
Rreth Kompanisë

Kompania Rajonale Ujësjellësi “Mitrovica” Sh. A.  Ofron shërbimet e furnizimit me ujë të pijes si

dhe mirëmbajtjen e sistemit të ujërave të zeza-kanalizimit. Shërbimet e saj i shtrinë në këto

komuna: Mitrovicë , Vushtrri, Skenderaj me një popullatë e cila vlerësohet të ketë mbi 200 mijë

banorë. Kompania Rajonale Ujësjellësi “Mitrovica” në Mitrovicë, operon përmes fabrikës për

Trajtimin e ujit në periferi të qytetit, dhe posedon një kapacitet prodhues Q=700 l/s. Uji i pa

përpunuar sigurohet nga Hidrosistemi “Ibër Lepenc” dhe atë në kanalin në fshatin Lushtë të

Mitrovicës, ku edhe gjendet stacioni i pompave i cili shtyn ujin në fabrikën e ujit në Shipol në

nje gjatësi prej L=800m dhe lartësi h=31m. Afarizmin e sajë e zhvillon përmes stafit të sajë të

ndarë në zyrën qendrore në Mitrovice si dhe dy njësi operative; njëra në Skenderaj dhe tjetra

në Vushtrri.

Në bazë të rritjes së kërkesës për ujë është parë e rrugës që të rritet kapaciteti prodhues i sajë ,

prandaj eshte ndertuar edhe nje fabrike per trajtimin e ujit ne fshatin Balinc te Vushtrris me nje

kapacitet prej 350l/sec.

Historiku

Ujësjellësi i Mitrovicës daton që nga vitet e 50-ta të shekullit të kaluar. Sistemi i përpunimit dhe

trajtimit të ujit bëhej përmes puseve në të cilat grumbullohej uji i cili paraprakisht kalonte

nëpër shtresa rërore dhe këshu pastrohej dhe filtrohej. Puset ishin të ndërtuara në fshatin

Suhadoll dhe uji mirret nga lumi Ibër nga pastaj përmes gypave furnizonte qytetin e Mitrovicës.

Asokohe, numri i banorëve të furnizuar me ujë të pijes ishte rreth 5000, pastaj me kalimin e

viteve, duke u zhvilluar dhe rritur qyteti rritej edhe kërkesa për ujë. Pas një kohe kapacitetit i

furnizimit zgjerohet për 25000 banorë dhe me këtë rritet edhe numri i puseve dhe rezervoarëve

për grumbullimin dhe pastrimin e ujit.

Në vitet e 80-ta fillon projekti i ndërtimit të fabrikës për përpunimin dhe prodhimin e ujit të

pijes. Lokacioni i ndërtimit caktohet fshati Shipol, kurse kapaciteti fillestar për nevojat e qytetit

të Mitrovicës ishte 300 l/s. Në bashkëpunim me komunat Vushtrri dhe Skenderaj, dhe në bazë



të nevojës për ujë të pijes për këto komuna, arrihet një marrëveshje për zgjerimin e kapacitetit

ndërtues dhe vendoset që projektit ti shtohen edhe sasia prej 150l/s me qëllim të furnizimit të

edhe qytetarëve të këtyre dy komunave.

Përfundimi i fabrikës dhe vënja në funksion e sajë ndodhë në vitin 1983 dhe kapaciteti i sajë

prodhues ishte 450l/s. Që nga atëherë e deri në ditët e sotme ujësjellësi i Mitrovicës ka

funksionuar pa ndërprerje dhe ka furnizuar regjionin e Mitrovicës (Mitrovicë, Vushtrri,

Skenderaj) me ujë të pijes. Furnizimin me ujë të papërpunuar e ka siguruar përmes

hidrosistemit  Ibër Lepenc. gjë që vazhdon edhe sot e kësaj dite.

Pas luftës së vitit 1999, fillon me të madhe migrimi fshat/qytet, dhe kjo ndikon në rritjen e

numrit të banorëve në regjionin e Mitrovicësqë, e me këtë rriten edhe nevojat për ujë të pijes.

Duke pasur parasysh situatën e krijuar, ujëjsellësi regjional në Mitrovicë, fillon të planifikoj

rrijten e kapacitetit të sajë prodhues. Pas shumë studimeve dhe konsultimeve me ekspertë

vendore dhe të jashtëm arrihet që sigurohet buxheti i duhur për zgjerimin e kapacitetit

prodhues.

Prandaj, ujesjellesi “Mitrovica” operon tashme me dy fabrika per trajtimn e ujit te pijes; nje ne

Shipol te Mitrovices dhe tjetra ne Balinc te Vushtrris.

Të dyja këto projekte financohen nga dy burime: Qeveria e Kosovës dhe Këshilli i Evropës.


