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1.0  HISTORIA E BIZNESIT 

1.1 Historiku i Kompanisë 
Kompania Rajonale për Ujë dhe Kanalizim Hidrodrini është themeluar në Tetor te vitit 
2004 ne bazë të marrëveshjes së përbashkët  ndërmjet  Agjencisë Kosovare të 
Mirëbesimit (AKM),  dhe pese komunave ( Pejë, Deçan, Istog, Kline dhe Junik). 
 
Kompania Rajonale për Ujë dhe Kanalizim Hidrodrini është themeluar si Shoqëri 
Aksionare  në Maj të vitit 2007 në përputhje me nenin 35.5  të Rregullores e UNMIK-ut 
Nr.2001/6 mbi Ndërmarrjet Afariste (Rregullorja), për një periudhë të pacaktuar. 
 
 
Nga data 31.05.2007  K.U.R “Hidrodrini” Sh. A., nga Qeveria e Kosovës gjegjësisht nga 
Ministria e Zhvillimit Ekonomik është pajtuar të zhvilloj aktivitetin  me numër të ri të 
biznesit 70432209. Kompania si Shoqëri Aksionare është e organizuar sipas rregullit 
ekzistues të ligjeve të Kosovës. 
 
Sipas Ligjit Nr.03/L-087 për Ndërmarrje Publike nga data 13. Qershor. 2008 jemi nën 
Ministrin e Ekonomisë dhe Financave të Republikës të Kosovës si Ndërmarrje Publike 
Qendrore. 
 
K.U.R “Hidrodrini”Sh. A. është institucion publik profesional i licencuar nga Zyra 
Rregullative për Ujë dhe Mbeturina për  ofrimin e shërbimeve baze, të furnizimit me ujë 
të pijshëm dhe shërbimet  kanalizimit.  
 
Numri popullatës që Kompania Rajonale,,HIDRODRINI’’ iu kryen shërbime me ujë të 
pijes vlerësohet rreth 185.000 banor, ndërsa shërbimet e ujërave të zeza 60,000 banor. 
Kapaciteti momental prodhues sillet 27.000.000,00 m3/Vjet. 
 
K.U.R “Hidrodrini” Sh. A është institucion i  reformuar sipas standardeve te Unionit 
Evropian, procesit te rajonalizimit të bazuar ne modelet dhe përvojat e suksesshme 
ndërkombëtare për qeverisje korporatave bashkëkohore.  
 
Kompania  është dhe do të mbetet ofrues profesional i furnizimit me ujë të pijshëm të 
kualitetit të lart dhe të shërbimeve  të  kanalizimit. Prodhimi, shitja e ujit, shërbimet e 
kanalizimit dhe  shërbimet tjera janë detyrat kryesore të kompanisë.  
 
Qendra e kompanisë është në Pejë, në strukturën e vetë ka 4 njësi të biznesit në Pejë, 
Istog, Klinë dhe Junik. Përbëhet prej katër departamenteve dhe katër zyrave 
profesionale.  
 
Bordi i Drejtoreve i përzgjedhur nga Kryeministri, është organ i pa n’varur dhe bënë 
drejtimin dhe mbikëqyrjen e biznesit të kompanisë. Stafi menaxhues i kompanisë 
organizon punën, kryen udhëheqjen efektive të veprimtarisë dhe stafit. 
 
 
Në kuadër të furnizimit apo të Prodhimit të ujit të pijshëm në Kompaninë Rajonale 
Hidrodrini ka këto të dhëna të Biznesit: 
 
 



Plani i biznesit për vitet 2013-2015                                       K.U.R “Hidrodrini” Sh. A. - Pejë 

 

 - 2 - 

Nj. O. Pejë: 
 
(Kjo Njësi Operacionale furnizon me ujë të pijes qytetin e Pejës dhe fshatra për rreth si dhe disribuimin e 
ujit.) 
 

o Dy objekte prodhuese kryesore,Uji i Zi me dy sisteme të pompimit dhe gravitet dhe Drini i Bardhë 
me gravitet 

o Njësia Operacionale në Pejë ka dy Stacione kryesor të pompimit dhe stacionet tjera të kapacitetit të 
vogël për furnizimin e lagjes së Zatrave, Asllan Qesme dhe Maja e zezë, Xhemajl Kada etj. 

o Një Depon të ujitë të pijshëm me rreth 1500m3 ujë, i cili nuk është në funksion dhe depozita e re 
prej 3000m3, donacion nga Banka Gjermane. 

o 280.000 M’ rrjetë i ujit me tubacione të profileve të ndryshme. 
o 90 km rrjetë i kanalizimit të fekaleve. 
o Dy Stacione të Klorinimit. 
o Rrjeti ekzistues i furnizimit me ujë: 

 
 

 
Nj. O. Istog: 
 
(Në Istog kemi pesë burime, sistemi i ujësjellësit është sistem i përzier me gravitet dhe sistem te pompimit). 
 

o Tetë Depo(Rezervuare) te ujit me kapacitet 700m3, 400m3, 400m3, 800m3, 500m3, 200m3, 
400m3, 400m3, 

o Katër stacione te pompimit, 
o Pesë stacione te klorinimit 
o Një rrjetë prej 285.000 M’ te dimensioneve prej Dn50 deri ne Dn500 gypësjelles të ujit. 
o Një rrjetë prej 25 Km te kanalizimit te ujerave fekale. 
 
 

Nj. O. Klinë: 
 
(Në Klinë kemi dy sistemi për furnizimin me ujë të pijes ai vjetri, prej tri bunarëve I cili është jashtë funksioni 
dhe sistemi i ri i cili është në funksion, sipas të dhënave në burim të ri kemi diku rreth 300l/sec, ku kemi 
kaptuar rreth 30% të ujit. Prej kaptimit deri te sistemi i pompave kemi 930m dhe prej sistemit të pompimit 
deri te rezervari kemi 2000m. Pompat janë të kapacitetit 2x45 l/sec,ku janë të instaluara edhe dy pompa të 
reja për furnizimin gypësjellësi është prej materialit Pe, AC, Gizës dhe PVC. Përpos Qytezës së Klinës në 
ombrellën tonë janë edhe dy fshatra Kpuzi dhe Qeskova në një sistem të veçan ku kemi 107 shtëpi ku 80% 
janë të pajisur me ujëmatës me 6l/sec. Si dhe ne ombrellën tone janë edhe 13 fshatra një sistemin e ri me 
pompa te instaluara në të njëjtin Stacion të pompimit). 
 

o Një Stacion i klorinimit 
o Katër  Depo të ujit me kapacitet 1000m3, 800m3, 400m3, 400m3 dhe 50m3 
o Një rrjetë prej 34.135 M’ gypësjelles të ujit. 
o Dy Stacione të pompimit. 

 
Nj. O. Junik: 
 
( Sistemi i furnizimit me ujë është sistem me gravitet, kemi nje burim me kapacitet (20-25) l/s. 
 

o Një Depo te ujit me kapacitet 600m3  
o Një rrjetë prej 31.041M’ gypësjelles të ujit. 
o Vlera e aseteve –1.130.064 Euro 
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2.0 SYNIMET DHE OBJEKTIVAT STRATEGJIKE 

21.1  Performanca deri me sot 

 
Vitet 2010 2011 2012  2013 

Planifikuar 
 

Prodhimi ( m3 ) 28.847.678 28.500.000 27.354.788 27.600.000  
Faturimi ( m3 ) 8.082.814 8.420.090 9.180.476 9.600.000  
Humbjet (%) 72% 70% 66% 65%  
Shpenzimet (Euro) 1.526.326 1.545.428 1.742.400 1.860.000  
 
 
Synimi i kompanisë është që për vitin 2013, prodhimi i ujit, të ketë tendencë të ngritjes  si 
rezultat i shtimit të kapacitetit të ujitë, pas përfundimit te investimeve kapitale nga 
donatoret. Faturimi në m3, do te ketë një rritje prej më shumë se 400.000 m3 dhe kjo si 
rezultat i aktivitetit të ndarjes se inkasuesve ne lexues, e cila reflektohet ne zvogëlimin e 
përqindjes së humbjes nga 66% në 65%. 
Shpenzimet do te kenë një tendencë te rritjes, kryesisht pas zgjerimit të rrjetit të 
ujësjellësit të fshatrave,  kurse kategoritë e shpenzimeve tjera do të kenë rritje simbolike. 
 
 
Vitet 2010 2011 2012  2013 

Planifikuar 
 

Faturimi (euro) 2.549.572 2.653.651 3.002.359 3.060.000  
Inkasimet (euro) 1.510.098 1.650.861 1.787.651 2.001.000  
Shkalle në % 59% 62% 60% 65%  
Norma e mbulesës 
së punës 

1.04 1.11 1.16 1.14  
 
Po ashtu edhe treguesi i faturimit do te rritet si rezultat i leximit me të sakët të 
ujëmatësve, kurse treguesi që do të ketë rritje me te madhe është arkëtim prej 60 % në 
65%, e cila përqindje e arkëtimit mundëson një normë të mbulesës së punës prej 1.14 

 
Treguesit të paraqitur në formë grafike 
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Kualiteti i Ujit, gjate viteve 
 
Kualiteti i Uji t- 
K.U.R”Hidrodrini” 

Viti 2010 Viti 2011 Viti 2012 Viti (P) 2013 

Totali i Testeve të realizuara 1983 1952 2015 2000 
- Që nuk janë ne pajtim me 
standardet 

119 138 100 45 

- % (keq) 6% 7% 5% 2% 
 
Viti 2010, 2011dhe 2012, janë prezantuar rezultatet e testeve, ku kryesisht Klina me se 99% të 
mostrave kanë qen keq, pra atyre kimike. Gjatë vitit 2013, në vuarjen në funksion të impiantit të ri, 
kualiteti me ujë të pijshëm në Klinë do të përmirësohet.  
 
 
 
2.2 Implementimi i projekteve- Donacioneve, gjatë vitit 2012 
 

Banka Gjermane KfW: 

Projekti i bankës Gjermane KfW, është i përfunduar, vlera e investimeve totale, 
ka qenë 3.948.680,6 euro. 

K-Wiser, USAID: 

Me projektet, donacion të USAID-it, jemi në fazën përfundimtare, vlera e 
donacioneve deri me tani është diku 2.1 milion $. Projekti i Zatrave, rehabilitimi e 
Sahat Kullës, rehabilitimi i rrjetit “Istog - Gurakoc”, kanë përfunduar, si dhe 
projekti për softuerin e kontabilitetit është ne vazhdimësi, Projekti K-Wiser do të 
përfundoj, në fund të vitit 2012, në vazhdimësi janë projekti i Dardanisë dhe 
projekti i Junikut. 

Siws – IRD, USAID 

Gjatë shtatorit të vitit 2012, është nënshkruar marrëveshja mbi implementimin e 
projektit në bashkëpunim me USAID-in & Zyrën Zvicerane për 
bashkëpunim&Kuvendin Komunal të Pejës dhe Hidrodrinit, projekti me vlerë prej 
892.341,89 euro, për furnizimin me ujë të pijshëm për fshatrat: Gllaviqice, 
Leshan, Kliqine, Jabllanice e Leshanit, Sverke dhe Rosuje. Ky projekt ka filluar të 
implementohet nga fundi i vitit 2012 e i cili do të vazhdoj në vitin 2013. 

Shënim: 

Jemi në fazën e regjistrimit të investimeve në planin e kontabilitetit, si dhe pas 
përfundimeve të projekteve, donatoret do të sjellin dokumentacionin përfundimtar të 
punëve të implementuara, ashtu që ne ta bëjmë  regjistrimin si assete. 
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Pip, Projektet donacion të buxhetit të Konsoliduar të Kosovës. 

Gjatë vitit 2012, nuk kemi pasur projekte të financuara nga buxheti i konsoliduar i 
Republikës së Kosovës. Ne si kompani për vitin 2013, kemi aplikuar me disa projekte, 
programin e PIP-it, si projekt potencial është projekti i Rehabilitimi i gypave te ujësjellësit 
në zonën kritike 5,7,11 dhe 12, ne pikat problematike te shtypjes, me vlerë prej 240.000 
euro. Si dhe projekti për Junik për Shkozë në vlerë prej 120.000 euro. Si dhe projekti per 
Istog, Rehabilitimi i stacionit ekzistues të pompave në Istog, në vlerë prej 160.000 euro. 
Këto janë projektet potenciale për PIP,  për vitin 2013. 

 2.3 Faktorët e brendshëm – përparësia dhe dobësitë. 
Faktorët brendshëm te veçante te kompanisë qe ndikojnë ne performance - 
përparuesit, janë: 
 
Implemnetimi i GIS-it, MIS-it, plani i mirëmbajtjes se rrjetit, si dhe përshkrime te qarta te 
vendeve te punës, si dhe furnizimi 24h me ujë, e krejt këto aktivitete i lehtëson 
implementimi i programit të ri i quajtur NAVIZHEN. 
 
 
Faktorët e brendshëm qe ndikojnë ne performance-dorësit, janë: 
 
Jo definimi i mire i politikave ne sektorin e shërbimit me konsumatorë tek Hidrodrini, ku 
arsyeja kryesore është mangësia e sistemit te inkasimit te faturave nga lexuesit e 
ujëmatësve ne faturim dhe inkasim qe ndikojnë ne direkt ne humbjet e ujit qe janë 66%, 
gjatë 8 mujorit, (humbje administrative dhe teknike). Mirëmbajtja jo sistematike e rrjetit te 
ujesjellesit dhe kanalizimeve, eliminimi jo me kohe i humbjeve vizuale si dhe shpërndarja 
e përgjegjësive ne te gjitha nivelet. Gjatë Marsit të vitit 2013, kompania do të 
implementoj strategjin ( planin e veprimit) në sektorin e shërbimit me konsumatorë. 
 

 2.4 Faktorët e jashtëm – përparësitë dhe dobësitë. 
 
Faktorët jashtë kompanisë – përparësia; 
 
Faktorët qe ndikojnë pozitivisht ne performancen e kompanisë se Hidrodrinit janë: 
donacionet e jashtme si ne aspektin e investimeve kapitale ashtu edhe ne aspektin e 
ngritjes se kapaciteteve tek resurset njerëzore, deri me tani ne kompaninë e Hidrodrinit 
donatoret kryesor janë: KfW, USAID-i, te cilët kane ndihmuar shume ne ngritjen e 
kualitetit menaxherial. Shpresojmë se edhe ne te ardhmen do te ndihmojnë ne 
investime, ne si kompani, ende jemi ne fazën e përmbushjeve te standardeve evropiane, 
për te ofruar shërbime kualitative si ne furnizim me ujë kualitativ te pijshëm, ashtu edhe 
me shërbime te kanalizimeve, ashtu qe ne si kompani te jemi ekonomikisht te 
qëndrueshëm dhe te mbrojmë ambientin qe na rrethon. 
 
 Faktorët jashtë kompanisë – dobësitë; 
 
Faktorët jashtë kompanisë: faktorët ekonomik, social dhe politik, edhe pse kane 
kaluar 11 vite pas luftës ne Kosove, ende jemi ne proceset e tranzicionit, te gjithë 
këta faktor ndikojnë ne performancen e kompanisë, sipas një analize te vrazhde, 
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lirisht mund te themi se ne total ndikojnë diku (20-25)% ne performance, gjendja 
ekonomike ku nga raporti i fundit të bankës botërore kemi 48% papunësi, raste 
sociale diku afërsisht (7 -10)%, rastet minoritare, Mos pagesa e institucioneve, 
rasti i njësisë së Klinës e cila, njësi e ka tere furnizimin me pompim, si dhe 
kualiteti i ujitë kimikisht nuk plotëson standardet. 
 

  2.5 Qëllimet strategjitë. 
 
Qëllimi i përgjithshëm i K.U.R “Hidrodrini” Sh. A. është që të siguroj ujë të pijshëm, të 
bollshëm dhe pa ndërprerje për të gjithë konsumatorët e saj pa dallim race  dhe 
religjioni. 
Hidrodrini i furnizon me ujë të gjithë konsumatorët të cilët janë të kyçur në rrjetin e 
sistemit ne katër komunat, kjo merë përsipër që të siguron ujë të kualitetshëm, sasi të 
mjaftueshme dhe mirëmbajtje të sistemit të rrjetit si dhe zhvillimi i burimeve të reja të 
qëndrueshme nëse mjetet financiare lejojnë të sigurojnë një rritje të standardit të 
shërbimeve. 
Si dhe ofrimi ne te ardhmen i shërbimeve cilësore, me kosto më të ulët të mundshme, 
zgjerimi i rrjetit të ujësjellësit (furnizimi i të gjitha fshatrave me ujë), furnizimi i i te gjitha 
zonave ujë pa reduktime, furnizimi i Klinës me ujë kualitativ, nga impianti i ri i pastrimit të 
ujitë të pijshëm. Rehabilitimi i rrjetit të kanalizimit dhe zgjerimi i rrjetit, po ashtu edhe 
ndërtimi i një impianti modern të ujerave të zeza. 
 
 

 2.6 Objektivat e punës. 
 
 
Aktivitetet që do te ndermirën gjatë vitit 2013 janë: 
 

• Evitimi në kohë dhe eliminimi i menjëhershëm i të gjitha rrjedhjeve vizuale në 
sistemin si dhe implementimi i zonave DMA, për reduktimin e humbjeve teknike, 

• Reduktimi i humbjeve administrative, Eliminimi i mangësive ne sistemin e 
inkasimit. 

• Hartimi i projekteve kapitale dhe Implementimi i tyre sipas planifikimit me mjete 
vetanake, implementimi i projekt propozimeve që kemi aplikuar në PIP hartimi  i 
projekt propozimeve për donator dhe lobimi për Impiant të trajtimit të ujerave të 
kanalizimit, ashtu që me së largu gjatë vitit 2014 të nisim me implementimin e 
tyre. 

• Organizimi më efektiv i  Kontrollit të brendshëm, për të gjitha Departamentet 
dhe Sektorët e Kompanisë si dhe vlerësimi i performances çdo tre muaj. 

• Përmirësimi i efikasitetit te përdorimit te energjisë. 
• Objektiva për reduktimin e lidhjeve të paligjshme, lidhjet ilegale.  
 
 
 

2.7 Veprimet që do të ndërmerren për këto aktivitete janë: 
 
Evitimi në kohë dhe eliminimi i menjëhershëm i të gjitha rrjedhjeve vizuale në sistemin si 
dhe implementimi i zonave DMA, për reduktimin e humbjeve teknike 
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Sipas të dhënave te verifikuara K.U.R”Hidrodrini” Sh. A. ballafaqohet me humbje te 
mëdha administrative dhe teknike me më pak se 70% te humbjeve teknike dhe 
administrative, sipas skemës organizative, ku qartë janë te specifikuara departamentet, 
sektorët dhe ekipet punuese, do te behet një prezentim per tu kuptuar qartë roli dhe 
përgjegjësia e secilit ekip si nga ana vertikale ashtu edhe nga ana horizontale. Ekipet e 
mirëmbajtjes se rrjetit do te veçohen nga ato ekipe te riparimeve vizuele, zonat e DMA, 
do te ndahen dhe do te implementohet ndarja e tyre, varësisht nga furnizimi me material 
përcjellës. 
Do te shqyrtohet edhe mundësia e ndarjeve dhe sistemimi i ekipeve ne ekipe me 
efikase. Do te behet kontrolli permanent i efikasitetit si dhe eficientes se departamenteve 
dhe sektorëve – ekipeve vepruese. Takime mujore dhe njoftimi me performancen e 
kompanisë si dhe komunikimi, informimi ne lidhje me kompaninë. Secilit ekip do te behet 
përpjekje qe te sigurohet automjeti me pajisje te kompletuar për pune. 
 
 
Reduktimi i humbjeve administrative, Eliminimi i mangësive ne sistemin e arkëtimit. 
 
 
Arkëtimi i faturave me para në dorë nga ana e lexuesve të ujëmatësve nëpër objektet e 
konsumatorëve është një praktikë e trashëguar e cila në të kaluarën ka qenë forma 
dominante e arkëtimit të faturave për të gjitha shërbimet publike në Kosovë.  

 
Disa prej problemeve që e përcjellin këtë formë të arkëtimit janë: 
 

• Efiçenca shumë e ulët; 
• Kostot shumë të larta të arkëtimit; 
• Mundësitë e mëdha të keqpërdorimit; 
• Ngarkesat administrative në ngarkimin me fatura dhe shkarkimin e 

Inkasuesve; 
 

 

Gjatë muajit Qershor  2012, kemi filluar me implementimin e strategjisë së re të 
arkëtimit, pra të organizimit të ri me inkasues, ky aktivitet ishte ndërmarr, vetëm në 
Njësinë e Pejës. Gjatë vitit 2013 kjo strategji do te implementohet në të gjitha Njësitë 
Operative. 
 
Përparuesit e ndarjes se leximit te ujëmatësve nga arkëtimi  i faturave; 
 
Arsyet për ndarjen e këtyre dy funksioneve konsistojnë në eliminimin e mangësive të 
cilat u përshkruan më lartë.  

 
Me braktisjen e praktikës së inkasimit në objektet e konsumatorëve, përpos që do të 
ngritje efiçenca e leximit të ujëmatësve do të krijoheshin kushtet për ngritjen 
substanciale të saktësisë së leximit të ujëmatësve. Kjo për faktin se lexuesit e 
ujëmatësve do te obligoheshin të lexojnë të gjithë ujëmatësit në zonën e tyre në 
intervalin e caktuar (një herë në muaj, një herë në dy muaj, apo ndonjë interval tjetër) 
dhe nuk do te mund të justifikoheshin me faktin se “humbin” kohë duke tentuar të 
inkasojnë faturat. 
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Ngritja e saktësisë së leximit është me rëndësi fundamentale për Kompaninë para së 
gjithash për: 
 

• Reduktimin e Ujit të Pa-faturuar si pasojë e leximit të pasaktë, dhe 
• Ngritjen e moralit të pagesës nga ana e konsumatorëve si pasoje e ngritjes 

se besimit se do të paguajnë saktësisht atë çka kanë konsumuar. 
 

 
Përgatitja e Implementimit te procesit; 
 
Për implementim të suksesshëm të këtij procesi dhe eliminimin e rrezikut të rënies së 
shkallës së inkasimit është e domosdoshme që te planifikohet mirë tërë procesi dhe te 
ndërmerren, masa adekuate të cilat mund të përmblidhen si në vijim: 
 

 
(i) Do të shtohet numri i qendrave të pagesës në së pari do te fillohet në 

njësinë e Pejës; 
 

(ii) Të shikohet mundësia e shtimit të opsioneve të pagesës (p.sh. debitimi 
direkt); 

 

(iii) Të zhvillohet një fushatë intensive e njoftimit të konsumatorëve për 
ndërprerjen e praktikës së pagesës se faturave në ato zona që janë caktuar 
si pilot. ‘me para në dorë’ te lexuesit e ujëmatësve duke shpjeguar në 
mënyrë të detajuar; 

 

(iv) Të zhvillohet aktivitet sistematik i shkyçjes së konsumatorëve për mos 
pagesë të faturave i përcjellur me fushatë aktive të informimit të publikut; 

 

(v) Sigurimi i një shume të parave të gatshme nga Kompania e cila do të 
shërbente si rezervë për mbulimin e deficitit eventual të inkasimit në 2-3 
muajt e parë të këtij procesi; 

 

(vi) Planifikimi dhe adresimi i çështjeve organizative/të personelit. Këtu do të 
përfshihej: caktimi i zonave të reja të leximit për lexuesit e ujëmatësve, 
ashtu siç kemi vepruar në Njësinë e Pejës. 

 
 
Plani i veprimit ; 
 
Forma e re e organizimit të inkasuesve. 
 
Për një pune efektive dhe për rritjen e te hyrave te kompanisë, posaçërisht në 
departamentin – sektorin e Inkasimit (arkëtimit), menaxhmenti i kompanisë do të 
ndërmerr këto aktivitete: 
 
mënyra të organizimit:  
 
Nderimi i zonave të inkasuesve, 
 
Minimalja e llogaritur e inkasimit duhet të llogaritet për çdo njësi veçmas 
 

Nderimi i zonave të inkasuesve: 
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a) Forma e re e inkasimit vendimi mbi stimulimin dhe destimulimin do të 
rishikohet do te rifreskohet, 

b) Ndarja e faturave në baza javore, 
c) Ndarja e listave të konsumatorëve në baza javore, 
d) Ndarja e zonave nga 1.100 lidhje, (varësisht nga numri i konsumatorëve 

në njësitë operative. 
e) Shtypja e faturave para fillimit të muajit, 
f) Shtimi i numrit të inkasuesve, ( do te plotësohet me inspektor), 
g) Uniforma e re e inkasuesve, 
h) Kontakti me SH.P.K, për marrëveshje të shërbimit me pagesë, me se 

paku (3-4) polic, 
i) Formimi i ekipit te ri për shkyçje,  
j) Kontrolli i punës së inkasuesve, 
k) Krijimi i formularëve të raportimit në baza ditore dhe javore, 

 
 
 
Organizimi më efektiv i  Kontrollit të brendshëm, për të gjitha Departamentet dhe 
Sektorët e Kompanisë si dhe vlerësimi i performances. 
 
 
Nga ekipi i kontrollit të brendshëm do të behet kontrolli i të gjitha departamenteve 
(sektorëve) të kompanisë, duke filluar me orarin e punës, pauzat e mëngjesit, 
kontrolli i ekipeve të mirëmbajtjes të rrjetit të ujësjellësit dhe kanalizimit ekipeve te 
riparimeve, sigurimi i objekteve, lexuesve te ujëmatësve. Ekipi i kontrollit të 
brendshëm do të caktohet nga krye shefi ekzekutues dhe ai do të caktohet aty per 
aty, qëllimi i kontrollit është ngritja e efikasitetit te Kompanisë. Do te formohet ekipe 
te posaçme profesionale për vlerësimin e performances te secilit sektor ne veçanti. 
 
 
Përmirësimi i efikasitetit te përdorimit te energjisë 
 
Pas përfundimit të implementimit te projekteve nga banka Gjermane ne Pejë do te behet 
reduktimi i energjisë elektrike, sepse do te vendosen pompat e reja, si dhe ne stacionet 
e pompave tjera do te behet një vlerësim për optimalizimin e energjisë elektrike ne 
bashkëpunim me USAID-in, ku do te investimet do të përfundojnë në fund të vitit 2012. 
 
Objektiva për reduktimin e lidhjeve të paligjshme, lidhjet ilegale.  
 
 
Pasi që është duke u Implementuar GIS-i do të lehtësohet identifikimi i lidhjeve 
ilegale si dhe do të identifikohen konsumatorët të cilët nuk kanë ujematesa, ashtu që 
punëtoret do te pajisen me të dhëna (harta) për zonat ne te cilat veprojnë dhe shtëpi 
për shtëpi do te behet kontrolli i sistemit te ujit, pra nje kontroll detal. Me 
implementimin e GIS-it është lehtësuar puna ne aspektin e te dhënave për 
konsumator, rrjetin e sistemit te ujit, asete etj, viti 2013 është vit i cili kryesisht secili 
projekt do te bazohen ne te dhënat e GIS-it. 
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3.0  SHËRBIMET PËR KONSUMATORË 
 
Ne fund te vitit 2012 kemi pasur 34.500 konsumatorë te regjistruar, konsumatorët 
janë aspekti me i rëndësishëm për biznes dhe duhet të inkurajohen përmes niveleve të 
larta të shërbimit, të paguajnë për ujin që konsumojnë, dhe te kursejnë ujin.  
 
Marrëdhëniet në mes të Kompanisë dhe konsumatorëve të ujit duhet të jetë qartë i 
bazuar në ofrimin e shërbimeve cilësore dhe pagesave me kohe nga konsumatorët. 
 
Konsumatori duhet të ndjehet i sigurt se nëse ai / ajo kontakton  Kompaninë, atëherë 
kërkesa e tij/saj  ose ankesa do të trajtohet në mënyrë efikase dhe efektive. 
 
Imazhi i Kompanisë paraqitet në përgjithësi nëpërmjet lexuesit te ujëmatëseve dhe 
inkasantit, dhe kjo është e rëndësishme që ata te paraqesin një qëndrim profesional dhe 
praktik tek konsumatorët. Po ashtu (lexuesi i ujëmatëseve) te ketë te  veshur një 
uniformë duke shënuar qartë logon e Kompanisë. 
 
Në mënyrë të ngjashme kontaktet telefonike me konsumatorët duhet të trajtohen ne 
mënyre  profesionale dhe efikase nga personeli i trajnuar. 

3.1 Metodologjia. 
 
Kompania do te krijoj një ekipi të dedikuar e punonjësve  të konsumatorëve të cilët janë 
në gjendje të kenë qasje në të gjitha të dhënat e konsumatorëve. 
 

3.2 Fushata e vetëdijesimit. 
 
Fushatat e vetëdijesimit mund të kenë një efekt te dobishëm nëse kryhen si pjesë e një 
metode të integruar për marrëdhënie të konsumatorëve. Kjo do të përfshijë një përpjekje 
të koncentruar për të kontaktuar jo-paguesit, përpjekjet për të përmirësuar për të 
zhvilluar nivelet e shërbimit, një program në terren për të informuar konsumatorët, 
edukimin e fëmijëve etj dhe një program shkyçjeve. Implementimi i këtyre çështjeve 
duhet të jetë i qëndrueshëm dhe universal në mënyrë që konsumatorët te  trajtohen në 
mënyrë të barabartë. 

3.3 Rastet sociale. 
 
Përderisa kjo është e njohur se rastet sociale do të krijojë disa vështirësi për Kompaninë 
në aspektin e të ardhurave por nuk duhet te harrohet se shumë prej këtyre grupeve të 
veçantë janë duke pasur mjaft vështirësi. Ky grup veçantë i konsumatorëve  në 
përgjithësi përbëjnë një pjesë të konsiderueshme të deficitit financiar të Kompanisë, dhe 
prandaj Kompania  duhet të përqendrojë përpjekjet për konsumatorët që mund të 
paguajnë, por nuk paguajnë.  Është e njohur se në kohën e duhur, një politikë qendrore 
do të   themelohet për t'u marrë me çështjen e rasteve sociale. 
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3.4 Veprimet. 
 
• Formimi i ekipe për Shërbime  të Konsumatorëve  
 
• Zhvillimi i programeve të konsumatorëve, duke përfshirë, edukimin e informimin dhe 
sensibilizimi 
 
• Hartimi dhe zbatimi i politikës së shkyçjes 
 
• Përqendrimi tek konsumatorët -mos pagues, (që mund të paguajnë). 
 

4.0   PLANI I MENAXHIMIT TE ASETEVE 
 
Kjo përfshin asetet njerëzore dhe asetet fizike. Rezultatet e performancës operative 
tregojnë se sa është I suksesshëm menaxhmenti në ruajtjen dhe  përdorimin e këtyre 
aseteve. Si përkrahje institucionale, kemi përkrahjen nga Zyra Rregullative në projektin e 
financuar nga IPA, për një ndihem për hartimin e strategjisë për PMA. Në lidhje me llojet 
e objekteve, Hidrodrini do te përqendrohet ne investime te nevojshme si mëposhtëm: 
 

(i) zgjerimi i shërbimit, 
(ii) përmirësimin e cilësisë së trajtimit të ujit dhe  ujërave të zeza, 
(iii) sigurimin e besueshmërisë së sistemit,  
(iv) duke zëvendësuar infrastrukturën e dëmtuar të ujit dhe të ujërave të zeza,  
(v) ofrimin e nevojave më të ulëta përsëritëse për kapital. 

 
Prandaj investimet kapitale duhet të jenë të prioritizuara dhe të listuara sipas këtij 
identifikimi. 

 4.1 Zhvillimi i personelit. 
Një prej faktorëve që esencialisht ndikon në performancën dhe zhvillimin efikas të 
kompanisë është edhe struktura e organizative. Mjedisi i  brendshëm i punës është  
faktorë influencues në funksionimin e kompanisë.  

4.1.1 Struktura Organizative. 
 
Gjate vitit 2012 do te implementohet Struktura e re Organizative e cila do te definon 
termat e komunikimit të autoritetit dhe do te beje koordinimin e roleve dhe 
marrëdhënieve të punonjësve të kompanisë. Në këtë rrafsh hynë edhe struktura e 
kontrollit, vlerësimit dhe raportimit. K.U.R “Hidrodrini”Sh. A. ka përgatitur skemën 
funksionale e cila  përputhet me strategjinë zhvillimore sepse rolet dhe përgjegjësit janë 
të specifikuara mirë, kjo dëshmon se  kemi të bëjmë me një kompani të fuqishme dhe në 
trendë të mirë zhvillimor.  
Struktura do të prodhoj efikasitet në perspektivën e menaxhimit të kompanisë. 

4.2 Bordi i drejtoreve. 
 
Me procesin e korporatizimit të kompanive publike në Republikën e Kosovës, dhe 
bazuar në statutin e K.U.R “Hidrodrini” Sh. A. Organi drejtues i kompanisë është Bordi i 
drejtorëve, kjo strukturë e re apo qeverisje korporatave është themeluar dhe ka filluar të 



Plani i biznesit për vitet 2013-2015                                       K.U.R “Hidrodrini” Sh. A. - Pejë 

 

 - 12 - 

funksionoj nga gjysma e dytë e vitit 2007. Synimi kryesor dhe më i rëndësishëm i bordit 
të drejtorëve është për të  siguruar transparencë, besueshmëri dhe rritje  të cilësisë në 
punë duke zbatuar ligjin mbi ndërmarrjet publike Ligji Nr: 03/ L-087 i aprovuar 13 
Qershor 2008, i cili është amandamentuar, gjatë vitit 2012, e që implementimi, për 
përzgjedhjen e bordeve të reja është në vazhdimësi. 
 
Bordi përbëhet nga kryesuesi i bordit dhe tre drejtor jo ekzekutiv të nominuar nga 
Kryeministri, si dhe Kryeshefi Ekzerkutivë i cili eshte përzgjedhur nga BtD të, K.U.R 
“Hidrodrini” Sh. A. – Pejë 
 

4.3  Krye shefi ekzekutiv. 
 
KE do te jetë krye zyrtari ekzekutiv i kompanisë, ai do te ketë kompetenca të lidhë 
kontrata  në emër të kompanisë dhe te gjitha veprimtaritë ditore  të kompanisë kryhen 
nen menaxhimin dhe mbikëqyrjen e KE në përputhje me Statutin dhe rregulloret tjera te 
kompanisë si dhe implementon vendimet e Bordit të Drejtorëve. KE do të kryejë të gjitha 
detyrat e tjera që janë caktuar nga BD-ve. 
 

4.4  Zyrtari i larte financiar. 
 
ZLF do të bëjë menagjimin e mjeteve financiare ashtu siç parashihet me politikën e 
kompanisë, kompensimet ndaj punëtorëve, kryerja e detyrimeve ndaj furnitorëve, 
pagesat për administratën tatimore, ZRRUM-in, MMPH do të bëhen konform rregullativit 
përkatës, do ti aplikohen  në kontabitet Standardet e Kontabilitetit të Kosovës. 

Kontabiliteti qendror udhëhiqet në Pejë, ndërsa faturimi bëhet në Istog, Klinë, Junik në 
mënyrë që informatat më të freskëta të jenë sa më afër konsumatorëve. Ne kuader te 
financave do te jete edhe Departamenti për Shërbime të Konsumatorit (SHK) i cili do te 
bene organizimin e shërbimeve dhe marrëdhëniet me konsumatorët do te siguroj 
përformancë të mirë të shërbimeve për publikun, siguroj komunikimin me të gjitha 
departamentet tjera, ndërmerr të gjitha hapat e nevojshme që të ngritë shkallen e 
inkasimit. Urdhëron ndërprerjen e furnizimit me ujë për shkelësit e kontratës dhe 
monitoron ekzekutimin e urdhrit. Organizon punën e ekipeve të inspekcionit, pranon 
raportet e tyre dhe ndërmerr veprime të menjëhershme dhe serioze. Merret me kërkesat 
për kyçje të reja, përgatitë dokumentacionin dhe I dorëzon ato në sektorët për 
kompletimin e procedurave. 

4.5 Sekretari/ja e kompanisë. 
Koordinon dhe udhëheq punët në Departamentin Administrativ-juridik,organizon, 
propozon dhe punon rregullore të brendshme të Kompanisë, përpilon propozime të 
kontratave për nevojat të Kompanisë, koordinon me  KSHE përgatitjen e letrave 
(dokumenteve) për mbledhjet e Bordit të Drejtorëve. Mban procesverbalin e secilës 
Mbledhje të Përgjithshme dhe Bordit të Drejtorëve dhe Komisionit të Auditimit (nëse nuk 
kërkohet ndryshe nga kryesuesi i tyre), dhe do t’i shënoj ato në librat e protokolleve,  
korrespondon me Njësinë për politika dhe Monitorimin e NP-ve, organizon punën e 
personelit; procedurat të pranimit të punëtorëve, formimi i dosjeve të punëtorëve, 
kontratat e punës, e tjerë. 
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4.6 Auditori i brendshëm.  
Punon vetëm ose si anëtar i një ose disa ekipeve në kryerjen e punëve të auditimit intern 
ne fushën e auditimit financiar, auditimit të pajtueshmërisë dhe të vlerësimit të sistemit të 
kontrolleve interne. Punon në pajtim me Rregulloren e zyrës ekzekutive të auditimit 
intern, në përputhje me Standardet e praktikës profesionale të auditimit intern dhe kodit 
të etikës profesionale. I raporton Komitetit të Auditimit të kompanisë.  

4.7  Departamenti teknik operative. 
 
Ky departament është i centralizuar dhe si te tillë do te veprojnë ne Njësitë: Pejë, Istog, 
Klinë dhe Junik. Ne departamentin teknik te operatives përpos njësive, hyjnë edhe GIS-i 
dhe Kualiteti i ujit. 

4.8  Njësite Operative. 
 
Njësit Operative janë përgjegjëse për (Mirëmbajtjen e rrjetit të ujësjellësit dhe kanalizimit, 
Mirëmbajtja e mekanizimit dhe pompave, Infrastrukturën e sistemit te ujësjellësit dhe 
kanalizimit, mirëmbajtja e ujësjellësve rural), si dhe ne njësite operative Istog, Kline dhe 
Junik për shkake te pozitës gjeografike kane përgjegjësi te implementimit  te politikave 
tek sektorët e shitjes – inkasimit dhe faturimit. Menaxheret e njësive operativ do te kenë 
përgjithësi ne punën e sektorëve te cilat udhëheqin dhe ne veçanti do te vlerësohet puna 
e tyre, ne implementimin e vendimeve dhe detyrave qe parashtrohen nga KE. 
 
 
Sipas Skemës organizative te paraqitur, do te behet organizimi departamenteve 
dhe sektorëve dhe me përshkrime te punëve do te shpërndahen përgjegjësit për 
te gjithë punonjësit e kompanisë. 
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 4.2 Plani i investimeve kapitale. 
 
Aktivitetet operative te planifikuara mjete vetanake :(tab 01) 
Nr: Aktivitetet qe do te implementohen gjate vitit 2013 Kostoja 

(€) 
1 Rehabilitimi i kaptazhes kryesore në Radac, Ndërtimi i murit 

akumulues 
25.0000 

2 Furnizimi dhe montimi i kapakëve të pusetave kryesore (kapakët 
special) në rrjetin e ujësjellësit. 

8,500 

3 Rehabilitimi i burimit të vjetër të Ujit të bardh, aktivizimi 30.000 
4 Instalimi i ujëmatësve tek ndërtesat kolektive, pra eliminimi i 

faturimit paushall, (uji i faturuar do të llogaritet nga ujëmatësi dhe ai 
do të ndahet me numër të banesave, shembull, në qoftëse kemi 
1500 m3/muaj e ndërtesa ka 18 banesa, atëherë do të kemi 
1500/18=84m3, për secilën banesë faturim mujor. 

8,500 

5 Riparimi i rrethojës tek burimi i Ujit të Zi si dhe organizimi i depos së 
hapur dhe vendosja e tabelave me logo me përshkrim te burimeve. 
Pasi të caktohen zonat e mbrojtura në bashkëpunim me Ministrin e 
Planifikimit Hapësinor. 

15.000 

6 Organizimi i aktivizimit të Hapësirave te laboratorit të ujitë, si dhe 
rehabilitimi i stacioneve të klorinimit 

13,500 

7 Lyerja e objekteve në Pejë shërbimi teknik. 3,000 
8 Furnizimi me katër mjete transportuese Pick-Up të dorës së dytë, 

për shërbimet operative. 
30,000 

9 Te pa planifikuara, rastet urgjente qe ndikojnë ne furnizim me Ujë. 45,000 
10 Punët në rehabilitimin e rrjeteve të ujesjellesave dhe kanalizimeve 

në Njësi Operative në koordinim me Kuvendet Komunale – 
planifikimet. 

85.000 

11 Finalizimi i punëve në shërbimin teknik (rehabilitimi i pllatos, oborrit) 15.000 
Totali: 278.500 

 
 

   
  

  
  
Projekte propozimet e përgatitura nga Stafi i Hidrodrinit si dhe në koordinim me 
Kuvendet Komunale: 

 Projektet sipas udhëzimeve të IPA-së. 
 Projekti i Hartuar nga K. K. – Pejë, për 16 fshatra, 
 Projekt propozimet në Infrastrukturën e ujit dhe kanalizimeve për Istog, 
 Projekt propozimet në Infrastrukturën e ujit dhe kanalizimeve për Klinë, 
 Rehabilitimi i kanalizimit në Pejë, si dhe Impianti i pastrimit të ujerave te zeza, 

sipas Fizibilitetit të investuar nga B. Gjermane. 
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Fillimi i implementimi i Projekteve nga buxheti i konsuliduar i Republikës së Kosovës në 
vlerë prej afër (150.000 - 250.000) Euro (projekte të PIP-it): 
 
 
KUR”Hidrodrini”Sh. A.- Pejë, ka dorëzuar 3 projekte me qasje në PIP, nga ana e MZHE-  
 
Investimeve Projekt Propozimeve Prioritare donacion nga Buxheti i Konsoliduar i 
Republikës së Kosovës. 
 
 
 

Emri i projektit:  Rehabilitimi i gypave te ujësjellësit në zonën kritike 5, 7,11 dhe 12, 
ne pikat problematike te shtypjes. 

Lokacioni:  Projekti do të implementohet në njësinë operative të Pejës 
Kostoja:  Kostoja totale 240.000€ 
   
Përshkrim i 
shkurtër i 
projektit: 

 Projekti do të implementohet në lagjet 5, 7,11 dhe 12 të qytetit të Pejës 
 
Projekti përfshinë zëvendësimin e gypave kryesor ekzistues nga 
materiali azbest çimento, me diametra te ndryshëm,  gjatësi varësisht 
nga projekti detal. 
 
Gypat ekzistues në këto lagje janë shumë të vjetër dhe për këtë arsye 
kemi një numër të konsiderueshme të prishjeve, ku si pasojë janë duke 
u shkaktuar humbje të larta të presionit te ujit në këtë zonë. 
 
Në projekt parashikohet të rehabilitimi  dhe vendosja e gypave kryesor, 
te cilët do të shfrytëzohet për zëvendësimin e kyçeve shtëpiake. 
Gjithashtu projekti parashikon instalimin e te gjitha pjesëve fazonike te 
cilat do të instalohet nga kompania, përmes të cilëve do të arrihet të 
bëhet matja  konsumit të ujit për zona të caktuara, me që rast do të 
arrihet menaxhimi më i lehtë i humbjeve të ujit dhe presionit 
  
 

   
Vlerësimi i 
kostos: 

 Furnizimi i materialit; 180,000€ 
Ekzekutimi i punëve; 60,000€ 

   
Përfitimet:  Implementimi i këtij projekti do të ketë gjithashtu ndikim në shkallën e 

inkasimit në këto lagje, pasi që klientët do të pranojnë shërbime më të 
mira, pra presion me te mire, kështu që do të pranojnë më lehtë të 
paguajnë për ujin e konsumuar. 
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Emri i projektit:  Rehabilitimi i stacionit ekzistues të pompave në Istog 

Lokacioni:  Projekti do të implementohet në njësinë operative të Istogut 
Kostoja:  Kostoja totale: 160.000€ 
   
Përshkrim i 
shkurtër i 
projektit: 

 Projekti do të implementohet në qytetin e Istogut, në stacionin ekzistues 
të pompave. 
 
Projekti përfshinë zëvendësimin e pompave ekzistuese dhe pjesëve 
fazonike në stacionin ekzistues të pompave, të cilat furnizojnë pjesën 
Veri-lindore të Istogut me ujë. Pompat ekzistuese janë montuar shumë 
vite më parë dhe kanë defekte të herëpashershme, kështu që nuk mund 
sigurojnë furnizim të qëndrueshëm dhe stabil me ujë të pijshëm për këtë 
pjesë të Istogut.  
 
Rëndësia e veçantë e këtij stacioni të pompave është se përveç se 
bënë furnizimin me ujë për një pjesë të konsiderueshme të qytetit të 
Istogut dhe të disa fshatrave, ky stacion bënë edhe furnizimin me ujë të 
burgut të Dubravës, i cili ka rëndësi dhe obligime të posaçme të 
kompanisë Hidrodrini ndaj këtij institucioni. 
 
Për shkak të zgjerimit të shërbimeve të ujit në zonat tjera, gjithashtu 
kapaciteti ekzistuese i pompave nuk është i mjaftueshëm për të 
furnizuar rregullisht zonën të cilën e furnizon me ujë.  
 

   
Vlerësimi i 
kostos: 

 Furnizimi i materialit; 135,000€ 
Ekzekutimi i punëve; 25,000€ 

   
Përfitimet:  Me implementimin e këtij projekti, banoret e zonës veri-lindore të Istogut 

dhe burgu i Dubravës do të kenë furnizim stabil me ujë. 
   

  
 

Emri i projektit:  Rrjeti i Ujësjellësit Shkozë - Junik. 

Lokacioni:  Projekti do të implementohet në njësinë operative të Junikut 
Kostoja:  Kostoja totale 120.000€ 
   
Përshkrim i 
shkurtër i 
projektit: 

 Projekti do të implementohet në Junik, në burimin e Shkozës i cili 
furnizon afërsisht 2.000 banor. 
 
Projekti përfshinë rehabilitimin e kaptazhes së burimit të Shkozës  
Gjegjësisht ndërtimi i rrethojës pra të kaptimit të ujit, mbulojën e 
kaptazhes, si dhe vendosja dhe sigurimi i kaptazhes. Në kuadër të 
projektit është edhe rehabilitimi i gypit primarë Dn 400, i cili përmban, 
montimin e fitingjave për gjatë tubacionit, vendosja e valvulave të ajrit 
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dhe pusetat shperlarese të gypit, kurse gypi sekondar Dn 90, përmban 
rehabilitimin e ter tubacionit me puseta percjedhese.  
 
Në projekt parashikohet të ndërtohet edhe një impiant per pastrimin e 
turbulires dhe një rezervuar i kapacitetit të vogel, diku V=300m3, Kjo 
varet nga hartimi i projektit detal, pra nga studimi i ekspertve.  
 
 

   
Vlerësimi i 
kostos: 

 Furnizimi i materialit dhe ekzekutimi  punëve dhe hartimi i projektit detal 
gjithsejtë, 120.000€ 

   
Përfitimet:  Implementimi i këtij projekti do të ketë gjithashtu ndikim në shkallën e 

inkasimit në këto lagje, pasi që klientët do të pranojnë shërbime më të 
mira, pra presion me te mire dhe ujë kualitativ, furnizim 24h me ujë të 
pijshëm. 

   
  

  
   

5.0 PLANI I OPERACIONAL 
 
Njësitë  operative ofrojnë nga dita në dite që punët e nevojshme të mirëmbajtjes  të 
furnizimit  me ujë për konsumatorët  te jene sa ma cilësore, qoftë ato në prodhimin e ujit 
ose në departamentet e shpërndarjes të ujit. 
 
Megjithatë  studimi bazë tregoi nivel jo efikas  në operime, nuk është e  qartë  kostoja e 
riparimeve, cili është  afati kohore për të kryer riparimet dhe  po ashtu nuk ka procese të 
qarta të menaxhimit në vend. 
 
Por, është një mundësi e qartë për të përmirësuar nivelet e shërbimit të konsumatorëve 
duke përmirësuar produktivitetin në fuqinë e punës. 
 

 5.1 Efikasiteti i operimeve. 
 
Praktika operative ka qenë e  zhvilluar gjatë shumë viteve dhe është e qartë se jo 
efikasiteti  është ndërtuar në praktika  të pranuar. Kompania do të shqyrtojë të gjitha 
praktikat operative dhe qartë të përcaktoje përgjegjësitë e personelit në mënyrë që të 
arrihen praktikat më të mira.  Qasje për t'u konsideruar do duhej te ishte  "sistem 
menaxhimi cilësor ", ku të gjitha aktivitetet janë kuptuar dhe caktuar tek një person i 
veçantë. Kjo do të ndihmojë për të rritur efikasitetin dhe nivelet e shërbimit. 
 
 

5.2 Plani i veprimit. 
• Rishikimi i të gjitha aktivitetet operative 
• Rishikimi i strukturave dhe të sigurohet ne  kontrollet e menaxhimit. 
• Hartimi dhe zbatimi i procedurave të kontrollit të menaxhimit (forma udhëzim të 

punës), 
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• Formimi i ekipit Swat, 
 
Ky ekip  do te përbehej nga : lexuesit e ujëmatësve, ekipet e riparimit, stafi për shërbime 
te konsumatorëve, formuar nen udhëheqjen e një menaxherit të dedikuar. Ekipi do të 
punonte nëpër tërë territorin e Hidrodrinit dhe do të kishte për qellim fusha të veçanta në 
një program që përsëritet. Ekipi do të punonte brenda një zone të caktuar dhe:Do të 
bënte identifikimin dhe riparimin e të gjitha humbjeve të dukshme. Do të lexonte 
ujëmatësit saktë, duke lexuar ujëmatësit nga dy herë (nga persona te ndryshëm ). Do të 
bënte identifikimin  dhe eliminimin e kyçjeve te dyfishta. Do të bënte identifikimin dhe 
regjistrimin  e të gjitha kycjeve ilegale. Do të bënte identifikimin dhe  zëvendësimin e 
ujëmatësve të thyer ose të dëmtuar. Personeli që mirët me shërbimet e konsumatorit do 
duhej të jetë në dispozicion për të këshilluar konsumatorët të cilët kanë një faturë të 
lartë, se si ata do mund të paguajnë borxhet e tyre përmes pagesave me faza. Pasi qe 
zona te është “pastruar” dhe është kthyer ne procesin e duhur  te leximit te 
ujematesesve, pastaj ekipi SWAT shkon në zonën tjetër të caktuar. Për punën e ekipit, 
konsumatorët/banorët e zonës caktuar do duhej që paraprakisht të informohen në 
mënyrë që ata ta kuptojnë se kompania është e vendosur në përmirësimin e operimit 
dhe menaxhimit te saj. 
 
 
 

• Pjesëmarrja e sektorit privat, 
 
Një alternativë më radikale është  futja e  sektorit privat në këtë proces, dhe kjo mund të 
bëhet në çdo nivel nga  propozimet e cekura më lart , nga leximi i ujëmatësve,  deri te 
zbatimi i plotë i qasjes të ekipit SWAT, duke u paguar ne baze te në nivelit te suksesit të 
arritur nga kompania private. 
 Një rishikim i detajuar të llojit të kontratës, pagesa bazë si  dhe struktura stimuluese do 
të ketë nevojë të merren parasysh. Do te duhej konsideruar dy ekipe, një ekip nga 
kompania e Hidrodrinit dhe tjetri ekip nga sektorit privat, për të krahasuar suksesit e tyre.  
Në periudhën afatmesme dhe afatgjatë, duhet të konsiderohet  zbatimi i kontratave të 
menaxhimit për fushat e veçanta në kuadër të kompanisë, me madhësi te mjaftueshme 
për operator privat, e  brenda kufijve të arritshme për pagesë nga ana e KRU-së. 
Metodologjia e pagesës do të duhet të hulumtohet në thellësi, por  do të ishte  e 
nevojshme që të ketë një pjesë të konsiderueshme të pagesës në bazë të stimulimit për 
ngritjen e nivelit të  pagesave,  për të reduktuar humbjet e ujit  dhe për të rritur nivelin e 
shërbimit. 
  

6.0 PLANI FINANCIAR 
 
Ne planin Financiar gjate vitit 2013 K.U.R “Hidrodrini” Sh. A. do te bazohet nga analiza 
financiare e bere nga menaxhmenti gjate vitit 2011 dhe 2012, ne kryesisht fushëveprimi i 
punës tone do te mbështetet ne prezantimet me poshtë: 

6.1 Pagesa e Shpenzimeve. 
 
Gjatë vitit 2013 Kompania planifikon që ti kryej të gjitha pagesat e shpenzimeve të 
domosdoshme që paraqiten me rastin e funksionimit normal të veprimtarisë, pra do te 
shpejtohet pagesa e borxheve, si dhe pagesa e borxheve te vjetra KEK-ut në Klinë me 
shume prej 5.000€ për çdo muaj. 
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6.2 Siguria Financiare. 
 
Kompania jonë grumbullimin e të hyrave e bënë kryesisht në tri forma dhe atë: 
 

• Pagesa në Arkë dhe 
• Me anë të xhirollogarisë,  

 
- Pagesa në Arkë behet ashtu që konsumatorët, kryejnë pagesat në sportelin e 
Kompanisë.  
- Arkëtimi përmes xhirollogarisë e realizon kryesisht nga Institucionet dhe një pjesë nga 
sektori komercial – bizneset dhe një pjesë e vogël nga amvisnit. 
 

6.2 Vjetrimi i Stoqeve 
 

Kompania do te krijon procedura për njohjen dhe matjen e provizionit për stoqet qe 
lëvizin ngadalë dhe te vjetruara, do te beje regjistrin e provizionit ne lidhje me stoqet qe 
lëvizin ngadalë dhe te vjetruara do te trajtoj me efikasitet te besueshëm vlerësimin e 
provizionit për stoqet e vjetruara. 

6.3 Grandet 
Kompania do përshpejtoj mbajtjen e dëshmive te grandeve nga donatoret, ashtu qe me 
kohe sa ma te shkurtër dhe ne mënyre te besueshme te beje evidentimin e tyre. K.U.R 
“Hidrodrini” Sh. A, do të sqaron rolin e rëndësisë së dëshmive te grandeve me 
konsulencen e cila vepron ne kuadër te donacionit. 

6.4 Kontingjentet dhe Detyrimet 
 

Statuti i Pronësisë:  

Statuti i pronësisë mbi shumicën e pronës, objekteve dhe pajisjeve te Kompanisë është 
ende i pazgjedhur dhe paqartësia materiale ekziston. Kompania do te përpiqet qe me te 
gjitha kompetencat te faktorët relevant te zgjedh këto çështje komplekse. 

Tatimi: 

Regjistrimet si dhe librat e tatimeve do te mbahen me një përkushtim me te madh ashtu 
qe Kompania do te koordinoj punët me autoritetet tatimore për një azhuritet me te madh 
dhe për çdo paqartësi te merr masa efikase për eliminimin e tatimeve shtese apo 
gjobave nëse ekzistojnë si p.sh. rasti i vitit 2004 para konsolidimit, që kompania ketë rast 
e ka zgjedh duke paguar shumen e vendosur nga organet kompetente. 

 

6.5 Menaxhimi i borxhit 
Gjithashtu është  e qartë se shumë konsumatorë (shtëpiak, institucionale dhe të 
biznesit), gjithashtu kanë borxhe ndaj Kompanisë. Këto duhet të identifikohen në mënyrë 
të qartë dhe duhen ndërmarre veprime  për të reduktuar borxhet e pashlyera. Kur  
konsiderohet e pamundur që borxhi te mund të mblidhet, atëherë me ketë borxh duhet të 
veprohet sipas ligjeve dhe procedurave që janë ne fuqi.  
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6.6 Procedurat 
Kompania do të përfitojnë nga, procedura të qarta të shkruara financiare e cila do të 
identifikojë të gjitha proceset e përfshira në transaksione financiare, duke përfshirë 
sigurimin e një rruge të qartë të auditimit. 
 

6.7 Teknologjia Informative 
Kompania gjate vitit 2013 do te themeloj sistemin e centralizuar te TI- ve, kjo nënkupton 
lidhjen e sigurt te gjitha godinave dhe zotimi i një baze te dhënave te vetme. Sa i përket 
serverëve kompania do te ketë server atë te Navizhen dhe GIS- it dhe kompania do te 
krijoj kushtet – standardet teknike të parapara për mirëmbajtje dhe siguri te ruajtjes se 
kopjeve rezerve te bëra çdo jave me pajisje lëvizëse të kopjimit e të dhënave.  

 

6.8 Raportimi 
Raportimi është një aspekt kyç i aktivitetit të Kompanisë dhe kërkohet nga ZRRUM-i, por 
është gjithashtu i rëndësishme për Bordin e Drejtorëve dhe për ekipin e  Menaxhmentin 
Ekzekutiv. Të dhënat e raportuara duhet të jenë të besueshme dhe të sakta në mënyrë 
që vendimet e duhura të biznesit mund të bëhen me besim. 
 
Prandaj është thelbësore që të gjitha sektorët e përfshira në raportim të ofrojnë  
informata të sakta dhe në kohë dhe se këto informata te grumbullohen  dhe te 
sistemohen në raportet te përdorshme. 
 

Planifikimi i Prokurimit Pleriminar 2013 
Plani i Prokurimit duhet të mbahet konfidencial  

KONTRATAT PËR FURNIZIM   
Klasifikimi i 

Produktit  
(2 shifrat e 
para nga 

FPP) 

 
 Përshkrimi i Kontratës Një

-si Sasia 
Vlera e 

parashikuar e 
kontratës 

Data e parashikuar e 
fillimit të secilit 

prokurim 

1. Naft euro dizell l 75.000 97.000,00 20.02.2013 
(Kornizë) 

2. Benzinë l 2.100 2.700,00 20.02.2013 
(Kornizë) 

3. Vajra sintetike l 1.500 4.500,00 20.02.2013 

4. Antifriz l 600 1500,00 15.10.2013 

11 

Σ Gjithsejt   107.200,00  

1. Thëngjill kg 20 000 3.000,00 15.08.2013 

2 Dru për ngrohje m 40 2.000,00 15.08.2013 10 
Σ Gjithsejt   5.000,00  

1. Pjes për mirëmbajtje të 
automjeteve 

 pausha
l 

9.000,00 01.03.2013 

2. Baterija (akumulatora)  pausha
l 1.300,00 01.03.2013 

34 

3. 
Goma për automjete 

 pausha 9.000,00 01.09.2013 
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l 

      

Σ Gjithsejt   19.300,00  

1 Materijal zyre 
  pausha

l 7.000,00 Kontrat kornizë. 
Vazhdemsi 

2 Tonera  pausha
l 3.000,00 

Kontrat kornizë. 
Vazhdemsi 

21 

Σ Gjithsejt   10.000,00  

 

1. 
Natrium Hipoklorid           
(Klor gaztë në bambola  50 
dhe 150 kg ) 

kg 15.000 20.000,00 20.02.2013 
Vazhdemsi (APP) 

2. Klor lëngët (ujë zhavelli ) l 20.000 10.000,00 20.02.2013 
Vazhdemsi (APP) 

3. Paisje dhe materijal kimik 
per labarator     5.000,00 20.04.2013 

24 

Σ Gjithsejt   35.000,00  

1 Furnizim më vegla pune  pausha
l 7.000,00 01.05.2013 

      29 
Σ Gjithsejt   7.000,00  

1. Materijal për mirembajtje të 
ujesjellsit ( fazoneri) 

 pausha
l 

40.000,00 Kontrat kornizë. 
Vazhdemsi 

2. Materijal për mirembajtje të 
ujesjellsit (lidhsa ) 

  35.000,00 15.02.2013 
Vazhdemsi 

3. Materijal për mirembajtje të 
ujesjellsit ( Ujematesa) 

  40.000,00 Kontrat kornizë. 
Vazhdemsi 

4. Gypa PE -100  pausha
l 

30.000,00 Kontrat kornizë. 
Vazhdemsi 

5. Materijal për mirembajtje 
të ujesjellsit                           
( materijal ndertimor) 

 
 

16.000,00 01.04.2013 
(Kornizë) 

6. Materijal për mirembajtje 
të (  pompave te ujit, dhe 
paisjeve elektrik  ) 

 
 

5.000,00 01.03.2013 

 
 

50 

Σ Gjithsejt   166.000,00  
1. Inventar per zyre  pausha

l 
3.000,00 10.06.2013 

      

36 

Σ Gjithsejt   3.000.,00  
1 Furnizim më paisje 

kompjuterike dhe TI 
 pausha

l 
4.000,00 15.04.2013 

      

30 

Σ Gjithsejt   4.000.,00  
1. Materijal për mbrojtje ne pun  pausha

l 
10.000,00 01.04.2013 

      

 
18 

Σ Gjithsejt        10.000,00  
         34 1. Automjete dhe eskavator  7 45.000,00 01.04.2013 
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Σ Gjithsejt   45.000,00  

Totali i Përgjithshëm 
399.000,00 

 
 

 

KONTRATAT PËR SHËRBIME 
Klasifikimi i 

Shërbimit 
(2 shifrat e 
para nga 

FPP) 

 
 Përshkrimi i Kontratës 

Vlera e 
parashikuar e 

kontratës 

Data e parashikuar e 
fillimit të procedurës 

1. Shërbime të sigurimit automjetve 9.500,00 15.05.2013 
 75 

Σ Gjithsejt 9.500,00  
1 Auditimi i pashqirave financiare 4.000,00 15.02.2013 

2. Shërbime të mirembajtjes  
automjetve  12.000,00 10.03.2013 

3. Riparim (ri mbeshtjedhja )elektro 
motorave të pompave  15.000,00 25.10.2013 

Vazhdemsi 

4. Shërbime të shtypjes faturave 10.000,00 15.01.2013 

5. Shërbime, per formularet dhe 
toneret 10.000,00  

93 

Σ Gjithsejt 51.000,00  

1. Shërbime të shtypjes faturave 6.000,00 Kontrat kornizë. 
Vazhdemsi. 78 

Σ Gjithsejt 6.000,00  

1    

2     

Σ Gjithsejt  
Totali i Përgjithshëm 

 30.950,00 

 

 

KONTRATAT PËR PUNË 
Klasifikimi i 

Shërbimit 
(2 shifrat e 
para nga 

FPP) 

 
 

Përshkrimi i kontratës / 
Karakteristikat thelbësore të 

secilës kontratë për punë  

Vlera e 
parashikuar e 

kontratës 

Data e parashikuar e 
fillimit të secilit 

prokurim 

1. Ndërtim i rrjetit të ujësjellësit në 
gjatësi prej 3000m. 

75.000,00 30.03.2013 

2. Ndërtim i rrjetit të kanalizimit në 
gjatësi prej 1000m. 20.000,00 20.05.2013 

45 

3. Riparim e stacioneve te klorit  6.000,00 15.06.2013 



Plani i biznesit për vitet 2013-2015                                       K.U.R “Hidrodrini” Sh. A. - Pejë 
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4. Kubzimi i pllatos, dhe lyerja dhe 
rehabilitimi i rrethojes tek burimet. 10.000,00 5.04.2013 

5.    

6.    

Σ 
Gjithsejt 

 111.000,00  

 

 

 

 

 



Operational and Financial Report to the Supervisory Board/Raporti Operativ dhe Financiar per Bordin Mbikeqyres 11/20/2012

Company Name/Emri i Kompanise: HIDRODRINI, PEJE
Year/Viti : Buxheti 2013

Month/Muaji: 12

Report on Key Performance Data and Indicators - January to June
Closing Results 
from Previous Year Jan Feb Mar Apr May Jun

Raporti mbi Te Dhenat dhe Treguesit Kryesor te Performances - Janar deri Qershor

Rezultatet 
Permbyllese te Vitit 
te Kaluar Jan Shk Mar Pri Maj Qer

1 2 3 4 5 6

 D 001 Water Production (m3) / Uji i Prodhuar� 27,354,788 2,300,000 2,300,000 2,300,000 2,300,000 2,300,000 2,300,000
 D 002 Water invoiced (m3) / Uji i faturuar� 9,180,476 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000
 D 003 Registered customers / Konsumatorët e regjistruar� 35,475 34,500 34,500 34,500 34,500 34,500 34,500
 D 004 Number of bills issued / Nr. i faturave të lëshuara�� 33,975 33,700 33,700 33,700 33,700 33,700 33,700
 D 005 Customers billed by meter / Numri i kons. qe faturohen sipas leximit te ujematesave 33,701 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000
 D 006 Water metered  invoiced (m3) / Uji i faturuar per konsumatorët me ujematesa� 8,484,256 780,000 780,000 780,000 780,000 780,000 780,000
 D 007 Value of bills (Eur) / Faturimi�  €               3,002,359  €         255,000  €         255,000  €         255,000  €         255,000  €         255,000  €         255,000 
 D 008 Value of collections (Eur) / Inkasimi�  €               1,787,651  €         155,000  €         155,000  €         155,000  €         179,000  €         179,000  €         179,000 
 D 009 Other operating income (Eur) / Të hyra të tjera operative�  €                    74,919  €           10,000  €           10,000  €           10,000  €           10,000  €           10,000  €           10,000 
 D 010 Operating costs (Eur) / Shpenzimet operative pa amortizim�  €               1,601,600  €         158,000  €         158,000  €         158,000  €         152,000  €         152,000  €         152,000 
 D 011 Non operating income (Eur) / Të hyrat jo operative�  €                    60,000  €                     -  €                     -  €                     -  €                     -  €                     -  €                     - 
 D 012 Non operating costs (Eur) / Shpenzimet jo operative  €                    71,988  €           10,000  €           10,000  €           10,000  €           10,000  €           10,000  €           10,000 
 D 013 Write offs towards debtors (Eur) / Shlyerja e borxheve ndaj borxhlinjeve(konsumatoreve)  €                    43,137  €                     -  €                     -  €                     -  €                     -  €                     -  €                     - 
 D 014 Write offs towards creditors (Eur) / Shlyerja e obligimeve nga kreditorët (furnitoret)  €                              -  €                     -  €                     -  €                     -  €                     -  €                     -  €                     - 
 D 015 Cash on hand and bank (Eur) / Paratë e gatshme në arke dhe në bankë  €                  445,000  €         450,000  €         450,000  €         450,000  €         450,000  €         450,000  €         450,000 
 D 016 Stock (Eur) / Stoqet  €                  788,000  €         500,000  €         500,000  €         500,000  €         500,000  €         500,000  €         500,000 
 D 017 Accounts receivable based on billing (Eur) / Logaritë e arketueshme (nga faturat)  €             10,250,000  €    10,700,000  €    10,700,000  €    10,700,000  €    10,700,000  €    10,700,000  €    10,700,000 
 D 018 Other accounts receivable (Eur) / Logaritë tjera te arketueshme  €                    20,000  €           15,000  €           15,000  €           15,000  €           15,000  €           15,000  €           15,000 
 D 019 Accounts payable (Eur) / Llogaritë e pagueshme (Kreditore)  €               6,305,600  €      6,000,000  €      6,000,000  €      6,000,000  €      6,000,000  €      6,000,000  €      6,000,000 
 D 020 Number of employees / Numri i punëtorëve 182 182 182 182 185 185 185
 D 021 Average water interruprions / Nderprerjet mesatare te ujit 2 0 0 0 0 0 0
 D 022 Total number of tests performed / Numri total i testeve te realizuara 2,043 180 180 180 180 180 180
 D 023 Total number of tests failed / Numri total i testeve te deshtuara 61 0 0 0 0 0 0

 I 001 Non revenue water / Uji i pafaturuar 66% 65% 65% 65% 65% 65% 65%
 I 002 Billing percentage / Perqindja e faturimit 96% 98% 98% 98% 98% 98% 98%
 I 003 Metered consumption percentage / Perqindja e konsumimit te matur 92% 98% 98% 98% 98% 98% 98%
 I 004 Propotion of metered customers / Propocioni i konsumatoreve me ujematesa 95% 96% 96% 96% 96% 96% 96%
 I 005 Staff efficiency / Efikasiteti i stafit 5.13 5.28 5.28 5.28 5.36 5.36 5.36
 I 006 Collection ratio (% in all) / Shkalla e inkasimit (% e tere) 60% 61% 61% 61% 70% 70% 70%
 I 006.1 Collection ratio (% dom) / Shkalla e inkasimit (% amv) 52% 55% 55% 55% 55% 55% 55%
 I 006.2 Collection ratio (% bus) / Shkalla e inkasimit (% bis) 72% 85% 85% 85% 85% 85% 85%
 I 006.3 Collection ratio (% inst) / Shkalla e inkasimit (% inst) 77% 90% 90% 90% 90% 90% 90%
 I 007 Working coverage ratio / Norma e mbuleses se punes 1.16                           1.04                  1.04                  1.04                  1.24                  1.24                  1.24                  
 I 008 Working ratio / Norma e punes 1.92                           1.68                  1.68                  1.68                  1.74                  1.74                  1.74                  
 I 009 Operating costs per customer / Shpenzimet Operative per konsumatore 3.76€                         4.58€                4.58€                4.58€                4.41€                4.41€                4.41€               
 I 010 Average water interr.per customer per day / Nderprerjet mesatare te ujit per kons.per dite 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 I 011 Water quality (% tests failed) / Kualiteti i ujit (% e deshtimit te testeve) 3% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
 I 012 Implicit weighted average tariff per m3 / Tarifat mesatare te vleresuara per m42 0.33                           0.32                  0.32                  0.32                  0.32                  0.32                  0.32                  

ACTUAL DATA TO HERE/TE DHENAT  AKTUALE DERI KETU 
ACTUAL DATA TO 
HERE/TE DHENAT  

AKTUALE DERI
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Operational and Financial Report to the Supervisory Board/Raporti Operativ dhe Financiar per Bordin Mbikeqyres 11/20/2012

Company Name/Emri i Kompanise: HIDRODRINI, PEJE
Year/Viti : Buxheti 2013

Month/Muaji: 12

Report on Key Performance Data and Indicators - July to December Jul Aug Sep Oct Nov Dec
End of Year Results 
12-months

Target for 12-
months

Variance from 
Targets

Raporti mbi Te Dhenat dhe Treguesit Kryesor te Performances - Korrik deri Dhjetor Kor Gus Sht Tet Nen Dhj
Fundi i Rezultateve 
Vjetore 12-muaj Caqet per 12-muaj

Ndryshimi nga 
Caqet

7 8 9 10 11 12

 D 001 Water Production (m3) / Uji i Prodhuar� 2,300,000 2,300,000 2,300,000 2,300,000 2,300,000 2,300,000 27,600,000 27,600,000 0.0%
 D 002 Water invoiced (m3) / Uji i faturuar� 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 9,600,000 9,600,000 0.0%
 D 003 Registered customers / Konsumatorët e regjistruar� 34,500 34,500 34,500 34,500 34,500 34,500 34,500 34,500 0.0%
 D 004 Number of bills issued / Nr. i faturave të lëshuara�� 33,500 33,500 33,500 33,500 33,500 33,500 33,500 33,500 0.0%
 D 005 Customers billed by meter / Numri i kons. qe faturohen sipas leximit te ujematesave 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 0.0%
 D 006 Water metered  invoiced (m3) / Uji i faturuar per konsumatorët me ujematesa� 810,000 810,000 810,000 810,000 810,000 810,000 9,540,000 9,540,000 0.0%
 D 007 Value of bills (Eur) / Faturimi�  €      255,000  €      255,000  €      255,000  €      255,000  €      255,000  €      255,000  €              3,060,000 3,060,000 0.0%
 D 008 Value of collections (Eur) / Inkasimi�  €      178,000  €      178,000  €      178,000  €      155,000  €      155,000  €      155,000  €              2,001,000 2,001,000 0.0%
 D 009 Other operating income (Eur) / Të hyra të tjera operative�  €        10,000  €        10,000  €        10,000  €        10,000  €        10,000  €        10,000  €                 120,000 120,000 0.0%
 D 010 Operating costs (Eur) / Shpenzimet operative pa amortizim�  €      152,000  €      152,000  €      152,000  €      158,000  €      158,000  €      158,000  €              1,860,000 1,860,000 0.0%
 D 011 Non operating income (Eur) / Të hyrat jo operative�  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                            - 0 0.0%
 D 012 Non operating costs (Eur) / Shpenzimet jo operative  €        10,000  €        10,000  €        10,000  €        10,000  €        10,000  €        10,000  €                 120,000 120,000 0.0%
 D 013 Write offs towards debtors (Eur) / Shlyerja e borxheve ndaj borxhlinjeve(konsumatoreve)  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                            - 0 0.0%
 D 014 Write offs towards creditors (Eur) / Shlyerja e obligimeve nga kreditorët (furnitoret)  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                  -  €                            - 0 0.0%
 D 015 Cash on hand and bank (Eur) / Paratë e gatshme në arke dhe në bankë  €      450,000  €      450,000  €      450,000  €      450,000  €      450,000  €      450,000  €                 450,000  €                 450,000 0.0%
 D 016 Stock (Eur) / Stoqet  €      500,000  €      500,000  €      500,000  €      500,000  €      500,000  €      500,000  €                 500,000  €                 500,000 0.0%
 D 017 Accounts receivable based on billing (Eur) / Logaritë e arketueshme (nga faturat)  €  10,700,000  €  10,700,000  €  10,700,000  €  10,700,000  €  10,700,000  €  10,700,000  €            10,700,000  €            10,700,000 0.0%
 D 018 Other accounts receivable (Eur) / Logaritë tjera te arketueshme  €        15,000  €        15,000  €        15,000  €        15,000  €        15,000  €        15,000  €                   15,000  €                   15,000 0.0%
 D 019 Accounts payable (Eur) / Llogaritë e pagueshme (Kreditore)  €    6,000,000  €    6,000,000  €    6,000,000  €    6,000,000  €    6,000,000  €    6,000,000  €              6,000,000  €              6,000,000 0.0%
 D 020 Number of employees / Numri i punëtorëve 185 185 185 185 185 185  €                       185  €                       185 0.0%
D 021 Average water interruprions / Nderprerjet mesatare te ujit 0 0 0 0 0 0 €                            - 0.0%
D 022 Total number of tests performed / Numri total i testeve te realizuara 180 180 180 180 180 180  €                     2,160 2,160 0.0%
D 023 Total number of tests failed / Numri total i testeve te deshtuara 0 0 0 0 0 0 €                            - 0 0.0%

 I 001 Non revenue water / Uji i pafaturuar 65% 65% 65% 65% 65% 65% 65% 65% 0.0%
 I 002 Billing percentage / Perqindja e faturimit 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 0.0%
 I 003 Metered consumption percentage / Perqindja e konsumimit te matur 101% 101% 101% 101% 101% 101% 99% 99% 0.0%
 I 004 Propotion of metered customers / Propocioni i konsumatoreve me ujematesa 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 0.0%
 I 005 Staff efficiency / Efikasiteti i stafit 5.36               5.36               5.36               5.36               5.36               5.36               5.36                         5.36                         0.0%
 I 006 Collection ratio (% in all) / Shkalla e inkasimit (% e tere) 70% 70% 70% 61% 61% 61% 65% 65% 0.0%
 I 006.1 Collection ratio (% dom) / Shkalla e inkasimit (% amv) 55% 55% 55% 55% 55% 55% 55% 60% -9.2%
 I 006.2 Collection ratio (% bus) / Shkalla e inkasimit (% bis) 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 81% 4.9%
 I 006.3 Collection ratio (% inst) / Shkalla e inkasimit (% inst) 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 95% -5.3%
 I 007 Working coverage ratio / Norma e mbuleses se punes 1.24 1.24 1.24 1.04 1.04 1.04 1.14 1.14 0.00
 I 008 Working ratio / Norma e punes 1.74 1.74 1.74 1.68 1.68 1.68 1.71 1.71 0.00
 I 009 Operating costs per customer / Shpenzimet Operative per konsumatore 4.41 4.41 4.41 4.58 4.58 4.58 4.49 4.49 0.00
 I 010 Average water interr.per customer per day / Nderprerjet mesatare te ujit per kons.per dite 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 I 011 Water quality (% tests failed) / Kualiteti i ujit (% e deshtimit te testeve) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0.00 0.00
 I 012 Implicit weighted average tariff per m3 / Tarifat mesatare te vleresuara per m42 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.00

ACTUAL DATA TO HERE/TE DHENAT  AKTUALE DERI KETU 
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Operational and Financial Report to the Supervisory Board/Raporti Operativ dhe Financiar per Bordin Mbikeqyres 11/20/2012

Company Name/Emri i Kompanise: HIDRODRINI, PEJE
Year/Viti : Buxheti 2013

Month/Muaji: 12
Collection ratio per customer category 
Shkalla e inkasimit per kategori te konsumatoreve
Prev.year 2007/ 
Viti i kaluar 2007 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Year Total

Revenues Billed/Te Ardhurat e Faturuara
D 007 (1)  Households/Amviserit 1,978,101 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 2,400,000
D 007 (2) Small Businesses/Bisneset e vogla 379,435 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 420,000
D 007 (3)  Large Businesses/Bisneset e medha 215,441 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 300,000
D 007 (4) Institutions/Institucionet 429,383 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 600,000
Total Revenues Billed/Totali i Te Ardhurave te Faturuara 3,002,360 310,000 310,000 310,000 310,000 310,000 310,000 310,000 310,000 310,000 310,000 310,000 310,000 3,720,000

Revenues Collected/Te Ardhurat e Inkasuara
D 008 (1)  Households/Amviserit 1,031,237 109,000 109,000 109,000 109,000 109,000 109,000 109,000 109,000 109,000 109,000 109,000 109,000 1,308,000
D 008 (2) Small Businesses/Bisneset e vogla 229,962 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 312,000
D 008 (3)  Large Businesses/Bisneset e medha 195,930 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 300,000
D 008 (4) Institutions/Institucionet 330,522 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 540,000
Total Revenue Collected/Totali i Te Ardhurave te Inkasuara 1,787,651 205,000 205,000 205,000 205,000 205,000 205,000 205,000 205,000 205,000 205,000 205,000 205,000 2,460,000

Collection ratio
 I 006.1 Collection ratio (% dom) / Shkalla e inkasimit (% amv) 52% 55% 55% 55% 55% 55% 55% 55% 55% 55% 55% 55% 55% 55%
 I 006.2 Collection ratio (% bus) / Shkalla e inkasimit (% bis) 72% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85%
 I 006.3 Collection ratio (% inst) / Shkalla e inkasimit (% inst) 77% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%

Check Revenu. Billed/Kontrollimi i Te Ardhurave te Faturuara D007 -1 -55,000 -55,000 -55,000 -55,000 -55,000 -55,000 -55,000 -55,000 -55,000 -55,000 -55,000 -55,000 -660,000
Check Rev. Collected/Kontrollimi i Te Ardhurave te Inkasuara D008 0 -50,000 -50,000 -50,000 -26,000 -26,000 -26,000 -27,000 -27,000 -27,000 -50,000 -50,000 -50,000 -459,000

 

ACTUAL DATA TO HERE/TE DHENAT AKTUALE DERI KETU
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Operational and Financial Report to the Supervisory Board/Raporti Operativ dhe Financiar per Bordin Mbikeqyres 11/20/2012

Company Name/Emri i Kompanise: HIDRODRINI, PEJE
Year/Viti : Buxheti 2013

Month/Muaji: 12
Expenditure Analysis/Analiza e Shpenzimeve

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Year Total
Salaries ( Gross) / Pagat bruto 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 1,080,000
Repairs & Maintenance Expenses / Mirëmbajtja dhe Riparimet 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 156,000
Electricity / Rryma elektrike 40,000 40,000 40,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 40,000 40,000 40,000 432,000
Fuel / Shpenzimet e Derivateve 7,000 7,000 7,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 7,000 7,000 7,000 96,000
Chemicals / Kemikalet 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 12,000
Other Operational Expenses / Shpenzimet tjera Operative 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 84,000
Total Operating Expenses / Gjithsejtë Shpenzimet Operative 158,000 158,000 158,000 152,000 152,000 152,000 152,000 152,000 152,000 158,000 158,000 158,000 1,860,000

Check Reconciliation of Expenditure D010/Kontrollimi i Pajtueshmerise se 
Shpenzimeve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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K.U.R." HIDRODRINI " Sh. A - Pejë

Caqet e propozuara per peridhen 2013-2014

Te Dhenat dhe Caqet Kryesore
Caqet per vitin 
2013

Caqet per vitin 
2014

Caqet per vitin 
2015

 D 001 Uji i Prodhuar 27,600,000 27,300,000 27,000,000

 D 002 Uji i faturuar 9,600,000 10,500,000 10,700,000

 D 003 Konsumatorët e regjistruar 34,500 36,000 37,000

 D 004 Nr. i faturave të lëshuara 33,500 35,500 36,500

 D 005 Numri i kons. qe faturohen sipas leximit te ujematesave 33,000 35,000 35,890

 D 006 Uji i faturuar per konsumatorët me ujematesa 9,540,000 10,200,000 10,379,000

 D 007 Faturimi  €   3,060,000  €        2,850,000  €        2,950,000 

 D 008 Inkasimi  €   2,001,000  €        2,080,500  €        2,250,000 

 D 009 Të hyra të tjera operative  €      120,000  €           130,000  €           150,000 

 D 010 Shpenzimet operative pa amortizim  €   1,860,000  €        1,830,000  €        1,900,000 

 D 011  Të hyrat jo operative  €      180,000  €           200,000  €           200,000 

 D 012  Shpenzimet jo operative *)  €      120,000  €           200,000  €           250,000 

 D 013  Shlyerja e borxheve ndaj borxhlinjeve(konsumatoreve) 0 0 0

 D 014  Shlyerja e obligimeve nga kreditorët (furnitoret)  €                  -  €                       -  €                       - 

 D 015  Paratë e gatshme në arke dhe në bankë  €      450,000  €           450,000  €           480,000 

 D 016 Stock (Eur) / Stoqet  €      500,000  €           450,000  €           450,000 

 D 017 Logaritë e arketueshme (nga faturat)  € 10,700,000  €      10,800,000  €      11,000,000 

 D 018  Logaritë tjera te arketueshme  €        15,000  €             12,000  €             10,000 

 D 019  Llogaritë e pagueshme (Kreditore)  €   6,000,000  €        6,450,000  €        6,550,000 

 D 020  Numri i punëtorëve 185 187 190
 D 022  Nderprerjet mesatare te ujit 0 0 0

 I 001  Uji i pafaturuar 65% 62% 60%

 I 002  Perqindja e faturimit 97% 99% 99%

 I 003  Perqindja e konsumimit te matur 99% 97% 97%

 I 004  Propocioni i konsumatoreve me ujematesa 96% 97% 97%

 I 005  Efikasiteti i stafit ('000 kons)                5.36                     5.19                     5.14  

 I 006 Shkalla e inkasimit (% tere) 65% 73% 76%

 I 006.1 Shkalla e inkasimit (% a) 70% 72% 74%

 I 006.2 Shkalla e inkasimit (% b) 83% 85% 90%

 I 006.3 Shkalla e inkasimit (% i) 96% 97% 98%

 I 007 Norma e mbuleses se punes (norme) 1.14               1.21                   1.26                   

 I 008 Norma e punes 1.71               1.63                   1.63                   

 I 009 Shpenzimet Operative per konsumatore 4.49               4.24                   4.28                   

 I 010 Nderprerjet mesatare te ujit per konsumatore per dite  0.00 0.00 0.00

 I 011 Tarifat mesatare te vleresuara per m2 0.32               0.27                   0.28                   
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