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Hyrje
Ky raport vjetor, është punuar komform Ligjit për Ndërmarrjet Publike, Kodit të Etikës dhe Udhëzuesit nga
Njësia për Politika dhe Monitorim të Ndërmarrjeve Publike, si ndihmesë në përgatitjen e raportit vjetor për të
gjitha kompanitë e ujësjellësve dhe kanalizimit në Republikën e Kosovës, në përputhje me praktikat më të
mira ndërkombëtare dhe kërkesat ligjore e rregullative në fuqi në Republikën e Kosovës.
Suksesi i veprimtarisë së kompanisë varet edhe nga pajtueshmëria me detyrimet ligjore dhe rregullative, me
ndjeshmëri për çështjet lokale dhe angazhimi me kontribut pozitiv në zhvillimin e qëndrueshëm të
kompanisë.
Duke u bazuar në këto që u thanë më lartë, rezulton se detyrat dhe përgjejgësitë janë të përcaktuara brenda
kornizës që është e vendosur nga dy ligje më rëndësi të veçantë për Ndërmarrjet Publike:
-Ligji Nr. 06/L-016 për Shoqëritë Tregtare,
-Ligji Nr. 03/L-087 për Ndërmarrjet Publike,
-Ligji Nr. 04/L-111 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 03/L-087 për Ndërmarrjet Publike dhe
-Ligji Nr. 05/L-009 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 03/L-087 për Ndërmarrjet Publike, i
ndryshuar dhe i plotësuar me Ligjin 04/L-111.
Përmes Raportit Vjetor të punës për vitin 2018, Bordi i Drejtorëve, Kryeshefi Ekzekutiv, menaxhmenti dhe
të punësuarit e tjerë në KRU Bifurkacioni ShA, synojnë të paraqesin të gjitha faktet reale, sukseset,
vështirësitë, sfidat etj., që e kanë shoqëruar punën e ndërmarrjes prej datës 1.01.2018 deri më 31.12.2018.
Ky raport shërben për të vënë në dijeni me të gjitha aktivitetet, të cilat janë ndërmarrë gjatë vitit, të gjitha
palët e interesit, në radhë të parë Komisionin Komunal të Aksionarëve, në cilësinë e kujdestarit të aksioneve,
Bordin e Drejtorëve, autoritetet tjera të pavarura të Republikës së Kosovës, të punësuarit në ndërmarrje,
konsumatorët, bankat, donatorët si dhe të gjithë të interesuarit e tjerë.
Gjithashtu, përmes këtij raporti, menaxhmenti synon të arrijë transparencë maksimale, duke publikuar të
gjitha veprimet që e kanë shoqëruar veprimtarinë e punës së ndërmarrjes gjatë vitit 2018.
Parimi themelor që mendohet të arrihet me ketë raport të punës një vjeçare, është edhe llogaridhënia përpara
të gjithë atyre që janë të implikuar si palë të interesit.
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I
RAPORTI VJETOR I BORDIT TË DREJTORËVE

I.1 Raporti vjetor i Kryesuesit të Bordit të Drejtorëve
Bordi i Drejtorëve (BD) i KRU Bifurkacioni (KRU-B), gjatë vitit 2018 ka kryer punën me përgjegjësi dhe
transparencë në kuadër të Ligjit për Ndërmarrjet Publike dhe Kodin e Qeverisjes Korporative. Gjatë vitit
2018 janë mbajtur:
-12 (dymbëdhjetë) mbledhje të rregullta të BD.
-1 (një) mbledhje e përgjithshme me Komisionin Komunal të Aksionarëve (KKA) për raportim të vitit 2017.
-4 (katër) mbledhje të rregullta të Komisionit të Auditimit (KA) të BD.
I.1.1 Mbledhjet e BD
Gjatë vitit 2018, BD ka mbajtur trembëdhjetë 13 (12+1) mbledhje. Në secilën mbledhje janë shqyrtuar dhe
diskutuar raportet mujore të punës të menaxherëve të departamenteve të KRU-B, performanca operative e
financiare kompanisë dhe çështjet me të cilat është përballur KRU-B.
I.1.2 Vendimet, rekomandimet, konkluzionet etj., të BD
Vendimi Nr. 328 i datës 16.03.2018
1. Provizionimi i llogarive të arkëtueshme deri më 30.06.2017 në 1%, në vlerë 37,617.32€, të njihen si të
hyra të qarkullimit shtesë sipas raportit AU005 të inspektorëve të Agjencionit Tatimor të Kosovës (ATK), të
datës 7.12.2017, të një qarkullimi në vlerë 15,941.47€, për arsye se në vitet e kaluara janë llogaritur si
shpenzime të llogarive të arkëtueshme.
2. Provizionimi i kontesteve gjyqësore në vlerë 164.82€, për lëndët: Cnr. 433/16 dhe Cnr.674/15.
Vendimi Nr. 430 i datës 10.04.2018
-Nazif Asllani lirohet nga pozita e Kryeshefit Ekzekutiv dhe sistemohet në vendin e punës:
Menaxher i Departamentit të Administratës dhe Burimeve Njerëzore.
Vendimi Nr. 431 i datës 10.04.2018
-Zelfie Hyseni emërohet Ushtruese e Detyrës së Kryeshefit Ekzekutiv të KRU-B.
Vendimi Nr. 580 i datës 30.04.2018
-Formimi i Komisionit përzgjedhës-intervistues në përbërje prej tre anëtarëve për përzgjdhjen-intervistimin
e kandidatëve që kanë aplikuar në konkursin e shpallur më 18.04.2018, për vendet e punës:
1. Kryeshef Ekzekutiv i KRU Bifurkacioni dhe
2. Zëvendëskryeshef Ekzekutiv i KRU-B.
Vendimi Nr. 852 i datës 31.05.2018
-Pranohet në punë kandidati i përzgjedhur Xhabir Morina, në vendin e punës: Kryeshef Ekzekutiv i KRU-B.
Vendimi Nr. 853 i datës 31.05.2018
-Pranohet në punë kandidati i përzgjedhur Skënder Ferizi, në vendin e punës: Zëvendëskryeshef Ekzekutiv
i KRU-B.
Vendimi Nr. 865 i datës 1.06.2018
-Zelfije Hyseni, UD Kryeshefe Ekzekutive, kthehet në vendin e punës: Menaxhere e Departamentit
të Humbjeve të Ujit.
Vendimi Nr. 1939 i datës 27.09.2018
-Hapja e Zyrës së Shërbimeve të KRU-B në Hanin e Elezit.
Vendimi Nr.1942 i datës 27.09.2018
-Ndryshohet dhe plotësohet Komisioni i BD për Zhvillim dhe Hulumtim të Projekteve të Infrastrukturës
Ujore (KZHHPIU), i përbër prej pesë anëtarëve.
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Vendimi Nr. 2552 i datës 6.12.2018,
- Shqipe Salihaj-Bajrami, Zyrtare Kryesore e Financave dhe Thesarit, nuk i vazhdohet i kontrata e skaduar
e punës.
Vendimi Nr. 2550 i datës 6.12.2018
-Shpallet Konkursi për vendin e punës: Zyrtar Kryesor i Financave dhe i Thesarit i KRU-B.
Përgjigje në Kërkesë Nr. 2551 e datës 6.12.2018,
- Refuzohet Kërkesa e Nazmi Hajdarit, Kryetar i Këshillit për ngritjen e Shtatores së Dëshmorit
të Kombit Nazmi Ukëzmajli.

I.1.3 Përmbushja e objektivave ligjore të BD
Me synim të përmbushjes së objektivave dhe politikave zhvillimore të vendosura nga aksionarët, për të
drejtuar kompaninë në arritjen e objektivave dhe përmbushjen e misionit-vizionit të sajë, BD në mënyrë
efikase dhe kolegjiale si ekip, në suaza të kornizës ligjore dhe rregullatorëve të brendshëm, gjatë vitit 2018,
ka përmbushur obligimet ligjore për raportime të rregullta që burojnë nga Ligji për Ndërmarrjet Publike.
-Pasqyrat Financiare janë miratuar në mbledhjen e BD, në afatin e paraparë ligjor.
-Raporti i auditorit të jashtëm për Pasqyrat Financiare të vitit 2018 është raport pa rezervë dhe opinion me
theksim të çështjes në paraqitjen e gjendjes operacionale dhe financiare të kompanisë. BD i ka rekomanduar
ekzekutivit që të përmbushë rekomandimet e auditorit të jashtëm.

I.1.4 Të dhënat për anetarët e BD (emrat dhe mbiemrat, kompensimet-pagesat për punën
dhe angazhimin në KRU-B)
Duke u mbështetur në dispozitat e Nenit 5, Paragrafi 5. 2, Nenit 16, Paragrafi 16.1, 16. 2 dhe 16.4, të Ligjit
Nr. 03/L-087 për Ndërmarrjet Publike, KKA i KRU-B, mori Vendimin me nr. protokoli 380/18 të datës
23.03.2018, për zgjedhjen e BD në këtë përbërje:
1. Valon Sadiku……………………………….…….…...…..Kryesues BD, /Kryesues Komisionit ZHHPIU/,
2. Fisnik Bislimi……………….......................…Anëtar i BD /Kryesues i KA, /Anëtar i Komisionit ZHHPIU/,
3. Nexhmedin Bajrami…………………………...Anëtar i BD /Anëtar i KA, /Anëtar i Komisionit ZHHPIU/,
4. Remzi Elezi………………………………....…..Anëtar i BD /Anëtar i KA, /Anëtar i Komisionit ZHHPIU/.
Anëtari i katërt i BD nga Komuna e Kaçanikut, Remzi Elezi, emërohet nga KKA të Komunës së Kaçanikut
me Vendimin me nr. protokoli 30265/18 të datës 10.09.2018, në vend të anëtatrit të deriatëhershëm nga kjo
komunë, Ramadan Osmani.
Kompensimi për drejtorët e BD të KRU-B bëhet konform vendimit të Qeverisë së Republikës së Kosovës Nr.
07/81 të datës 23.03.2016.

Nr
1
2
3
4

Emri dhe mbiemri
Valon Sadiku
Fisnik Bislimi
Nexhmedin Bajrami
Remzi Elezi

Kompensimi

Pozita
Kryesues i BD dhe KZHPIU
Anëtar i BD dhe Kryes. KA
Anëtar i BD dhe i KA
Anëtar i BD dhe i KA

BD
450 €
320 €
320 €
320 €

KA
110 €
80 €
80 €

KZHHPIU
110 €
80 €
80 €
80 €

Totali
560 €
510 €
480 €
480 €

I.1.5 Komisionet e BD, përbërja e tyre dhe numri i mbledhjeve të mbajtura
I.1.5.1 Komisioni i Auditmit (KA), gjatë këtij viti ka mbajtur katër (4) mbledhje të rregullta, në të cilave
janë shqyrtuar çështje thelbësore të afarizmit të kompanisë para shqyrtimit dhe miratimit në BD.
Përbërja e KA:
1. Fisnik Bislimi…………...………………….…………………...…………………………..…….…kryesues,
2. Nexhmedin Bajrami……..…………….………………..….…………………………………………anëtar,
3. Remzi Elezi……...………………………..……………….…………………………………………... anëtar.
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I.1.5.2 Komisioni për Zhvillim dhe Hulumtim të Projekteve të Infrastrukturës Ujore (KZHHPIU),
është themeluar me Vendimin e BD me nr. protokoli 581 të datës 30.04.2018 dhe është plotësurndryshuar me Vendimin e BD me nr. protokoli 1942 të datës 27.09.2018.
Përbërja e KZHPIU:
1. Valon Sadiku………………………………………………..……………………..………………......kryesues,
2. Fisnik Bislimi……………………………………………….…………………..………………….......anëtar,
3. Nexhmedin Bajrami…………………...………………….…………………………………….….…anëtar,
4. Remzi Elezi………………………………..…………………………...………………………...anëtar,
5. Xhabir Morina……………………………………..……………………………………………..anëtar.

I.2 Raporti Vjetor i Sekretarit të KRU-B
Sekretari i KRU-B ka bashkëpunuar ngushtë me BD, zyrtarët e lartë, Kryeshefin Ekzekutiv, menaxhmentin
dhe të gjithë të punësuarit e ndërmarrjes. Në kuadër të këtij bashkëpunimi janë organizuar konsultime,
këshillime profesionale etj. Ka pasur përgatitje dhe angazhim për përfaqësimin e kompanisë nëpër gjykata
etj. Është punuar edhe për organizimin e mbledhjeve të BD duke përfshirë përgatitjet e procesverbaleve të
mbledhjeve dhe të gjitha vendimet që u morën në mbledhje. Është punuar edhe në organizimin e mbledhjeve
të rregullta të KA, përgatitjen e rendit të punës dhe procesvetrbaleve të këtyre mbledhjeve.
I.2.1 Pjesëmarrja e KRU-B në seanca gjyqësore
Gjatë vitit 2018 janë zhvilluar gjithsejt 23 seanca gjyqësore, lidhur me 8 (tetë) lëndë gjyqësore, në të cilat
ishte palë KRU-B. Në të gjitha lëndët gjyqësore, KRU-B ka qenë në rolin e të paditurit, me përjashtim të
vetëm një lënde gjyqësore, në cilën KRU-B ka qënë në rolin e paditësit. Nga këto lëndë, 4 (katër) janë
mbyllur - kanë përfunduar në favor të KRU-B, 1 (një) është tërhequr dhe 3 (tri) janë të hapura - në procedurë.
Seancat gjyqësore janë zhvilluar për lëndët:
1. Lënda: C nr. 370/18 -Kthim në vendin e punës dhe kompensim i pagave mujore (Paditës: Shefqet
Hajredini dhe Xhelal Musa, anëtar të ish BD). Lënda është e hapur - në procedurë në Gjykatën e Apelit
në Prishtinë;
2. Lënda: C nr. 66/18 -Lirimi i paluejtshmërisë dhe heqja e gypave të ujësjellësit nga palujtshmëria (Paditës:
Sherif Kamberi, Neredime e Po.). Lënda është mbyllur – ka përfunduar në favor të KRU-B;
3. Lënda: C nr. 341/17 -Vërtetim i mosekzistimit të borxhit (Paditës: KD Tefik Çanga-Desing, Ferizaj).
Lënda konsiderohet e tërhequr, sipas Aktvendimit të Gjykatës Themelore të Prishtinës - Departmenti
për Çështje Ekonomike;
4. Lënda: P. nr. 2984/17 -Dëmtim ose heqja e instalimeve publike nga neni 366 paragrafi 2, të KPRK-së
(Paditës: KRU-B, i paditur: Shkelzen Beqiri, Ferizaj). Lënda është mbyllur - ka përfunduar në favor të
KRU-B;
5. Lënda: C nr. 872/17 -,,Të zgjedhet zyrtare për Auditim të Brendshëm e KRU Bifurkacioni’’ (Paditës:
Selvete Azemi, Ferizaj). Lënda është mbyllur - ka përfunduar në favor të KRU-B;
6. Lënda: C nr. 35/18 -Kthim në vendin e punës dhe kompensim i pagës mujore (Paditës: Shkurte Hajdari,
Ferizaj). Lënda është mbyllur - ka përfunduar në favor të KRU-B;
7. Lënda: PPP nr. 61/17 -Kontestim i borxhit (Paditës: KD Tefik Çanga, Ferizaj). Lënda është e hapur-në
procedurë në Gjykatën Themelore të Ferizajt;
8. Lënda: C nr. 102/16 -Kompensim i dëmit material (Paditës: Bedri Elezi, Kaçanik). Lënda është e hapur
- në procedurë në Gjykatën Themelore të Ferizajt-Dega Kaçanik.
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I.2.2 Përgjigjet në paditë gjyqësore kundër KRU-B
1. Më 12.10.2018, është dorëzuar përgjigje në padi, në Gjykatën Themelore të Prishtinës - Departamenti për
Çështje Ekonomike. Lënda VEK nr. 341/17:
-Vërtetim i mosekzistimit të borxhit (Paditës: KD Tefik Çanga-Desing, Ferizaj);
2. Më 13.04.2018, është dorëzuar përgjigje në padi, në Gjykatën Themelore të Ferizajt. Lënda C. nr. 35/18:
-Kthim në vendin e punës dhe kompensim i pagës mujore (Paditës: Shkurte Hajdari, Ferizaj);
3. Më 26.06.2018, është dorëzuar përgjigje në padi, në Gjykatën Themelore të Ferizajt. Lënda C. nr. 370/18:
-Kthim në vendin e punës dhe kompensim i pagës mujore (Paditës: Shefqet Hajredini dhe Xhelal Musa,
anëtar të ish-BD);
4. Më 31.12.2018, është dorëzuar përgjigje në padi, në Gjykatën Themelore të Ferizajt. Lënda C. nr.1168/18:
-Pasurim i pa bazë (Paditës: New Co Lybeteni - Ferizaj);
5. Më 29.10.2018, është dorëzuar përgjigje në padi, në Gjykatën Themelore të Ferizajt-Dega në Kaçanik.
Lënda: C. nr. 102/16:
-Kompensim dëmi (Paditës: Bedri Elezi, Kaçanik);
6. Më 17.10.2018, është dorëzuar përgjigje në padi, në Gjykatën Themelore të Prishtinës - Departamenti për
Çështje Ekonomike. Lënda: IIEKnr. 478/2017:
-Kompensim dëmi (Paditës: Super Viva ShPK, Prishtinë);
I.2.3 Ankesat e KRU-B në gjykata
1. Më 11.12.2018, është dorëzuar një Ankesë në Gjykatën e Apelit Prishtinë, lidhur me lëndën C. nr. 370/18:
-Kthim në vendin e punës dhe kompensim i pagës mujore (Paditës: Shefqet Hajredini dhe Xhelal Musa,
anëtar të ish-BD).
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II
RAPORTI VJETOR I KRYESHEFIT EKZEKUTIV
II.1 Struktura e KRU-B
II. 1. 1 Struktura organizative e KRU-B
Njëri prej faktorëve, i cili ndikon në mënyrë thelbësore në performancën dhe zhvillimin efikas të KRU-B,
është potenciali njerëzor, i cili është burimi kryesor dhe më meritor për menaxhim të suksesshëm. Me
qëllim të organizimit efikas, funksional dhe efektiv për zhvillim të veprimtarisë produktive, me
plot përgjegjësi në përmbushjen e qëllimeve për realizimin e strategjisë zhvillimore, KRU-B ka ndërtuar
strukturë organizative të përputhshme me këto synime dhe qëllime strategjike.
Struktura organizative e KRU-B në vitin 2018
1. Departamentin e Prodhimit dhe Përpunimit të Ujit (DPPU),
2. Departamenti i Shitjes së Ujit dhe Shërbimeve të Ujësjellësit dhe Kanalizimit (DSHUSHUK),
3. Departamentin i Humbjeve të Ujit (DHU),
4. Departamentin Operativ (DO),
5. Departamenti i Financave (DF),
6. Departamenti i Shërbimeve për Konsumatorë (DSHK),
7. Departamenti i Administratës dhe Burimeve Njerëzore (DABNj),
# Zyra e Prokurimit (ZP),
# Njësia Operative në Kaçanik (NjOK),
# Zyra e Shërbimeve në Hanin e Elezit (ZSH-HE).
Është për t’u theksuar se në vitin 2018 janë bërë avancime shumë të rëndësishme organizative në KRU-B, të
cilat po i paraqesim më poshtë:
1. Me vendimin e Kryeshefit Ekzekutiv (KE) të datës 1.11.2018 me nr. protokoli 2202, u
funksionalizua edhe DHU, i cili ishte jofunksional (më tepër se një vjet?!), prej 18.09.2017, kur ishte marrë
vendim për formimin-themelimin e tij nga ish-BD i KRU-B (Vendimi Nr. 177 i dt 18.09.2017). Ky
departament u funksionalizua, duke e kompletuar me dy sektorët përkatës, atë të humbjeve teknike dhe
komerciale të ujit, me një staf të përgjithshëm prej 7 (shtatë) punëtorëve. Është për t’u theksuar se
funksionalizimi i këtij departamenti u realizua pa e punësuar asnjë punëtorë shtesë për këtë qëllim!
Kompletimi i stafit të këtij departamenti u realizua duke i shfrytëzuar potencialet e brendshme të punëtorëve
nga departamentet tjera. Në rastin konkret, stafi i këtij departamenti, u kompletua me punëtorët adekuat të
DO dhe DSHK, pa i dëmtuar këta të fundit në asnjë aspekt;
2. Me vendimin e KE të datës 31.12.2018 me nr. protokoli 2667, u riorganizua dhe u rifunksionaliza
Sektori i Verifikimit të Kushteve Teknike për Lëshimin e Pëlqimeve për Kyçje në Ujësjellës dhe
Kanalizim i DO në dy njësi me nga dy veta dhe një zyrtar për regjistrimin e të dhënave në harta, me gjithsej
5 (pesë) punëtorë. Është për t’u theksuar se edhe ky roiorganizim u realizua pa u punësuar asnjë
punëtor shtesë për këtë qëllim. Kompletimi i stafit të këtij sektori u realizua duke i shfrytëzuar potencialet
e brendësh,me të punëtorëve nga departamentet tjera. Në rastin konkret, nga DSHUSHUK, pa e dëmtuar këtë
të fundit në asnjë aspekt;
3. Me vendimin e KE të datës 31.12.2018 me nr. protokoli 2669, u riorganizuan Ekipet e Shkyçjes (nga
4 ekipe me 17 punëtorë), në Sektorin e Shkyçjes dhe Regjistrimit të Konsumatorëve me dy njësi me nga
4 punëtorë, gjithsej 8 punëtorë. Kurse, Ekipi i Lexuesve të Ujëmatësve (4 punëtorë), u riorganizua në
Sektorin e Ujëmatësve dhe Regjistrimit të Konsumatorëve me dy njësi me nga 4 punëtorë, gjithjsej 8
punëtorë. Ndërsa, arkëtuesit (28 arkëtues të ndarë në 4 grupe, të drejtuar nga 4 përgjegjësit e 4 Ekipeve të
Shkyçjes) u riorganizuan në Sektorin e Arkëtuesve me dy njësi me nga13 dhe 15 arkëtues, të udhëhequr
me nga një përgjegjës të njësisë;
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4. Me propozimin e KE, BD i KRU-B mori Vendimin e datës 27.09.2018 me nr. protokoli 1939 për
hapjen e Zyrës së Shërbimeve në Hanin e Elezit (ZSh-HE) dhe në këtë mënyrë u mor në menaxhim të
KRU-B rrjeti i ujësjellës-kanalizimit të Komunës së Hanit të Elezit.
Ky qëllim u realizua në bashkëpunim të ngushtë me Këshillin Ndërministror të Ujërave (KNMU),
Këshilltarin Afrim Lajçi, Komunën e Hanit të Elezit, Kryetarin Rufki Suma dhe Drejtorin e Shërbimeve
Publike dhe Emergjencave (DSHPE), Refet Kalisi, përfaqësuesit e Dorsch&CDI dhe përfaqësuesit e
Autoritetit Rregullator për Shërbimet Ujore (ARRU). ZSh-HE e KRU-B e filloi punën më 1.12.2018, pas
rekrutimit të stafit të domosdoshëm prej 4 (katër) punëtorëve.

II.2 Zvillimet-ngjarjet kryesore
Më 9.01.2018, u mbajt mbledhja e Shoqata e Ujësjellës-Kanalizimit të Kosovës (SHUKOS). U diskutua
rreth tarifave të përcaktuara nga ARRU për vitin 2018 dhe u shpreh paknaqësi për zvoglimin e tarifës për
kyçjet individuale dhe lirimin nga faturimi i kuleteve fetare;
Më 19.01.2018, u zhvillua takimi i planifikuar mes BD të SHUKOS-it dhe ARRU-së. Kryesuesi i BD të
SHUKOS-it e njoftoi drejtorin e ARRU-së me problemet me të cilat ballafaqohen kompanitë e ujit në tërësi
dhe me pakënaqësinë rreth tarifave të aplikuara për vitin 2018, si dhe zvoglimin e tarifës për kyçjet në rrjetin
e ujësjellësit dhe lirimin nga pagesa për kultet fetare,
Më 24.01.2018, në Ministrinë e Zhvillimit Ekonomik (MZHE), u zhvillua një takim pune i BD të
SHUKOS-it me Ministrin Valdrin Lluka. Drejtori i SHUKOS-it, Ilir Abdullahu e njoftoj ministrin me
problemet me të cilat ballafaqohen kompanitë e ujësjellësit në Kosovë si dhe mundësin e ndihmës financiare
nga ana e ministrisë për sektorin e ujit. Ministri Lluka tha se është shumë mirë i informuar me problematikën
e këtyre kompanive dhe shfaqi shqetsimin e tij rreth humbjeve shumë të mëdha të ujit të pafaturuar, duke
premtuar mbështetje në këtë drejtim, sidomos për blerjen e ujëmatësave standard për të gjitha kompanitë, në
mënyrë që asnji qytetar të mos mbetet pa ujëmatës. Shqetësim tjetër ishte edhe për shpenzimet e mëdha të
energjisë elektrike, sidomos për zonat rurale dhe premtoj mbështetje në këtë drejtim. Një theks të veçantë
kishte për KRU-B dhe njoftoj se është duke u punuar në drejtim të kalimit në nivel qendror dhe kërkoj
angazhim më të madh nga kompania në procedimin e dokumentacionit;
Më 25 dhe 26 Janar 2018, së bashku me bordin e SHUKOS, menaxherët e financave dhe koordinatorët e
projekteve të benchmarking, u zhvillua një vizitë në Republikën e Shqipëris, ku u diskutua për vazhdimin e
mëtejshëm të projektit të HUB për projektet e Danubit. U vizitua edhe impiantit të trajtimit të ujërave të zeza
në Durrës, ku u njoftuam me problemet dhe të arriturat e këti impianti;
Në fillim të shkurtit, KRU Bifurkacioni e vizitoi komisioni për akreditimin e laboratorit, i kryesuar nga
Banush Neziri. Komisioni u informua me punët që janë kryer deri tashti në laboratorin në FPPU-Pleshinë.
Komisioni bëri vërejtjet përkatëse dhe njoftoi për detyrat dhe obligimet që duhet të kryhen për akreditimin e
laboratorit;
Më 5.02.2018, u zhvillua një takim pune me përfaqësuesit e CDI dhe punëkryesin i cili punonte në fshatin
Pleshinë në projektin e zvoglimit të humbjeve të ujit. Të pranishmit u njoftuan me intezitetin e punëve në
këtë zonë dhe vazhdimin e punimeve. U caktuan edhe zonat në të cilat do të punohet në zvoglimin e
humbjeve të ujit;
Më 7.02.2018, në zyret e KRU-B, u zhvillua një takim pune me KFOR-in Amerikan. Qëllimi i vizitës ishte
njoftimi për së afërm me punën e kompanisë, me theks të veçantë në furnizimin e qytetit me ujë të pijshëm;
Më 20.02.2018, u zhvillua një takim pune me konsulentët e DORSCH-CDI. U diskutua rreth furnizimit të
qytetit me ujë të pijshëm, problemet dhe sfidat me të cilat ballafaqohet qyteti dhe kompania dhe hapat që do
të ndërmirren në të ardhmën. Konsulentët njoftuan për punët që do të kryehen për fazën e VI, kryesisht me
orientim në zvoglimin e humbjeve të ujit dhe investimet nga Qeveria e Zvicrës në këtë drejtim;
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Më 1.03.2018, zhvilluam një vizit pune në zyret e DORSCH-CDI, ku u takuam me z. Alan Brown dhe z.
Astrit Vokshi, të cilët i njoftuam me punët dhe projektet e përfunduara në vitin 2017 dhe kërkuam që të na
njoftojn më gjërsisht me projektet dhe ndihmat Zvicrrane për vitin 2018, si dhe nevojat që ka kompania për
ndihmën nga Qeveria e Zvicrës në të ardhmën. Z.Alan Brown na njoftoi në detaje për investimet që do të
bëhen në sektorin e ujit në Fazën e VI, e cila dallon krejtësisht nga fazat e tjera, sepse fokusi do të jetë
kryesisht në qëndrueshmërin e kompanive të ujit, zvoglimin e humbjeve të ujit, ofiqiencën e energjisë dhe
mbrojtjen e resurseve ujore. Ky projekt do të jetë 3 vjeçar;
Më 9.03.2018, u zhvillua një takim pune me konsulentin e CDI z. Lavdim Osmani, punëkryesin për fshatin
Greme dhe zyrtarët e kompanisë, lidhur me vijimin e punëve në rrjetin e ujësjellësit në këtë fshat. Nga
punëkryesi u njoftuam në detaje se deri ku kanë arritur punime dhe shkakëtarët e problemet që nuk po
kryhen këto punime. Nga ana e CDI-së u kërkua që sa më parë të përfundohet ky projekt i stërzgjatur.
Më 16.03.2018, u zhvillua një takim pune me KFOR-in amerikan, të udhëhequr nga z. Roth dhe z.Valdez. U
diskutua rreth përgatitjeve për shënimin e 22 marsit, Ditës Botërore të Ujit;
Më 20.03.2018, KRU-B e vizitoi Kryetari i Komunës së Ferizajt Agim Aliu me bashkëpunëtorë, të cilin e
njoftuam me gjendjen aktuale në kompani, aktivitetet e planifikuara për vitin 2018, prioritetet dhe pilot zonat
e krijuara me qëllim të zvoglimit të humbjeve të ujit. Kryetari Aliu, u zotua se do të këtë nji bashkpunim të
mirë me kompaninë në të gjitha dtrejtimet me interes për qytetarët e komunës tonë;
Më 20.03.2018, u zhvillua një takim tjetër pune me z. Josef Ehrman, ekspert i mbrojtjes së resurseve ujore, i
angazhuar nga ana e Dorsch-CDI. U diskutua kryesisht për masat që duhet të ndërmirren në ruajtjen dhe
mbrojtjen e resurseve ujore;
Më 22.03.2018, në bashkpunim me Komunën e Ferizajt, FSK, KFOR, IKSHP, ARRU dhe SHUKOS, në
sallën e Kuvendit të Komunës u shënua Dita Botërore të Ujit, me aktivitete të ndryshme, si brenda kuvendit
ashtu edhe në terren;
Më 28.03.2018, u zhvillua një takim me Komisionin e ri të Aksionarëve dhe Bordin e ri të Drejtorëve të
KRU Bifurkacioni. Takimi shërbeu si njoftim me bordin e ri dhe zgjedhjen e Kryesuesit të BD;
Më 5.04.2018, u zhvillua një takim i përbashkët i bordeve SHUKOS dhe SHUKALB në Tiranë. Në takim u
diskutua rreth rezultateve të konferencës së përbashket të mbajtur në nëntor 2017 në Prishtinë;
Më 6.06.2018, KE i KRU-B, Xhabir Morina, së bashku me menaxherët e DO dhe DSHK, Valdet Sylën dhe
Betim Hajdarin e viziztoi Përgjegjësin e NjO-Kaçanik, Samedin Rexha dhe u informua për çështjet më të
rëndësishme me të cilat preokupohet NjO-Kaçanik;
Më 7.06.2018, në zyren e KE të KRU-B, u mbajt një takim pune mes përfaqësuesve të Dorsch&CDI: 1.
Mario Roidt, 2. Abedin Azizi dhe 3. Qamil Gashi, në njërën anë dhe KE të KRU-B, Xhabir Morina, Valdet
Syla, Menaxher i DO dhe Zelfije Hyseni, Menaxhere e DHU, në anën tjetër. Në takim u diskutua për zonat e
mbrojtura të burimeve ujore, efiçencën e energjisë elektrike dhe zvoglimin ne humbjeve të ujit;
Më 8.06.2018, u mbajt Kuvendi i XVII-të i SHUKOS. Kuvendi u mbajt në Hotel Internatonal-Magjistralja
Prishtinë Shkup. Punimet e Kuvendit filluan në orën 10.00 dhe përfunduan në orën 14.30. Në kuvend u
shqyrtuan dhe miratuan: 1. Raporti vjetor i punës i SHUKOS 2017; 2. Raporti vjetor financiar i SHUKOS
2017; 3. Raporti vjetor i punës i Bordit të Drejtorëve të SHUKOS 2017; 4. Plani i punës dhe buxheti për vitin
2018 etj. Nga KRU-B morën pjesë: 1. Xhabir Morina, KE; 2. Valdet Syla, Menaxher i DO; 3. Samedin
Rexha, Përgjegjës i NjO-Kaçanik;
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Më 13.06.2018, në zyren e KE të KRU-B dhe në vazhdim në zyrën e DO të KRU-B, u mbajt një takim pune
mes përfaqësuesve të Komisionit Europian, Sohail Hassan dhe Fahri Maho, në njërën anë dhe KE të KRU-B,
Xhabir Morina e Menaxherit të DO, Valdet Syle, në anën tjetër. Në këtë takim, z. Hassn dhe z. Maho
njëftuan lidhur me progresin e Projektit: Studimi për Pendat dhe Kanalet e Lepencit;
Më 14.06.2018, në zyren e DO të KRU-B, u mbajt një takim pune mes përfaqësuesve të ARRU, Vehbi
Duraku e Hysni Feka dhe përfaqësueses së OIKOS (Kompani konsulente), Vera Muhaxhiri, në njërën anë
dhe Valdet Sylës, Menaxher i DO e Shqipe Salihaj-Bajrami, në anën tjetër. Në takim u diskutua për
menaxhimin e aseteve, sistemet e monitorimit dhe procedurat e borxheve të këqija;
Më 19.06.2018, në zyren e KE të KRU-B, u zhvillua një takim pune mes KE të KRU-B dhe Ramadush
Osmanit, Drejtorit të DSHPE të Komunës së Kaçanikut e Samedin Rexhës, Përgjegjës i NjO-Kaçanik. Takim
u mbajt me kërkesën e Ramadush Osmanit, i cili kërkoi bashkëpunim dhe ndihmë për zgjidhjen e kërkesave
të qytetarëve për kyçje në ujëjellës dhe kanalizim, duke theksuar rastin fshatrave Glloboçicë dhe Strazhë
(kyçja e këtyre fshatrave në ujësjellës, punësimi i një arkëtuesi nga ky fshat dhe fillimi i faturimit dhe
inkasimit në këto dy fshatra);
Më 20.06.2018, në zyrën e KE të KRU-B u zhvillua një takim pune në mes të KE të KRU-B i shoqëruar nga
Menaxheri i DO, me përfaqësuesit e Dorsch&CDI (Community Development Initiatives-Iniciativa për
Zhvillimin e Komunitetit), Alan Brown dhe Astrit Vokshin të shoqëruar nga konsulentja Hajrije Morina.
Qëllimi i takimit ishte njoftimi i KRU-B me Fazën e VI-të të Programit Mbështetës për Ujësjellës dhe
Kanalizim në Zonat Rurale - RWSSP (Rural Water & Sanitation Support Programme Phase VI).
Njoftimin e bëri Alan Brown, duke i shpjeguar 7 (shtatë) komponentat e kësaj faze, e cila do të zgjas 3 (tre)
vjet, duke i theksuar edhe komponentet ku do të përfshihet edhe KRU-B;
Më 26.06.2018, në zyren e KE u zhvillua një takim informues në mes të Këshilltarit të Këshillit
Ndërministror të Ujërave (KNMU) pranë Zyrës së Kryeministrit (ZKM), Afrim Lajqi dhe KE të KRU-B,
Xhabir Morina e Menaxherit të DO, Valdet Syla. Në këtë takim, Afrim Lajqi e njoftoi KE të KRU-B, Xhabir
Morina me natyrën e punës së KNMU dhe për punën e përbashkët që duhej të bëhej për integrimin e sistemit
të ujësjellës-kanalizimit të Komunës së Hanit të Elezit nën menaxhimin e KRU-B;
Më 27.06.2018, në zyren e KE u zhvillua një takim me dy përfaqësues të LMT (Liaison Monitoring TeamEkipi i Monitorimit Ndërlidhës) të KFOR-it (Kosovo Force/NATO-Forcat e Kosovës/NATO) amerikan
(Valdez dhe Lamas), të cilët u interesuan për gjendjen dhe zhvillimet aktuale në KRU-B;
Më 29.06.2018, në zyret e SHUKOS në Prishtinë, u mbajt mbledhja e Bordit të Drejtorëve të SHUKOS, në
të cilën u diskutuan çështjet të cilat kohëve të fundit janë më aktualet për të gjitha KRU-të (licencimi, lejet
ujore, taksat ujore, taksat e infrastrukturës, menaxhimi i aseteve, vlerësimi i aseteve etj.);
Më 4.07.2018, në zyren e KE të KRU-B u mbajt takimi i radhës për integrimin e sistemit të ujësjellëskanalizimit të Komunës së Hanit të Elezit në KRU-B, në të cilën u diskutua për rrjedhën e punëve që duhet të
kryhen për realizimin e këtij integrimi.
Në takim morën pjesë: 1. Afrim Lajçi, Këshilltar i KNMU, 2. Rufki Suma, Kryetar i Komunës së Hanit të
Elezit, 3. Refet Kalisi, Drejtor i Drejtorisë së DSHPE të Komunës së Hanit të Elezit, 4. Xhelaël Selmani,
Zëvendësdrejtori i ARRU, 5. Xhabir Morina, KE i KRU-B dhe 6. Valdet Syla, Menaxher i DO të KRU-B;
Më 5.07.2018, në zyren e KE të KRU-B, u mbajt një takim pune në mes të Kryetarit të Komunës së Ferizajt,
Agim Aliu dhe Drejtorit të DSHPE të Komunës së Ferizajt, Arben Halili në njërën anë dhe KE të KRUB,
Xhabir Morina dhe Zëvendëskryeshefit Ekzekutiv (ZVKE), Skënder Ferizin në anën tjetër. Në takim u
diskutuan një varg çështjesh me interes të përbashkët për komunën, KRU-B dhe qytetarët e komunës tonë;
Më.07.2018, në Prishtinë – Hotel Emerald, u mbajt takimi i radhës i Programit RWSSP. Në këtë takim u
prezentua Faza VI-të 3-vjeçare dhe e fundit e këtij programi. Në këtë takim KRU-B, u përfaqësua nga
Valdet Syla, Menaxher i DO;
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Më 10.07.2018, në sallën e mbledhjeve të Komunës së Ferizajt, u zhvillua një takim pune në mes të
përfaqësuesve të Komunës së Ferizajt, Dorsch&CDI dhe KRU-B, në të cilin u diskutua për gjendjen e
sistemit të ujësjellësit në Ferizaj, furnizimin me ujë të pijshëm (Komogllavë, Gurëz, Miroisalë, Rahovicë)
dhe përfundimin e projekteve të nisura (Greme, Gaçkë, Surqinë, Fsh. Vjetër, Bibaj, Prelez i J., Prelez i M.).
Në takim morën pjesë: 1. Naim Ferati-Nënkryetar i Komunës, 2. Arbër Bytyqi-Drejtor i Drejtorisë së
Infrastrukturës (DI), 3. Arben Halili-Drejtor i Drejtorisë së Shërbimeve Pubëlike dhe Emergjencave
(DSHPE), 4. Astrit Vokshi-Dorsch-CDI, 5. Valdet Syla-KRU-B, 6. Zelfije Hyseni-KRU-B dhe 7. Tahir
Jakupi-KRU-B;
Më 11.07.2018, në zyret e KRU-B, u zhvillua një takim pune në mes të Dorsch&CDI dhe KRU-B, në të cilin
u diskutua për operimin dhe mirëmbajtjen e sistemeve të ujësjellësve në zonat rurale. Në takim morën pjesë:
1. Mario Roidt-Dorsch-CDI, 2. Hajrije Morina-Dorsch-CDI dhe 3. Valdet Syla-KKRU-B;
Më 25.07.2018, në zyren e KE të KRU-B, u mbajt në takim me dy përfaqësuese të CDI, Albana Goranci dhe
Dafina Karahoda, të cilat e njoftuan KE të KRU-B me komponentën sociale të fazës së V-të dhe VI-të të
Programit RWSSP;
Më 9.08.2018, në zyren e KE të KRU-B u mbajt takimi i radhës për integrimin e sistemit të ujësjellëskanalizimit të Komunës së Hanit të Elezit në KRU-B, në të cilën u diskutua për ecurinë e punëve në
rehabilitimin e sistemit të ujësjellësit të Hanit të Elezit përmes Programit RWSSP për realizimin e këtij
integrimi. Në takim morën pjesë: 1. Afrim Lajçi, Këshilltar i KNMU, 2. Rufki Suma, Kryetar i Komunës së
Hanit të Elezit, 3. Refet Kalisi, Drejtor i Drejtorisë së DSHPE të Komunës së Hanit të Elezit, 4. Zoge Spahiu,
Udhëheqëse e Departamentit të Inspektimit të ARRU, 5. Lavdim Osmani, Përfaqësues i Dorsch&CDI, 6.
Xhabir Morina, KE i KRU-B dhe 7. Valdet Syla, Menaxher i DO të KRU-B;
Më 27.08.2018, në zyret e SHUKOS në Prishtinë, u mbajt mbledhja e radhës e Bordit të Drejtorëve të
SHUKOS. Në këtë mbledhje u diskutuan dhe u trajtuan çështjet më të rëndësishme për KRU-të
(riprogramimi i obligimeve-borxheve të vjetra të KRUVE ndaj MMPH për Lejet Ujore për periudhën 20072017, për një perudhë të arsyeshme kohore 5-10 vjeçare; vazhdimin i Lejeve Ujore me afat më të gjatë
kohor-10 vjeçar; vazhdimi i licencave të shërbimit me një afat më të gjatë kohor-10 vjeçar; menaxhimi dhe
vlerësimi i aseteve; projekti i ujëmatësve smart (të menqur); përgatitjet për Konferencën dhe Ekspozitën
Vjetore Ballkanike të Ujrave-nëntor 2018, e cila këtë vit mbahet në Tiranë etj.) Në mbledhje morën pjesë
edhe Raif Preteni-ARRU, Adem Ahmetaj-MZHE/NJPMNP (Njësia për Politika dhe Monitorim të
Ndërmarrjeve Publike), Gani Berisha-MMPH/ARPL (Autoriteti Rajonal i Pellgjeve Lumore) dhe Baton
Begolli, KNMU;
Më 3.09.2018, në zyrën e Kryetarit të Komunës së Hanit të Elezit, u zhvillua një takim pune ndërmjet
Kryetarit të Komunës së Hanit të Elezit, Rufki Suma dhe Dtrejtorit të DSHPE të Komunës së Hanit të Elezit,
Refet Kalisi, në njërën anë dhe KE të KRU-B, Xhabir Morina, Valdet Syla, Menaxher i DO të KRU-B dhe
Jeton Shabani, Përgjegjës i Sektorit të Ujësjellësve Cilësisë së Ujit në Zonat Rurale (SUCUZR), në anën
tejetër. Në takim u diskutua për angazhimet e përbashkëta lidhur me punët që kishin mbetur për t’u kryer
lidhur me integrimin e ujësjellës-kanalizimiz të Konmunës së Hanit të Elezit në KRU-B dhe marrjen në
menaxhim nga KRU-B në në afat sa më të shpejtë. Me këtë rast, të dy palët u zotun për kryerjen në afate
optimale të detyrave dhe obligimeve që i kishin marrë përsipër. Takimi u zhvillua në frymë të bashkëpunimit
dhe mirëkuptimit maksimal për të gjitha çështjet e diskutuara;
Më 4.09.2018, në kabinetin e UD Ministrit të MMPH, Fatmir Matoshi, u mbajt takimi me përfaqësuesit e 7të KRU-ve dhe përfaqësuesit e ARRU (Raif Preteni, Drejtor), SHUKOS (Abdullah Derguti, Drejtor
Ekzekutiv) dhe MZHE (Valdrin Lluka, Ministër). Në takim u diskutuan çështjet e ngritura në mbledhjen e
Bordit të Drejtorëve të SHUKO-sit të datës 27.08.2018 (zgjidhja e mënyrës së pagesës së borxheve të
trashëguara – grumbulluara të KRU-ve ndaj MMPH për lejet ujore, të cila ju skadojnë kompanive më
10.09.2018) . Në këtë takim, KRU-B e përfaqësoi Nazif Asllani, Menaxher i DABNj;
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Më 10.09.2018, në kabinetin e Ministrit të MZHE, Valdrin Lluka, u mbajt takimi me përfaqësuesit e 7-të
KRU-ve, SHUKOS (Abdullah Derguti, Drejtor Ekzekutiv Bekim Junuku, Zëvendësdrejtor) dhe MZHE
(Valdrin Lluka, Ministër). Në takim u diskutua për ,,ujëmatësit e mequr’’ - smart; vlerësimin e aseteve etj.).
Në këtë takim KRU-B e përfaqësoi Betim Hajdari, Menaxher i DSHK;
Më 13.09.2018, në zyren e KE të KRU-B u mbajt takimi i radhës për integrimin e sistemit të ujësjellëskanalizimit të Komunës së Hanit të Elezit në KRU-B, në të cilën u diskutua për ecurinë e punëve në
rehabilitimin e sistemit të ujësjellësit të Hanit të Elezit përmes Programit RWSSP për realizimin e këtij
integrimi. Në takim morën pjesë: 1. Afrim Lajçi, Këshilltar i KNMU, 2. Rufki Suma, Kryetar i Komunës së
Hanit të Elezit, 3. Refet Kalisi, Drejtor i Drejtorisë së DSHPE të Komunës së Hanit të Elezit, 4. Xhelal
Selmani, Zëvendësdrejtor i ARRU, 5. Astrit Vokshi, Përfaqësues i Dorsch&CDI, 6. Xhabir Morina, KE i
KRU-B dhe 7. Valdet Syla, Menaxher i DO të KRU-B;
Më 14.09.2018, në zyret e Komunës së Ferizajt është mbajtur një takim punë në mes të Kryetarit të
Komunës, Agim Aliu, Drejtorit të DI, Arbër Bytyqi, përfaqësueses së SDC (Swiss Agency for Development
and Cooperation - Agjensia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim), Ardiana Efendija-Zhuri,
përfaqësuesit të Dorsch&CDI, Astrit Vokshi dhe Menaxherit të KRU-B, Valdet Syla. Në takim u diskutua
për gjendjen e sistemit të ujësjellësit të Grames. Dyshimet dhe shqetësimet e banorëve se puset e hapura janë
ndotur nga bllokimi i kanalizimit aty afër dhe shqyrtimi i mundësive për hapjen e puseve të reja. U diskutua
edhe për problemet e furnizimit me ujë të pijshëm të fshatrave Mirosalë, Rahovicë, Gurëz dhe Komogllavë
dhe mundësinë e hapjes së puseve të reja për zgjidhjen e këtyre problemeve;
Më 17.09.2018, në zyren e KE të KRU-B, u mbajt një takim pune ndërmjet KE të KRUB, Xhabir Morina në
njërën anë dhe Drejtorit të ARRU, Raif Preteni dhe Konsulentes profesiona le të ARRU, Vera Muhaxhiri në
anën tjetër. Në takim u diskutua për çështjet në të cilat KRU-B ngec dhe për hapat dhe veprimet që duhet të
ndërmerren për ndryshimin e gjendjes për të mirë;
Më 18.09.2018, në zyrën e Drejtorit të DSHPE të Komunës së Hanit të Elezit, u zhvillua një takim pune
ndërmjet Menaxherit të DO të KRU-B, Valdet Syla, Menaxherit të DSHK të KRU-B, Betim Hajdari dhe
Përgjegjësit të SCUUZR (Sektori i Cilësisë së Ujit të Ujësjellësve të Zonave Rurale) të DO të KRU-B,
Jeton Shabani, në njërën anë dhe Drejtorit të DSHPE të Komunësë Hanit të Elezit, Refet Kalisi, në anën
tjetër. Në takim u diskutua për obligimet dhe detyrat e përbashkëta, të cilat duhej të kryheshin për të
mundësuar hapjen e ZSh-HE të KRU-B në Komunën e Hanit të Elezit (rekrutimin e stafit, verifikimin e
rrjetit të ujëskjellës-kanalizimit, pajisjet për ujëinstalues, kompletimin e zyreve dhe deposë me inventar dhe
mjete pune, vendosjen e reklamës ndriçuese me mbishkriminb KRU-B, problenmet evenmtuale dhe vizitën
në terren);
Më 27.09.2018, në zyret e KRU Prishtina ShA, u mbajt punëtoria me temën ,,Elaborimi i draft Raportit për
Vlerësimin e Opcioneve për Monitorimin e Cilësisë së Ujit në Kosovë’’, e udhëhequr nga Graham Clevery,
ekspert i cilësisë së ujit i angazhuar nga Qeveria e Zvicrës SDC. Në këtë punëtori morën pjesë katër KRU të
Kosovës, në mesin e të cilave edhe KRU-B, e cila u përfaqësua nga Jeton Shabani, Përgjegjës i SCUUZR të
DO të KRU-B;
Po më 27.09.2018, në zyret e CDI në Prishtinë, është mbajtur një takim pune në mes të përfaqësuesve të
CDI, Hajrije Morina dhe Michael Jackman, në njërën anë dhe Jeton Shabanit, Përgjegjës i SCUUZR të DO
të KRU-B, në anën tjetët. Në këtë takim, z. Shabani u njoftua se KRU-B është njëra prej dy KRU-ve të të
Kosovës (tjetra është Hidromorave-Gjilan), të përzgjedhura për t’u mbështetur, përkrahur dhe ndihmuar në
procesin e akreditimit të laboratorit për analiza mikrobiologjke;
Më 4.10.2018, në zyren e KE të KRU-B, u mbajt një takiim pune ndërmjet Michael Jackman, ekspert i
kualitetit të ujit-CDI dhe Hajrije Morina, konsulente-CDI, në njërën anë dhe KE të KRU-B, Xhabir Morina
dhe Përgjegjësit të SCUUZR të DO të KRU-B, Jeton Shabani, në anën tjetër. Z. Jackman njoftoi se KRU-B
do të mbështetet për akreditimin e Laboratorit për analiza mikrobiologjike, duke i listuar edhe detyrat dhe
obligimet e KRU-B për realizimin e këtij qëllimi: 1. Sigurimi dhe përgatitja e hapësirës për vendosjen e këtij
laboratori dhe 2. Rekrutimi i një mikrobiologu;
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Më 17.10.2018, në zyren e KE të KRU-B u mbajt takimi i radhës për integrimin e sistemit të ujësjellëskanalizimit të Komunës së Hanit të Elezit në KRU-B, në të cilën u diskutua për ecurinë e punëve në
rehabilitimin e sistemit të ujësjellësit të Hanit të Elezit përmes Programit RWSSP për realizimin e këtij
integrimi. Në takim morën pjesë: 1. Afrim Lajçi, Këshilltar i KNMU, 2. Mazllum Qajani, Nënkryetar i
Komunës së Hanit të Elezit, 3. Refet Kalisi, Drejtor i Drejtorisë së DSHPE të Komunës së Hanit të Elezit, 4.
Xhelal Selmani, Zëvendësdrejtor i ARRU, 5. Adem Ahmetaj, Përfaqësues i MZHE, 6. Abdullah Dërguti,
Drejtor Menaxhues i SHUKOS, 7. Xhabir Morina, KE i KRU-B, 7. Valdet Syla, Menaxher i DO të KRU-B,
Valdet Syla dhe 8. Betim Hajdari, Menaxher i DSHK;
Më 24.10.2018, në zyret e SHUKOS në Prishtinë, u mbajt mbledhja e radhës e Bordit të Drejtorëve të
SHUKOS. Në mbledhje u diskutuan dhe u trajtuan çështjet aktuale për KRU-të (projekti i ujëmatësve smart;
programi i integrimit të zonave rurale, faza e V-të dhe e VI-të; projektet me IAWD (International
Association of Water Supply Companies in the Danube River Catchment Area-Shoqata Ndërkombëtare e
Kompanive të Furnizimit me Ujë në Zonën e Lumit të Danubit) etj. Në këtë mbledhje prezantuan edhe Alan
Brown, Astrit Vokshi dhe Meral Kaçamaku nga Dorsch&CDI (të cilët dhanë shpjegime për fazat V-të dhe
VI-të të Programit RWSSP) dhe Adem Ahmetaj nga MZHE;
Më 7-9 nëntor 2018, u mbajt Konferenca dhe Ekspozita e 6-të e Përbashkët Ballkanike e Ujërave.
Koferenca u mbajt në Tiranë, Shqipëri me temën kryesore ,,Uji dhe Natyra’’. Me vendimin e KE të
datës 6.11.2018 me nr. protokoli 2236, KRU-B në këtë konferencë u përfaqësua me 8 (tetë) veta: 1. Skënder
Ferizi-ZVKE, 2. Valon Sadiku-Kryesues i BD të KRU-B, 3. Shqipe Salihaj-Bajrami-ZKF, 4. Betim HajdariDSHK, 5. Hasan Reka-DSHUSHUK, 6. Shemsi Osmani, DF, 7. Zejnullah Ramadani-DO dhe 8. Afrim
Spahiu-DHU;
Më 27.11.2018, në zyren e KE të KRU-B, u mbajt një takim pune ndërmjet Philipp Derungs, përfaqësues i
Qverisë së Zvicrrës, Mario Roidt, përfaqësues i Dorsch Gruppe dhe Hajrije Morinës, konsulente e
Dorsch&CDI, në njërën anë dhe Xhabir Morina, KE i KRU-B, në anën tjetër. Në këtë takim u diskutua për
punët, detyrat dhe obligimet në mirëmbajtjen e sistemeve të ujësjellësit në zonat rurale;
Më 3.12.2018, në zyret e SHUKOS në Prishtinë, u mbajt mbledhja e radhës e Bordit të drejtorëve të
SHUKOS. Në këtë mbledhje u diskutua për projektin e ujëmatësve smart, për projektet e IAWD-së (humbjet
e ujit, menaxhimi i aseteve), RCDN (Regional Capacity Development Network-Rrjeti Rajonal i
Zhvillimit të Kapaciteteve), për një takim me Shoqatën e Ujësjellësve dhe Bordin e Shoqatës së Malit të Zi
etj. Në mbledhje mori pjesë edhe përfaqësuesi i MZHE, Adem Ahmetaj;
Më 18.12.2018, në ndërtesën e Qeverisë (salla P 37, kati përdhes) në Prishtinë, u mbajt takimi i radhës për
integrimin e sistemit të ujësjellës-kanalizimit të Komunës së Hanit të Elezit në KRU-B, në të cilën u diskutua
për ecurinë e punëve në rehabilitimin e sistemit të ujësjellësit të Hanit të Elezit përmes Programit RWSSP
për realizimin e këtij integrimi. Në takim morën pjesë: 1. Afrim Lajçi, Këshilltar i KNMU, 2. Rufki Suma,
Kryetar i Komunës së Hanit të Elezit, 3. Xhelal Selmani, Zëvendësdrejtor i ARRU, 4. Adem Ahmetaj,
Përfaqësues i MZHE dhe 5. Xhabir Morina, KE i KRU-B. Në këtë takim, KE i KRU-B, Xhabir Morina i
njoftoi të pranishmit me fillimin e dhe mbarëvajtjen punës së ZSH të KRU-B në Hanin e Elezit më
1.12.2018;
Më 26.12.2019, në zyret e SHUKOS në Prishtinë, u mbajt mbledhja e fundit e SHUKOS për vitin 2018. Në
këtë mbledhje u diskutua për draft planin e punës dhe buxhetin për vitin 2019, për problemet e KRU-ve me
furnizim të klorit të gaztë, për vizitën e realizuar të BD të SHUKOS-it në Mal të Zi, për zhvillimin e
projekteve me IAWD etj. Në mbledhje morën pjesë edhe Raif Preteni-ARRU, Afrim Lajçi-KNMU dhe
Baton Begolli-KNMU dhe Adem Ahmetaj-MZHE.
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II.3 Arritjet kryesore
1.Kyçja e Fshatit të Vjetër në rrjetin e ujësjellësit të qytetit (bashkëinvestim i KRU-B me komunitetin
e fshatit) dhe marrja në menaxhim nga KRU-B. Realizimi i këtij projekti filloi në qershor 2018, ndërsa
punimet përfunduan në gusht 2018. Furnizimi me ujë i qytetarëve të këtij fhsati filloi në fund të muajit gusht
2018, kur filloi edhe faturimi i konsumatorëve, ndërsa arkëtimi filloi në muajin shtator 2018;
2. Marrja në menaxhim nga KRU Bifurkacioni i ujësjellësve të 4 (katër) fshatrave tjerë: 1. Bibaj; 2.
Prelez i Jerlive; 3. Prelez i Muhaxherëve dhe 4. Surqinë. Kyçjet shtëpiake të konsumatorëve të këtyre
fsahatrave përfunduan gjatë korrik-gushtit 2018, ndërsa faturimi filloi gjatë gusht-shtatorit 2018, kurse
arkëtimi në të gjitha këto fshatra, filloi gjatë shtator-tetorit 2018;
3. Funksionalizimi dhe kompletimi me strukturë dhe staf adekuat i Departamentit të Humbjeve të
Ujit, me Vendimin e KE të datës 1.11.2018, me nr të protokolit 2202 (Më gjërësisht, shiko: II.1
Struktura organizative e KRU-B);
4. Marrja në menaxhim nga KRU-B të rrjetit të ujësjellës - kanalizimit të Komunës së Hanit të Elezit,
me vendimin e BD të datës 27.09.2018, me nr. të protokolit 1939, duke filluar punën me hapjen e ZSh HE më 1.12.2018 (Më gjërësisht, shiko: II.1 Struktura organizative e KRU-B);
5. Ndërtimi i kioskut për Arkën Nr. 5 mobile të KRU-B për arkëtim. Punimet për ndërtimin e këtij
kiosku filluan në fillim të tetorit 2018 dhe përfunduan në gjysmën e 2-të të tetorit 2018. Kostoja e
përgjithshme e këtij projekti ishte mbi 2.348.50 €. Në këtë çmim hyjnë vetëm metarialet ndërtimore dhe
pajisjet përkatëse, sepse të gjitha punët (ndërtimore, instaluese etj.), i kryen punëtorët e KRU -B. Me një
fjalë, për punë nuk u shpenzua asnjë cent. Ky kiosk-arkë u vendos hapësirën e Stacionit të Autobusëve të
qytetit. Arka Nr. 5 filloi t’i pranoj pagesat e para nga konsumatorët në fund të tetorit 2018;
6. Ndërtimi i Aneksit të Nyjeve Sanitare për punëtorët e Njësisë së Kanalizimit, me qëllim të
krijimit të kushteve më të mira të punës për këta punëtorë, të cilët bëjnë një prej punëve më të
rënda në kompani, sidomos gjatë dimrit. Punimet për ndërtimin e këtij aneksi filluan në gjysmën e
dytë të tetorit 2018 dhe përfunduan në fund të nëntorit 2018. Kostoja e përgjithshme e këtij projekti
ishte 2.252 € dhe në këtë çmim hyjnë vetëm metarialiet ndërtimore dhe pajisjet e nevojshme, sepse të
gjitha punët (ndërtimore, instaluese etj.), i kryen punëtorët e KRU-B. Edhe në këtë rast KRU-B nuk
shpenzoi asnjë cent për punë. Pra, ky aneks u ndërtua nga punëtorët e KRU-B me investimet-shpenzimet
e KRU-B;
7. Mbjellja e rreth 100 drunjëve frutorë dhe dekorativ rreth e rrotull oborrit të KRUB, filloi në pjesën
e parë dhe përfundoi në pjesën e dytë të muajit nëntor 2018, pa shpenzuar asnjë cent nga buxheti i
kompanisë. Drunjët u përzgjedhën dhe u nxorrën nga oborri – parku i FPPU Pleshinë dhe nga bjeshka e
Pleshinës afër FPPU, nën drejtimin dhe përkujdesjen e Muhamet Mustafës, punëtor i FPPU, i caktuar për
realizimin e këtij projekti nga KE i KRU-B. E gjithë kjo punë u realizua në baza vullnetare nga punëtorët e
FPPU-Pleshinë dhe të KRU-B-Ferizaj;
8. Vendosja e valvulës shkarkuese Ø 400 në Ujëmbledhësin e Lumit të Madh në Jezerc, në muajin
nëntor 2018. Vendosja e kësaj valvule i ka zvogëluar në masë të konsiderueshme-potghuajse i ka
përgjysmuar problemet me shkarkimin e prurjeve të llumit dhe metarialeve tjera inerte, në rastet e të
reshurave dhe vërshimeve, të cilat i kanë shkaktuar probleme të mëdha FPPU-Pleshinë në furnizim dhe
trajtim të ujit, sepse ky ujëmbledhës përbën rreth 60 % të furnizimit të FPPU me ujë të patrajtuar;
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9. Më 19.09.2018, në kabinetin e UD Ministrit të MMPH, Fatir Matoshi, u nënshkrua MARRËVESHJA
PËR PROGRAMIMIN E BORXHIT MES KRU-ve DHE MMPH-së. Përprogramimin e borxhit të
përgjithishëm të KRU-B në vlerë prej 75,072.82 €, e grumbulluar brenda viteve 2007-2017, në emër të
KRU-B e nënshkroi KE i KRU-B, Xhabir Morina. Borxhi duhet të shlyhet brenda periudhës 5 (pesë)
vjeçare 21018-2022, me këste vjetore të barabarta prej 20% të vlerës së borxhet prej 15,014.56 €, duke filluar
nga viti 2018. Nënshkrimi i kësa marrëveshjeje, i mundësoi KRU-B vazhdimin e leve ujore sipas kushteve të
parapara ligjore dhe licencimin për operim nga ARRU;
10. Më 24.09.2018, KRU-B i mori 4 (katër) vendime nga MMPH-Sekretari i Përgjithshëm i MMPH,
Arben Çitaku, për VAZHDIMIN E LEJEVE UJORE me afate 5 (pesë) vjeçare, për shfrytëzimin e ujit
nga këto burime: 1. Lumi i Madh-Jezerc, 2. Lumi i Vogël-Neredime e Ep., 3. Përroi i Sylës-Pleshinë e
Ep. dhe 4. Përroi i Pukës-Pleshinë e Ep.;
11. Më 25.09.2018, në zyret e ARRU-së në Prishtinë u u zhvillua ceremonia e ndarjes (vazhdimitpërtëritjes) solemne të LICENCAVE TË SHËRBIMIT për 7 (shtatë) KRU-të e Kosovës dhe NH IbërLepenci. Me këtë rast, Licencën për Shërbime me nr. L-06/2018, të vlefshme për periudhën 8 (tetë)
vjeçare 25.09.2018 – 25.09.2026, në emër të KRU-B e mori Xhabir Morina, KE i KRU-B;
12. Gjatë korrikut 2018 dhe deri në filim të gushtit 2018, u bë pastrimi, risistemimi, rregullimi dhe
rikonstruktimi i Depos Kryesore të KRU-B, duke shtuar rafta të ri prej dërrasave për sistemimin dhe
renditjen më të mirë të materialeve të ndryshme të punës dhe dokumentacionit të KRU-B. Njëkohësisht, nga
depoja u larguan një sasi e konsiderueshme e matereialeve dhe dokumentacionit tepër të vjetëruar, të
dëmtuar, të papërdorshëm dhe të panevojshëm për t’u mbajtur në depo.
- Në të njëjtën kohë, u punua në ndërtimin - përshtatjen e depos së hapur, ngjitur me garazhën e autoparkut
(në nënstrehën e mbuluar), duke e rrethuar me rrjetë dhe derë metalike (u punua - saldua nga punëtorët e
KRU-B) për ta mbajtur të mbyllur. Të gjitha punët për ndërtimin - përshtatjen e kësa depoje u bënë nga
punëtorët e KRU-B. Në këtë mënyrë, KRU-B u bë edhe me një depo shtesë të cilën nuk e kishte më parë;
13. Gjatë muajve korrik - gusht 2018 u bë pastrimi i oborrit të KRU-B nga materialet e ndryshme
inerte, mbeturinat dhe barishtet e egra dhe mbushja e rrafshimi i oborrit me zhvavor. Nga oborri i
KRU-B u larguan edhe një numër i konsiderueshëm e gypave të azbestit të dimensioneve të ndryshme (tepër
të vjetër dhe pjesërisht të dëmtuar), të cilët ishin aty për një kohë tepër të gjatë. Këta gypa u dërguan në
oborrin e FPPU-Pleshinë, duke e liruar kështu një hapësirë të konsidereueshme të oborrit të KRU-B, tepër të
nevojshme për veprim dhe operim më të shpejtë e më të lehtë në këtë hapësirë edhe ashtu të pamjaftueshme
për nevojat e KRU-B. E gjithë kjo punë u bë në baza vullnetare nga punëtorët e KRU-B;
14. Me qëllim të krijimit të kushteve më të mira dhe më të përshtatshme të punës për punëtorët e
administratës së KRU-B, prej qershorit deri në dhjetor 2018 janë vendosur tre kondicionerë - klima në zyre
të ndryshme (910 €); janë blerë dy printerë multifunksionalë (320 €) dhe janë shtruar me laminat dy zyre
(299.45 €);
15. Me qëllim të rregullimit pamjes dhe ambientit të jashtëm të KRU-B, gjatë korrikut dhe shtatorit
2018 është rregulluar reklama ndriçuese me emërtimin dhe logon e kompanisë (e cila kishte qenë e dëmtuar
dhe jofunksionale për një kohë të gjatë) dhe janë vendosur pesë tabela treguese në parkingun zyrtar të KRUB (më parë aty kishte qenë vetëm një tabelë treguese e vogël dhe krejt jofunksionale), në të cilat tabela
tregohet - shkruhet se kush ka të drejtë parkimi në ato vendparkime (kostoja e përbashkët = 207 €);
16. Me qëllim të ruajtës dhe mbajtjes në gjendje funksionale dhe të sigurt të sistemit elektrik të FPPU
- Pleshinë, në shtator 2018, është blerë një ndërprerës rrjet – gjenerator i tipit Compact, për kyçje shkyçje automatike dhe manuale me motor mekanizëm, bllokadë mekanike dhe elektrike etj. (1999 €);
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II.4 Sygjerime dhe propozime për rritjen e performancës së KRU-B
II.4.1 Luftimi i dukurive negative
-Konsumatorët pa ujëmatësa,
-Konsumatorët ilegal,
-Konsumatorët me konsum enorm,
-Konsumatorët që kanë ujëmatës, por të paregjistruar në kompani,
-Humbjet e ujit,
-Defektet në rrjet si pasojë e amortizimit të rrjetit,
-Ujëmatësit jo funksional,
-Pengesat e instalimit të ujëmatësve në banesa,
-Pengesat për qasje në ujëmatësat individual,
-Pagesat e parregullta të institucioneve,
-Rritja e shpenzimeve të energjisë elektrike dhe karburanteve,
-Infrastruktura e dëmtuar nëntoksore.
II.4.2 Drejtimet e rritjes-forcimit të aktiviteti
-Shtimi i sasisë së prodhimit të ujit,
-Mirëmbajtja më e mirë të rrjetit,
-Zgjerimi i rrjetit të ujësjellësit,
-Zhvillimi i mëtutjeshëm i sistemit informativ të menaxhmentit,
-Rritja e stabilitetit financiar,
-Rritja e disciplines në punë,
-Përmirësimi i marrëdhënieve me konsumatorë,
-Instalimi i ujëmatësve shtëpiak dhe zonal,
-Riorganizimi i punës etj.
II.4.3 Matja sa më e saktë e ujit të prodhuar dhe të shpenzuar
-Instalimi i ujëmatësave individual,
-Instalimi i ujëmatësave zonal,
-Instalimi i ujëmatësave të prurjes në sistemet rurale,
-Kontrollimi i saktësisë së leximit të ujëmatësve nga ARRU,
-Vendosja e ujëmatësave me lexim nga largësia etj.
II.4.4 Zbulimi dhe eliminimi i lidhjeve ilegale
-Përmes pilot-zonave,
-Përmes ekipit të mappingut,
-Përmes ekipeve për verifikim dhe shkyçje etj.
II.4.5 Rritja e shkallës së arkëtimit
-Rastet sociale dhe minoritetet të adresohen tek qeveria,
-Aplikimi i shkyçjeve individuale,
-Riprogramimi i borxheve,
-Aplikimi i rasteve me borxhe më të mëdha tek përmbaruesi privat,
-Vetëdijësimi i konsumatorëve përmes mediave,
-Procedimi i konsumatoreve ne gjykatë etj.
II.4.6 Mirëmbajtja efikase e rrjetit të ujësjellës-kanalizimit
-Detektimi i planifikuar i rrjedhjeve,
-Sanimi në kohë i defekteve dhe rregullimi i infrastrukturës etj.
II.4.7 Zgjerimi i mbulueshmërisë së zonës së shërbimit
-Marrja në menaxhimi i sistemeve të reja të ujësjellësve në zonat rurale deri në fund të vitit,
-Zgjerimi i mbulueshmërisë së rrjetit, të cilin e kemi në menaxhim.
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II.4.8 Zhvillimi i mëtejshëm i Sistemit të Menaxhimit të Informacionit (SMI)
-Modifikimi i Pasqyrave Financiare në modulin e kontabilitetit,
-Zhvillimi më tutje i Modulit të Faturimit dhe Financave,
-Trajnimi i stafit për modulin e kontabilitetit dhe faturimit.
II.4.9 Zhvillimi i mëtejshëm i Sektorit të Marrëdhënieve me Konsumatorë (SMK)
-Angazhimi i telefonit kujdestar 24/7,
-Mbajtja e ditarit të thirrjeve,
-Zhvillimi i web-faqes dhe e-mail adresës për pranimin e ankesave nga konsumatorët,
-Përpilimi i broshurës dhe publikimi i saj në web-faqen e kompanisë,
-Zhvillimi i procedurave për shqyrtimin e ankesave etj.
II.5 Faktorët të cilët ndikojnë në të ardhmen e KRU-B
-Zhvillimi ekonomik, rritja e numrit të banorëve dhe industria e ndërtimit, kanë një ndikim të theksuar në
zgjerimin e zonës së shërbimit të KRU,
-Shfrytëzimi i mundësive të përfitimit të granteve, donacioneve, apo mbështetjes me kredi të leverdishme
ekonomikisht nga bankat,
-Aplikimi i teknologjive moderne operative,
-Aplikimi i teknologjisë moderne informative,
-Aplikimi i teknologjisë moderne të analizave kimike dhe bakteriologjie të ujit,
-Rekrutimi i stafit me përgatitje të lartë rofesionale etj.

II.6 Trajnimi-zhvillimi i stafit
Riorganizimi i punës, ndryshimet e vazhdueshme strukturore që kanë si synim fleksibilitet më të madh në
punë dhe përshtatje me mjedisin e punës, janë treguesit kryesor që trajnimet për zhvillimin e stafit duhet të
jetë një proces i vazhdueshëm d h e me ndikim pozitiv në rritjen e efikasitetit të kompanisë. Përmes këtij
procesi synohet të arrihet një përmirësim i aftësive dhe kualifikimkit profesional të punëtorëve, sepse çdo
punë ka specifikat e veta. Nevojat për trajnime janë evidente në të gjithë sektorët (financiar, teknik,
administrative etj.
Gjatë vitit 2018, janë mbajtur disa trajnime nga Autoriteti Rregullator për Shëlrbimet e Ujit (ARRU),
Shoqata e Ujësjellësit dhe Kanalizimit të Kosovës (SHUKOS), Shoqata e Ujësjellësit dhe Kanalizimit të
Shqipërisë (SHUKALB), Danube Water Program, European Benchmarking Co-operation (programe të
IAWD), Qeveria e Kosovës etj. Trajnimet janë mbajtur në lëmin e financave, kualietit të ujit, humbjeve të
ujit, proceseve të ndryshme operative etj., qëllimi i të cilave ka qenë përgatitja e stafit të kompanisë për
punë më efikase dhe efektive.
II.7 Një pasqyrë e të priturave për vitin 2019
-Rritja e faturimit,
-Rritja e arkëtimit,
-Zvoglimi i humbjeve të ujit,
-Eliminimi i faturimeve dhe pagesave paushalle,
-Arritja e caqeve të Planit të Biznesit 2018-2020.
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III
RAPORTET VJETORE TË PUNËS TË DEPARTAMENTEVE TË KRU-B
III. 1 Raporti vjetor i Departamentit të Prodhimit dhe Përpunimit të Ujit (DPPU)
Viti kalendarik 2018, karekterizohet si vit mjaft i mirë, si për prodhimin e ujit të pijshëm, ashtu edhe për
cilësinë e ujit të pijshëm. Duke pasur parasysh vështërsitë e gjashtë mujorit të pare të vitit, të shkaktuara nga
reshjet e shumta, është arritur që kjo gjendje të menaxhohet me sukses, si brënda Fabrikës së Prodhimit dhe
Përpunimit të Ujit (FPPU) në Pleshinë, ashtu edhe te ujëmbledhësit prej të cilëve fabrika furnizohet me ujë të
papërpunuar.
Në tabelën 1.1 paraqitet sasia e ujit të prodhuar në vitin 2018, krahasuar me dy vitet paraprake
Viti
Emërtimi
Prodhimi m3

2016

2017

2018

Realizimi m3

L/sek.

Index

Realizimi m3

L/sek.

Index

Realizimi m3

L/sek.

Index

5.697,626

180,7

90.4%

5.888,546

186,8

93.4%

6.108,130m3

193.7

96.8%

Tabela 1.1
Koment:
Duke pasur parasysh kustet e disfavorshnme atmosferike për prodhimin-trajtimin e ujit në gjashtë mujorin e
pare, poër faktin se uji i patrajtuar merrett derjtëpërdrejtë nga lumejtë, pa pasur ndonjë impiant fundrrimi deri
në FPPU, është arritur në këtë vit të ngritet kuota e prodhimit në nivel më të lartë se në vitët paraprake. Kjo
është arritur falë punës operative, si në fabrikë ashtu edhe në teren. Pra, viti 2018 karakterizohet si viti më
prodhimin më të lartë të ujit të pijshëm në tre vitet e fundit, ashtu sikurse është paraqitur në Tab. 1.1.
Në tabelën 1.2 paraqiten humbjet operative dhe shpërlarja e filtrave në vitin 2018, krahasuar me dy vitet
paraprake
Viti
Emërtimi
Humb.Oper.

2016
Humbjet
l/s
3.89 l/s

Index
1.92%

2017
Larja
e filtrave
1,494

Humbjet
l/s
3.7 l/s

Index
1,82%

2018
Larja
e filtrave
1,392

Humbjet
l/s
3.2 l/s

Index
1.57%

Larja
e filtrave
1,190

Tabela 1.2
Koment:
Sa i përket larjës së filtrave, viti 2018 është viti me kuotën më të ultë të larjës së filtrave, në krahasim me
vitet paraprake. Larja e filtrave shkakton rritjen e shpenzimeve të energjisë elektrike e të kemikateve, rritjen
e amortizimit të pajisjeve dhe humbjeve operative. Pra, viti 2018 është vit shumë më i mirë, në krahasim me
dy vitet peraprake, sa i përket zvoglimit në masë të madhe të larjës të filtrave dhe zvoglimit maksimal të
humbjet operative, ashtu sikurse është paraqitur në tabelën 1.2.
Në tabelën 1.3 paraqiten ndërprerjet e planifikuara të ujit të trajtuar në vitin 2028, krahasuar me dy vitet
paraprake
Viti
Emërtimi
Ndërp.planifik.

2016
Ndërprerjet
në orë
768 h

2017
Mesatarja
Vjetore
2,1 h

Ndërprerjet
në orë
646 h

2018
Mesatarja
vjetore
1.76 h

Ndërprerjet
në orë
359 h

Mesatarja
vjetore
0.91 h

Tabela 1.3
Koment:
Duke pasur parasysh prodhimin më të lartë të ujit të përpunuar dhe larjen më të rrallë të filtrave, ndërprerjet e
planifikuara të ujit në vitin 2018, kanë qenë pothuajse 100% më të ulta se në dy vitet paraprake. Diuhet se në
ndërprerjet e planifikuara të ujit, rolin kryesor e luajnë prodhimi dhe larja e filtrave, sepse çdo larje e një
filtri, shkakton humbjen e 85-90 m3 ujë të përpunuar. Siç shihet në Tab. 1.3, ndërprerjet mesatare të ujit në
çdo 24 orë gjatzë vitit, kanë qenë vetëm 1 (një) orë.
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Në tabelën 1.4 paraqiten shpenzimet e alumin sulfatit dhe klorit të gaztë, apo të hypoklorit natriumit në vitin
2018, krahasuar me dy vitet paraprake
Viti

2016

2017

2018

Emërtimi

Al.Sulfat

Gr/m3H2O

CL2Klori

Al.Sulfat

Gr/m3H2O

CL2Klori

Al.Sulf.

Gr/m3H2O

CL2Klori

Daljet

86,550 kg

15.2 gr/m3

3,560 kg

81,100
kg

13.8 gr/m3

3,500 kg

89,400
kg

14.7gr/m3

3.400 kg

Hip.Nat

Hip.Nat

Hip.Nat

650 kg

600 kg

1100 kg

Tabela 1.4
Në abelën 1.4.1 paraqiten hyrjet e kemikateve në FPPU - gfurnizimi i FPPU me kemikate
Viti

2016

2017

2018

Emërtimi

Al.Sulfat

Cl2-Klori

Hip.Nat.

Al.Sulfat

Cl2-Klori

Hip.Nat.

Al.Sulfat

Cl2-Klori

Hip.Nat.

Hyrjet

79,660 kg

2,950 kg

1,250 kg

78,280 kg

3,500 kg

0%

87,380 kg

2.950kg

1100 kg

Tabela 1.4.1
Koment:
Shpenzimet e alumin slfatit në vitin 2018 kanë qenë më të larta se në dy vitet paraprake për dy arsye. Së pari,
për shkak të prodhimit dukshëm më të lartë të ujit të përpunuar-trajtuar se në dy vitet paraprake dhe së dyti,
për shkakun se gjashtë mujori i parë i vitit 2018 ishte me të reshura intensive (shiko Tab.1.4.1).
Sa i përket shpenzimeve të klorit të gaztë dhe hipoklorit natriumit, ato janë pothuajse standarde me vitet
paraprake duke, prejashtuar hipoklorit natriumin, i cili është shjpenzuar më shumë (shiko Tab.1.4.1).
Sa i përket furnizimit me kemikatëve, rezervat barten nga viti në vit. Kështu, nga viti 2018 për në vitin 2019
janë bartur 18.66 ton rezerva të alumin sulfatit dhe 300 kg rezerva të klorit të gaztë.
Në tabelën 1.5 paraqiten shpenzimet e derivateve dhe puna e gjeneratorit në orë, krahasuar me dy vitet
paraprake
Viti
Emërtimi
Index

2016

2017

2018

Hyrje/naftë

Dalje/naftë

Orë/pune

Hyrje/naftë

Dalje/naftë

Orë/pune

Hyrje/naftë

Dalje/naftë

Orë/pune

2,000 l

1,320 l

179 h

0%

800 l

104 h

1000 l

515 l

83 h

Mbetja-2015
450 l

Mbetja2016
1,130 l

Mbetja2017
330 l

Tabela 1.5
Koment:
Shpenzimet në derivateve në vitin 2018, në krahasim me dy vitet paraprake janë reduktuar në masë të madhe,
si rrezultat i stabilitetit të furnizimit me energji elektrike (shiko Tab. 1.5).
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III. 2 Raporti vjetor i Departamentit të Shitjes së Ujit dhe Shërbimeve për Ujësjellës
dhe Kanalizim (DSHUSHUK)
Gjatë vitit 2018, DSHUSHUK ka vazhduar të zhvilloj aktivitetet e parapara në faturim, arkëtim, vendosje të
ujematësve, verifikim dhe shkyçje të ujëmatësve. Gjatë këtij viti janë zhvilluar edhe disa aktivitete të
ndryshme, duke i kushtuar rëndësi të veçantë arkëtimit në biznese dhe ekonomi familjare. Janë bërë edhe
kontrollime të ujëmatësve si dhe verifikime të kyçjeve ilegale të konsumatorëve.
III.2.1 Treguesit kryesor të perfomancës së DSHUSHUK
Të dhënat kryesore të performancës së DSHUSHUK- Ferizaj, Kaçanik dhe Hani i Elezit
Nr

Përshkrimi

Njësia

Vlera

1

Faturimi i përgjithshëm i ujit

m³

3,349,678.00

2

Konsumatorët shtëpiak

m³

2,862,255.10

3

Konsumatorët komercial

m³

247,535.40

4

Konsumatorët institucional

m³

239,887.00

5

Konsumatorët e rexhistruar

nr

30,311.00

6

Konsumatorët e faturuar

nr

28,793.00

7

Konsumatorët shtëpiak

nr

25,902.00

8

Konsumatorët komercial

nr

2,717.00

9

Konsumatorët institucional

nr

174.00

10

Ngarkesa financiare

€

2,129,504.00

11

Konsumatorët shtëpiak

€

1,591,420.02

12

Konsumatorët komercial

€

281,717.55

13

Konsumatorët institucional

€

256,366.43

14

Arkëtimi i përgjithshëm

€

1,704,218.02

15

Konsumatorët shtëpiak

€

1,293,467.81

16

Konsumatorët komercial

€

294,853.97

17

Konsumatorët institucional

€

115,896.24

18

Shkalla e arkëtimit

%

80.03

19

Konsumatorë me ujëmatës

Nr

27,346.00

20

Konsumatorë të rinjë

Nr

2,415

III.2.2 Uji i faturuar në m³ në vitin 2018, krahasuar me vitin 2017
Arsyet kryesore të humbjeve të ujit janë: rrjeti i amortizuar i gypave, defektet e shpeshta në rrjetin e
ujësjellësit, konsumatorët pa ujëmatës, leximi i pasaktë i orëve, keqpërdorimet në rrjet, kyçjet e dyfishta në
rrjet, kyçje ilegale etj. Konsiderojmë se humbjet e përgjithshme të ujit, mund të ndahen në 50% humbje
teknike dhe 50% humbjeve komerciale-administrative.
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Paraqitja tabelare e ujit të faturuar në m3 në vitin 2018, krahasuar me vitin 2017 dhe ndryshimi në %
Përshkrimi

Realizimi 2017
m3

Realizimi 2018
m3

Ndryshimi
m3

Ndryshimi
%

Janar
244,528.50
269,372.50
+24,844.00
+10.16
Shkurt
257,095.50
312,788.00
+55,692.50
+21.66
Mars
290,933.00
273,992.50
-16,940.50
-5.82
Prill
286,923.51
280,360.50
-6,563.01
-2.29
Maj
271,637.50
265,678.00
-5,959.50
-2.19
Qershor
278,281.50
281,029.50
+2,748.00
+0.99
Korrik
317,139.00
300,077.00
-17,062.00
-5.38
Gusht
314,336.99
293,198.00
-21,138.99
-6.72
Shtator
284,923.50
277,885.50
-7,038.00
-2.47
Tetor
272,944.50
295,728.00
+22,783.50
+8.35
Nëntor
254,437.00
263,541.50
+9,104.00
+3.58
Dhjetor
261,661.50
236,027.00
-25,634.50
-9.80
Gjithsej
3,334,842.00
3,349,678.00
+14,835.50
+0.44
3
3
-Në vitin 2017, sasia e përgjithshme e ujit të faturuar në m ishte 3,334,842.00 m , ndërsa në vitin 2018 ky
faturim ishte 3,349,678.00 m3, +14,835.50 m3 ose në përqindje +0.44% më shumë se në vitin paraprak.
Paraqitja grafike e ujit të faturuar në m3 në vitin 2018, krahasuar me vitin 2017

III.2.3 Sasia e ujit të faturuar në m3 me ujëmatës në vitin 2018, krahasuar me vitin 2017
Paraqitja tabelare e ujit të faturuar me ujëmatës në m3 në vitin 2018, krahasuar me vitin 2017 dhe ndryshimi
në %
Realizimi 2017
Realizimi 2018
Ndryshimi
Ndryshimi
Përshkrimi
m3
m3
m3
%
Janar
Shkurt
Mars
Prill
Maj
Qershor
Korrik

205,756.50
219,364.50
254,590.00
250,887.50
236,129.50
242,812.50
282,382.00

236,921.50
280,766.00
242,297.50
275,217.50
260,585.00
275,961.50
295,034.00

+31,165.00
+61,401.50
-12,292.50
+24,330.00
+24,455.50
+33,149.00
+12,652.00
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Gusht
280,267.00
288,205.00
+7,938.00
+2.83
Shtator
251,234.50
272,892.50
+21,658.00
+8.62
Tetor
240,104.50
290,710.00
+50,605.50
+21.08
Nëntor
221,687.00
258,548.00
+36,861.00
+16.63
Dhjetor
229,040.50
231,034.00
+1,993.50
+0.87
Gjithsej
2,914,256.00
3,208,172.50
+293,916.50
+10.09
3
3
-Në vitin 2017, sasia e ujit të faturuar me ujëmatës në m ishte 2,914,256.00 m , ndërsa në vitin 2018 ky
faturim ishte 3,208,172.50 m3, +293,916.50 m3 ose në përqindje +10.09% më shumë se në vitin paraprak.
Paraqitja grafike e ujit të faturuar me ujëmatës në m3 për vitin 2018, krahasuar me vitin 2017

III.2.4 Uji i faturuar në vlerë monetare € në vitin 2018, krahasuar me vitin 2017
Paraqitja tabelare e ujit të faturuar në vlerë monetare € në vitin 2018, krahasuar me vitin 2017 dhe ndryshimi
në %
Përshkrimi

Realizimi 2017
€

Realizimi 2018
€

Ndryshimi
€

Ndryshimi
%

Janar

154,470.79

176,977.05

+22,506.26

+14.57

Shkurt

160,783.43

216,694.12

+55,910.69

+34.77

Mars

175,830.99

172,037.00

-3,793.99

-2.16

Prill

181,092.94

177,816.19

-3,276.75

-1.81

Maj

169,495.42

170,443.13

+947.71

+0.56

Qershor

175,620.61

176,291.91

+671.3

+0.38

Korrik

191,579.15

186,812.96

-4,766.19

-2.49

Gusht

190,428.91

182,664.59

-7,764.32

-4.08

Shtator

174,406.22

170,869.03

-3,537.19

-2.03

Tetor

161,706.12

178,482.74

+16,776.62

+10.37

Nëntor

161,343.50

166,981.58

+5,638.08

+3.49

Dhjetor

170,805.08

153,433.70

-17,371.38

-10.17

Gjithsej
2,067,570.00
2,129,504.00
61,934.00
2.99
-Në vitin 2017, sasia e ujit të faturuar në vlerë monetare € ishte 2,067,567.00 €, ndërsa në vitin 2018 ky
faturim ishte 2,129.70 €, +61,955.70 € ose në përqindje +2.99% më shumë se në vitin paraprak.
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Paraqitja grafike e ujit të faturuar në vlerë monetare € në vitin 2018, krahasuar me vitin dhe 2017

III.2.5 Arkëtimi në vlerë monetare € në 2018, krahasuar me vitin 2017
Paraqitja tabelare e arkëtimit në vlerë monetare € në vitin 2018, krahasuar me vitin 2017 dhe ndryshimi në %
Përshkrimi

Realizimi 2017
€

Realizimi 2018
€

Ndryshimi
€

Ndryshimi
%

Janar

103,689.57

123,153.51

+19,463.94

+18.77

Shkurt
Mars

128,306.65
139,419.11

116,115.93
122,555.97

-12,190.72
-16,863.14

-9.50
-12.10

Prill
Maj

138,276.34
134,256.52

128,360.00
138,908.55

-9,916.34
+4,652.03

-7.17
+3.47

Qershor
114,600.81
119,660.19
+5,059.38
+4.41
Korrik
179,507.52
184,903.79
+5,396.27
+3.01
Gusht
196,366.33
167,474.74
-28,891.59
-14.71
Shtator
124,389.44
135,221.51
+10,832.07
+8.71
Tetor
143,092.57
160,504.41
+17,411.84
+12.17
Nëntor
138,281.15
147,955.62
+9,674.47
+7.00
Dhjetor
131,998.33
159,403.80
+27,405.47
+20.76
Gjithsej
1,672,184.34
1,704,218.02
+32,033.68
+1.92
-Në vitin 2017, arkëtimi në vlerë monetare € ishte 1,672,184.343 €, ndërsa në vitin 2018 ky arkëtim ishte
1,704.218.02 €, +32,033.68 € ose në përqindje +1.92% më shumë se në vitin paraprak.
Paraqitja grafike e arkëtimit në vlerë monetare € në vitin 2018, krahasuar me vitin 2017
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III.2.6 Numri i faturave të lëshuara dhe numri i ujëmatësve të vendosur në vitin 2018, krahasuar
me vitin 2017
III.2.6.1 Numri i faturave të lëshuara në vitin 2018, krahasuar me vitin 2017
Në vitin 2018 është rritur numri i konsumatorëve të faturuar për 2.415 konsumatorë të faturuar, ose 9.16%
më shumë se në vitin 2017 (shiko tabelën më poshtë). Në këtë rritje kanë ndikuar disa faktorë:
-Ndërtimi i shtëpive dhe objekteve të reja të banimit kolektiv,
-Legalizimi i konsumatorëve ilegal,
-Marrja në menaxhim e disa fshatrave (Fshati i Vjetër, Bibaj, Prelez i Jerlive, Prelez i Muhaxherëve dhe
Surqinë) dhe
-Marrja në menaxhim e ujësjellësit të Komunës së Hanit të Elezit.
III.2.6.2 Numri i ujëmatësve të vendosur në vitin 2018, krahasuar me vtin 2017
Gjatë vitit 2018 është zhvilluar një aktivitet i gjërë dhe i gjithanshëm për zëvendësimin e ujëmatësve
(UM) me defekte të ndryshme dhe vendosjen e UM të rinjë. Ky aktivitet i gjithanshëm gjatë vitit
2018, ka rezultuar me vendosjen e 2.726 UM të rinjë, ose 11.07% më shumë se në vitin 2017 (shiko tabelën
më poshtë).
Paraqitja tabelara e numrit të faturave të lëshuara dhe numrit të konsumatorëve me UM në vitin 2018,
krahasuar me vitin 2017 dhe ndryshimi në %
Përshkrimi

Realizimi 2017
Nr

Realizuar 2018
Nr

Ndryshimi
Nr

Ndryshimi
%

Faturat e lëshuara

26,378.00

28,793.00

+2,415.00

+9.16

Konsumatorët me UM

24,620.00

27,346.00

+2,726.00

+11.07

-Në vitin 2017, numri i faturave të lëshuara ishte 26,378.00, ndërsa në vitin 2018 ky numër u rrit në
28,793.00, +2.415.00 ose në përqindje 9.16 % më shumë se në vitin paraprak.
-Në vitin 2017, numri i konsumatorëve me UM ishte 24,620.00, ndërsa në vitin 2018 ky numër u rrit në
27,726.00, +2.726.00 ose në përqindje 11.07 % më shumë se në vitin paraprak.
Paraqitja grafike e numrit të faturave të lëshuara dhe numrit të konsumatorëve me UM në vitin 2018,
krahasuar me vitin 2017

Adresa: Rr. Enver Topalli 45, Ferizaj 70000

33

Raporti vjetor 2018

III. 3 Raporti vjetor i Departamentit të Humbjeve të Ujit (DHU)
Departamenti i Humbjeve të Ujit (DHU) është funksionalizuar me Vendimin e Kryeshefit Ekzekutiv të datës
1,11.2018 me nr. protokoli 2202 dhe në kuadër të këtij vendimi është përcaktuar edhe struktura organizative
e departamentit dhe detyrat e punës së departamentit.
DHU ka dy sektorë:
1.Sektori i Humbjeve Komerciale të Ujit dhe
2.Sektori i Humbjeve Teknike të Ujit
Pas funksionalizimit të DHU, fillimisht është bërë plani i veprimit për dy sektorët, ku përfshihen detyrat dhe
obligimet sipas përshkrimit në vendim.
III.3.1 Sektori i Humbjeve Komerciale të Ujit
Sipas planit të veprimit ky sektor, fillimisht, ka bërë ndarjen e konsumatorëve për të cilët dyshohet se bëjnë
më shumë keqpërdorime, duke filluar nga objektet e banimit kolektiv në ndertim e sipër dhe tek ata me taksë
fikse. Nga këto lista, janë verifikuar të gjitha objektet e banimit kolektiv në ndërtim e sipër dhe me pastaj ka
filluar edhe verifikimi i konsumatorëve me taksë fikse. Pas verifikimit të konsumatorëve të objekteve në
ndërtim e sipër, është bërë edhe raporti teknik i cilli është përcjellë te departamenti përkatës (Departamenti i
Shitjes së Ujit) për marrjen e masave sipas ligjit dhe rregulloreve në fuqi.
III.3.2 Sektori i Humbjeve Teknike të Ujit
Ky sektor, fillimisht, ka hulumtuar për matjen e ujit të prodhuar (përpunuar), ku rezulton se pjesa më e
madhe e pikave të prodhimit (përpunimit) të ujit nuk kanë matje. Në tabelën e më poshtme janë paraqitur të
gjitha pikat prodhuese (përpunuese) të ujit dhe matja-mos matja e ujit të prodhuar (përpunuar).
Pika prodhuese
1.Pleshinë
2.Varosh
3.Gurëz
4.Rahovicë
5.Mirash
6.Cërnillë
7.Surçinë
8.Bablak
9.Te pishat
10.Dremjak
11.Kaçanik-1
12.Kaçanik-2
13.Glloboçicë
14.Glloboçicë
15.Dimcë

Zona
e shërbimit
Ferizaj
Ferizaj
Ferizaj
Ferizaj
Ferizaj
Ferizaj
Ferizaj
Ferizaj
Ferizaj
Ferizaj
Kaçanik
Kaçanik
Kaçanik
Hani i Elezit
Hani i Elezit

Ka UM zonal
Matja bëhet vetëm në hyrje
Ka UM dhe është funksional
Ka UM, por nuk funksionon
Ka UM dhe është funksional
Ka UM, por nuk funksionon
Ka UM dhe është funksional
Ka UM, por nuk funksionon
Ky burim është jashtë funksionit

Nuk ka UM zonal
Nuk ka
Nuk ka
Nuk ka
Nuk ka
Nuk ka
Nuk ka
Nuk ka
-

Ky sektor ka bërë edhe verifikimin e disa rrjedhjeve, të cilat pas paraqitjes kanë pasë një kohëzgjatje prej 24
orëve e më shumë deri në sanim. Duke u bazuar në rregullat teknike, është bërë llogaritja e sasisë së ujit të
rrjedhur për secilin defekt (gjatë nëntorit dhe dhjetorit 2018)
Për aktivitetin në DMA-2 (zona e dytë e përcaktuar për zvoglimin e humbjeve të ujit, Lloshkobare etj.), janë
mbajtur disa takime me donatorin (përfaqësuesin) dhe në hollësi janë diskutuar dhe parë problemet e hasura
gjatë verifikimit të kësaj zone. Janë marrë edhe rezultatet e matjeve të ujit nga Stacioni i Pompave në Kosinë
dhe Rezervoari te Pishat. Sipas këtyre matjeve ka rezultuar se në këtë zonë ka humbje të ujit në gypin
transportues nga Stacioni i Pompave e deri te rezervoari, deri në 60%. Puna në këtë zonë po vazhdon duke
bërë edhe matje tjera si dhe përgatitja e të dhënave për investim.
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Viti 2018 nuk ka qenë vit shumë i favorshëm për zvoglimin e humbjeve të ujit dhe kjo shihet nga paraqitjet e
mëposhtme tabelarre dhe grafike e të dhënave:
Nga e tërë sasia e ujit të prodhuar në vitin 2018 prej 8,982,619.20 m3, janë faturuar 3,349,677.50 m3,
ndërsa, humbjet e ujit janë 62.70%.
Paraqitja tabelare e ujit të prodhuar në m 3, ujit të faturuar në m3 dhe humbjeve të ujit në m3 dhe %
Muaji

Nr
i konsumatorëve

Uji i prodhuar m³

Uji i fat. m³

Humbjet m³

Humbjet %

Janar

26,441.00

769,418.76

269,372.50

500,046.26

64.99

Shkurt

26,648.00

694,958.88

312,788.00

382,170.88

54.99

Mars

26,764.00

769,418.76

273,992.50

495,426.26

64.39

Prill

26,794.00

744,598.80

280,360.50

464,238.30

62.35

Maj

26,996.00

753,650.76

265,678.00

487,972.76

64.75

Qershor

27,070.00

744,634.54

281,029.50

463,605.04

62.26

Korrik

27,170.00

753,650.76

300,077.00

453,573.76

60.18

Gusht

27,488.00

753,620.66

293,198.00

460,422.69

61.09

Shtatator

28,072.00

744,598.80

277,885.50

466,713.30

62.68

Tetor

28,399.00

732,013.56

295,728.00

436,285.56

59.60

Nëntor

28,776.00

748,551.60

263,541.50

485,010.10

64.79

Dhjetor

28,793.00

773,503.32

236,027.00

537,476.32

69.49

Gjithsej

28,793.00

8,982,619.20

3,349,677.50

5,632,941.70

62.70

Grafiku 1. Numri i konsumatorëve të faturuar në vitin 2018
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Grafiku 2. Prodhimi i ujit - m3 në vitin 2018

Grafiku 3. Uji i faturuar – m3 në vitin 2018

Grafiku 4. Humbjet e ujit (uji i pafaturuar-UPF) – m3 në vitin 2018

Humbjet-m³
600,000.00
500,000.00

400,000.00
300,000.00
200,000.00
100,000.00
0.00

Janar

Shkurt

Mars

Prill

Maj

Qershor

Korrik

Gusht

Shtatator

Tetor

Nëntor

Dhjetor

Humbjet-m³ 500,046.26 382,170.88 495,426.26 464,238.30 487,972.76 463,605.04 453,573.76 460,422.69 466,713.30 436,285.56 485,010.10 537,476.32
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Grafiku 5. Numri i konsumartorëve në vitin 2018, krahasuar me vitin 2017

Numri i Konsumatorëve 2017-2018 (krahasimi)
29,000
28,000
27,000

26,000
25,000
24,000
23,000

1
Nr. i kons. 2018 26,441
Nr. i kons. 2017 25,379

2
26,648
25,431

3
26,764
25,603

4
26,794
25,673

5
26,996
25,734

6
27,070
25,741

7
27,170
25,879

8
27,488
25,976

9
28,072
26,122

10
28,399
26,281

11
28,776
26,293

12
28,793
26,378

Grafiku 6. Prodhimi i ujit – m3 në vitin 2018, krahasuar me vitin 2017

Grafiku 7. Faturimi i ujit – m3 në vitin 2018, krahasuar me vitin 2018

Uji i faturuar 2018-2017(karahasimi)
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300000.00
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100000.00
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50000.00
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III.4 Raporti vjetor i Departamentit Operativ (DO)
III.4.1 Sektori i Planifikimit dhe Zhvillimit
Sektori i Planifikim Zhvillimit bën edhe projektimin e projekteve kapitale për ndërrimin e rrjetit të
ujësjellësit dhe kanalizimit. Gjatë vitit 2018, investime kapitale vetanake dhe nga donatorët ishin si më
poshtë:
III.4.1.1 Investimet kapitale vetanake
Më poshtë, po i paraqesim në formë tabelare investimet kapitale vetanake në Ferizaj dhe Kaçanik, sipas
rrugëve ku është intervenuar dhe profilin e gjatësinë e gypave të instaluar.

1.Zgjimi

Ø 63

Gjatësia
m
50

2.Sadik Tafarshiku

Ø 63

55

3.Eqrem Qabej

Ø 90

80

4.Shefqet Musaraj

Ø 50

60

5.Lumni Baliu

Ø 50

60

Emri i Rrugës

Profili Ø

Emri i Rrugës

Profili Ø

Gjatësia m

1.Skënderbeu

Ø 110

607.5

Tab.2 Investimet kapitale vetanake-Kaçanik 2018

6.Fan S. Noli
Ø 50
70
Tab.1 Investimet kapitale vetanake-Ferizaj 2018
Vlera e përgjithshme e investimeve kapitale vetanake në përtërirjen e infrastrukturës - rrjetit të ujësjellësit në
Kaçanik dhe Ferizaj, është 2.717.91 €.
III.4.1.2 Investimet kapitale nga donatorët
Eshtë bërë ndërtimi i rezervoarit me vëllim V = 1000 m³ në lokacionin afër Rezervoarit të Dushkajës në
Kaçanik. Ky rezervoar do të furnizon qytetin e Kaçanikut dhe disa fshatra në rrethinë. Rezervoari është
ndërtuar si donacion nga Bechtel&Enka në vitin 2018. Vlera monetare e këtij donacioni është 145,603.00 €.
Emërtimi i projektit
Ndërtimi i rezervoarit V = 1000 m³ - Kaçanik
Tab. 3 Investimet kapitale nga donatorët-Kaçanik 2018

Vlera e projektit €
145,603.00

III.4.2 Sektori i Mirëmbajtjës së Rrjetit të Ujesjellësit dhe Kanalizimit
Një angazhimet tjetër i kompanisë ka të bëjë me aktivitete operative në mirëmbajtjen dhe riparimin e
rrjeteve të sistemit të ujësjellësit dhe kanalizimit. Angazhimet e tilla nuk kanë qenë të pakta, duke marrë
parasysh nevojën e riparimeve të shpeshta në rrjetin e stërvjetruar, nevojën e zgjerimit të rrjetit,
domosdoshmërinë e modifikimeve të rrjetit si pasojë e ndërrimeve në ndërtimin e objekteve të reja etj. Në
vazhdim, paraqiten aktivitetet operative në mirëmbajtjen dhe riparimin e rrjeteve të sistemit të ujësjellësit
dhe kanalizimit.

III.4.2.1 Mirëmbajtja e rrjetit të ujësjellësit
Në rastet e paraqitjes së defekteve ose lajmërimet nga konsumatorët për një defekt eventual në gypat kryesor
dhe dytësor, ose në kyçjet e konsumatorëve, ekipi i mirëmbajtes shkon në vendin e defeketit dhe bënë
rregullimin e tij. Rregullimi i defekteve gjatë vitit 2018, ka vijuar si më poshtë:
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1

Intervenimet në ujësjellës
Gypi
Gypi
Muaji
kryesor
dytësor copë
copë
Janar
6
17

2

Shkurt

5

14

3

Mars

8

13

4

Prill

13

23

5

Maj

12

16

6

Qershor

14

13

7

Korrik

12

8

8

Gusht

17

11

9

Shtator

13

37

10

Tetor

29

35

11

Nëntor

17

13

12

Dhjetor

13

17

Nr

Tab. 4 Intervenimet në ujësjellës 2018

Grafiku 1 Intervenimet në ujësjellës 2018

III.4.2.2 Mirëmbajtja e rrjetit të kanalizimit
Gjithashtu, edhe në rastet e mbylljes-bllokimit eventual të rrjetit të kanalizimit dhe bllokimit të pusetave, pas
lajmërimit të konsumatorëve ose evidentimit nga ekipet tona të mirëmbajtjes, është bërë intervenimi për
pastrimin dhe debllokimin e tyre. Intervenimet në rrjetin e kanalizimit gjatë këtij viti, ishin si më poshtë:

1

Intervenimet në kanalizim
Puseta
Rrjet
Muaji
[copë]
[m]
Janar
60
1537

2

Shkurt

76

2087

3

Mars

88

2010

4

Prill

82

2632

5

Maj

82

2720

6

Qershor

82

2819

7

Korrik

109

2363

8

Gusht

85

2214

9

Shtator

79

2120

10

Tetor

75

2053

11

Nëntor

56

1516

12

Dhjetor

51

1423

Nr

Tab. 5 Intervenimet në kanalizim 2018

Grafiku 2 Intervenimet në kanalizim 2018
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III.4.3 Sektori i Autoparkut
Sektori i Autoparkut vazhdon me riparimin e automjeteve, duke bërë ndërhyrje në ndërrimin e pjesëve të
dëmtuara dhe riparime të ndryshme, sipas nevojës. Për shkak të vjetërsisë së tyre, intervenimet janë të
shumta, sikurse edhe shpenzimi i derivateve.
Nr

Muaji

Derivatet - litër

1

Janar

1618

2

Shkurt

1448

3

Mars

1714

4

Prill

1391

5

Maj

1737

6

Qershor

1756

7

Korrik

2074

8

Gusht

1629

9

Shtator

1672

10

Tetor

1796

11

Nëntor

1474

12

Dhjetor

1314

Tab. 6 Shpenzimet e derivateve 2018

Grafiku 3 Shpenzimet e derivateve 2018

III.4.4 Sektori i Cilësisë së Ujit të Ujësjellësve të Zonës Rurale
KRU-B menaxhon me 13 sisteme të furnizimit me ujë të Zonave Rurale. Sistemet rurale funksionojnë me
sistem pompash, rezervoarësh, rrjet transportues nga stacioni në rezervoarë dhe rrjet shpërdarës nga
rezervoari tek konsumatorët. Në këto sisteme bëhet kontroll në baza ditore të funksionimit të stacioneve dhe
njëkohësisht edhe rrjetit. Ndërsa, përveç kontrollit bëhet edhe dezinfektimi si dhe pastrimi i stacioneve dhe
rezervoarëve në menyrë të planifikuar, por edhe sipas nevojës.
Gjatë vitit 2018, në këto zona është vërejtur mungesë e burimeve ujore, krahasuar me zonën e sherbimit, e
sidomos në sezonën e verës dhe jemi detyruar të bëjmë redukime gjatë natës në ato sisteme ku nuk ka pasur
sasi të mjaftueshme të ujit. Kualiteti i ujit në keto sisteme, monitorohet nga Instituti Kombëtar i Shendetsisë
Publike të Kosoves (IKSHPK).
Zona/Njësia

Analizat kimike

Analizat bakterologjike

Zona Urbane

Pozitive
158

Negative
0

Pozitive
158

Negative
0

Zonat Rurale

85

4

85

4

NjO-Kaçanik

45

1

46

0

Gjithsej

288

5

289

4

98.63

1.37

98.29
1.71
%
Tab. 7 Raporti i analizave kimike dhe bakterologjike 2018
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Grafiku 4 Analizat kimike dhe bakterologjike 2018
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III.5 Raporti vjetor i Deparetamentit të Financave (DF)
Raporti vijues trajton procesin e menaxhimit të DF, proces që fillon nga procedurat e funksionimit të zbatimit të
rregullave kontabël. Të gjitha regjistrimet kontabël dhe raportimet financiare të ndërmarrjes janë prezantuar në mënyrë
sistematike duke vlerësuar dhe përmiresuar performancën mbi menaxhimin e të gjitha transaksioneve. Në këtë raport
janë paraqitur në mënyrë përmbajtësore informatat e dobishme rreth procesit të menaxhimit të regjistrimeve kontabël
dhe raportimeve financiare në kompani. Kjo mënyrë e veprimit na jep një siguri që i gjithë sistemi i menaxhimit është
bërë në bazë të procedurave dhe rregulloreve që janë në fuqi në ndërmarrje dhe po ashtu, kjo mënyrë e veprimit na jap
një siguri që janë përdorur teknika të sakta dhe të shëndosha, me evidenca të mirefillta në përputhje me menaxhimin e
raportit, duke përfshirë edhe verifikimin e tyre.
III.5.1 Kapitali dhe dividenda
Në momentin e themelimit të KRU-B, kapitali aksionar i kompanisë ishte 25.000.00 aksione me vlerë prej 1 € për
aksion. Këto të dhëna janë në Statutin e KRU-B në momentin e themelimit dhe aksionarët kryesor janë Komuna e
Ferizajt me 85.30%, aksione dhe Komuna e Kaçanikut me 14.70% aksione. Komunat kanë zgjedhur Komisionet e
Aksionarëve, të cilët perfaqësojnë interesat e aksionarit dhe raportojnë tek aksionari.
Dividenda, është fitimi i shoqerisë aksionare, i cili i ndahet aksionarit pas perfundimit të vitit me sukses dhe me
fitim. Kjo nënkupton që kompania duhet të mbuloj të gjitha shpenzimet dhe investimet e nevojshme dhe në fund, nëse
ka fitim, ta shpërndaj atë fitim për aksionarin, nëse aksionari merr vendim për ndarjen e dividendës apo për investimin e
atij fitimi.
Nga të dhënat e pasqyrave financiare, KRU-B ka realizuar fitim për periudhën 1.01.2018 - 31.12.2018 mirëpo, ky bilanc
bazohet në shitjet e kompanisë, ndërsa kompania ka problem me arkëtimin e ujit të faturuar nga konsumatorët. Pra,
kompania ka problem me likuiditetin financiar.
III.5.2 Treguesit kryesor të performancës në vitin 2018, krahasuar me vitin 2017

Paraqitja tabelare e performancës në vitin 2018, krahasuar me vitin 2017

m³
m³
m3
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
Nr
Nr
Nr
Nr
%

Realizimi
2017
7,469,233.32
3,334,842.00
2,914,256.00
2,088,131.56
2,067,570.84
20,560.72.
1,698,504.58
1,672,184.34
26,320.24
1,627,639.84
196.704,21
277,515.19
199,898.73
7,308,804.00
237,887.88
161,481.91
26,378.00
27,875.00
24,620.00
204
44.64

Realizimi
2018
8,982,619.20
3,349,677.50
3,208,173.00
2,163,196.82
2,129,506.69
33,690.13
1,724,794.46
1,704,142.06
20,652.40
1,627,849.29
13.477,42
246,167.00
192,587.76
7,772,219.00
246,386.00
133,555.25
28,793.00
30,311.00
27,346.00
204
37.29

Ndryshimi
në €/ m³/%
1,513,385.88
14,835.50
293,917.00
75,065.26
61,935.85
13,129.41
26,289.88
31,957.72
-5,667.84
209.45
-183,226.79
-31,348.19
-7,310.97
463,415.00
+8,498.12
-27,926.66
2,415.00
2,436.00
2,726.00
0
-7.35

Ndryshimi
në %
+20.26
+0.44
+10.09
3.47
2.91
63.86
1.54
1.88
-21.53
+0.01
-93.14
-11.29
-3.80
+6.34
+3.57
-17.29
+9.16
+8.74
+11.07
0
-19.71

%

93.33

94.97

+1.64

+1.75

%

80.87

80.02

-0.85

-1.05

%

1.04

1.05

0.01

+0.96

%

7.31

6.73

-0.58

-7.93

%

58.39

53.70

-4.69

-8.03

Përshkrimi

Njësia

Uji i prodhuar
Uji i faturuar
Uji i faturuar me UM
Faturimi i përgjithshëm
Faturimi i rregullt
Faturimi për shërbimet tjera
Arkëtimi i përgjithshëm
Arkëtimi nga faturimi i rregullt
Arkëtimi nga shërbimet tjera
Shpenzimet operative pa amortizim
Investimet kapitale
Paraja e gatshme në arkë dhe në bankë
Stoqet
Llogaritë e arkëtueshme
Llogaritë tjera të arkëtueshme
Llogaritë e pagueshme
Konsumatorë të faturuar
Konsumatorë të regjistruar
Konsumatorët e faturuar me UM
Numri i punëtorëve
Përqindja e faturimit
Propocioni i konsumatorëve me
ujëmatësa
Shkalla e arkëtimit
Norma e mbulesës së punës (Arkëtimi i
përgjithshëm / shpenzimet operative pa
amortizim)
Efikasiteti i stafit (Nr.punëtorëve x 1000 /
Nr. e konsumatorëve të regjistruar)

Shpenzimet operative për konsumatorë
(Shpenzimet operative pa amortizim /
konsumatorët e regjistruar)
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Paraqitja grafike e prodhimit dhe faturimit të ujit në m3 për vitet 2017 dhe 2018

Paraqitja grafike e faturimit dhe arkëtimit të ujit të shpenzuar në € për vitet 2017 dhe 2018

2,500,000.00
2,000,000.00

2,129,506.69

2,067,570.84
1,672,184.34

1,704,142.06

1,500,000.00
1,000,000.00
500,000.00
0.00

Realizimi 2017
Fa turi mi i rregullt €

Realizimi 2018
Arkëti mi nga faturimi i rregullt €
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III.5.3 Shpenzimet operative në vitin 2018, krahasuar me vitin 2017
Shpenzimet operative paraqesin shpenzimet e kompanisë gjatë operimit, përkatësisht pagesat e e obligimeve për relazimin e
shërbimeve të ndryshme.
Paraqitja tabelare e shpenzimeve operative të KRU-B në vitin 2018, krahasuar me vitin 2017
Përshkrimi

Njësia

Realizimi
2017

Realizimi
2018

Ndryshimi
në €

Ndryshimi
në %

Eenergjia elektrike

€

154,999.10

143,816.97

-11,182.13

-7.21

Karburanteve

€

25,515.89

24,094.41

-1,421.48

-5.57

Vajra dhe yndyrna për automjete

€

3,109.71

1,487.45

-1,622.26

-52.17

Dru për ngrohje

€

650.56

5,836.69

+5,186.13

+797.18

Pagat e punëtorëve

€

1,047,180.22

1,054,639.33

+7,459.11

+0.71

Kontributet e punëdhënësit

€

56,941.45

57,760.31

+818.86

+1.44

Material shpenzues

€

1,462.20

1,038.92

-423.28

-28.95

Analizat e ujit

€

11,404.06

11,576.26

+172.2

+1.51

Klori i gaztë – kemikalet

€

25,350.54

27,080.92

+1,730.38

+6.83

Udhëtimet zyrtare-mëditjet

€

2,411.76

915.12

-1,496.64

-62.06

Ngarkesa postare

€

648.14

529.79

-118.35

-18.26

Telefonia dhe interneti

€

6,676.28

6,780.66

+104.38

+1.56

Licencimi nga ARRU + Lejet ujore

€

44,541.61

41,271.12

-3,270.49

-7.34

Kontraktimet e jashtme

€

200

-200

-100

Ndëshkimet nga ATK-Agjencioni Tatimor i Kosovës

€

1,620.54

28,823.82

+27,203.28

+1,678.66

Tatimi në pronë dhe taksa

€

1,487.39

947.39

-540

-36.31

Tatimi në burim për qera

€

1,352.67

1,608.75

+256.08

+18.93

Anëtarsia në SHUKOS

€

4,000.00

4,500.00

+500

+12.5

Mbeturina

€

560.52

728.75

+168.23

+30.01

Ujësjellësi dhe kanalizimi

€

3,948.67

1,739.79

-2,208.88

-55.94

Sigurimi i objektit

€

1,006.80

1,006.80

0

Qeraja mujore për arkat 2/3/4/5 dhe zyret e arka 2 në
NjO-Kaçanik

€

14,526.70

16,313.03

+1,786.33

+12.3

Regjistrimi i automjeteve

€

8,045.23

2,749.23

-5,296.00

-65.83

Provizioni bankar

€

3,361.15

2,505.68

-855.47

-25.45

Trajnimet

€

748

40

-708

-94.65

Shpenzimet e gjykatave

€

549

605

+56

+10.2

Marketing-konkurse, gazeta

€

7,970.96

2,241.95

-5,729.01

-71.87

Ushqimi i punëtorëve të kompanisë

€

97,240.00

100,551.00

+3,311.00

+3.4

Reprezentacion (dreka, darka zyrtare etj.,)

€

5,633.76

1,509.69

-4,124.07

-73.2

Konferenca Ballkanike e Ujrave

€

910

910

Byfeja e kompanisë

€

2,002.16

3,002.33

+1,000.17

+49.95

Ndihma solidare

€

628

1,075.42

+447.42

+71.25

Mirëmbajtja e objekteve të KRU-B (renovime të
ndryshme)

€

3,357.76

6,179.53

+2,821.77

+84.04

Mirëmbajtja e rrjetit të ujësjellësit

€

56,494.86

45,198.71

-11,296.15

-20

Mirëmbajtja e rrjetit të kanalizimit

€

1,090.94

1,568.65

+477.71

+43.79

Mirëmbajtja e pajisjeve (pompave të ujit etj.)

€

7,066.13

4,302.50

-2,763.63

-39.11

Mirëmbajtja e makinerive (bagerat, cisternat etj.)

€

3,247.26

4,745.15

+1,497.89

+46.13

Mirëmbajtja e automjeteve

€

12,051.78

15,464.78

+3,413.00

+28.32

Mirëmbajtja e teknologjisë informative

€

1,115.41

462

-653.41

-58.58

Shpenzimet tjera të mirëmbajtjes (lidhëse, dorëza,
material elektrik, punë e dorës etj.,)

€

5,032.63

1,111.45

-3,921.18

-77.91

Auditimi

€

1,500.00

1,129.66

-370.34

-24.69

Gjithsej

€

1,627,639.84

1,627,849.29

+209.17

+0.01

Adresa: Rr. Enver Topalli 45, Ferizaj 70000
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III.5.4 Shpenzimet jooperative në vitin 2018, krahasuar me vitin 2017
Shpenzimet jooperative (investimet kapitale), paraqesin shpenzimet për të mirat materiale të cilat do të
përdoren dhe do të shërbejnë për zhvillimin e kompanisë (rikonstruim, modernizim, zgjerim të kapaciteteve
ekzistuese dhe ngritjen e kapaciteteve të reja etj.). Shpenzimet jooperative (invesimet kapitale), janë ndarë në
dy kategori:
III.5.4.1 Investimet kapitale – vetanake
Këto investime, në vitin 2017 kanë qenë 70,079.69 €, ndërsa në vitin 2018 ato kanë qenë 13,477.42 €, ose
për 56,602.27 € më pak se në vitin 2017.
Paraqitja tabelare e shpenzimeve jooperative, investime kapitale-vetanake të KRU-B në vitin 2018, krahasuar
me vitin 2017
Realizimi
Realizimi
Ndryshimi
Përshkrimi
Njësia
2017
2018
2017-2018
Automjete (vetura 4 copë)
€
53,345.00
0.00 -53,345.00
Rrjeti i ujësjellësit
€
12,459.32
2,968.46
-9,490.86
Pajisje elektrike dhe kompjuterë
€
1,203.33
700.36
-502.97
Kiosku për Arkën 5 dhe paisje:
€
0.00
4,801.67 +4,801.67
dyer, dritare, dërrasa etj.
Pajisje tjera elektrike
€
0.00
2,604.07 +2,604.07
Rrjeti i kanalizimit
€
0.00
826.27
+826.27
Pompa
€
3,072.04
0.00
-3,072.04
Inventar zyre
€
0.00
1,576.59 +1,576.59
Gjithsej
€
70,079.69
13,477.42 -56,602.27

III.5.4.2 Invetimet kapitale – donacione
Këto investime, në vitin 2017 kanë qenë 146,574.00 € ndërsa për vitin 2018 nuk ka pasur donacione.
Paraqitja tabelare e shpenzimeve jooperative-investimeve kapitale (donacioneve) në vitin 2018, krahasuar me
vitin 2017
Realizimi
Realizimi
Ndryshimi
Përshkrimi
Njësia
2017
2018
2017-2018
Pompa
€
3,072.04
0.00
-3,072.04
Pajisje elektrike

€

1,106.33

0.00

-1,106.33

Rrjeti i ujësjellësit-donacion

€

142,395.63

0.00

-142,395.63

Gjithsej

€

146,574.00

0.00

-146,574.00

III.5.5 Llogaritë e arkëtueshme
Trendi i rritjes së vazhdueshme prej vitit në vit të llogarive të arkëtueshme, ka vazhduar edhe në vitin 2018,
me një rritje të vogël në krahasim me vitin paraprak. Pra, kemi një rritje më të vogël të llogarive të
arkëturshme nga nga 7,308,804.00 € në vitin 2017, në 7,772,219.00 € në vitin 2018, me një diferencë prej
463,415.00 €, ose 6.34%. Kjo ka ndodhur për shkak të rritjes së mospagesës së konsumatorëve.
Përshkrimi
Llogaritë e arkëtueshme

Realizimi
2017
7,308,804.00

Realizimi
2018
7,772,219.00

Ndryshimi në
vlerë €
+463,415.00

Adresa: Rr. Enver Topalli 45, Ferizaj 70000

Ndryshimi
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+6.34
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III.5.6 Llogaritë e pagueshme
Trendi i rënies së vazhdueshme prej vitit në vit të llogarive të pagueshme, ka vazhduar edhe në vitin 2018,
me një rënie të vogël në krahasim me vitin paraprak. Megjithatë, kemi rënie të llogarive të pagueshme nga
161,481.91 € në vitin 2017, në 133,555.25 € në vitin 2018, me një diferencë prej 27,926.66 €, ose 17.29%.
Kjo ka ndodhur për shkak të rritjes së pagesës së borxheve të kompanisë.
Përshkrimi
Llogarite e pagueshme

Realizimi
2017
161,481.91

Realizimi
2018
133,555.25

Ndryshimi në
vlerë €
-27,926.66

Ndryshimi
në %
-17.29

III.5.7 Paraja e gatshme në banka-bilanci i gjendjes (BGJ)
KRU-B gjatë vitit 2018, ka pasur të hyra të arkëtuara më shumë se në vitin 2017 për rreth 26,289.88 €, ose
9.67%. Pavarësisht këtij fakti gjendja e parasë së gatshme në fund të vitit 2018 është më e vogël në krahasim
me vitin 2017 për 31,348.45 €, ose 11.29%. Kjo ka ndodhur për arsye se kompania ka paguar një pjesë të
konsiderueshme të borxheve të vjetra ndaj furnitorëve dhe ndëshkimet nga ATK. Shuma për pagesën e
furnitorëve në vitin 2018 ka qenë 144,001.63 €, për ndëshkimet nga ATK 28,823.82 € dhe 21,796.50 €
borxhe të vjetra.
Përshkrimi
Gjendja e parasë së gatshme
në fund të viteve 2017-2018
Arkëtimi i përgjithshëm

Realizimi
2017

Realizimi
2018

Ndryshimi në
vlerë €

Ndryshimi
në %

277,515.19

246,166.74

-31,348.45

-11.29

1,698,504.58

1,726,522.68

+28,018.10

+1.65

III.5.8 Efikasiteti i stafit në vitin 2018, krahasuar me vitin 2017
Numri i punëtorëve në vitin 2018, është i njejtë si në vitin 2017.
Paraqitja tabelare e numrit të punëtorëve në vitin 2018, krahasuar me vitin 2017
Realizimi
Realizimi
Ndryshimi në
Përshkrimi
2017
2018
vlerë €
Numri i punëtorëve
204
204
0
Numri i kons. të regjistruar
27,875
30,311
+2,436
Efikasiteti i stafit
7.31
6.73
-0.58

Adresa: Rr. Enver Topalli 45, Ferizaj 70000

Ndryshimi
në %
0
+8.74
-7.93

46

Raporti vjetor 2018

III.6 Raporti vjetor i Departamenti të Shërbimeve për Konsumatorë (DSHK)
Departamenti i Shërbimeve për Konsumatorë (DSHK) gjatë vitit 2018 ka vazhduar aktivitetet të cilat i ka
paraparë t’i zhvillojë në të gjithë sektorët dhe njësitë e departamentit.
III. 6. 1 Sektori i Marrëdhënieve me Konsumatorë
Gjatë vitit 2018, Sektori i Marrëdhënieve me Konsumatorë, ka bërë pranimin, evidentimin dhe trajtimin e
kërkesave, ankesave, lajmërimeve dhe kontratave të cilat janë përcjellë në departamentet përkatëse, si dhe
dhe janë verifikuar në terren.
III.6.1.1 Njësia e Pranimit dhe Evidentimit të Kërkesave, Ankesave, Lajmërimeve dhe Kontratave
Gjatë vitit 2018, kjo njësi ka zhvilluar normalisht aktivitetet e saja në pranimin, evidentimin dhe trajtimin e
ankesave - kërkesave, lajmerimeve dhe kontratave të konsumatorëve, të cilët i kanë paraqitur në kompani
përmes telefonit, e-mail dhe duke u paraqitur personalisht në kompani.
Në këtë njësi gjatë viti 2018 janë pranuar:
I.
925......................................Kërkesa,
II. 232......................................Ankesa,
III. 843......................................Lajmërime,
IV. 1583.....................................Kontrata.
I. Gjatë vitit 2018 kjo njësi ka pranuar - evidentuar gjithsej 925 kërkesa. Prej tyre, 870 kërkresa teknike
(nga të cilat 490 janë të mbyllura, 362 janë të hapura dhe 18 në proces) dhe 55 kërkesa komerciale (nga të
cilat 45 janë mbyllur, 6 janë të hapura dhe 4 në proces). Kërkesat teknike kanë të bëjnë, kryesisht me kërkesa
për kyçje në rrjet të ujësjellësit, kushte teknike, legalizim, shkyçje nga rrjeti etj., ndërsa kërkesat komerciale
kanë të bëjnë me bartje të borxheve dhe pasivizim.
Paraqitja tabelare e kërkesave 2018
Tipi

Nëntipi

Nr

Të mbyllura

Të hapura

Në proces

Kërkesa

Teknike

870

490

362

18

Komerciale

55

45

6

4

Gjithsej

925

535

368

22

Paraqitja grafike e kërkesave 2018

Adresa: Rr. Enver Topalli 45, Ferizaj 70000
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II. Gjatë vitit 2018 janë pranuar - evidentuar gjithsej 232 ankesa. Prej tyre, 8 ankesa teknike (nga të
cilat 6 janë të mbyllura, 2 të hapura) dhe 224 ankesa komerciale (nga të cilat 172 janë mbyllur, 27 janë të
hapura dhe 25 janë në process). Ankesat komerciale kanë të bëjnë, kryesisht me kontestimin e faturimit të
viteve paraprake për shërbimet e ujësjellës-kanalizimit ndërsa, tekniket me verifikim të ujëmatësit.
Paraqitja tabelare e ankesave 2018
Tipi

Nëntipi

Nr

Të mbyllura

Të hapura

Në proces

Ankesa

Teknike

8

6

2

0

Komerciale

224

172

27

25

Gjithsej

232

178

29

25

Paraqitja grafike e ankesave 2018

Paraqitja tabelare krahasuese e kërkesave dhe ankesave 2017 - 2018
Realizimi
Realizimi
Përshkrimi
2017
2018
Kërkesa
753

Ndryshimi 2017-2018
925

172

Ankesa

297

232

-65

Gjithsej

1050

1157

107

Paraqitja grafike krahasuese e kërkesave dhe ankesave 2017 - 2018

Adresa: Rr. Enver Topalli 45, Ferizaj 70000
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III. Gjatë vitit 2018, kjo njësi ka pranuar gjithsej 843 lajmërime. Prej tyre, 700 lajmërime kishin të
bënin me defekte në rrjetin e ujësjellësit (nga të cilat, 602 janë sanuar, ndërsa 98 kanë mbetur për t’u
sanuar), kurse 143 lajmërimet tjera kishin të bënin me bllokime në rrjetin e kanalizimit (nga të cilat 142
janë zhbllokuar dhe 1 ka mbetur e hapur). Prej gjithsej 843 lajmërimeve për defekte të ndryshme në
ujësjallës – kanalizim, 744 janë zgjidhur-mbyllur, ndërsa 99 kanë mbetur për t’u zgjidhur – janë të hapura.

Paraqitja tabelare e lajmërimeve 2018

700

Të mbyllura
Nr-%
602…86.0%

Të hapura
Nr-%
98..…14.0%

Kanalizim

143

142…99.3%

1…...0.7%

Gjithsej

843

744…88.3%

99.…11.7%

Tipi

Nëntipi

Nr

Lajmërime

Ujësjellës

Paraqitja grafike lajmërimeve 2018

Paraqitja tabelare krahasuese e lajmërimeve 2017 - 2018
Realizimi
Përshkrimi
2017
Difekte ujësjellës
789
Bllokime kanalizim
Gjithsej

700

Ndryshimi 2017 – 2018
Nr-%
-89 ........ -11.28%

9

143

+134 ... +1488.89%

798

843

+45 ........... 5.64%

Realizimi
2018

Adresa: Rr. Enver Topalli 45, Ferizaj 70000
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Paraqitja grafike krahasuese e lajmërimeve 2017 - 2018

IV. Kjo njësi, gjatë vitit 2018 ka lidhur edhe kontrata të shërbimeve me konsumatorët, duke i realizuar
gjithsej 1.583 kontrata të shërbimeve, prej tyre 1.188 në kategorinë e ekonomive familjare dhe 395 në
kategorinë e biznesit.
Paraqitja tabelare e realizimit të kontratave të shërbimeve 2018
Tipi

Nëntipi

Nr

Kontrata

Ekonomi familjare

Të mbyllura
1.188

1.188

Biznese

395

395

Gjithsej

1.583

1.583

Paraqitja tabelare krahasuese e kontratave të shërbimeve 2017 - 2018
Realizimi
Realizimi
Përshkrimi
2017
2018
Kontrata
283
1.583%

Ndryshimi 2017 – 2018
Nr-%
+1.300 ..... +459.36%

Paraqitja grafike e realizimit të kontratave të shërbimeve 2018

Gjithsej

283

1.583%

Adresa: Rr. Enver Topalli 45, Ferizaj 70000

+1.300 ... +459.36 %

50

Raporti vjetor 2018

Paraqitja grafike krahasuese e kontratave të shërbimeve 2017 - 2018

III.6.1.2 Njësia e Verifikimit të Kërkesave, Ankesave, Lajmërimeve dhe Kontratave
Gjatë vitit 2018, kjo njësi ka vizituar gjithsej 1397 konsumatorë (1.084 ekonomi familjare, 279 biznese dhe
34 Institucione). Prej tyre, 936 verifikime, 20 kyçje ilegale dhe pllombimin e 441 konsumatorëve.

]Paraqitja tabelare e verifikimeve 2018
Tipi
Njësia e Verifikimit

Nëntipi 1-sipas kategorisë......Nr

Nëntipi 2- sipas aktivitetit.....Nr

Ekonomi familjare......................1.084

Verifikim................................936

Biznese...........................................279

Kyçje ilegale............................20

Institucione .....................................34

Plombim................................441

Gjithsej........................................1397

Gjithsej...............................1397

Paraqitja grafike e verifikimeve 2018

Adresa: Rr. Enver Topalli 45, Ferizaj 70000
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Paraqitja tabelare krahasuese e verifikimeve 2017 - 2018
Realizimi
Përshkrimi
2017

Ndryshimi 2017 – 2018
Nr-%

Realizimi
2018

Verifikime
Kyçje ilegale
Plombim

1.076
32
343

1.397
20
441

+321 ... +29.83%
-12 .... -37.50%
+98 ... +28.57%

Gjithsej

1.451

1.858

+407.... +28.05%

Paraqitja grafike krahasuese e verifikimeve 2017 - 2018

III. 6. 2 Sektori i Arkave
Në të gjitha pikat e arkave është zhvilluar aktivitet normal. Në vitin 2018, arkëtimi i 5 arkave, ka qenë
gjithsej 571,099.60 €, për 69,184.80 € më i lartë se në vitin 2017.
Paraqitja tabelare krahasuese e arkëtimit të 5 arkave 2017-2018
Arkëtimi 2017

Arkëtimi 2018

Ndryshimi në € dhe %

501914.8 €

571,099.60 €

+69,184.80 €...+13.78%

Paraqitja grafike krahasuese e arkëtimit të 5 arkave 2017 - 2018

Adresa: Rr. Enver Topalli 45, Ferizaj 70000
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Numri i përgjithshëm i konsumatorëve të paraqitur në arka, për pagesë të ujit gjatë vitit 2018, ishte 32,087
konsumatorë. Vlera e pagesës mesatare ditore gjatë këtij viti, ishte 2,318.79 €. Ndërsa, mesatarja ditore e
konsumatorëve të paraqitur në këto arka për të bërë pagesë e ujit gjatë vitit 2018, ishte 131 konumatorë. Për
dallim nga arkat tjera, arka 5 e ka filluar punën në fund të tetorit 2018.

Paraqitja tabelare e arkëtimit, numrit të konsumatorëve, pagesës ditore dhe nr. ditor të kons., sipas arkave
Arkat

Arkëtimi

Konsumatorë/Nr

Pagesa/Vit/Ditë

Kons./Vit/Ditë/Nr

Arka 1

142,873.56 €

3,567

573.79 €

14

Arka 2

331,456.00 €

22,331

1,331.15 €

90

Arka 3

69,105.93 €

4,561

277.53 €

18

Arka 4

26,318.81 €

1,535

105.70 €

6

Arka 5

1,345.30 €

93

30.58 €

2

Totali

571,099.60 €

32,087

2,318.74 €

131

Paraqitja grafike e arkëtimit dhe numrit të konsumatorëve sipas arkave

Adresa: Rr. Enver Topalli 45, Ferizaj 70000
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III.7 Raporti vjetor i Departamentit të Administratës dhe Burimeve Njerëzore (DABNJ)
Edhe gjatë vitit 2018 Departamenti i Administratës dhe Burimeve Njerëzore (DABNj), ka kryer punët dhe
detyrat e punës të parapara me plan program.
III.7.1 Evidenmtimi, verifikimi dhe protokolimi i dokumentave
Janë evidentuar, verifikuar dhe protokoluar një numër i madh i dokumentave. Është mbajtur evidencë e
rregullt për vijueshmërinë e ardhjes së punëtorëve në punë. Është përcjellur evidenca e shfrytëzimit me kohë
të pushimeve vjetore të punëtorëve, duke mbajtur evidenë të rregullt për ta. Janë udhëhequr me kujdes të
gjitha dokumentacionet e punëtorëve (kontratat e punës, pushimet vjetore, pushimet mjeksore etj.).
Në vazhdim, po paraqesim në formë tabelare numrin e dokumentave të protokoluara në këtë departament për
periudhën 1.01.2018 - 31.12.2018
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Emërtimi i dokumentit
Ankesa
Ankesë gjykatës së apelit
Aplikacion pune
Autorizime
Deklarata të nevojave
Fletëdorzime
Fletëregjistra
Formularë
Formularë të shpenzimeve procedural
Kërkesa
Konkurse
Kontrata prokurimi
Kontrata pune (vazhdim)
Kontrata shërbimesh
Lajmërime
Njoftime
Pëlqime
Përgjigje në kërkesa
Procesverbale
Pushime mjeksore
Pushime vjetore
Pasqyrat financiare
Raporte
Referenca
Rekomandime
Urdhëresa
Vendime të ndryshme (komisioni i ankesave)
Vërtetime
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Numri
i dokumentave
203
2
61
34
31
2
3
392
5
436
4
17
45
6
14
46
294
12
17
96
246
1
17
3
11
4
447
61
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III.7.2 Të dhënat për ndryshimet në numrin e punëtorëve në vitin 2018, krahasuar me vitin 2017
Paraqitja tabelare krahasuese e ndryshimit të numrit të punëtorëve 2017-2018

1
#

Të punësuar
Gjithsej të punësuar

12
12

6
6

Ndryshimi
2017-2018
-6
-6

2

Të pensionuar

4

2

-2

3

Të vetëlarguar

2

1

-1

4
5

Të larguar
Të vdekur
Gjithsej të larguar

2
0

1
2

-1
+2

8

6

-2

Nr

#

Përshkrimi

2017

2018

III.7.3 Masat displinore
Gjatë vitit 2018 janë shqiptuar gjithsej 7 (shtatë) masa disiplinore, prej tyre, 4 (katër) masa janë shqiptuar nga
KE sipas propozimeve të komisioneve diciplinore, ndërsa 3 (tri) masa disiplinore janë shqiptuar nga
Menaxheri i DSHUSHUK. Në 5 raste janë ndërmarr masa dicipinore financiafre ndërsa në 2 raste edhe
ndërrim të vendit të punës.

III.7.4 Të dhënat për strukturën kualifikuese, gjinore dhe nacionale të punëtorëve
III.7. 4.1 Struktura kualifikuese profesionale-përgatitja shkollore e punëtorëve
Struktura kualifikuese-profesionale e punëtorëve të KRU-B dominohet nga punëtorët me kualifikim
profesional-shkollim të mesëm-të ultë, gjithsej 121 punëtorë ose 59% në krahasim me 55 punëtorë ose
26.5% me kualiffikim profesional-shkollim të lartë-fakultet dhe kjo strukturë është shumë e pafavorshme
për zhvillimin e ardhshëm të KRU-B, në hap me zhvillimet e shkencore-teknologjike moderne të kohës.

Paraqitja tabelare dhe grafike e strukturës kualifikuese-profesionale të punëtorëve në vtin 2018
Kualifikimi Nr
Nr. - %
përgatitja shkollore
1
Fakulteti
50..24.5%
2

Shkolla e lartë

3

Shkolla e mesme

4

Shkolla fillore

5

Punëtorë të kualifikuar
Punëtorë të
pakualifikuar
Gjithsej

6
#

5…2.0%
121….59%
22….11%
5…...2%
1…0.5%
204...100%

Adresa: Rr. Enver Topalli 45, Ferizaj 70000

55

Raporti vjetor 2018

III.7. 4.2 Struktura gjinore e punëtorëve
Edhe struktura gjinore e punëtorëve të KRU-B është shumë e pafavorshme për gjininë femrore. Nga numri i
përgjithshëm i punëtorëve të KRU-B (204), 175 prej tyre ose 86 % janë meshkuj dhe vetëm 29 prej tyre ose
14% janë femra.
Paraqitja tabelare dhe grafike e strukturës gjinore të punëtorëve në vitin 2018
Nr Struktura gjinore

Nr. - %

1

Femra

29…14%

2

Meshkuj

175…86%

#

Gjithsej

204..100%

Në tabelën dhe grafikun i mësipërm, është paraqitur përbërja e strukturës gjinore të punëtorëve të KRU-B në
numra dhe në %. Kjo strukturë është përmirësuar në krahasim me vitin paraprak 1% por duhet të vazhdojnë
përpjekjet për përmirësimin e mëtejshëm të kësaj strukture në favor të gjinisë femrore.
III.7. 4.3 Struktura nacionale-përkatësia etnike e punëtorëve në vitin 2018
Struktura nacionale-përkatësia etnike e punëtorëve të KRU-B është edhe më e pafavorshme për komunitetet
pakicë të komunës tonë. Nga numri i përgjithshëm i punëtorëve të KRU-B (204), 194 prej tyre pose 95 %
janë shqiptarë dhe vetëm 10 prej tyre ose 5% janë të komuniteteve jo shqiptare.
Paraqitja tabelare dhe grafike e strukturës nacionale-përkatësisë etnike të punëtorëve në vitin 2018

1

Struktura nacionale
- përkatësia etnike
Shqiptar

2

Komunitete tjera

#

Gjithsej

Nr

Nr. - %
194…95%
10…..5%
204...100%

Shpjegim:
Numri i përgjithshëm të punëtorëve të KRU-B në vitin 2018 është 204. Prej tyre, 197 janë punëtorë të
rregullt, ndërsa 3 janë anëtar të KKA dhe 4 janë anëtar të BD dhe janmë në listën e pagave të KRU-B.
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IV
ZYRA E PROKURIMIT
Hyrje
Angazhimi i Zyrës së Prokurimit (ZP) gjatë vitit 2018 ka qenë i koncentruar në pranimin e kërkesava nga
departamentet dhe njësitë të ndryshme në përputhje me Ligjin për Prokurim Publik. Raporti paraqet numrin e
kërkesave të dorëzuara dhe pranuara, shkallën e realizimit të tyre, sipas vlerës dhe numrit të tyre, por paraqet
edhe të dhëna të tjera rreth përformancës së Zyrës së Prokuirmit në raport me Komisionin Rregullativ të
Prokurimit Publik (KRPP), Organin Shqyrtues të Prokurimit Publik (OSHP), Agjencinë Qëndrore të
Prokurimit (AQP), Agjencinë Kundër Korrupsionit (AKK), dhe organeve të tjera me interes në
aktivitetet e prokurimit në tërë Republikën e Kosovës.
IV.1 Disa nga punët e kryera nga ZP
-Dërgimi i listës së kërkesave të parapara për dorëzim në prokurim nga departamentet, në baza mujore;
-Pranimi i kërkesave nga departamentet përkatëse, në baza ditore;
-Marrja e miratimit shtesë për autorizim të inicimit të aktiviteteve të prokurimit, në baza ditore;
-Përgatitja e dokumenteve të tenderit;
-Përgatitja dhe publikimi i njoftimeve për kontratë;
-Formimi i komisioneve për hapje dhe hapja e tenderëve;
-Formimi i komisioneve për vleresim, marrja e miratimit përkatës nga Zyrtari Kryesor Administrativ
(ZKA), dhe vlerësimi i tenderëve;
-Përgatitja dhe publikimi i njoftimeve për dhënie të kontratave;
-Publikimi i njoftimeve për nënshkrim të kontratave;
-Përgatitja e raportit final për KRPP për kontratat e nënshkruara gjatë vitit 2018;
-Përgatitja e Planit të Prokurimit për vitin 2019 etj.
IV.2 Kërkesat e dorëzuara - pranuara gjatë vitit 2018
Gjatë vitit 2018 janë pranuar 24 (njëzet e katër) kërkesa, nga të cilat 23 (njëzet e tre) kanë qenë të parapara
në Planin e Prokurimit, ndërsa 1(një) ka qenë kërkesë jashtë Planit të Prokurimit (procedura me nr.
rendor 19 në tabelë). Detajet paraqiten në tabelën-listën në vijim:
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Emërtimi i kërkesës
Furnizim me vajra motorike dhe yndyrë për të gjitha
automjetet e KRU-B
Furnizim me material nga shtypshkronjës për nevojat e
KRU-B
Rregullimi i interierit-inventarit në Laboratorin
e KRU-B
Sigurimi i automjeteve të KRU-B-Ferizaj dhe NJOKaçanik
Furnizimi me pjesë të vogla të ujësjellësit për nevoja
të KRU-B me nr. prokurimi 600.18.005.121
Furnizim me gyp PVC Ø 600 të brinjëzuar, gjithsej 39
metra
Furnizim me material për zyre dhe tonera
Furnizim me kondicionerë-klima për zyret e KRU-B,
gjithsej 3 (tre) copë
Furnizim me pjesë për instalimin e kyçjeve shtëpiake
në Fshatin e Vjetër
Furnizim me inventar për nevojat e zyrës së ZVKE të
KRU-B

Vlera e parashikuar
e kontratës €

Vlera e kontratës
së nënshkruar €

3,000.00

1,539.55

60,000.00

16,250.00

1,800.00

1,684.00

20,000.00
15,000.00

Anuluar-Njoftimi
për anulim
Anuluar-Njoftimi
për anulim

1,000.00

975.00

4,000.00

Anuluar-Njoftimi
për anulim

1,000.00

910.00

1,000.00

999.00

1,000.00

848.00
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11

Furnizim me derivate të naftës

12

Furnizim me filtra adekuat për maskat kundër
kemikaleve

13

Sigurimi, kontrollimi teknik dhe regjistrimi i
automjeteve të KRU-B – Ritender

14

15

Furnizim me ndërprerës rrjet-gjenerator të tipit
Compact NS630/400 për kyçje-shkyçje automatike
dhe manuele me motor mekanizëm, bllokadë
mekanike dhe elektrike etj., për nevojat
e FPPU - Pleshinë.
Furnizim me material për zyre dhe tonera për nevojat
e KRU-B

35,000.00

310 € PREMIUMI

1,000.00

895.00

9,999.00

Anuluar-Njoftimi
mbi vendimin e
AK-së publikuar në
KRPP 9.01.2019

2,000.00

1,999.00

7,000.00

6,934.00

16

Furnizim me kapak të betonit për puseta

1,000.00

920.00

17

Furnizim me pjesë fazonike

1,000.00

995.70

18

Furnizim me 2 (dy) printera multifunksionalë për
nevojat e KRU-B

1,000.00

320.00

19

Furnizim me 1 (një) autovinç, Ritender II

2,000.00

Anuluar-Njoftimi
për anulim

20

Furnizim me lëndë djegëse për ngrohjen e objekteve të
KRU-B - Ferizaj dhe NjO-Kaçanik

3,000.00

2,788.00

21

Furnizim me plomba (me tel) për nevojat e KRU-B

1,000.00

898.60

9,900.00

9,204.00

2,000.00

1,711.00

4,000.00

3,580.00

187,699.00

53,450.85

22
23
24
#

Furnizim me klor dioksid ClO2 të lëngshëm, për
nevojat e dezinfektimit-klorizimit të ujit në ujësjellësat
e Zonave Rurale në Ferizaj dhe NjO-Kaçanik
Auditimi i pasqyrave vjetore financiare të KRU-B për
vitin 2018
Funizim me aparaturë të klorifikimit për nevojat e
dezinfektimit-klorizimit të ujit në ujësjellësat e Zonave
Rurale të Ferizajt dhe Kaçanikut
Gjithsej

Njoftime për dhënie të kontratave në vition 2018
Gjatë vitit 2018 janë publikuar 10 (dhjetë) njoftime për dhënie të kontratës, ndërsa për procedura të vlerës
minimale nën 1,000 €, bazuar në Ligjin për Prokurim Publik, njoftimi për dhënje nuk aplikohet. Nga këto
procedura, kemi pasur gjithsej 9 (nëntë) të tilla. Detajet janë paraqitur në aneks.
Njoftimet për kontratat e nënshkruara në vitin 2018
Gjatë vitit 2018 janë nënshkruar 19 (nëntëmbëdhjetë) kontrata. Detajet janë dhënë në aneks.
Anulime-pezullime të aktiviteteve të prokurimit në vitin 2018
Gjatë vitit 2018 kanë qenë gjithsej 5 (pesë) anulime, ankesa nga palët e treta gjithsej 1(një) ankesë në OSHP.
Përformanca në raport me KRPP-OSHP-AKK
Zyra e Prokurimit të KRU Bifurkacioni ka vazhduar me përpikëri zbatimin e Ligjit për Prokurimin Publik.
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V
NJËSIA OPERATIVE NË KAÇANIK
Hyrje
Njësia Operative në Kaçanik (NjOK), është e organizuar në 3 (tre) sektorë: 1. Sektorin e Ujësjellësave dhe
Cilësisë së Ujit në Zonën Urbane dhe Rurale; 2. Sektorin e Mirëmbajtjes së Rrjetit të Ujësjellësit dhe
Kanalizimit dhe 3. Sektorin e Autoparkut.

V. 1 Treguesit kryesor të performancës së NjOK
Nr
Përshkrimi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Uji i prodhuar
Uji i faturuar
Konsumatorët shtëpiak
Konsumatorët-biznese
Konsumatorët institucional
Konsumatorët e rexhistruar
Konsumatorët e faturuar
Konsumatorët shtëpiak
Konsumatorët-biznese
Konsumatorët institucional
Faturimi i përgjithshëm
Faturimi - Ekonomi familjare
Faturimi – Biznese
Faturimi – Institucione
Arkëtimi
Arketimi - ekonomi familjare
Arkëtimi – biznese
Arkëtimi – institucione
Shkalla e arkëtimit
Shkalla e arkëtimit - ekonomi familjare
Shkalla e arkëtimit - biznese
Shkalla e arkëtimit - institucione
Shpenzimet operative pa amortizim
Numri i punëtorëve
Uji i pafaturuar - Humbjet e ujit
Proporcioni i konsumatorëve me ujematës
Efikasiteti i stafit (formula e llogaritjes: nr.
23 : nr. 6 x 1000 = 7.36)
Gjatësia e rrjetit të menaxhuar

Njësia

Realizuar 2018

m³
m³
m³
m³
m³
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
€
€
€
€
€
€
€
€
%
%
%
%
€
nr.
%
%

322,297.92
506,141.00
463,761.00
23,266.00
19,114.00
4,075.00
3,860.00
3,442.00
363.00
55.00
287,314.14
231,477.71
38,344.40
17,491.98
261,620.29
204,536.11
37,222.27
19,861.90
91.06
88.36
97.07
113.55
238,847.54
30.00
57.04
95.15

%

7.36

km

114

Adresa: Rr. Enver Topalli 45, Ferizaj 70000

Shpjegime

59

Raporti vjetor 2018

V.2 Sektori Cilësisë së Ujit të Ujësjellësve të Zonës Urbane dhe Rurale
Rezultatet e analizave të ujit në aspektin fizik, kimik dhe bakterologjik nga IKSHPK-ja dhe kuadri
profesional i KRU-B nga Ujësjellësit Lokal për vitin 2018.
1.Vendi i marrjes së mostrës: Kaçanik i Vjetër - Shf Qamil Ilazi
Nr. i
Poz.
Nr Pika e mostrimit
% Paramet.
most.kim. Kim.
1
Ujësjellës Lokal R1
2
Ujësjellës Lokal R1/R2
12
12
Totali
12
12
2.Vendi imarrjes së mostrës: BiO3/Kaçanik - Rr. Ismail Raka
Nr. i
Poz.
Nr Pika e mostrimit
% Paramet.
most.kim. Kim.

Nr. i
most.bak.

Poz.
Bakt..

12
12

1
1

Nr. i
most.bak.

Poz.
Bakt.

1

Ujësjellës Lokal R1
Totali
3. Vendi i marrjes së mostrës:

12
12
12
12
BiO3/Kaçanik Bob - Te magjistralja
Nr. i
Poz.
Nr. i
Nr Pika e mostrimit
% Paramet.
most.kim. Kim.
most.bak.
1
Ujësjellës Lokal R1/R2
12
12
Totali
12
12
4.Vendi i marrjes së mostrës:BiO3/Kaçanik – Komuna
Nr. i
Poz.
Nr. i
Nr Pika e mostrimit
% Paramet.
most.kim. Kim.
most.bak.
1
Ujësjellës Lokal R1/R2
12
0
12
Totali
12
0
12
5. Vendi i marrjes së mostres: BiO3/Kaçanik - Rr. E. Duraku
Nr. i
Poz.
Nr. i
Nr Pika e mostrimit
% Paramet.
most.kim. Kim.
most.bak.
1
Ujësjellës Lokal R1/R2
12
12
2
Ujësjellës Lokal R1
Totali
12
12

%

Paramet.

0.03

%

Paramet.

0
0
Poz.
Bakt.
0
0
Poz.
Bakt.
2
2
Poz.
Bakt.
0

Cl.

Cl.
0.02

%

Paramet.

Cl.
0.02

%

Paramet.

Cl.
0.02

%

Paramet.

Cl.
0.02

0

V.3 Sektori i Mirëmbajtjes së Rrjetit të Ujësjellësit dhe Kanalizimit
Në rastet e paraqitjes së defekteve ose lajmërimet nga konsumatorët për një defekt eventual në gypat primar
dhe sekondar ose në kyçjet e konsumatorëve, ekipi mirëmbajtës del në vendin e defektit dhe bën rregullimin
e tij.
Paraqitja tabelare e mirëmbajtjes së rrjetit të ujësjellësit në vitin 2018, krahasuar me vitin 2017
Realizimi 2017
Realizimi 2018
Ndryshimi
Lloji i intervenimit
nr
nr
nr
90
62
-28
Defekte në gypin kryesor
Defekte në gypin sekondar ose kyçje

702

259

-443

Kyçje e re

121

101

-20

0

1

+1

913

423

-490

Investime kapitale
Gjithsej intervenime
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Paraqitja e kostos së mirëmbajtjes së rrjetit të ujësjellësit në vitin 2018, krahasuar me vitin 2017
Lloji i intervenimit
Realizimi 2017 €
Realizimi 2018 €
Ndryshimi €
Kostoja e intervenimeve në defekte
dhe montimin e ujëmatësve
Kostoja e investimeve kapitale
Kostoja e përgjithshme

22,447.53

7,389.15

-15,058.40

00.00

999.00

+999.00

22,447.53

8388.15

-14,059.40

Edhe në rastet e mbylljes eventuale të rrjetit të kanalizimit dhe bllokimit të pusetave, pas lajmërimit të
konsumatorëve ose evidentimit nga ekipet tona të mirëmbajtjes, menjëherë bëhet intervenimi për pastrimin
dhe de bllokimin e tyre.
Paraqitja tabelare e mirëmbajtjes së rrjetit të kanalizimit në vitin 2018, krahasuar me vitin 2017
Realizimi 2017
Realizimi 2018
Ndryshimi
Lloji i intervenimeve
m'/copë
m'/copë
m'/copë
Gjithsej pastrim i rrjetit - m'
3050
2205
-845
Gjithsej pastrim i pusetave – copë

122

104

-18

V.4 Sektori i Autoparkut
Paraqitja tabelarre e kilometrave të kaluara dhe furnizimi i automjeteve me derivate në vitin 2018
Nr

Automjeti

1

Pick UP-Peugeot

2

Pick Up-Caddy

3

Xhip-Toyota

4

Kamionet-Iveco

5

Kamion/Cisternë-Iveco

6

Cisternë- Mercedes
10/17

7

KM
mëparshme
68
0

KM
Tashme
14750
0

KM
Kaluara

Furniz.
me deriv.

14682

Njësia

Vërejtje

951

Litra

-

0

0

Litra

-

206858

216878

4619

1,119

Litra

-

Nuk

Punon

Numratori

330

Litra

Nuk i
punon KM

0

0

0

0

Litra

-

3189.0

4110.0

921

1,016

Litra

-

Mercedes Kiper 10/17

0

0

0

0

Litra

Jashtë
përdorimit

8

Eskavator-Fiat Hitachi

4835.89

5191.80

355.91

2,411.19

Litra

Orë Pune

9

Xhip-Niva

0

0

0

0

Litra

10

Xhip-Niva

0

0

0

0

Litra

#

Të tjera

11

Makina e asfaltit

0

0

0

10

Litra

-

12

Gjeneratori

0

0

0

10

Litra

-

#

Gjithsej

5,847.19

Litra
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VI
ZYRA E SHERBIMEVE NË HANIN E ELEZIT
Hyrje
Puna e përbashkët, angazhimi dhe bashkëpunimi i ngushtë mes KRU Bifurkacioni, Komunës së Hanit të Elezit, KNMU,
CDI&Dorsch, ARRU-së dhe MZHE, e filluar në qershor 2018, u kurororëzua me hapjen e Zyrës së Shërbimeve në
Hanin e Elezit (ZSh-HE) të KRU Bifurkacioni ShA Ferizaj, e cila e filloi punën më 1.12 2018.
Pas fillimit të punës, është bërë verifikimi dhe krahasimi i gjendjes së mëparshme të faturave të lexuara nga puntorët e
kompanisë në Ferizaj dhe të gjendjes në fillim të punës së ZSh-HE, nga puntorët e kësaj zyre, duke vërtetuar se kishte
gabime dhe mospërputhje nga të dyja grupet e lexuesve të gjendjes në ujëmatësit e konsumatorëve. Pas këtij verifikimi,
ka rezultuar se janë gjithsej 421 konsumatorë të regjistruar dhe pastaj ka filluar shpërndarja e faturave të
konsumatorëve, sipas klasifikimit të rrugëve dhe lagjeve në qytet.
Pasi filloi shpërndarja e faturave, filloi edhe ardhja e konsumatorëve në ZSh-HE për të shprehur ankesa nga më të
ndryshmet, sepse asnjëherë më parë nuk kishin paguar për shërbimet që i kishin marrë nga komuna, sa i përket
furnizimit me ujë të pijshëm. Një pjesë e qytetarëve, të cilët i kishin marrë faturat, filluan me të madhe të vijnë në zyrë
edhe për shkak të paqartësisë që e kishin lidhur me mënyrën e faturimit, duke shprehur në mënyra të ndryshme
pakënaqësitë e tyre lidhur me furnizimin me ujë dhe kualitetin e ujit.
Më 6.12.2018, pas orës 13:00, filluan të bëhen edhe pagesat e para nga ana e konsumatorëve dhe gjatë muajit dhjetor
2018, u arkëtuan gjithsej 827.75 € (212.00 € nga arkëtuesi dhe 615.75 € u paguan në arkën e zyrës).
Gjatë dhjetorit, janë vizituar edhe dy rezervoarët në fshatin Glloboçicë, prej nga furnizohet me ujë të pijshëm Hani i
Elezit, duke parë nga afër gjendjen e tyre. U konstatua se rezervoarët kanë nevojë për pastrim të brendshëm dhe të
jashtëm. Në këtë muaj ka filluar të bëhet edhe sanimi i defekteve të ndryshme me rrjedhje të ujit.

VI. 1 Treguesit kryesor të performancës së ZSh-HE, nëntor-dhjetor 2018
Nr

Përshkrimi

Njësia

Realizuar 2018

Shpjegime

1

Uji i prodhuar

m³

47,433.60 -(9) l/sek.

nëntor-dhjetor

2

Uji i faturuar

m³

5.800

nëntor-dhjetor

3

Konsumatorët shtëpiak

m³

5.800

nëntor-dhjetor

4

Konsumatorët-biznese

m³

0

5

Konsumatorët institucional

m³

0

6

Konsumatorët e regjistruar

Nr.

420

7

Konsumatorët e faturuar

Nr.

420

8

Konsumatorët shtëpiak

Nr.

420

9

Konsumatorët-biznese

Nr.

0

10

Konsumatorët institucional

Nr.

0

11

Faturimi i përgjithshëm

€

3980.46

12

Faturimi - Ekonomi familjare

€

3980.46

13

Faturimi – Biznese

€

0

14

Faturimi – Institucione
Arkëtimi

€
€

0

15

758.20

16

Arketimi - ekonomi familjare

€

758.20

17

Arkëtimi – biznese

€

0

18

Arkëtimi - institucione

€

0

19

Shkalla e arkëtimit

%

19.73

20
21
22
23

Shkalla e arkëtimit - ekonomi familjare
Shkalla e arkëtimit - biznese
Shkalla e arkëtimit - institucione
Shpenzimet operative pa amortizim

%
%
%
€

19.72
0
0
1532.35

24

Numri i punëtorëve

Nr.

3

25
26

Uji i pafaturuar - Humbjet e ujit

%

87.80

Proporcioni i konsumatorëve me ujematës
Efikasiteti i stafit (formula e llogaritjes: nr.23 : nr.6 x
1000 = 7.14)
Gjatësia e rrjetit të menaxhuar

%

100

%

7.14

km

25

27
28
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VII
PERSPEKTIVA PËR VITIN 2019
VII.1 Skica gjithëpërfshirëse e planit të biznesit për vitin 2019
Plani i Biznesit 2018-2020 definon rrugën e zhvillimit të kompanisë, duke marrë parasysh përparësitë dhe rreziqet për
realizimin e suksesshëm të vetëqëndrueshmërisë financiare të kompanisë. Parametrat financiar dhe operativ janë
analizuar në mënyrë që të jenë të arritshëm (duke lënë mundësinë e tejkalimit të të njëjtave- uljen e tyre), pa e dëmtuar
funksionimin dhe ofrimin sa më cilësor të shërbimeve ndaj konsumatorëve, në mënyrë që të jenë sa më afër realitetit
dhe të arritshëm. Ky plan merr parasysh të gjithë faktorët dhe rrethanat që kanë ndikim në punën e kompanisë. Plani i
Biznesit merr parasysh strategjinë zhvillimore të regjionit, njëkohësisht duke marrë parasysh edhe direktivat evropiane
për ujin e pijes dhe trajtimin e ujërave të zeza.

VII.2 Objektivat strategjike të zhvillimit të KRU-B
Synimet afariste të kompanisë gjatë periudhës 2018 – 2020 shprehen në Planin e Biznesit, ku përveç
tjerash,
vlerësohet se do të përmirësojë kontrollin menaxherial mbi kompaninë, do ta përmirësoj veprimtarinë operative dhe
synon shmangien e gabimeve që mund të e sjellin atë në dështim të përmbushjes së standardeve të shërbimeve të
ofruara. Plani i Biznesit 2018-2020 do t’i nënshtrohet rishikimit dhe freskimit, së paku në baza vjetore.
Zona e shërbimit të furnizimit me ujë te pijshëm nga KRU- B, vlerësohet të ketë rreth 80.000 banorë. KRU-B synon
dhe planifikon të përmirësoj furnizimin me ujë të pijshëm për konsumatorët ekzistues dhe ata të rinj në 24.00 orë të
kontinuitetit të furnizimit, krahas përmirësimit te shërbimeve të ofruara. KRU-B synon që gjatë kësaj periudhe të
përmirësoj afarizmin ekonomik:
-duke shtuar masat e kontrollit të ujit të prodhuar, i cili ju shpërndahet konsumatorëve dhe me këtë të ndikoj në
zvogëlimin e humbjeve teknike dhe komerciale të ujit, gjegjësisht të ujit i cili nuk faturohet dhe nuk i sjell
kompanisë të ardhura, por ia shton shpenzimet operative.
Realizimi i këtyre synimeve do ti mundëson kompanisë gjenerimin e të ardhurave të mjaftueshme për të qenë
,,vetëfinancues i qëndrueshëm” dhe do të rritë aftësinë financiare për mbulimin e pjesërishëm të investimeve të
parapara për periudhën planifikuese. Me rritjen e kontrollit, evitimin i humbjeve teknike e komerciale, si dhe forcimi i
mbikëqyrjes së shpenzimeve të përgjithshme të kompanisë, planifikohet një zvogëlim i shpenzimeve operative.
Krahas ngritjes teknike të kapaciteteve të kompanisë, rendësi e veçante do ti kushtohet ngritjes së aftësive profesionale
të stafit dhe për këtë menaxhmenti do identifikoj fushat adekuate për trajnim të stafi. Kompania edhe më tutje do të
avancoj sistemin ekzistues informues të menaxhmentit. Për realizimin e qëllimeve kryesore strategjike deri në vitin
2020, kompania ka paraparë përmbushjen e objektivave strategjike duke vazhduar me rritjen e kontinuitetit të
furnizimit me ujë të pijshëm për 23.30 orë.

VII.3 Rreziqet e të ardhmes për KRU-B
Në bazë të të dhënave dhe të raporteve që disponojmë, rreziqet më serioze për të ardhmen e KRU-B janë:
-Mungesa e sasisë së mjaftueshme të ujit për pije në të ardhmen,
-Mungesa e sasisë se mjaftueshme të ujit në burimet ekzistuese,
-Zvoglim i shkallës së arkëtimit për shkak të mos aplikimit të masave ligjore nga kompania dhe masave kushtëzuese
nga pushteti lokal, ndaj konsumatorëve të cilët nuk e paguajnë ujin e shpenzuar etj.
Siç dihet, qyteti i Ferizajt furnizohet nga 4 (katër) burime kryesore sipërfaqësore të ujit-lumej (Lumi i Madh-Jezerc,
Lumi i Vogël-Jezerc, Përroi i Sylës-Pleshinë dhe Përroi i Pukës-Pleshinë), mirëpo Lumi i Madh i Jezercit është burimi
kryesor i furnizimit me ujë të pijshëm të qytetit të Ferizajt me rrethinë. Sasia e ujërave sipërfaqësor varet drejtëpërdrejt
nga të reshurat. Mungesa eventuale e të reshurave shkakton zvoglimin e sasisë së ujit për përpunim dhe rrjedhimisht
edhe mungesë të ujit të pijshëm.
Për të përballuar situatën e mungesës se ujit, menaxhmenti i KRU- B detyrohet të planifikojë dhe të aplikojë
reduktime të ujit me qëllim të furnizimit të baraspeshuar të qytetarëve me ujë të pijshëm.
Duhet të kihet parasysh se edhe në burimet-puset nëntokësore nga të cilat furnizohen disa fshatra (Kosinë, Loshkobare,
Slivovë, Koshare, Tërn, Rahovicë, Mirosalë, Gurëz, Komogllavë etj.), situata nuk është shumë e mire, për shkak të
zvoglimit të sasisë së ujit në puse. Duke pasur parasysh këtë gjendje, duhet shikuar mundësinë që në vitin tjetër të
hapet ndonjë pus i ri për të bërë zgjidhje më të mirë të furnizimit të këtyre fshatrave me ujë të pijshëm.
Ne anën tjetër, edhe prurjet e mëdha të ujit në burimet sipërfaqesore paraqesin probleme, si në aspektin e kapjes së ujit
e poashtu, edhe në përpunimin e ujit të papërpunuar, për shkak të turbullitetit të madh, ngase siç u theksua më lartë,
uji nga burimet ekzistuese sipërfaqësore kaptohet drejtëpërdrejtë dhe Ferizaj nuk ka ndonjë akumulim të ujit, nga ku
pastaj shumë më lehtë do të menaxhohej prodhimi dhe distribuimi i ujit të pijshëm.
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Shjtojca 1
Organogrami i KRU-B
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Shjtojca 2
Pasqyrat Financiare 2018
PASQYRAT E PERFORMANCËS FINANCIARE DHE REZULTATET
Pasqyrat financiare janë hartuar në perputhje me standardet ndërkombëtare të kontabilitetit.
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Shjtojca 3

Vendimi i BD për miratimin e Raportit Vjetor të Punës 2018
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