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Për: BtD, të KUR”Hidrodrinit”Sh. A. – Pejë, 

Çështja: Raporti mbi kënaqësinë e konsumatorëve për TM1, TM2, TM3 dhe TM4, 

Data:25.03.2016 

 

 

Raport mbi kënaqësinë e konsumatorëve për Vitin 2015 

 

 

Gjatë tere mujorit të TM1, TM2, TM3 dhe TM4, pra gjatë vitit 2015, gjendja e 

kënaqësisë së konsumatorëve:  

Gjatë TM1, gjendja e kënaqësisë së konsumatorëve, ka qenë e kënaqshme,  

kemi pasur: 

1. Ankesa teknike në shërbim të ujit dhe kanalizimit, kemi  98, të gjitha janë 

shqyrtuar me kohë, 

2. Ankesa Komerciale gjithsejtë 21, po ashtu të gjitha të shqyrtuara me kohë, 

Si problem tjetër i paraqitur është rasti i Klinës, problem jo nga kuantiteti por problem 

nga kualiteti i ujit. Ku kemi rastin e paraqitjes së Manganit dhje Nitriteve në Burim 

kryesorë. 

Gjatë TM1, nuk kemi pasur reduktime te ujit. 

 

 

Gjatë TM2, gjendja e kënaqësisë së konsumatorëve, ka qenë e kënaqshme,  

kemi pasur: 
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1. Ankesa teknike në shërbim të ujit dhe kanalizimit, kemi  92, të gjitha janë 

shqyrtuar me kohë, 

2. Ankesa Komerciale gjithsejtë 27, po ashtu të gjitha të shqyrtuara me kohë, 

Si problem tjetër i paraqitur është rasti i Klinës, problem jo nga kuantiteti por problem 

nga kualiteti i ujit. Ku kemi rastin e paraqitjes së Manganit dhje Nitriteve në Burim 

kryesorë. 

Gjatë TM2, nuk kemi pasur reduktime te ujit. 

 

 

Gjatë TM3, gjendja e kënaqësisë së konsumatorëve, ka qenë e kënaqshme,  

kemi pasur: 

1. Ankesa teknike në shërbim të ujit dhe kanalizimit, kemi  98, të gjitha janë 

shqyrtuar me kohë, 

2. Ankesa Komerciale gjithsejtë 37, po ashtu të gjitha të shqyrtuara me kohë, 

Si problem tjetër i paraqitur është rasti i Klinës, problem jo nga kuantiteti por problem 

nga kualiteti i ujit. Ku kemi rastin e paraqitjes së Manganit dhje Nitriteve në Burim 

kryesorë, gjatë muajit te Gusht te TM3. 

 

 

Gjatë TM4, gjendja e kënaqësisë së konsumatorëve, ka qenë e kënaqshme,  

kemi pasur: 

1. Ankesa teknike në shërbim të ujit dhe kanalizimit, kemi  38, të gjitha janë 

shqyrtuar me kohë. 

2. Ankesa Komerciale gjithsejtë 14, po ashtu të gjitha të shqyrtuara me kohë, 

Si problem tjetër i paraqitur është rasti i Klinës, problem jo nga kuantiteti por problem 

nga kualiteti i ujit. Ku kemi rastin e paraqitjes së Manganit dhje Nitriteve në Burim 

kryesorë. 

 

 



Shenim - nga sondazhet e bera ne vitet paraprake  

 

Rezultatet që kane dalë nga sondazhet e kryera gjate viteve paraprake mundësojnë 

nxjerrjen e disa konkluzioneve mbi të cilat KUR “Hidrodrini” Sh. A.- Pejë, do të bazojë 

angazhimet e veta të ardhshme sa i përket cilësisë së shërbimeve të ofruara.  
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Konkluzionet kryesore që dalin, mund të përmblidhen në sa vijon: 

 

(i) Në përgjithësi, kënaqshmëria e konsumatorëve me shërbimet e KUR 
“Hidrodrini” Sh.A.- Pejë është relativisht e lartë. Mesatarisht, më shumë  5/6  
(84.48%) e konsumatorëve të intervistuar janë të kënaqur (në shkallën prej: 
deri-diku te kënaqur deri shumë të kënaqur) me të gjitha shërbimet e KUR 
“Hidrodrini” Sh.A.- Pejë. Në anën tjetër, 9.61% të konsumatorëve janë 
deklaruar si të pakënaqur me shërbimet e KUR “Hidrodrini” Sh.A.- Pejë;  

 

(ii) Kënaqshmëria e konsumatorëve me shërbimet e kanalizimit është më e 
lartë se sa me shërbimet e ujësjellësit. Përderisa 84.48 % e konsumatorëve 
janë të kënaqur me shërbimet e ujësjellësit kjo përqindje për shërbimet e 
kanalizimit është 83.34%. Ky rezultat i sondazhit konfirmon perceptimet e 
KUR“Hidrodrini”Sh.A.-Pejë, se konsumatorët kanë më shumë pakënaqësi me  
shërbimet e kanalizimit (11.12%). se sa me shërbimet e ujesjellesit (10.86%). 
Kjo vjen si rezultat i pamundësisë së KUR“Hidrodrini”Sh.A.-Pejë, që të ofrojë 
shërbime të kanalizimit për të gjithë konsumatorët; 
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(iii) Kënaqshmëria me rregullshmërinë dhe saktësinë e leximit te ujëmatësve 
është ne nivel mesatar krahasuar me shërbimet tjera të përfshira me 
sondazh. Nga numri i përgjithshëm i konsumatorëve të intervistuar 86.95% 
rezultojnë të jenë të kënaqur me këtë shërbim ndërkaq 10.86 % të pakënaqur. 
Duke pasur parasysh rëndësinë që ka leximi i saktë dhe i rregulltë i ujëmatësve 
në gatishmërinë e konsumatorëve për të paguar faturat e shërbimit, KUR 
“Hidrodrini” Sh.A.- Pejë; është e përkushtuar që këtë proces ta avancojë në 
nivelin më të lartë të mundshëm; 

 

(iv) Shkalla më e lartë e kënaqshmërisë së konsumatorëve është deklaruar të 
jetë me opsionet që i ofron KUR “Hidrodrini” Sh.A.- Pejë,  për pagesën e 
faturave – 91.29%.  Edhe ky konkluzion nuk është befasues për KUR 
“Hidrodrini” Sh.A.- Pejë,  dhe në masë të madhe përputhet me perceptimet që 
ka menaxhmenti i Hidrodrinit. Objektivisht, opsionet e pagesës që i kanë në 
dispozicion aktualisht konsumatorët janë të shumta (tek inkasuesit, në qendrat 
e pagesës, në banka.) dhe për rrjedhojë nuk ka shume hapësirë për 
pakënaqësinë e konsumatorëve me këtë shërbim; 

 

(v) Shkalla më e ulët e kënaqshmërisë së konsumatorëve është deklaruar të 
jetë me cilësinë e shqyrtimit të ankesave – 71.7%. Përpos faktit se më pak 
se gjysma e konsumatorëve  nuk kanë shprehur me këtë shërbim, rezultati i  
sondazhit vë në pah një fakt shume domethënës se 17.39% e konsumatorëve 
të intervistuar janë deklaruar se nuk kanë opinion të definuar për këtë çështje. 
Kjo mund të kuptohet edhe si mungesë e njohurisë së tyre për mekanizmat e 
parashtrimit të ankesave apo edhe mungesën e besimit të tyre lidhur me 
efikasitetin e zgjidhjes së ankesave nga ana e KUR “Hidrodrini” Sh.A.- Pejë, 
kurse 10.86% janë të pakënaqur. Kjo padyshim imponon një angazhim më të 
fokusuar të KUR “Hidrodrini” Sh.A.- Pejë, në krijimin dhe promovimin e një 
sistemi adekuat të pranimit dhe të zgjidhjes së ankesave të konsumatorëve. 

 

Kryesishtë  viti 2015, ka qenë vit i kenaqeshëm, nga Komisioni Keshillues i 

Konsumatoreve (ZRRUK), Hidrodrini edhe gjatë vitit 2015 nuk ka pasur asnje ankesë 

nga Konsumatoretë.  

 

 

Shërbimi me Konsumatorë 

25.03.2016 


