ardhurave në raport me faturimin F.1.B.06 % e faturimit 78% 75% 

Llogaritë e arkëtueshme F.1.B.07 EUR N/A N/A 

Llogaritë e arkëtueshme në raport me qarkullimin F.1.B.08 Qarkullimi në 
ditë 

N/A N/A 

Vlerat kyçe financiare dhe normat 

Vlerat Rjedha e lirë e parasë së gatshme F.2.A.01 EUR N/A N/A 

Normat 
 

Kthimet Kthimi në kapital F.2.B.01 % 2.76% 5.34% 

Kosto e borxhit F.2.B.02 % N/A N/A 

Normat Leva financiare  F.2.B.03 normë N/A N/A 

Mbulesa  e interest të parasë së gatshme F.2.B.04 normë N/A N/A 

Fondet nga operacionet/borxhi F.2.B.05 normë N/A N/A 

Norma e mbulimit të shërbimit të borxhit F.2.B.06 normë N/A N/A 
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KRU Bifurkacioni (Ferizaj) 
Kategoria / nën-
kategoria 

Nën-nën-kategoria Treguesi  Ref Njësia 2012 2013 

W- Furnizimi me ujë 

Jo-financiar (teknik) 

Standardet e shërbimit Cilësia 
  

Cilësia e ujit (bakteriologjike) W.1.A.01 % e tes. të 
kaluara 

97.7% 97.5% 

Cilësia e ujit (fizike dhe kimike) W.1.A.02 % e tes. të 
kaluara 

97.1% 99.4% 

Shtypja 
  

Pronat e ndikuara nga shtypja e ulët W.1.A.03 Nr 1,082 1,082 

Pronat e ndikuara nga shtypja e ulët W.1.A.04 % e pronave  7.4% 7.2% 

Besueshmëria Pronat që furnizohen 24 orë me ujë W.1.A.05 Nr 209 1,703 

Pronat që furnizohen 24 orë me ujë W.1.A.06 % e pronave 1.4% 11% 

Pronat që furnizohen 18-24 orë me ujë W.1.A.07 Nr 14,193 13,158 

Pronat që furnizohen 18-24 orë me ujë W.1.A.08 % e pronave 97% 88% 

Pronat që furnizohen më pak se 18 orë me ujë  W.1.A.09 Nr 230 115 

Pronat që furnizohen më pak se 18 orë me ujë W.1.A.10 % e pronave 1.6% 1.0% 

Shërbyeshmëria 
infrastrukturore 
 

Uji i pa-faturuar Uji i pa-faturuar (totali) W.1.B.01 m3 për vit 3,572,431 3,376,993 

Uji i pa-faturuar (për kyçje)  W.1.B.02 litra për kons. 
për ditë 

595 560 

Uji i pa-faturuar (për kyçje) – i rregulluar W.1.B.03 litra për kons. 
për ditë 

681 630 

Uji i pa-faturuar (si përqindje e prodhimit) W.1.B.04 %  e 
prodhimit 

58% 55% 

Plasaritjet e gypave Frekuenca e plasaritjeve në rrjetin e gypave W.1.B.05 plasaritjet për 
muaj 

26 26 

Plasaritjet e gypave të rrjetit për 100 km të gypit W.1.B.06 Nr / 100 km 141 141 

Jo-financiar (komercial) 

Shtrirja me shërbime 
  

Shtëpiak Konsumatorët shtëpiak të shërbyer W.2.A.01 Nr 14,632 14,976 

Shtrirja (konsumatorët shtëpiak të shërbyer në raport me totalin) W.2.A.02 % totali i 
kons. 
shtëpiak 

79.9% 80.9% 

Kyçjet e reja Kyçjet e reja (konsumatorët shtepiak) W.2.A.03 Nr -417 1,106 

Kyçjet e reja (konsumatorët komercial dhe institucional) W.2.A.04 Nr -654 139 

Matja e ujit  
  
  
  

Norma me 
ujëmatës 

Konsumatorët shtëpiak më ujëmatës në raport me totalin e 
konsumatorëve shtëpiak 

W.2.B.01 % totali i 
kons. 
shtëpiak 

82% 87% 

Konsumatorët kom & inst me ujëmatës në raport me totalin e 
konsumatorëve kom & inst  

W.2.B.02 % kom & inst 66% 84% 

Ujëmatësit e 
instaluar 

Ujëmatësit e instaluar (shtëpiak) W.2.B.03 Nr 841 1,496 

Ujëmatësit e instaluar (kom & inst) W.2.B.04 Nr 167 175 

Ankesat Ankesat Ankesat e pranuara (teknike) W.2.C.01 Nr 35 315 

Ankesat e pranuara (komerciale) W.2.C.02 Nr 117 191 

Financiar 

Shitjet Volumet Volumi i shitjeve për konsumatorët shtëpiak (me ujëmatës) W.3.A.01 m3 1,523,646 1,602,426 

Volumi i shitjeve për konsumatorët shtëpiak (me ujëmatës) në 
raport me vlerësimet sipas planit 

W.3.A.02 % e vlerësimit 
sipas planit 

66% 61% 

Volumi i shitjeve për konsumatorët shtëpiak (pa ujëmatës) W.3.A.03 m3 671,910 752,626 

Volumi i shitjeve për konsumatorët shtëpiak (pa ujëmatës) në 
raport me vlerësimet sipas planit 

W.3.A.04 % e vlerësimit 
sipas planit 

95% 132% 

Volumi i shitjeve për konsumatorët kom & inst (me ujëmatës) W.3.A.05 % e vlerësimit 
sipas planit 

171,467 200,550 

Volumi i shitjeve për konsumatorët kom & inst (me ujëmatës) në 
raport me vlerësimet sipas planit 

W.3.A.06 % e vlerësimit 
sipas planit 

82% 80% 

 Volumi i shitjeve për konsumatorët kom & inst (pa ujëmatës) W.3.A.07 % e vlerësimit 
sipas planit 

169,750 172,911 

Volumi i shitjeve për konsumatorët kom & inst  (pa ujëmatës) në 
raport me vlerësimet sipas planit 

W.3.A.08 % e vlerësimit 
sipas planit 

164% 1,201% 

Vlerat Vlera e ujit të shitur për konsumatorët shtëpiak  W.3.A.09 EUR 890,915 1,141,343 

Vlera e ujit të shitur për konsumatorët shtëpiak në raport me 
vlerësimet sipas planit  

W.3.A.10 % e vlerësimit 
sipas planit 

76% 87% 

Vlera e ujit të shitur për konsumatorët kom & inst W.3.A.11 EUR 269,347 158,396 

Vlera e ujit të shitur për konsumatorët kom & inst në raport me 
vlerësimet sipas planit 

W.3.A.12 % e vlerësimit 
sipas planit 

89% 60% 

Kostoja për njësi Prodhimi Kostoja operative për njësi të ujit të prodhuar W.3.B.01 EUR/m3 0.041 0.044 

Kostoja totale për njësi të ujit të prodhuar W.3.B.02 EUR/m3 0.043 0.046 

Kostoja totale  Kostoja për njësi të ujit të shitur W.3.B.03 EUR/m3 0.305 0.311 

Kostoja për njësi të ujit të shitur dhe të paguar W.3.B.04 EUR/m3 N/A N/A 

Shpenzimet kapitale 
 

Mirëmbajtja 
kapitale 

Totali i shpenzimeve për mirëmbajtje kapitale W.3.C.01 EUR 35,004 33,168 

Totali i shpenzimeve për mirëmbajtje kapitale në raport me planin W.3.C.02 % e vlerësimit 
sipas planit 

6% 6% 

Totali i shpenzimeve për mirëmbajtje kapitale në raport me BRA W.3.C.03 %  e BRA 1.1% 1.0% 

Rritja kapitale Totali i shpenzimeve për rritje kapitale  W.3.C.04 EUR 659,836 20,113 

Totali i shpenzimeve për rritje kapitale në raport me planin W.3.C.05 % e vlerësimit 
sipas planit 

194% 9.4% 
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Kategoria / nën-
kategoria 

Nën-nën-kategoria Treguesi  Ref Njësia 2012 2013 

K- Ujërat e zeza 

Jo-financiar (teknik) 

Standardet e shërbimit Cilësia e ujërave të 
zeza të shkarkuara 

Cilësia e ujërave të zeza të shkarkuara S.1.A.01 % e tes. të 
kaluara 

N/A N/A 

Besueshmëria Vërshimet e rrjetit 
të kanalizimit 

Vërshimet e rrjetit të kanalizimit S.1.B.01 Nr 240 396 

Vërshimet e rrjetit të kanalizimit për 100 km të gypit S.1.B.02 Nr për 100 
km 

204 238 

Shërbyeshmëria  
  

Prishjet/kolapsi i 
rrjetit të 
kanalizimit 

Prishjet/kolapsi i rrjetit të kanalizimit S.1.C.01 Nr 31 0 

Prishjet/kolapsi i rrjetit të kanalizimit për 100 km të gypit S.1.C.02 Nr për 100 
km 

26 0 

Mbingarkimet e 
impiantit për 
trajtimin e ujërave 
të zeza 

Mbingarkimet e impiantit për trajtimin e ujërave të zeza S.1.C.03 Nr N/A N/A 

Jo-financiar (komercial) 

Shtrirja me shërbime  
 
 

Shtëpiak Konsumatorët shtëpiak të shërbyer S.2.A.01 Nr 11,872 13,880 

Shtrirja (konsumatorët shtëpiak të shërbyer në raport me totalin) S.2.A.02 % totali i 
kons. 
shtëpiak 

64.8% 75.0% 

Konsumatorët shtëpiak të shërbyer me trajtimin e ujërave të zeza  S.2.A.03 Nr 0 0 

Shtrirja (konsumatorët shtëpiak të shërbyer me trajtimin e 
ujërave të zeza në raport me totalin) 

S.2.A.04 % totali i 
kons. 
shtëpiak 

0% 0% 

Kyçjet e reja Kyçjet e reja (konsumatorët shtepiak) S.2.A.05 Nr 457 3,559 

Kyçjet e reja (konsumatorët komercial dhe institucional) S.2.A.06 Nr 563 128 

Ankesat Ankesat Ankesat e pranuara (teknike) S.2.B.01 Nr 0 0 

Ankesat e pranuara (komerciale) S.2.B.02 Nr 0 0 

Financiar 

Shitjet Vlerat Vlera e shitjeve për konsumatorët shtëpiak S.3.A.01 EUR 156,625 200,096 

Vlera e shitjeve për konsumatorët shtëpiak në raport me 
vlerësimet sipas planit 

S.3.A.02 % e vlerësimit 
sipas planit 

46% 55% 

Vlera e shitjeve për konsumatorët kom & inst S.3.A.03 EUR 66,748 38,618 

Vlera e shitjeve për konsumatorët kom & inst në raport me 
vlerësimet sipas planit 

S.3.A.04 % e vlerësimit 
sipas planit 

71% 43% 

Kostoja për njësi  Trajtimi dhe 
shkarkimi 

Kosto operative për njësi të trajtimit dhe shkarkimit për m3 S.3.B.01 EUR/m3 N/A N/A 

Totali i kostos të trajtimit dhe shkarkimit për m3 S.3.B.02 EUR/m3 N/A N/A 

Kostoja operative për njësi të trajtimit dhe shkarkimit për 
konsumator shtëpiak 

S.3.B.03 EUR/ kons. 
shtëpiak 

N/A N/A 

Totali i kostos për njësi të trajtimit dhe shkarkimit  për 
konsumator shtëpiak 

S.3.B.04 EUR/ kons. 
shtëpiak 

N/A N/A 

Grumbullimi Kosto operative për njësi të grumbullimit të ujërave të zeza  për 
konsumator shtëpiak 

S.3.B.05 EUR/ kons. 
shtëpiak 

N/A N/A 

Totali i kostos për njësi të grumbullimit të ujërave të zeza  për 
konsumator shtëpiak 

S.3.B.06 EUR/ kons. 
shtëpiak 

N/A N/A 

Kosto operative për njësi të grumbullimit të ujërave të zeza  për 
konsumator shtëpiak 

S.3.B.07 EUR/ kons. 
shtëpiak 

3.98 4.89 

Totali i kostos për shërbime të ujërave të zeza për konsumator 
shtëpiak 

S.3.B.08 EUR/ kons. 
shtëpiak 

4.8 5.44 

Shpenzimet kapitale 
  
  
  
  

Mirëmbajtje 
kapitale  
  

Totali i shpenzimeve për mirëmbajtje kapitale S.3.C.01 EUR 6,153 4,181 

Totali i shpenzimeve për mirëmbajtje kapitale në raport me 
planin 

S.3.C.02 % e vlerësimit 
sipas planit 

1% 2% 

Totali i shpenzimeve për mirëmbajtje kapitale në raport me BRA S.3.C.03 % e BRA 0.8% 0.5% 

Rritja kapitale  Totali i shpenzimeve për rritje kapitale S.3.C.04 EUR 1,399 747 

Totali i shpenzimeve për rritje kapitale në raport me planin S.3.C.05 % e vlerësimit 
sipas planit 

0.4% 0.0% 

F – Financiar 

Shitjet dhe arkëtimi i të ardhurave  

Shitjet  Totali i shitjeve F.1.A.01 EUR 1,383,635 1,538,453 

Totali i shitjeve në raport me planin F.1.A.02 % e vlerësimit 
sipas planit 

72% 76% 

Efiçienca e arkëtimit Totali i të ardhurave të arkëtuara F.1.B.01 EUR 796,784 924,357 

Totali i tejkalimit të arkëtimit të të ardhurave  F.1.B.02 EUR -504,669 -501,418 

Totali i tejkalimit të arkëtimit të të ardhurave (relative)  F.1.B.03 % e vlerësimit 
sipas planit 

61% 65% 

Totali i të ardhurave të shlyera F.1.B.04 EUR 447,402 586,851 

Totali i të ardhurave të shlyera në raport me totalin e faturimit F.1.B.05 % e faturimit 32% 38% 

Arkëtimi i të ardhurave në raport me faturimin F.1.B.06 % e faturimit 58% 60% 

Llogaritë e arkëtueshme F.1.B.07 EUR N/A N/A 

Llogaritë e arkëtueshme në raport me qarkullimin F.1.B.08 Qarkullimi në 
ditë 

N/A N/A 

Vlerat kyçe financiare dhe normat 

Vlerat Rjedha e lirë e parasë së gatshme F.2.A.01 EUR N/A N/A 

Normat 
 

Kthimet Kthimi në kapital F.2.B.01 % 4.21% 2.07% 

Kosto e borxhit F.2.B.02 % N/A N/A 

Normat Leva financiare  F.2.B.03 normë N/A N/A 

Mbulesa  e interest të parasë së gatshme F.2.B.04 normë N/A N/A 

Fondet nga operacionet/borxhi F.2.B.05 normë N/A N/A 

Norma e mbulimit të shërbimit të borxhit F.2.B.06 normë N/A N/A 
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KRU Hidromorava (Gjilan) 
Kategoria / nën-
kategoria 

Nën-nën-
kategoria 

Treguesi  Ref Njësia 2012 2013 

W - Furnizimi me ujë 

Jo-financiar (teknik) 

Standardet e 
shërbimit 

Cilësia 
  

Cilësia e ujit (bakteriologjike) W.1.A.01 % e tes. të 
kaluara 

98.1% 98.0% 

Cilësia e ujit (fizike dhe kimike) W.1.A.02 % e tes. të 
kaluara 

99.3% 99.5% 

Shtypja 
  

Pronat e ndikuara nga shtypja e ulët W.1.A.03 Nr 300 200 

Pronat e ndikuara nga shtypja e ulët W.1.A.04 % e pronave  1.7% 1.0% 

Besueshmëria Pronat që furnizohen 24 orë me ujë W.1.A.05 Nr 17,574 19,363 

Pronat që furnizohen 24 orë me ujë W.1.A.06 % e pronave 100% 99% 

Pronat që furnizohen 18-24 orë me ujë W.1.A.07 Nr 0 150 

Pronat që furnizohen 18-24 orë me ujë W.1.A.08 % e pronave 0% 1% 

Pronat që furnizohen më pak se 18 orë me ujë  W.1.A.09 Nr 0 0 

Pronat që furnizohen më pak se 18 orë me ujë W.1.A.10 % e pronave 0% 0% 

Shërbyeshmëria 
infrastrukturore 
 

Uji i pa-
faturuar 

Uji i pa-faturuar (totali) W.1.B.01 m3 për ditë 4,640,045 4,288,148 

Uji i pa-faturuar (për kyçje)  W.1.B.02 litra për kons. 
për ditë 

649 543 

Uji i pa-faturuar (për kyçje) – i rregulluar W.1.B.03 litra për kons. 
për ditë 

649 544 

Uji i pa-faturuar (si përqindje e prodhimit) W.1.B.04 %  e 
prodhimit 

61% 55% 

Plasaritjet e 
gypave 

Frekuenca e plasaritjeve në rrjetin e gypave W.1.B.05 plasaritjet për 
muaj 

58 240 

Plasaritjet e gypave të rrjetit për 100 km të gypit W.1.B.06 Nr / 100 km 441 1,745 

Jo-financiar (komercial) 

Shtrirja me 
shërbime 
  

Shtëpiak Konsumatorët shtëpiak të shërbyer W.2.A.01 Nr 17,574 19,513 

Shtrirja (konsumatorët shtëpiak të shërbyer në raport me totalin) W.2.A.02 % totali i kons. 
shtëpiak 

57.2% 62.7% 

Kyçjet e reja Kyçjet e reja (konsumatorët shtepiak) W.2.A.03 Nr 1,558 2,319 

Kyçjet e reja (konsumatorët komercial dhe institucional) W.2.A.04 Nr -537 726 

Matja e ujit  
  
  
  

Norma me 
ujëmatës 

Konsumatorët shtëpiak më ujëmatës në raport me totalin e konsumatorëve 
shtëpiak 

W.2.B.01 % totali i kons. 
shtëpiak 

85% 85% 

Konsumatorët kom & inst me ujëmatës në raport me totalin e 
konsumatorëve kom & inst  

W.2.B.02 % kom & inst 81% 77% 

Ujëmatësit e 
instaluar 

Ujëmatësit e instaluar (shtëpiak) W.2.B.03 Nr 1,945 501 

Ujëmatësit e instaluar (kom & inst) W.2.B.04 Nr 113 65 

Ankesat Ankesat Ankesat e pranuara (teknike) W.2.C.01 Nr 1,919 2,879 

Ankesat e pranuara (komerciale) W.2.C.02 Nr 137 125 

Financiar 

Shitjet Volumet Volumi i shitjeve për konsumatorët shtëpiak (me ujëmatës) W.3.A.01 m3 2,175,350 2,449,642 

Volumi i shitjeve për konsumatorët shtëpiak (me ujëmatës) në raport me 
vlerësimet sipas planit 

W.3.A.02 % e vlerësimit 
sipas planit 

90% 92% 

Volumi i shitjeve për konsumatorët shtëpiak (pa ujëmatës) W.3.A.03 m3 325,276 550,051 

Volumi i shitjeve për konsumatorët shtëpiak (pa ujëmatës) në raport me 
vlerësimet sipas planit 

W.3.A.04 % e vlerësimit 
sipas planit 

70% 183% 

Volumi i shitjeve për konsumatorët kom & inst (me ujëmatës) W.3.A.05 % e vlerësimit 
sipas planit 

389,894 385,817 

Volumi i shitjeve për konsumatorët kom & inst (me ujëmatës) në raport me 
vlerësimet sipas planit 

W.3.A.06 % e vlerësimit 
sipas planit 

95% 86% 

 Volumi i shitjeve për konsumatorët kom & inst (pa ujëmatës) W.3.A.07 % e vlerësimit 
sipas planit 

79,561 56,416 

Volumi i shitjeve për konsumatorët kom & inst  (pa ujëmatës) në raport me 
vlerësimet sipas planit 

W.3.A.08 % e vlerësimit 
sipas planit 

119% 617% 

Vlerat Vlera e ujit të shitur për konsumatorët shtëpiak  W.3.A.09 EUR 986,812 1,148,439 

Vlera e ujit të shitur për konsumatorët shtëpiak në raport me vlerësimet 
sipas planit  

W.3.A.10 % e vlerësimit 
sipas planit 

84% 90% 

Vlera e ujit të shitur për konsumatorët kom & inst W.3.A.11 EUR 382,716 339,453 

Vlera e ujit të shitur për konsumatorët kom & inst në raport me vlerësimet 
sipas planit 

W.3.A.12 % e vlerësimit 
sipas planit 

91% 86% 

Kostoja për njësi Prodhimi Kostoja operative për njësi të ujit të prodhuar W.3.B.01 EUR/m3 0.048 0.059 

Kostoja totale për njësi të ujit të prodhuar W.3.B.02 EUR/m3 0.051 0.062 

Kostoja totale  Kostoja për njësi të ujit të shitur W.3.B.03 EUR/m3 0.390 0.333 

Kostoja për njësi të ujit të shitur dhe të paguar W.3.B.04 EUR/m3 N/A N/A 

Shpenzimet 
kapitale 
 

Mirëmbajtja 
kapitale 

Totali i shpenzimeve për mirëmbajtje kapitale W.3.C.01 EUR 157,332 0 

Totali i shpenzimeve për mirëmbajtje kapitale në raport me planin W.3.C.02 % e vlerësimit 
sipas planit 

77% 0% 

Totali i shpenzimeve për mirëmbajtje kapitale në raport me BRA W.3.C.03 %  e BRA 5.9% 0.0% 

Rritja kapitale Totali i shpenzimeve për rritje kapitale  W.3.C.04 EUR 1,182,371 31,041 

Totali i shpenzimeve për rritje kapitale në raport me planin W.3.C.05 % e vlerësimit 
sipas planit 

125% 149% 
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Kategoria / nën-
kategoria 

Nën-nën-
kategoria 

Treguesi  Ref Njësia 2012 2013 

K- Ujërat e zeza 

Jo-financiar (teknik) 

Standardet e shërbimit Cilësia e 
ujërave të zeza 
të shkarkuara 

Cilësia e ujërave të zeza të shkarkuara S.1.A.01 % e tes. të 
kaluara 

N/A N/A 

Besueshmëria Vërshimet e 
rrjetit të 
kanalizimit 

Vërshimet e rrjetit të kanalizimit S.1.B.01 Nr 632 852 

Vërshimet e rrjetit të kanalizimit për 100 km të gypit S.1.B.02 Nr për 100 
km 

620 473 

Shërbyeshmëria  
  

Prishjet/kolapsi 
i rrjetit të 
kanalizimit 

Prishjet/kolapsi i rrjetit të kanalizimit S.1.C.01 Nr 19 0 

Prishjet/kolapsi i rrjetit të kanalizimit për 100 km të gypit S.1.C.02 Nr për 100 
km 

19 0 

Mbingarkimet 
e impiantit për 
trajtimin e 
ujërave të zeza 

Mbingarkimet e impiantit për trajtimin e ujërave të zeza S.1.C.03 Nr N/A N/A 

Jo-financiar (komercial) 

Shtrirja me shërbime  
 

Shtëpiak Konsumatorët shtëpiak të shërbyer S.2.A.01 Nr 13,026 14,900 

Shtrirja (konsumatorët shtëpiak të shërbyer në raport me totalin) S.2.A.02 % totali i 
kons. 
shtëpiak 

42.4% 47.8% 

Konsumatorët shtëpiak të shërbyer me trajtimin e ujërave të zeza  S.2.A.03 Nr 0 0 

Shtrirja (konsumatorët shtëpiak të shërbyer me trajtimin e ujërave të 
zeza në raport me totalin) 

S.2.A.04 % totali i 
kons. 
shtëpiak 

0% 0% 

Kyçjet e reja Kyçjet e reja (konsumatorët shtepiak) S.2.A.05 Nr 2,978 769 

Kyçjet e reja (konsumatorët komercial dhe institucional) S.2.A.06 Nr 17 24 

Ankesat Ankesat Ankesat e pranuara (teknike) S.2.B.01 Nr 651 852 

Ankesat e pranuara (komerciale) S.2.B.02 Nr 39 0 

Financiar 

Shitjet Vlerat Vlera e shitjeve për konsumatorët shtëpiak S.3.A.01 EUR 174,271 201,324 

Vlera e shitjeve për konsumatorët shtëpiak në raport me vlerësimet 
sipas planit 

S.3.A.02 % e vlerësimit 
sipas planit 

77% 77% 

Vlera e shitjeve për konsumatorët kom & inst S.3.A.03 EUR 79,732 83,496 

Vlera e shitjeve për konsumatorët kom & inst në raport me vlerësimet 
sipas planit 

S.3.A.04 % e vlerësimit 
sipas planit 

84% 83% 

Kostoja për njësi  Trajtimi dhe 
shkarkimi 

Kosto operative për njësi të trajtimit dhe shkarkimit për m3 S.3.B.01 EUR/m3 N/A N/A 

Totali i kostos të trajtimit dhe shkarkimit për m3 S.3.B.02 EUR/m3 N/A N/A 

Kostoja operative për njësi të trajtimit dhe shkarkimit për konsumator 
shtëpiak 

S.3.B.03 EUR/ kons. 
shtëpiak 

N/A N/A 

Totali i kostos për njësi të trajtimit dhe shkarkimit  për konsumator 
shtëpiak 

S.3.B.04 EUR/ kons. 
shtëpiak 

N/A N/A 

Grumbullimi Kosto operative për njësi të grumbullimit të ujërave të zeza  për 
konsumator shtëpiak 

S.3.B.05 EUR/ kons. 
shtëpiak 

N/A N/A 

Totali i kostos për njësi të grumbullimit të ujërave të zeza  për 
konsumator shtëpiak 

S.3.B.06 EUR/ kons. 
shtëpiak 

N/A N/A 

Kosto operative për njësi të grumbullimit të ujërave të zeza  për 
konsumator shtëpiak 

S.3.B.07 EUR/ kons. 
shtëpiak 

6.25 5.61 

Totali i kostos për shërbime të ujërave të zeza për konsumator shtëpiak S.3.B.08 EUR/ kons. 
shtëpiak 

6.91 6.24 

Shpenzimet kapitale 
  

Mirëmbajtje 
kapitale  
  

Totali i shpenzimeve për mirëmbajtje kapitale S.3.C.01 EUR 0 0 

Totali i shpenzimeve për mirëmbajtje kapitale në raport me planin S.3.C.02 % e vlerësimit 
sipas planit 

0% 0% 

Totali i shpenzimeve për mirëmbajtje kapitale në raport me BRA S.3.C.03 % e BRA 0% 0% 

Rritja kapitale  Totali i shpenzimeve për rritje kapitale S.3.C.04 EUR 27,376 1,170 

Totali i shpenzimeve për rritje kapitale në raport me planin S.3.C.05 % e vlerësimit 
sipas planit 

987% 0% 

F – Financiar 

Shitjet dhe arkëtimi i të ardhurave  

Shitjet  Totali i shitjeve F.1.A.01 EUR 1,623,531 1,772,713 

Totali i shitjeve në raport me planin F.1.A.02 % e vlerësimit 
sipas planit 

84% 87% 

Efiçienca e arkëtimit  Totali i të ardhurave të arkëtuara F.1.B.01 EUR 1,202,607 1,242,424 

Totali i tejkalimit të arkëtimit të të ardhurave  F.1.B.02 EUR -308,290 -390,615 

Totali i tejkalimit të arkëtimit të të ardhurave (relative)  F.1.B.03 % e vlerësimit 
sipas planit 

80% 76% 

Totali i të ardhurave të shlyera F.1.B.04 EUR 328,972 420,924 

Totali i të ardhurave të shlyera në raport me totalin e faturimit F.1.B.05 % e faturimit 20% 24% 

Arkëtimi i të ardhurave në raport me faturimin F.1.B.06 % e faturimit 74% 70% 

Llogaritë e arkëtueshme F.1.B.07 EUR N/A N/A 

Llogaritë e arkëtueshme në raport me qarkullimin F.1.B.08 Qarkullimi në 
ditë 

N/A N/A 

Vlerat kyçe financiare dhe normat 

Vlerat Rjedha e lirë e parasë së gatshme F.2.A.01 EUR N/A N/A 

Normat 
 

Kthimet Kthimi në kapital F.2.B.01 % 3.69% 6.72% 

Kosto e borxhit F.2.B.02 % N/A N/A 

Normat Leva financiare  F.2.B.03 normë N/A N/A 

Mbulesa  e interest të parasë së gatshme F.2.B.04 normë N/A N/A 

Fondet nga operacionet/borxhi F.2.B.05 normë N/A N/A 

Norma e mbulimit të shërbimit të borxhit F.2.B.06 normë N/A N/A 
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SHTOJCA 2 Definicionet dhe arsyeshmëria 

A Defenicionet e treguesve të performancës 
Sesioni  Ref Treguesi  Njësi  Definicioni  

U - Furnizimi me ujë 

Jo-financiar (teknik) 

Standardet e 
shërbimit 

W.1.A.01 Cilësia e ujit (bakteriologjike) % e tes. të 

kaluara 

Përqindja e rezultateve të testeve bakteriologjike që kalojnë rezultatet e parapara për 
cilësinë bakteriologjike në periudhën raportuese. 

W.1.A.02 Cilësia e ujit (fizike dhe kimike) % e tes. të 

kaluara 

Përqindja e rezultateve të testeve fizike dhe kimike që kalojnë rezultatet e parapara 
për cilësinë fizike dhe kimike në periudhën raportuese. 

W.1.A.03 Pronat e ndikuara nga shtypja e ulët Nr 

 

Numri mesatar i pronave të shërbyera gjatë periudhës raportuese të ndodhura në 
zonat që në mënyrë të rregullt ballafaqohen me presion më të ulët se nivelet 
minimale të presionit. Nuk përfshinë periudhat e pashmangshme afatshkurtra të 
presionit të ulët. 

W.1.A.04 Pronat e ndikuara nga shtypja e ulët % e pronave Numri mesatar i pronave të definuara në U.1.A.3 pjestuar me numrin e vlerësuar të 
pronave të shërbyera në zonat e shërbimit 

W.1.A.05 Pronat që furnizohen 24 orë me ujë Nr Numri mesatar i pronave në periudhën raportuese që kanë furnizim të vazhdueshëm 
me ujë (duke përjashtuar rastet e veçanta) për 23 ose më shumë orë në ditë. 

W.1.A.06 Pronat që furnizohen 24 orë me ujë % e pronave 

 

Përqindja e pronave të shërbyera në periudhën raportese që kanë furnizim të 
vazhdueshëm me ujë (duke përjashtuar rastet e veçanta) për 23 ose më shumë orë 
në ditë. 

W.1.A.07 Pronat që furnizohen 18-24 orë me ujë Nr Numri mesatar i pronave në periudhën raportuese që kanë furnizim të vazhdueshëm 
me ujë (duke përjashtuar rastet e veçanta) për 18-23 ose më shumë orë në ditë. 
 

W.1.A.08 Pronat që furnizohen 18-24 orë me ujë % e pronave 

 

Përqindja e pronave të shërbyera në periudhën raportese që kanë furnizim të 
vazhdueshëm me ujë (duke përjashtuar rastet e veqanta) për 18-23 ose më shumë 
orë në ditë. 

W.1.A.09 Pronat që furnizohen më pak se 18 orë 
me ujë 

Nr Numri mesatar i pronave në periudhën raportuese që kanë furnizim të vazhdueshëm 
me ujë (duke përjashtuar rastet e veqanta) për më pak se 18 orë në ditë 

W.1.A.10 Pronat që furnizohen më pak se 18 orë 
me ujë 

% e pronave 

 

Përqindja e pronave të shërbyera në periudhën raportese që kanë furnizim të 
vazhdueshëm me ujë (duke përjashtuar rastet e veçanta) për më pak se 18 orë në 
ditë. 

Shërbyeshmëria 
infrastrukturore 
 

W.1.B.01 Uji i pa-faturuar (totali) m3 për ditë Volumi mesatar i UPF (dallimi në mes të ujit të prodhuar dhe të shitur) për ditë gjatë 
periudhës raportuese 

W.1.B.02 Uji i pa-faturuar (për kyçje) litra për kons. 

për ditë 

Volumi mesatar i UPF i pjestuar me totalin e kyçjeve në zonën e shërbimit. 

W.1.B.03 Uji i pa-faturuar (për kyçje) – i rregulluar litra për kons. 

për ditë 

Volumi mesatar i UPF i pjestuar me totalin e kyçjeve në zonën e shërbimit i rregulluar 
për furnizimin e kufizuar. 

W.1.B.04 Uji i pa-faturuar (si përqindje e 
prodhimit) 

%  e 

prodhimit 

Volumi total i UPF i pjestuar me volumin total të prodhuar 

W.1.B.05 Frekuenca e plasaritjeve në rrjetin e 
gypave 

plasaritjet për 

muaj 

Numri mesatar i plasaritjeve të gypave për muaj 

W.1.B.06 Plasaritjet e gypave të rrjetit për 100 km 
të gypit 

Nr / 100 km Numri total i plasaritjeve të gypave për vit për km të gypit (duke përjashtuar gypat e 
shërbimit të kyçjes) 

Jo-financiar (komercial) 

Shtrirja me 

shërbime 

  

W.2.A.01 Konsumatorët shtëpiak të shërbyer Nr Numri total mesatar i amvisërive gjatë periudhës raportuese të shërbyera me 
furnizim me ujë në zonën e shërbimit ashtu siq është përcaktuar në marrëveshjet e 
licencës 

W.2.A.02 Shtrirja (konsumatorët shtëpiak të 

shërbyer në raport me totalin) 

% totali i kons. 

shtëpiak 

Numri total mesatar i amvisërive gjatë periudhës raportuese të shërbyer me ujë në 
zonën e shërbimit i pjestuar me numrin total mesatar të amvisërive (me dhe pa 
shërbim) në zonën e definuar të shërbimit. 

W.2.A.03 Kyçjet e reja (konsumatorët shtepiak) Nr Numri total i kyçjeve të reja për amvisëri (përjashto rikyçjet) gjatë periudhës 
raportuese. 

W.2.A.04 Kyçjet e reja (konsumatorët komercial 

dhe institucional) 

Nr Numri total i kyçjeve të reja në furnizim me ujë për konsumatorët komercial dhe 
institucional (përjashto rikyçjet) gjatë periudhës raportuese. 

Matja e ujit  

  

  

  

W.2.B.01 Konsumatorët shtëpiak më ujëmatës në 

raport me totalin e konsumatorëve 

shtëpiak 

% totali i kons. 
shtëpiak 

Mesatarja e amvisërive më ujëmatës (ujëmtës funksional) gjatë periudhës raportuese 
pjestuar me numrin e amvisërive të shërbyera me furnizim me ujë në zonën e 
shërbimit ashtu siq është përcaktuar në marrëveshjet e licencës. 

W.2.B.02 Konsumatorët kom & inst me ujëmatës 

në raport me totalin e konsumatorëve 

kom & inst  

% kom & inst Mesatarja e konsumatorëve komercial dhe institucional më ujëmatës (ujëmtës 
funksional) gjatë periudhës raportuese pjestuar me numrin mesatar të 
konsumatorëve komercial dhe institucional të shërbyer me furnizim me ujë në zonën 
e shërbimit ashtu siq është përcaktuar në marrëveshjet e licencës. 

W.2.B.03 Ujëmatësit e instaluar (shtëpiak) Nr Numri total i ujëmatësve të instaluar në amvisëri në periudhën raportuese. 

W.2.B.04 Ujëmatësit e instaluar (kom & inst) Nr Numri total i ujëmatësve të instaluar te konsumatorët komercial dhe institucional në 
periudhën raportuese. 

Ankesat W.2.C.01 Ankesat e pranuara (teknike) Nr Numri total i ankesave të pranuara nga KRU në lidhje me nivelet e shërbimit (cilësisë 
së dobët të ujit, presionit, besueshmëria, ndërprerjeve në furnizim për shkak të 
aktiviteteve ndërtuese çështjeve tjera teknike) në periudhën raportuese. 

W.2.C.02 Ankesat e pranuara (komerciale) Nr Numri total i ankesave të pranuara nga KRU në lidhje me faturimin për furnizim me 
ujë dhe tarifat gjatë periudhës raportuese. 

Financiar     

Shitjet W.3.A.01 Volumi i shitjeve për konsumatorët 

shtëpiak (me ujëmatës) 

m3 Total i volumit të shitur të ujit te amvisëritë gjatë periudhës raportuese. 

W.3.A.02 Volumi i shitjeve për konsumatorët 

shtëpiak (me ujëmatës) në raport me 

vlerësimet sipas planit 

% e vlerësimit 

sipas planit 

Totali i volumit të shitur të ujit te amvisëritë gjatë periudhës raportuese i pjestuar me 
volumin e shitjeve të amvisërive me ujëmatës të vlerësuara në biznes plane për të 
njëjtën periudhë raportuese 

W.3.A.03 Volumi i shitjeve për konsumatorët 

shtëpiak (pa ujëmatës) 

m3 Totali i volumit të ujit të shitur për amvisëritë pa ujëmatës gjatë periudhës 
raportuese. 
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W.3.A.04 Volumi i shitjeve për konsumatorët 

shtëpiak (pa ujëmatës) në raport me 

vlerësimet sipas planit 

% e vlerësimit 

sipas planit 

Total i volumit të shitur të ujit te amvisëritë pa ujëmatës gjatë periudhës raportuese i 
pjestuar me volumin e shitjeve te amvisëritë pa ujëmatës të vlerësuara në biznes 
plane për të njëjtën periudhë raportuese.  
 

W.3.A.05 Volumi i shitjeve për konsumatorët kom 

& inst (me ujëmatës) 

% e vlerësimit 

sipas planit 

Totali i volumit të shitur të ujit për konsumatorët komercial dhe institucional në 
periudhën raportuese. 

W.3.A.06 Volumi i shitjeve për konsumatorët kom 

& inst (me ujëmatës) në raport me 

vlerësimet sipas planit 

% e vlerësimit 

sipas planit 

Totali i volumit të ujit të shitur për konsumatorët komercial dhe institucional në 
periudhën raportuese pjestuar me volumin e amvisërive me ujëmatës të shitjeve të 
vlerësuara në planin e biznesit për të njejtën periudhë raportuese 

W.3.A.07  Volumi i shitjeve për konsumatorët 

kom & inst (pa ujëmatës) 

% e vlerësimit 

sipas planit 

Volumi total i shitjes për konsumatorët institucional dhe komercial pa ujëmatës në 
periudhën raportuese. 

W.3.A.08 Volumi i shitjeve për konsumatorët kom 

& inst  (pa ujëmatës) në raport me 

vlerësimet sipas planit 

% e vlerësimit 

sipas planit 

Totali i volumit të ujit të shitur për konsmatorët pa ujëmatës komercial dhe 
institucional në periudhën raportuese pjestuar me volumin e vlerësimeve të shitjes 
për amvisëritë pa ujëmatës sipas planeve të biznesit për të njejtën periudhë 
raportuese   

W.3.A.09 Vlera e ujit të shitur për konsumatorët 

shtëpiak  

EUR Totali i vlerës në EUR për shitjet te amvisëritë duke përfshirë komponentin e tarifës 
në lidhje me ngarkesën fikse mujore. 

W.3.A.10 Vlera e ujit të shitur për konsumatorët 

shtëpiak në raport me vlerësimet sipas 

planit  

% e vlerësimit 

sipas planit 

Vlera totale e ujit të shitur për amvisëri në periudhën raportuese pjestuar me vlerën 
e vlerësuar për ujin e shitur në planin e biznesit për të njejtën periudhë raportuese 
(rregulluar për inflacion) 

W.3.A.11 Vlera e ujit të shitur për konsumatorët 

kom & inst 

EUR Totali i vlerës në EUR për shitjet te konsumatorët komercial dhe institucional duke 
përfshirë komponentin e tarifës në lidhje me ngarkesën fikse mujore. 

W.3.A.12 Vlera e ujit të shitur për konsumatorët 

kom & inst në raport me vlerësimet 

sipas planit 

% e vlerësimit 

sipas planit 

Vlera totale e ujit të shitur për konsumatorët komercial dhe institucional në 
periudhën raportuese pjestuar me vlerën e vlerësuar për ujin e shitur në planin e 
biznesit për të njejtën periudhë raportuese (rregulluar për inflacion) 

Kostoja për njësi W.3.B.01 Kostoja operative për njësi të ujit të 

prodhuar 

EUR/m3 Kosto totale operative e prodhimit të ujit në periudhën raportuese e pjestuar me 
volumin e ujit të prodhuar në të njetën periudhë 

W.3.B.02 Kostoja totale për njësi të ujit të 

prodhuar 

EUR/m3 Kosto totale (operative + mirëmbajtja kapitale) e prodhimit të ujit në periudhën 
raportuese pjestuar me volumin e ujit të prodhuar në të njëjtën periudhë 

W.3.B.03 Kostoja për njësi të ujit të shitur EUR/m3 Kosto totale (operating + dispozitat e mirëmbajtjes kapitale) të aktivitetit biznesor 
për furnizim me ujë në periudhën raportuese pjestuar me volumin e ujit të shitur në 
të njejtën periudhë 

W.3.B.04 Kostoja për njësi të ujit të shitur dhe të 

paguar 

EUR/m3 Kosto totale (operative + dispozitat për mirëmbajtjen kapitale) të aktivitetit biznesor 
për furnizim me ujë në periudhën raportuese pjestuar me volumin e ujit të shitur dhe 
të paguar në të njëjtën periudhë 

Shpenzimet 

kapitale 

W.3.C.01 Totali i shpenzimeve për mirëmbajtje 

kapitale 

EUR Totali i shpenzimeve për mirëmbajtje kapitale (rinovimet infrastrukturore + 
investimet në mirëmbajtje kapitale jo-infrastrukturore). 

W.3.C.02 Totali i shpenzimeve për mirëmbajtje 

kapitale në raport me planin 

% e vlerësimit 

sipas planit 

Totali i shpenzimeve për mirëmbajtje kapitale (përtritjet infrastrukturore + investimet 
në mirëmbajtje kapitale jo-infrastrukturore) pjestuar me rinovimet infrastrukturore 
dhe mirëmbajtjen kapitale në biznes plan. 

W.3.C.03 Totali i shpenzimeve për mirëmbajtje 

kapitale në raport me BRA 

%  e BRA Totali i shpenzimeve për mirëmbajtje kapitale (përtritjet infrastrukturore + inestimet 
në mirëmbajtje kapitale jo-infrastrukturore) pjestuar me vlerën e bazës rregullatore 
të asetevepër asetet e ujit. 

W.3.C.04 Totali i shpenzimeve për rritje kapitale  EUR Totali i shpenzimeve të rritjes së kapitalit (rritjet në asetet infrastrukturore + 
inevstimet në mirëmbajtje kapitale jo-infrastrukturore). 

W.3.C.05 Totali i shpenzimeve për rritje kapitale 

në raport me planin 

% e vlerësimit 

sipas planit 

Totali i shpenzimeve të rritjes së kapitalit (rritjet infrastrukturore + investimet në 
mirëmbajtjen kapitale jo-infrastrukturore) pjestuar me rritjen infrastrukturore dhe 
mirëmbajtjen jo-infrastrukturore ne plan biznesi. 

K- Ujërat e zeza  

Jo-financiar (teknik) 

Standardet e 

shërbimit 

S.1.A.01 Cilësia e ujërave të zeza të shkarkuara % e tes. të 

kaluara 

Përqindja e kalimit të testeve të ujërave të zeza të trajtuara që kalojnë standardet e 
përshkruara gjatë periudhës raportuese. 

Besueshmëria S.1.B.01 Vërshimet e rrjetit të kanalizimit Nr Numri i incidenteve të raportuara në lidhje me vërshimin e kanalizimeve të 
raportuara nga KRU (ose të identifikuara nga personeli i KRU) në periudhën 
raportuese 

S.1.B.02 Vërshimet e rrjetit të kanalizimit për 100 
km të gypit 

Nr për 100 km Numri i incidenteve të raportuara në lidhje me vërshimin e kanalizimeve të 
raportuara nga KRU (ose të identifikuara nga personeli i KRU) në periudhën 
raportuese pjestuar me gjatësinë e rrjetit të kanalizimeve. 

Shërbyeshmëria  

  

S.1.C.01 Prishjet/kolapsi i rrjetit të kanalizimit Nr Numri i incidenteve të raportuara të kolapseve të kanalizimeve të raportuara nga 
KRU (ose të identifikuara nga personeli i KRU) në periudhën raportuese. 

S.1.C.02 Prishjet/kolapsi i rrjetit të kanalizimit 
për 100 km të gypit 

Nr për 100 km Numri i incidenteve të raportuara të kolapseve të kanalizimeve të raportuara nga 
KRU (ose të identifikuara nga personeli i KRU) në periudhën raportuese pjestuar me 
gjatësinë e rrjetit të kanalizimeve. 

S.1.C.03 Mbingarkimet e impiantit për trajtimin e 
ujërave të zeza 

Nr Numri i mbingarkimeve të impiantit për trajtimin e ujërave të zeza në periudhën 
raportuese 

Jo-financiar (komercial) 

Shtrirja me 
shërbime  
 

S.2.A.01 Konsumatorët shtëpiak të shërbyer Nr Numri total mesatar i amvisërive gjatë periudhës raportuese që janë shërbyer me 
sistemin e kanalizmit të ujëravë të zeza në zonën e shërbimit ashtu siç është e 
definuar në marrveshjet e licencës 

S.2.A.02 Shtrirja (konsumatorët shtëpiak të 

shërbyer në raport me totalin) 

% totali i kons. 

shtëpiak 

Numri total mesatar i amvisërive gjatë periudhës raportuese që janë shërbyer me 
sistemin e kanalizimit në zonën e shërbimit pjestuar me numrin total mesatar të 
amvisërive (të shërbyera dhe jo të shërbyera) në zonën e përcaktuar të shërbimit. 

S.2.A.03 Konsumatorët shtëpiak të shërbyer me 

trajtimin e ujërave të zeza  

Nr Totali i numrit mesatar të amvisërive gjatë periudhës raportuese që janë shërbyer me 
sistemin e kanalizimeve ku shkarkimet trajtohen në impiantin e trajtimit të ujërave të 
zeza në zonën e shërbimit ashtu siq është e definuar me marrëveshjet e licencës   

S.2.A.04 Shtrirja (konsumatorët shtëpiak të 

shërbyer me trajtimin e ujërave të zeza 

në raport me totalin) 

% totali i kons. 

shtëpiak 

Numri total mesatar i amvisërive gjatë periudhës raportuese që janë shërbyer me 
sistemin e kanalizimeve ku shkarkimet trajtohen në impiantin e trajtimit të ujërave të 
zeza në zonën e shërbimit pjestuar me numrin total mesatar të amvisërive  në zonën 
e definuar të shërbimit. 

S.2.A.05 Kyçjet e reja (konsumatorët shtepiak) Nr Numri total i kyçjeve të reja të kanalizimit të amvisërive (duke përjashtuar rikyçjet) 
gjatë periudhës raportuese. 
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S.2.A.06 Kyçjet e reja (konsumatorët komercial 

dhe institucional) 

Nr Numri total i kyçjeve të reja të kanalizimit për konsumatorët komercial dhe 
institucional (duke përjashtuar rikyçjet) gjatë periudhës raportuese. 

Ankesat S.2.B.01 Ankesat e pranuara (teknike) Nr Numri total i ankesave të pranuara nga KRU në lidhje me nivelet e shërbimit 
(vërshimeve të kanalizimeve etj.) në periudhën raportuese. 

S.2.B.02 Ankesat e pranuara (komerciale) Nr Numri total i ankesave të pranuara nga KRU në lidhje me faturimin për ujëra të zeza 
dhe tarifat gjatë periudhës raportuese. 

Financiar 

Shitjet S.3.A.01 Vlera e shitjeve për konsumatorët 

shtëpiak 

EUR Totali i vlerës në EUR për shitjet e shërbimeve të ujërave të zeza për amvisëri 

S.3.A.02 Vlera e shitjeve për konsumatorët 

shtëpiak në raport me vlerësimet sipas 

planit 

% e vlerësimit 

sipas planit 

Vlera totale e shërbimeve të shitura për shërbimet e ujërave të zeza për amvisëri në 
periudhën raportuese pjestuar me vlerën e vlerësuar të shitjes për shërbime të 
ujërave të zeza sipas biznes planit për të njëjtën periudhë raportimi (përshtatur për 
inflacion) 

S.3.A.03 Vlera e shitjeve për konsumatorët kom 

& inst 

EUR Vlera totale në EUR për shitjet e shërbimeve të ujërave të zeza për konsumatorët 
komercial dhe institucional 

S.3.A.04 Vlera e shitjeve për konsumatorët kom 

& inst në raport me vlerësimet sipas 

planit 

% e vlerësimit 

sipas planit 

Vlera totale në EUR për shitjet e shërbimeve të ujëravë të zeza për konsumatorët 
komercial dhe institucional në periudhën raportuese pjestuar me vlerën e vlerësuar 
të shitjes për shërbime të ujërave të zeza sipas biznes planit për të njejtën periudhë 
raportimi (përshtatur për inflacion) 

Kostoja për njësi  S.3.B.01 Kosto operative për njësi të trajtimit dhe 

shkarkimit për m3 

EUR/m3 Kosto totale operative për trajtimin dhe hedhjen e ujërave të zeza në periudhën 
raportuese pjestuar me volumin e matur të ujërave të zeza të dërguar për trajtim në 
impiantet për trajtimin e ujërave të zeza në të njejtën periudhë 

S.3.B.02 Totali i kostos të trajtimit dhe shkarkimit 

për m3 

EUR/m3 Kosto totale (provizionimet e shp. operativ + dispozitat e mirëmbajtjes kapitale) për 
trajtimin e ujërave të zeza si dhe hedhjes në periudhën raportuese pjestuar me 
volumin e ujërave të zeza të dërguara në të njejtën periudhë 

S.3.B.03 Kostoja operative për njësi të trajtimit 

dhe shkarkimit për konsumator shtëpiak 

EUR/ kons. 

shtëpiak 

Kosto totale operative për trajtimin dhe hedhjen e ujërave të zeza në periudhën 
raportuese pjestuar me numrin e amvisërive dhe ekuivalentëve të amvisërive të 
shërbyer me trajtimin e ujërave të zeza në të njëjtën periudhë 

S.3.B.04 Totali i kostos për njësi të trajtimit dhe 

shkarkimit  për konsumator shtëpiak 

EUR/ kons. 

shtëpiak 

Kosto totale (provizionimet e shp. operative + mirëmbajtjes kapitale) të trajtimit dhe 
hedhjes së ujërave të zeza në periudhën raportuese pjestuar me numrin mesatar të 
amvisërive dhe ekuivalentëve të amvisërive të shërbyer nga trajtimi i ujërave të zeza 
në të njejtën periudhë 

S.3.B.05 Kosto operative për njësi të 

grumbullimit të ujërave të zeza  për 

konsumator shtëpiak 

EUR/ kons. 

shtëpiak 

Kosto totale operative e grumbullimit të ujërave të zeza në periudhën raportuese 
pjestuar me numrin mesatar të amvisërive dhe ekuivalentëve të amvisërive në të 
njejtën periudhë 

S.3.B.06 Totali i kostos për njësi të grumbullimit 

të ujërave të zeza  për konsumator 

shtëpiak 

EUR/ kons. 

shtëpiak 

Kosto totale e (provizionimet e shp. operative +mirëmbajtjes kapitale)  grumbullimit 
të ujërave të zeza në periudhën raportuese pjestuar me numrin mesatar të 
amvisërive dhe ekuivalentëve të amvisërive në të njejtën periudhë 

S.3.B.07 Kosto operative për njësi të 

grumbullimit të ujërave të zeza  për 

konsumator shtëpiak 

EUR/ kons. 

shtëpiak 

Kosto totale operative e aktivitetit biznesor të shërbimeve për ujëra të zeza në 
periudhën raportuese pjestuar me numrin mesatar të amvisërive dhe ekuivalentëve 
në të njejtën periudhë 

S.3.B.08 Totali i kostos për shërbime të ujërave 

të zeza për konsumator shtëpiak 

EUR/ kons. 

shtëpiak 

Kosto totale (provizionimet e shp. operative + të mirëmbajtjes kapitale) të aktivitetit 
biznesor për shërbimet e ujërave të zeza në periudhën raportuese pjestuar me 
numrin mesatar të amvisërive dhe ekuivalentëve të amvisërive në të njëjtën periudhë 

Shpenzimet 
kapitale 
 

S.3.C.01 Totali i shpenzimeve për mirëmbajtje 

kapitale 

EUR Shpenzimet totale të mirëmbajtjes kapitale (përtritjet e aseteve infrastrukturore + 
investimet në mirëmbajtjen kapitale jo-infrastrukturore). 

S.3.C.02 Totali i shpenzimeve për mirëmbajtje 

kapitale në raport me planin 

% e vlerësimit 

sipas planit 

Shpenzimet totale të mirëmbajtjes kapitale (përtritjet e aseteve infrastrukturore + 
investimet në mirëmbajtjen kapitale jo-infrastrukturore) pjestuar me përtritjet e 
aseteve infrastrukturore dhe provizionimet e shpenzimeve  aktuale të zhvlerësimit të 
aseteve paraqitur në biznes plane. 

S.3.C.03 Totali i shpenzimeve për mirëmbajtje 

kapitale në raport me BRA 

% e BRA Shpenzimet totale të mirëmbajtjes kapitale (përtritjet e aseteve infrastrukturore + 
investimet në mirëmbajtjen kapitale jo-infrastrukturore) pjestuar me bazën 
rregullatore të aseteve për asetet e ujërave të zeza. 

S.3.C.04 Totali i shpenzimeve për rritje kapitale EUR Totali shpenzimeve të rritjes së kapitalit (rritja në asetet infrastrukturore + investimet 
në përtritjet kapitale jo-infrastrukturore) 

S.3.C.05 Totali i shpenzimeve për rritje kapitale 

në raport me planin 

% e vlerësimit 

sipas planit 

Totali shpenzimeve të rritjes së kapitalit (rritja e aseteve infrastrukturore + 
investmimet në rritjen e kapitalit jo-infrastrukturor) pjestuar me provizionimet e 
rritjes se aseteve infrastrukturore dhe jo-infrastrukturore që i takojnë të ujërave të 
zeza paraqitur në planin e biznesit 

F – Financiar 

Shitjet dhe arkëtimi i të ardhurave 

Shitjet F.1.A.01 Totali i shitjeve EUR Vlera totale e shërbimeve (ujë dhe ujëra të zeza) të shitura (faturuara) duke 
përjashtuar taksat e kyçjes dhe të ardhurat tjera në periudhën raportuese. 

F.1.A.02 Totali i shitjeve në raport me planin % e vlerësimit 

sipas planit 

Vlera totale e shërbimeve (ujë dhe ujëra të zeza) të shitura (faturuara) duke 
përjashtuar taksat e kyçjes dhe të ardhurat tjera në periudhën raportuese pjestuar 
me totalin e shitjeve të vlerësuara në planin e biznesit për të njëjtën periudhë 

Efiçienca e 
arkëtimit 

F.1.B.01 Totali i të ardhurave të arkëtuara EUR Paraja e gatshme e marrë nga shitjet e ujit (duke përjashtuar ngarkesat e kyçjes dhe 
të ardhurat tjera) në periudhën raportuese. 

F.1.B.02 Totali i tejkalimit të arkëtimit të të 

ardhurave  

EUR Totali i parasë së gatshme të marrë nga shitjet e ujit (duke përjashtuar ngarkesat e 
kyçjes dhe të ardhurat tjera) në periudhën raportuese minus paraja e gatshme nga 
shitjet e pritura në planin e biznesit gjatë të njëjtës periudhë 

F.1.B.03 Totali i tejkalimit të arkëtimit të të 

ardhurave (relative)  

% e vlerësimit 

sipas planit 

Totali i parasë së gatshme të marrë nga shitjet e ujit (duke përjashtuar taksat e kyçjes 
dhe të ardhurat tjera) në periudhën raportuese pjestuar me paranë e gatshme  nga 
shitjet e pritura në planin e biznesit në të njejtën periudhë 

F.1.B.04 Totali i të ardhurave të shlyera EUR Totali i të ardhurave të shlyera (duke përjashtuar taksat për kyçje dhe të ardhurat 
tjera) në pajtueshmëri me URRK në periudhën raportuese 

F.1.B.05 Totali i të ardhurave të shlyera në raport 

me totalin e faturimit 

% e faturimit Totali i të ardhurave të shlyera në pajtueshmëri me URRK në periudhën raportuese 
pjestuar me totalin e shitjeve (duke mos përfshirë taksat për kyçje dhe të ardhurat 
tjera) gjatë të njëjtës periudhë. 

F.1.B.06 Arkëtimi i të ardhurave në raport me 

faturimin 

% e faturimit Totali i pranuar i parasë së gatshme nga shitjet e ujit (duke përjashtuar taksat për 
kyçje dhe të ardhurat tjera) në periudhën raportuese pjestuar me faturimin total 
(duke mos përfshirë taksat për kyçje dhe të ardhurat tjera) 
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Sesioni  Ref Treguesi  Njësi  Definicioni  

F.1.B.07 Llogaritë e arkëtueshme EUR Totali i kontove të arkëtueshme pas shlyerjeve (jo më të vjetra se 12 muaj) nga shitjet 
e faturuara (duke përjashtuar taksat për kyçje dhe të ardhurat tjera) në periudhën 
raportuese 

F.1.B.08 Llogaritë e arkëtueshme në raport me 

qarkullimin 

Qarkullimi në 

ditë 

Totali i kontove të arkëtueshme pas shlyerjeve (jo më të vjetra se 12 muaj) nga shitjet 
e faturuara (duke përjashtuar ngarkesat për kyçje dhe të ardhurat tjera) në periudhën 
raportuese pjestuar me faturimin total (duke përjashtuar taksat për kyçje dhe të 
ardhurat tjera) 

Vlerat kyçe financiare dhe normat 

Vlerat F.2.A.01 Free cash floë EUR Totali neto i qarkullimit të parasë së gatshme nga operimet në periudhën raportuese 

Normat 
  

F.2.A.01 Rjedha e lirë e parasë së gatshme EUR Të hyrat totale neto prej aktiviteteve operative para interesit, dividentës dhe taksës 
korporative pjestuar për bazën rregullatore të asteve (BRA) gjatë periudhës 
raportuese. 

F.2.B.01 Kthimi në kapital % Ndryshimi ne mes të të hyrave totale, shpenzimeve operative, mirëmbajtjes kapitale 
dhe provizionimit të borxheve të këqija në raport me BRRA 

F.2.B.03 Kosto e borxhit % Borxhi afatgjatë i pjestuar me bazën rregullatore të aseteve (një devijim i vogël nga 
leva financiare siç është e definuar në kontabilitetin e zakonshëm financiar) 

F.2.B.04 Leva financiare  normë Neto qarkullimi i parasë së gatshme para interesit dhe taksave pjestuar me pagesën e 
interesit në periudhën raportuese. 

F.2.B.05 Mbulesa  e interest të parasë së 

gatshme 

normë Qarkullimi neto i parasë së gatshme nga aktivitetet operative para pagesës së taksës 
dhe interestit, të gjitha të pjestuara me borxhin neto 

F.2.B.06 Fondet nga operacionet/borxhi normë Neto qarkullimi i parasë së gatshme nga aktivitetet operative para pagimit të interesit 
dhe ripagimit të kryegjës, të gjitha të pjestuara me shërbimin e borxhit (interesi dhe 
ripagimi i kryegjës) 

B Kriteret e matjës së performancës 

Efektiviteti i ‘’konkurrencës me krahasim’ në përmirësimin e performansës së ofruesve monopol të 
shërbimeve, d.m.th. kur në treg nuk ka shtytje për efikasitet, varet nga publikimi dhe shpërndarja e të 
dhënave të sakta mbi performancën që pasqyrojnë aktivitetet e ofruesve të shërbimeve në tërësi, 
posaçërisht të atyre që kanë ndikim të drejtpërdrejtë në konsumatorë.  Performanca e përgjithshme,  
bënë një krahasim të performancës aktuale  të KRU në raport me nivelin ‘ideal’ të performancës së 
pritshme të kompanisë që funksionon mirë dhe ofron furnizim efiçent me ujë dhe shërbime për ujëra të 
zeza. Performanca e përgjithshme paraqet kombinimin e rezultateve nga tri kategoritë e biznesit të 
kompanisë, (i) Performanca e furnizimit me ujë,(ii) Performanca e shërbimeve për ujëra të zeza dhe (iii) 
Performancës financiare /komerciale. 

Këto tregues poashtu japin indikacione të arsyeshme mbi performancën aktuale të çdo ofruesi të 
shërbimeve në krahasim me performancën e viteve të kaluara dhe performancën e ofruesve të 
shërbimeve të ngjajshme për po atë vit. Shtytësi kryesor për përmirësim të shërbimeve është dëshira e 
menaxhmentit të çdo ofruesi të shërbimeve, me përkrahje të bordit mbikëqyrës ose bordit të 
menaxhmentit dhe palëve të tjera të involvuara, për të qenë ndër më të mirët në ‘grup’ ose të paktën jo 
ndër më të këqinjët. 

 (i) Objektivat e performancës së furnizimit me ujë janë: 

 Mbulueshmëri komplete 100% me shërbim në zonën e shërbimit; 

 Cilësia e ujit të furnizuar 100% në pajtueshmëri me standardet kombëtare të specifikuara; 

 Presioni i ujit në nivelet e specifikuara minimale dhe maksimale; 

 Uji për të gjithë konsumatorët në baza të vazhdueshme (24 orë në ditë, shtatë ditë në javë); 

 Efiçenca e kostos (kosto për njësi e ujit të shitur krahasuar me pritjet sipas planit të biznesit). 

(ii) Objektivat e performancës së shërbimeve për ujëra të zeza janë: 

 Për qëllime të raportimit të performancës një vlerë prej 95% e mbulueshmërisë me 
shërbime për ujëra të zeza konsiderohet si një pritje ideale, 

 Cilësi e ujërave të zeza të shkarkuara në vlerë prej 100% të pajtueshmërisë me standardet e 
specifikuara mjedisore, 

 Besueshmëri e shërbimeve për ujëra të zeza me zero shtëpi të prekura nga vërshimet e 
kanalizimeve, 

 Efiçenca e kostos (kostot për njësi të shërbimeve për ujëra të zeza për amvisëri. 

(iii) Objektivat e performances Financiare/ Komerciale  
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 Përfitueshmëria (kthimi në kapital që tejkalon pritjet sipas biznes planit); 

 Aktivitetet efiçente komerciale (arkëtimi 100% i të ardhurave). 

Alokimi i koeficientëve të krahasimit për këto kritere të performancës është paraqitur në tabelën më 
poshtë me ç’rastë është dhënë edhe pesha e rëndësis të secilit tregues, të grupit si dhe nëngrupit.  

Tabela 12, Treguesit Kyq të Performancës dhe Struktura e matjës së performancës 

Grupi  Matja e performancës  Pesha e rëndësisë së nën-grupit  Pesha e rëndësisë së grupit  

Furnizimi me ujë 

Cilësia e ujit të pijshëm  30% 

100% 

 

45% 

100% 

Shtypja  5%  

Disponueshmëria  35%  

Mbulimi me shërbime  20%  

Efiçienca e kostos  10%  

Ujëra të zeza 

Cilësia e shkarkimit  20% 

100% 

 

35% 
Besueshmëria  20%  

Mbulimi me shërbime 50%  

Efiçienca e kostos  10%  

Financiar / 
komercial 

Profitabiliteti    10% 
20% 

Efiçienca komerciale    10% 
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Kriteret, definicionet, koeficienti dhe kalkulimet për matjen e performancës 

Parametri Kriteret për matjen e performancës 

Matja e performances të Furnizimit me ujë  

Cilësia e ujit Definicioni: 

Kombinimi i performancës së testeve bakteriologjike dhe fizike / kimike në bazë të koeficient krahasues 75:25. 

Koeficienti i performancës sipas kategorisë: 30% 

Kalkulimi: 

 [ W.1.A.01 x 0.75 + W.1.A.02 x 0.25] x 30% 

Presioni Definicioni: 

Përqindja e pronave të paprekura nga presioni që bie nën nivelet e presionit minimal dhe testet e performancës 
fizike / kimike në bazë të koeficient krahasues75:25. 

Koeficienti i performancës sipas kategorisë: 5% 

Kalkulimi: 

 [100% - W.1.A.04] x 5% 

Disponueshmëria Definicioni: 

Definuar si përqindje (e rregulluar) e pronave të paprekura nga furnizime të çrregullta. Ky tregues është i 
rregulluar për të reflektuar shkallën me të cilin ata që janë të prekur nga ndërprerjet e furnizimit janë të prekur 
nga peshimi/koeficienti i numrit të amvisërive me furnizim më të pakët se 18 orë me faktorin prej 2. 

Koeficienti i performancës sipas kategorisë: 35% 

Kalkulimi: 

 [100% - 0.5 x W.1.A.08 – W.1.A.10] x 35% 

Shtrirja e shërbimit Definicioni: 

Përqindja e popullatës në zonën e shërbimit që shërbehet me furnizim me ujë të pijshëm. 

Koeficienti i performancës sipas kategorisë: 20% 

Kalkulimi: 

 [W.2.A.02] x 20%  

Efiçenca e kostos 

 

Definicioni: 

Kosto për njësi e ujit të shitur krahasuar me koston e vlerësuar për njësi gjatë rishikimit tarifor (UËT) (duke 
përjashtuar kthimin në kapital). Kostoja për njësi më e vogël ose e barabartë me 90% të UT do të merr 100% dhe 
kostoja për njësi e barabartë ose që e tejkalon 140% të UËT do të merr 0%. Kostot e njësisë në mes 90% dhe 140% 
of UËT  kalkulohen proporcionalisht. 

Koeficienti i performancës sipas kategorisë: 10% 

Kalkulimi: 

 Nëse W.3.B.03 ≥ 140% x UËT = 0% 

ose 

 Nëse W.3.B.03 ≤ 90% x UËT  = 100% x 10% = 10% 

Të tjerët 

[[140% x UËT  - W.3.B.03] / 50%] x 10% 

Matja e performancës së shërmit të Ujërave të zeza  

Cilësia e ujërave të zeza të 
shkarkuara  

Definicioni: 

Pasi që nuk ndërmerret monitorimi i cilësisë së efluentit do të aplikohet një tregues zëvendësues i bazuar në 
përqindjen e popullsisë së shërbyer nga shërbimet për trajtimin e ujërave të zeza (duke përfshirë gropat septike 
mire funksionuese në zonat rurale dhe gjysëm rurale). 

Koeficienti i performancës sipas kategorisë: 20% 

Kalkulimi: 

[S.2.A.04] x 20% 

Besueshmëria Definicioni: 

Numri vjetor i incidenteve të tejngarkesës së kanalizimeve per 100 km të gypave krahasuar me nivelin ideal prej 0 
deri në maksimum 100  

Koeficienti i performancës sipas kategorisë: 20% 

Kalkulimi: 

Nëse S.1.B.02 ≥ 100   = 0% 

Të tjerët 

[100 - S.1.B.02 ] x 20%  
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Parametri Kriteret për matjen e performancës 

Shtrirja e shërbimit Definicioni: 

Përqindja e popullsisë në zonën e shërbimit që shërbehet me një sistem të kanalizimit  (duke përfshirë ato që 
përdorin gropat septike në zonat rurale dhe gjysëm rurale). 

Koeficienti i performancës sipas kategorisë: 50% 

Kalkulimi: 

[S.2.A.02] x 50%  

Efiçenca e kostos Definicioni: 

E definuar si kosto për njësi për shërbimet e ujërave të zeza për amvisëritë e shërbyera krahasuar me koston për 
njësi të vlerësuar në rishikimin tarifor (UST) (duke përjashtuar kthimin në kapital). Kosto për njësi më e vogël ose e 
barabartë me 90% të UST do të merr 100% dhe kostoja për njësi e barabartë ose që tejkalon 140% e UST do të 
merr 0%. Kostot për njësi në mes 90% dhe 140% të UST  janë të kalkuluara proporcionalisht 

Koeficienti i performancës sipas kategorisë: 10% 

Kalkulimi: 

 Nëse S.3.B.03 ≥ 140% x UST = 0% 

ose 

 Nëse S.3.B.03 ≤ 90% x UST  = 100% x 10% = 10% 

Të tjerët 

[[140% x UST  - S.3.B.03] / 50%] x 10% 

Shërbimet e përbashkëta dhe matja e performances komerciale  

Furnizimi me ujë Definicioni: 

Poentimi i performancës së ujit i shumëzuar me koeficientin e përgjithshëm të performancës  

Koeficienti i përgjithshëm i performances: 45% 

Kalkulimi: 

[Poentimi i performancës së ujit] x 45% 

Shërbimet me Ujëra të zeza Definicioni: 

Poentimi i performancës së shërbimeve për ujëra të zeza i shumëzuar me koeficientin e përgjithshëm të 
performancës  

Koeficienti i përgjithshëm i performances: 35% 

Kalkulimi: 

[Poentimi i performancës për ujëra të zeza] x 35% 

Financiare / 
komerciale 
eficenca e 
kostos 

Profitabiliteti Definicioni: 

Kthimi në kapital ashtu siç është i përcaktuar në llogaritë rregullatore pjestuar me kthimin në kapital të dhënë në 
rishikimin tarifor (ROCp) 

Koeficienti i performancës sipas kategorisë: 10% 

Kalkulimi: 

Nëse F.2.B.01 ≤ 0% = 0% 

ose 

 Nëse F.2.B.01 ≥  ROCp= 10% 

Të tjerët 

[F.2.B.01 / ROCp ] x 10%  

Eficenca 
komerciale 

Definicioni: 

Eficenca e arkëtimit të të ardhurave sipas matjes së të ardhuravë të arkëtuara pjestuar me totalin e faturimit me 
një rang prej 60% që është e barabartë me performancën zero deri në maksimumin prej 100% që është 
performanca ideale. 

Koeficienti i performancës sipas kategorisë: 10% 

Kalkulimi: 

 Nëse F.1.B.06 ≤ 60% = 0% 

ose 

 Nëse F.1.B.06 ≥  100% = 10% 

Të tjerët 

[F.1.B.06 – 60%]/40% ] x 10% 
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SHTOJCA 3 Pasqyrat përmbledhëse e të ardhurave  

Pasqyrat përmbledhëse të të ardhurave janë përgatitur në përputhje me Udhëzimet e Kontabilitetit 
Rregullator duke pasur parasysh si me poshtë: 

1. Në qarkullim janë marrë të hyrat nga faturimi i rregullt, të hyrat tjera operative dhe 
subvencionet duket përjashtuar të hyrat financiare (jo operative). 

2. Shpenzimet për mirëmbajtje kapitale definohen përmes shpenzimeve për përtëritjet e aseteve 
ne infrastrukturë të prodhimi dhe distribuimi dhe zhvlerësimi i aseteve ne jo-infrastruktur te 
prodhimi, distribuimi dhe aktivitetet biznesore.  

3. Provizionimi i borxheve të këqija është definuar si diferencë në mes të faturimit dhe arkëtimit 
nga viti i kaluar të rregulluar për shkallën e inflacionit. 

4. Profiti neto paraqet ndryshimin në mes të të ardhurave dhe shpenzimeve 
(operative+mirëmbajtje kapitale) duke i zbritur edhe provizionimin e borxheve pa përfshirjen 
e shpenzimeve jo operative. 

KRU Prishtina (Prishtinë) 

 2012 2013 

Qarkullimi  12,850,310 12,635,306 

Shpenzimet operative 8,054,779 8,120,496 

Të hyrat operative neto (pa përfshirë mirëmbajtjen kapitale)  4,795,531 4,514,810 
Mirëmbajtja kapitale (përtritja infrastrukturore + zhvlerësimi i kostos 
së tanishme) 449,220 494,522 

Të hyrat operative neto (përfshirë mirëmbajtjen kapitale) 4,346,311 4,020,288 

Provizionimi i borxheve të këqija 3,429,921 3,187,072 

Të hyrat operative neto (pas borxheve të këqija)  916,390 833,217 

Kamata në huatë afatgjata  0 0 

Profiti para tatimit  916,390 833,217 

Tatimi në profit 0 0 

Profiti neto pas tatimit  916,390 833,217 

 

KRU Hidroregjioni Jugor (Prizren) 

 2012 2013 

Qarkullimi  3,910,853 4,333,140 

Shpenzimet operative 2,769,882 3,016,442 

Të hyrat operative neto (pa përfshirë mirëmbajtjen kapitale)  1,140,971 1,316,698 
Mirëmbajtja kapitale (përtritja infrastrukturore + zhvlerësimi i kostos 
së tanishme) 53,485 106,146 

Të hyrat operative neto (përfshirë mirëmbajtjen kapitale) 1,087,486 1,210,552 

Provizionimi i borxheve të këqija 938,167 1,084,624 

Të hyrat operative neto (pas borxheve të këqija)  149,319 125,928 

Kamata në huatë afatgjata  0 0 

Profiti para tatimit  149,319 125,928 

Tatimi në profit 0 0 

Profiti neto pas tatimit  149,319 125,928 
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KRU Hidrodrini (Pejë) 

 2012 2013 

Qarkullimi  3,109,190 3,011,296 

Shpenzimet operative 1,634,273 1,723,392 

Të hyrat operative neto (pa përfshirë mirëmbajtjen kapitale)  1,474,917 1,287,904 
Mirëmbajtja kapitale (përtritja infrastrukturore + zhvlerësimi i kostos 
së tanishme) 51,161 42,766 

Të hyrat operative neto (përfshirë mirëmbajtjen kapitale) 1,423,756 1,245,138 

Provizionimi i borxheve të këqija 1,063,002 1,325,271 

Të hyrat operative neto (pas borxheve të këqija)  360,754 (-80,133) 

Kamata në huatë afatgjata  0 0 

Profiti para tatimit  360,754 (-80,133) 

Tatimi në profit 0 0 

Profiti neto pas tatimit  360,754 (-80,133) 

 

KRU Mitrovica (Mitrovicë) 

 2012 2013 

Qarkullimi  3,135,317 2,839,141 

Shpenzimet operative 2,069,086 2,038,755 

Të hyrat operative neto (pa përfshirë mirëmbajtjen kapitale)  1,066,232 800,386 
Mirëmbajtja kapitale (përtritja infrastrukturore + zhvlerësimi i kostos 
së tanishme) 22,009 21,592 

Të hyrat operative neto (përfshirë mirëmbajtjen kapitale) 1,044,223 778,794 

Provizionimi i borxheve të këqija 931,645 1,204,042 

Të hyrat operative neto (pas borxheve të këqija)  112,578 (-425,248) 

Kamata në huatë afatgjata  0 0 

Profiti para tatimit  112,578 (-425,248) 

Tatimi në profit 0 0 

Profiti neto pas tatimit  112,578 (-425,248) 

 

KRU Radoniqi (Gjakovë) 

 2012 2013 

Qarkullimi  3,184,708 3,615,824 

Shpenzimet operative 2,107,400 2,378,255 

Të hyrat operative neto (pa përfshirë mirëmbajtjen kapitale)  1,077,308 1,237,569 
Mirëmbajtja kapitale (përtritja infrastrukturore + zhvlerësimi i kostos 
së tanishme) 74,216 112,015 

Të hyrat operative neto (përfshirë mirëmbajtjen kapitale) 1,003,092 1,125,554 

Provizionimi i borxheve të këqija 782,540 692,945 

Të hyrat operative neto (pas borxheve të këqija)  220,552 432,609 

Kamata në huatë afatgjata  0 0 

Profiti para tatimit  220,552 432,609 

Tatimi në profit 0 0 

Profiti neto pas tatimit  220,552 432,609 
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KRU Bifurkacioni (Ferizaj) 

 2012 2013 

Qarkullimi  1,435,992 1,617,376 

Shpenzimet operative 787,672 896,129 

Të hyrat operative neto (pa përfshirë mirëmbajtjen kapitale)  648,321 721,247 
Mirëmbajtja kapitale (përtritja infrastrukturore + zhvlerësimi i kostos 
së tanishme) 39,949 49,747 

Të hyrat operative neto (përfshirë mirëmbajtjen kapitale) 608,372 671,500 

Provizionimi i borxheve të këqija 432,037 586,851 

Të hyrat operative neto (pas borxheve të këqija)  176,334 84,648 

Kamata në huatë afatgjata  0 0 

Profiti para tatimit  176,334 84,648 

Tatimi në profit 0 0 

Profiti neto pas tatimit  176,334 84,648 

 
KRU Hidromorava (Gjilan) 

 2012 2013 

Qarkullimi  1,723,340 1,941,321 

Shpenzimet operative 1,220,566 1,221,056 

Të hyrat operative neto (pa përfshirë mirëmbajtjen kapitale)  502,774 720,265 
Mirëmbajtja kapitale (përtritja infrastrukturore + zhvlerësimi i kostos 
së tanishme) 39,427 39,849 

Të hyrat operative neto (përfshirë mirëmbajtjen kapitale) 463,347 680,416 

Provizionimi i borxheve të këqija 317,675 420,924 

Të hyrat operative neto (pas borxheve të këqija)  145,673 259,492 

Kamata në huatë afatgjata  0 0 

Profiti para tatimit  145,673 259,492 

Tatimi në profit 0 0 

Profiti neto pas tatimit  145,673 259,492 
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Shtojca 4 Pasqyrat tarifore (2013 dhe 2014) 

Tarifat e mëposhtme kanë filluar të zbatohen që nga 1 Janari 2014, dhe janë pjesë e përcaktimit të 
tarifave për periudhen trivjeçare (2012-2014). 

Pasqyra aktuale tarifore për 2013 
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Konsumatorët shtëpiak          

Tarifa fikse për Furnizimin me Ujë  EUR/muaj 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
Tarifa volumetrike për Furnizimin me Ujë EUR/m3 0.38 0.35 0.23 0.35 0.35 0.32 0.33 
Tarifa për Ujëra të zeza (bazuar në volumin e ujit të 
konsumuar)  

EUR/m3 
0.05 0.05 0.06 0.10 0.08 0.13 0.08 

Konsumatorët Komercial dhe Institucional          
Tarifa fikse për Furnizimin me Ujë  EUR/muaj 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 
Tarifa volumetrike për Furnizimin me Ujë EUR/m3 0.87 0.69 0.47 0.70 0.70 0.64 0.65 
Tarifa për Ujëra të zeza (bazuar në volumin e ujit të 
konsumuar)  

EUR/m3 
0.11 0.09 0.13 0.26 0.21 0.33 0.20 

 

Pasqyra aktuale tarifore për 2014 
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Konsumatorët shtëpiak          
Tarifa fikse për Furnizimin me Ujë  EUR/muaj 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

Tarifa volumetrike për Furnizimin me Ujë EUR/m3 0.38 0.36 0.23 0.35 0.36 0.32 0.33 

Tarifa për Ujëra të zeza (bazuar në volumin e ujit të 
konsumuar)  

EUR/m3 
0.05 0.05 0.06 0.10 0.08 0.13 0.08 

Konsumatorët Komercial dhe Institucional          

Tarifa fikse për Furnizimin me Ujë  EUR/muaj 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 

Tarifa volumetrike për Furnizimin me Ujë EUR/m3 0.87 0.70 0.47 0.70 0.70 0.64 0.65 

Tarifa për Ujëra të zeza (bazuar në volumin e ujit të 
konsumuar)  

EUR/m3 
0.11 0.09 0.13 0.26 0.22 0.33 0.20 
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Shtojca 5 Detajet kontaktuese 

Kompanitë Rajonale të Ujit 

KRU Shefi Ekzekutiv  Nr. i telefonit  E-mail adresa Adresa  

KRU Prishtina 
(Prishtinë) 
 

Gjelosh Vataj 
 

038/540 749 
Loc.128 

gjelosh.vataj@kur-
prishtina.com 

Rr. Tahir Zajmi, PN , Prishtinë 
10000 

KRU Hidroregjioni 
Jugor (Prizren) 
 

Besim Baraliu 029/244 150 besimbaraliu@hotmail.com 
Rr.  Vatra Shqiptare,  Prizren, 
20000 

KRU Hidrodrini 
(Pejë) 

Agron Tigani 039/432 355 a.tigani@hidrodrini.com 
Rr. Gazmend Zajmi nr.5, Pejë 
30000, 

KRU Mitrovica 
(Mitrovicë) 

Faruk Hajrizi 028/533 707 farukhajrizi@gmail.com 
Rr.  Bislim Bajgora , PN, 
Mitrovicë 40000 

KRU Radoniqi 
(Gjakovë) 

Ismet Ahmeti 0390/320 503 ismet.ahmeti@hotmail.com Rr. UÇK, nr.07, Gjakovë, 50000 

KRU Hidromorava 
(Gjilan) 

Bashkim 
Halabaku 

0280/321 104 bashkimhalabaku@yohoo.com  Rr.  UÇK, PN, Gjilan 60000 

KRU Bifurkacioni 
(Ferizaj) 
 

Faton Frangu 0290/320 650 faton_frangu@yahoo.com 
Rr.  Enver Topalli, nr.42/A, 
Ferizaj, 70000 

NPH Ibër-Lepenc Hajdar Beqa 038/225 007 hajdarbeqa@gmail.com 
Rr.  Bill Klinton nr.13, Prishtinë, 
10000 

Zyra Rregullatore për Ujësjellës dhe Kanalizim 

 
ZRRUK 

Emri  Nr. i telefonit  E-mail adresa Adresa   

Drejtori Raif Preteni 038/249 165/ 111 raif.preteni@wwro-ks.org 
Rr. Ferat Dragaj nr.68, 
Prishtina, 10000 

Zëvendës Drejtori Kero Bardhaj 038/249 165/124 kero.bardhaj@wwro-ks.org 
Rr. Ferat Dragaj nr.68, 
Prishtina, 10000 

Kryesues i 
departamentit për 
Ligj dhe Licenca 

Mejreme 
Cërnobregu 

038/249 165/117 
mejreme.cernobregu@wwro-
ks.org 

Rr. Ferat Dragaj nr.68, 
Prishtina, 10000 

Kryesues i 
departamentit për 
monitorim dhe 
raportim  

Qamil Musa 038/249 165/121 qamil.musa@wwro-ks.org 
Rr. Ferat Dragaj nr.68, 
Prishtina, 10000 

Kryesues i 
departamentit për 
tarifa dhe financa 
rregullatore 

Sami Hasani 038/249 165/120 sami.hasani@wwro-ks.org 
Rr. Ferat Dragaj nr.68, 
Prishtina, 10000 

Kryesues i 
departamentit për 
administrim dhe 
financa  

Ramiz Krasniqi 038/249 165/110 ramiz.krasniqi@wwro-ks.org 
Rr. Ferat Dragaj nr.68, 
Prishtina, 10000 

Person kontaktues 
për konsumatorët 

 038/249-165/101  
Rr. Ferat Dragaj nr.68, 
Prishtina, 10000 
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Komisionet Këshilluese të Konsumatorëve 

KKK Emri Pozita Kuvendi Komunal Nr. kontaktues 

KKK  
Prishtina 

Avdi Gjonbalaj Kryetar Prishtinë 044/402 131 

Faton Grajqevci Anëtar Obiliq 044/789 912 

Lulzim Balaj Anëtar Shtime 044/353 611 

Ruzhdi Raqi Anëtar Fushë Kosovë 044/630 800 

Shpresa Hoti Anëtar Podujevë 044/922 205 

Milos Nicic Anëtar Graqanicë 049/776 585 

Besarta Elshani Anëtar Drenas 045/582 715 

Ilaz Zeqiri Anëtar Lipjan 044/890 913 

KKK  Prizreni 

Fejsal Hoti Kryetar Prizren 044/268 597 

Reshit Makicaj Anëtar Suharekë 044/184 528 

Nuredin Bajrami Anëtar Dragash 044/148 155 

Nuhi Bayraktar Anëtar Mamushë 044/606 134 

Halil Shurdhaj Anëtar Malishevë 044/276 717 

KKK  Peja 

Drita Kelmendi-Kukaj Kryetar Pejë 044/298 803 

Zekije Sutaj Anëtar Istog 044/268 229 

Qendrim Knushi Anëtar Junik 044/270 865 

Admir Hasanaj Anëtar Deçan 049/844 800 

Vitore Shala Anëtar Klinë 044/473 525 

KKK  
Mitrovica 

Fatime Krasniqi Kryetar Mitrovicë 044/773 832 

Gazmend Hoxha Anëtar Skenderaj 044/128 122 

Avdi Ahmeti Anëtar Vushtri 044/333 751 

KKK  Gjakova 
Musë Gjergjaj Kryetar Gjakovë 049/404 734 

Xhafer Bytyqi Anëtar Rahovec 044/312 644 

KKK Ferizaj 

Zekri Bytyçi Kryetar Ferizaj 044/756 233 

Rufat Shkreta Anëtar Hani i Elezit 045/506 700 

Florijeta Gashi Anëtar Kaçanik 044/637 149 

Sinisa Buduric Anëtar Shtërpcë 044/474 481 

KKK  Gjilani 

Burbuqe Zymberi Kryetar Gjilanë 044/370 040 

Alush Rexhepi Anëtar Viti 044/600 146 

Basri Ahmeti Anëtar Kamenicë 044/244 060 

Zivorad Vesic Anëtar Kllokot 065/5296174 

Nebojsa Arsiq Anëtar Novoberdë 045/473 525 
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Shtojca 6 Zonat e shërbimit të KRU  

 

 
KRU 
 Prishtina 

KRU 
Hidroregjioni 
jugor 

KRU 
Hidrodrini 

KRU 
Mitrovica 

KRU  
Radoniqi 

KRU 
Bifurkacioni 

KRU 
Hidromorava Komunat jashtë 

shërbimeve të KRU 

        
Prishtinë 
Podujevë 
Fushë Kosovë 
Obiliq 
Lipjan 
Drenas 
Shtime 
Graçanicë 

Prizren 
Suharekë 
Malishevë 
Dragash 
Mamushë 

Pejë 
Klin 
Istog 
Junik 
Deçan 

Mitrovicë 
Skënderaj 
Vushtrri 

Gjakovë 
Rahovec 
 

Ferizaj 
Kaçanik 

Gjilan 
Kamenicë 
Viti 

Novoberdo 
Zubin Potok 
Leposaviq 
Shtërpce 
Zveçan 
Ranillug 
Partesh 
Kllokot 

 
  

Komunat

jashtë

shërbimeve

nga KRU-të

-Prishtina
-Podujeva

-Fushë Kosova

-Obiliçi
-Lipjani
-Drenasi

-Shtime

-Graqanica

-Prizreni

-Suhareka
-Malisheva
-Dragashi
-Mamusha

-Peja
-Klina
-Istogu
-Juniku

-Mitrovica

-Skenderaj
-Vushtria

-Gjakova
-Rahoveci

-Ferizaji -Gjilani
-Kamenica
-Vitia

-Novoberda
-Zubin Potoku
-Leposaviqi

-Shtërpca
-Kaqaniku

-Deqani
-Zveçani

   KRU

Prishtina

 KRU

Hidroregjioni

Jugor

KRU

Hidrodrini

   KRU

Mitrovica

   KRU

Radoniqi

 KRU

Bifurkacioni

 KRU

Hidromorava

   KRU

Prishtina

KRU

Hidrodrini

   KRU

Radoniqi

KRU
Hidroregjioni

Jugor

KRU

Bifurkacioni

 KRU

Hidromorava

   KRU

Mitrovica
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