
K.R.U  ,,HIDROREGJIONI K.R.U  ,,HIDROREGJIONI 
JUGORJUGOR”” SH.A. SH.A. -- PrizrenPrizren

Aktivitetet e ndAktivitetet e ndëërmarra dhe rmarra dhe 
rezultatet e arritura nrezultatet e arritura nëë Faturim dhe Faturim dhe 

ArkArkëëtimtim



Aktivitet e ndAktivitet e ndëërmarra prmarra pëër pr pëërmirrmirëësimin e simin e 
performancperformancëëss


 

Ndryshimi i normativit pNdryshimi i normativit pëër inkasant nga pr inkasant nga pëërqindja rqindja 
inkasiminkasim--faturim nfaturim nëë limitin nlimitin nëë shumshumëën fiksen fikse


 
Aplikimi i normativit nAplikimi i normativit nëë inkasiminkasim edhe pedhe pëër ekipet e r ekipet e 

kontrollkontrollëëss dhe dhe ç’ç’kykyççjesjes


 
Aplikimi i procedurave disiplinore ndaj atyre qAplikimi i procedurave disiplinore ndaj atyre qëë kankanëë 

shkelshkelëë rregulloren e punrregulloren e punëëss



Fokusimi nFokusimi nëë KonsumatorinKonsumatorin

 RiprogramimiRiprogramimi i borxheve ti borxheve tëë konsumatorkonsumatorëëveve
 Fokusimi te konsumatorFokusimi te konsumatorëët e t e mmëëdhedhennjj
 Fuqizimi i ZyrFuqizimi i Zyrëës  ps  pëër Konsumatorr Konsumatorëë


 
Intensifikimi i Intensifikimi i kkampanjampanjëëss ppëërr vetvetëëdijdijëësimisiminn ee 

konsumatorkonsumatorëëveve



PPëërmirrmirëësimi i Sistemit tsimi i Sistemit tëë FaturimitFaturimit

Vendosja nVendosja nëë faturfaturëë e borxhit paraprak te borxhit paraprak tëë papaguar papaguar 
((ppëër r institucioninstitucionee))
Vendosja e pjesVendosja e pjesëës ss sëë TVSHTVSH--ssëë te disa faturate disa fatura
Aktualizimi i borxheve tAktualizimi i borxheve tëë vjetra tvjetra tëë konsumatorkonsumatorëëve ve 
Eliminimi  i faturimit paushallEliminimi  i faturimit paushall ppëër konsumatorr konsumatorëët  e t  e 
mmëëdhedhennjj



Formimi i ekipeve kontrolluese Formimi i ekipeve kontrolluese 

 identifikimi i kyidentifikimi i kyççjeve ilegalejeve ilegale
 bllombimibllombimi ii ujujëëmatmatëësvesve
 nnëënshkriminshkrimi ii kontratave me konsumatorkontratave me konsumatorëë
 ppëërmiresimi i bazrmiresimi i bazëës ss sëë ttëë dhdhëënavenave
 arkarkëëtimitimi



Fakte konkrete:Fakte konkrete:

Numri i KonsumatorNumri i Konsumatorëëve ve 

Faturimi Faturimi 

ArkArkëëtimi timi 

Qershor 2010 Dhjetor 2010 Ndryshimi

31.550 32.707 1.157

Jan.-Qersh. 10 Korr.-Dhjet. 10 Ndryshimi

2,934,245 m³ 3,806,621 m³ 872,376 m³

Jan.-Qersh. 10 Korr.-Dhjet. 10 Ndryshimi

831,067.20 € 1,158,726.48 € 327,659.28 €



Ju faleminderit!Ju faleminderit!
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