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I. Përmbledhja Ekzekutive 

 

Plani i biznesit i KRU “Gjakova” Sh.A. Gjakovë, 
2018-2020 është hartuar me kontributin  e dhënë 
nga grupi menaxhuesi kompanisë,nën mbështetjen 
e Bordit të Drejtorëve . 

Ai është përgatitur duke marr parasysh gjendjen 
ekzistuese të kompanisë,trendin e zhvillimit të 
sektorit të ujit në Kosovë dhe rajon, me qëllim që 
të përshtaten praktikat më të mira për një 
zhvillim të qëndrueshëm financiar dhe tekniko–
teknologjik të saj. Gjithashtu nëpër të gjitha fazat 
e hartimit dhe implementimit të të gjitha 
dokumenteve strategjike është marrë në 
konsideratë edhe ambienti ekonomik e social në 
Republikën e Kosovës.  

Plani i biznesit, identifikon synimet kryesore të kompanisë,plotësimi i të cilave do të i 
mundësonte që KRU “Gjakova”të arrij objektivat e saj strategjike,të cilat kanë për qëllim 
përmirësimin e performancës të kompanisë,duke maksimizuar prodhimin  dhe arkëtuar të 
ardhurat potenciale si subjekt ekonomik. Plani i biznesit gjithashtu përcakton synimet e KRU 
“Gjakova” Sh.A për përgatitjen e ofrimit të shërbimeve përherë e më shumë cilësore dhe të 
besueshme për konsumatorët.  

Me këtë Plan, janë përcaktuar orientimet dhe objektivat e zhvillimit të kompanisë duke marrë 
për bazë rezultatete pritshme për 3 vitet e ardhshme, por padyshim edhe rezultatet e punës 
gjatë viteve të kaluara. Me qëllim,përfshirjen sa më të gjerë të synimevetëkompanisë, janë 
zbërthyer në një numër objektivash dhe qëllimesh respektive të cilat duhet ti arrijnë njësitë 
operative të saj. Realizimi i synimeve të përcaktuara për të gjitha departamentet dhe njësite 
operative do te monitorohet dhe përmirësohet hap pas hapi nga grupi menaxhues i kompanisë. 

Plani i biznesit do ti mundësojë KRU “Gjakova”,që të analizojë,monitorojë dhe vlerësojë 
performancën e saj në të gjitha nivelet dhe njësive operative dhe të përgatisë plane të detajuara 
veprimi për implementimin e suksesshëm të strategjisë së zhvillimit.Prandaj plani identifikon 
treguesit kryesor të performancës të cilat do të përdoren për të vlerësuar dhe krahasuar 
zbatimin e të gjitha aktiviteteve si dhe përcjelljen e arritjes të të gjitha objektivave të 
kompanisë .  

Z. Ahmeti  
Drejtori Ekzekutiv i kompanisë 
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Në këtë drejtim angazhimi profesional nga ana e punonjësve në një anë, dhe investimet në 
rritjen e kapaciteteve të prodhimit të ujit dhe shërbimeve te tjera te lidhura me to, dhe 
arkëtimit e tëardhurave në anën tjetër, janë në pajtueshmëri të plotë me misionin dhe vizionin 
e kompanisë. 

Duke e përmbyllur, kam kënaqësinë të përgëzoj Bordin Drejtorëve, ekipin konsulent në 
implementimin e Projektit të Impiantit të Ujërave të zeza, për bashkëpunimin e sinqertë për 
zhvillimin e politikave progresive për kompaninë sipas Ligjit mbi NP, të gjithë menaxherët, 
zyrtarët dhe punonjësit e kompanisë sonë  për punën e zellshme që kanë bërë për hartimin e 
këtij plani biznesi  2018-2020. 

Falënderoj partnerët tanë, si dhe mirënjohje dhe respekt të veçantë për konsumatorët tanë,të  
cilët na besojnë dhe inkurajojnë që shërbimet tona për komunitetin të jenë përherë me cilësi, 
dhe sasi me furnizim të pandërprerë, e që shpresojmë të kenë përmirësuar dhe lehtësuar më 
shumë nevojat e përditshme dhe jetën e tyre. 

 

II. Të dhënat mbi kompaninë 
 

Ndërmarrja  për prodhimin  dhe  shpërndarjen e ujit të pijshëm për rajonin e Gjakovës,  
Rahovecit dhe Lumëbardhit, ekziston prej vitit 1985, e krijuar me vendimin e Qeverisë së 
Kosovës - Ministrisë e Tregtisë dhe Industrisë nr. 70433554 datë 14.11.2006 dhe e regjistruar 
me emrin KRU “Gjakova”- si Ndërmarrje Publike e themeluar për prodhimin dhe 
shpërndarjen e ujit të pijshëm dhe për trajtimin e ujërave të zeza nën administrim. 

KRU "Gjakova" është nisur si projekt shume dimensionesh ku aktivitetet kryesore të tij janë 
paraparë të jenë ujitja, furnizimi me ujë të pijes, meliorimi i tokave bujqësore dhe mbrojtja e 
ambientit. Ky projekt është bashkë-financuar nga dy banka, nga Banka Ndërkombëtare për 
Rindërtim dhe Zhvillim (BNRZH) dhe Banka e Kosovës BANKOSI me pjesëmarrje 2/5 dhe 3/5 
respektivisht. Kështu Gjakova për herë të parë u përfshi në një projekt të ri që konsiderohej 
në atë periudhë si një prej veprave më kapitale në Kosovë. 

Perspektiva ishte në anën e projektit HS “RADONIQI”, që shtonte shpresat e banorëve për të 
shijuar ujin e pijes por edhe për të ujitë kulturat lavërtare dhe perimore, në arat që deri në atë 
kohë ishin të thata, që shijonin vetëm të reshurat natyrore. Perspektiva e zgjerimit të rrjetit HS 
“Radoniqi” ishte planifikuar nga ekspertët që të zhvillohet në faza, përkatësisht në një periudhë 
të caktuar në dy faza të veçanta. Në fazën e parë është përfshirë Gjakova, Rahoveci dhe 36 
fshatrat të këtyre komunave duke ecur në perspektiv të përfshirjes së fshatrave dhe të 
komunës së Prizrenit, e nga ana tjetër edhe gjerësinë dhe gjatësinë e shumë fshatrave të 
Gjakovës dhe Rahovecit. 
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KRU “Gjakova” Sh.A, si projekt i nisur nga një grup entuziastësh, sot është ndër Kompanitë e 
shërbimeve publike të ujësjellësit dhe kanalizimit të ujërave të zeza më të madha në rajon, me 
zonën më të madhe të shërbimit dhe me shërbimin më të mirë ndaj konsumatorëve. 
Shërbimet e kësaj kompanie nuk janë ndërprerë as për në çast të vetme që nga inaugurimi i 
sistemit madje as në kohë të luftës, që tregon një përkushtim të pamohueshëm të grupit 
menaxhues dhe punëtorëve të vet për ofrimin e shërbimeve. 

Ndërmarrja  për prodhimin  dhe  shpërndarjen e ujit të pijshëm për rajonin e Gjakovës,  
Rahovecit dhe Lumëbardhit, ekziston prej vitit 1985, e krijuar me vendimin e Qeverisë së 
Kosovës - Ministrisë e Tregtisë dhe Industrisë nr. 70433554 datë 14.11.2006 dhe e regjistruar 
me emrin KRU “Gjakova”-in si Ndërmarrje Publike e themeluar për prodhimin dhe 
shpërndarjen e ujit të pijshëm dhe për trajtimin e ujërave të zeza nën administrim. 

Kompania rajonale e ujësjellësit KRU”Gjakova” Sh.A. (në vazhdim KRU “Radoniqi”)  ka rreth 
35.000  konsumatorë  (deri më date 20.10.2017)  me rreth 230.000 banorë,  të cilët përfshihen 
në shërbimet e kompanisë. Sistemi i ujësjellësit dhe kanalizimit është nën menaxhimin e KRU 
“Gjakova” me seli në Gjakovë, me shtrirje gjeografike Jug-Perëndim të Kosovës, në pronësi të 
Qeverisë së Republikës së Kosovës, nën  kontrollin e Ministrisë  së Zhvillimit Ekonomik dhe 
ARRU-s si rregullator dhe  udhëzues  i kompanive të ujit e gjithashtu nën mbikëqyrjen e Bordit 
të Drejtorëve. 

Furnizimi me ujë për konsumatorët nën shërbimin e kompanisë, bëhet nga liqeni i Radoniqit, 
duke kaluar në këto procese  trajtimi:   
 

- Paraklorinimi,   
- Plokulimi,  
- Pastrimi 
- Filtrimi dhe  
- Klorinimi.  

 
Kapaciteti në fillim te aktivitetit është projektuar për një furnizim me rreth 500 l/sek ndërkohë 
qëme rritjen e konsumatorëve dhe standardit jetësor kërkesat për ujë dhe shërbimet e lidhura 
me të, janë rritur vazhdimisht.  

Shtimi i kërkesave për ujë është rritur se tepër gjatë viteve të fundit prej prodhimit e deri te 
shpërndarja, e kjo sidomos gjatë kohës me thatësira, kështu që Kompania në vitin 2015 ka 
nisur ndërtimin e fazës së II-te, ku do të prodhohen edhe 500 l/sek tjera. 

Prodhimi vjetori ujit për vitin 2017 ka qenë 14,981,619 m³/vit, ndërkohë që humbjet vjetore  
7,017,888 m³/vit ose rreth 47.0 përqind. 
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III. Vizioni dhe misioni i kompanisë 

Misioni 

Misioni i KRU “Gjakova” Sh.A.është të ofrojë shërbime të pandërprera të furnizimit me 
ujë dhe ujërave të zeza që përmbushin standardet e OBSH-së, ruajnë sigurinë publike, tregojnë 
përgjegjësi në angazhimet tona sociale dhe mjedisore, veprojnë në mënyrë të drejtë dhe me 
mirësjellje ndaj komuniteteve që shërbejmë duke ofruar shërbime për kënaqësinë e tyre me 
kosto të përballueshme. 

Vizioni 

Vizioni i KRU “Gjakova” Sh.A.është të jetë një pikë referimi rajonale në ofrimin e 
shërbimeve të ujit dhe ujërave të zeza që përmbushin standardet më të larta ndërkombëtare 
në cilësinë, nivelet e shërbimit dhe kënaqësinë e konsumatorëve. 

 

IV. Synimet dhe objektivat kryesorë 

KRU “Gjakova” Sh.A, prej vitesh vazhdon të rritet e bashkë me të edhe synimet e objektivat, e 
afërm dhe të largët,së bashku me shërbime më të mira për konsumatorët e Gjakovës dhe të 
zonës së mbulimit me shërbim.  

Ky plan biznesi që po prezantojmë është një mjet për të marrë vendime për shpërndarjen e 
burimeve në funksionet kryesore të aktiviteteve të kompanisë dhe investimet që do ta ndjekin, 
në zgjerimin ose diversifikimin e funksioneve të biznesit në një mënyrë që rritet vlera e 
shërbimeve për klientët dhe palët e tjera të interesuara ndaj nesh. 

Koncepti i vlerës për palët e interesuara është i ndryshëm për shërbimet publike si ai i KRU 
“Gjakova”  siç është për shërbimet private. Në sipërmarrjet private, vlera për palët e 
interesuara matet kryesisht në vlera monetare ndërkohë që në shërbimet publike, palët e 
interesuara kanë një gamë të gjerë prioritetesh. Problemi kryesor për ne është sigurimi i ujit të 
pijshëm të sigurt, i cili ndikohet nga konsideratat mjedisore, rregullatore, politike dhe 
ekonomike, si dhe në axhendën sociale dhe të komunitetit. Shërbimet komunale të kompanisë 
sonë kryejnë aktivitete të shumta të planifikimit të cilat janë të lidhura me zhvillimet e 
komunitetit Gjakovar dhe zhvillimit të qytetit.  

Ky planifikim, ofron një zgjidhje të mundshme për këto sfida, pasi ajo është e lidhur me 
planifikimin e aktiviteteve aktuale të biznesit nën një kornizë të përbashkët duke i lidhur të 
gjitha vendimet me buxhetin dhe qëllimet themelore të rritjes së shërbimeve të kompanisë.  
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Gjithnjë e më shumë, menaxhimi i shërbimeve të ujitkërkon një perspektivë sipërmarrëse dhe 
vizion. Sfida për shërbimet e ujit është të kuptuarit e spektrit të  kushteve potenciale të tregut 
dhe zhvillimin e strategjive që të:  

- Mbroj aftësinë e kompanisë për të vazhduar dhënien shërbimevetë besueshme dhe me 
kosto efektive, dhe  

- Të japi mundësi për organizimine rritjes dhe zhvillimit të kompanisë. 

Kjo nënkupton marrjen e vendimeve se si të investohetmegjithëse burimet janë të kufizuara, 
për të arritur objektivat pa vendosur aktivitetin në rrezik dhe me kthime financiare të 
kënaqshme. 

Numri i përgjithshëm i klientëve të shërbimeve tona është rritur çdo vit, e në mbarim të vitit 
fiskal 2017, është 35,887 prej të cilëve 31,905 amvisëri, biznese 3,609, ente 65 dhe industri 308 
konsumatorë.  

KRU "Gjakova", gjate aktivitetit të vet për vitin 2017 ka operur me këto parametra 
statistikorë: 

 prodhimi i ujit ishte 14,981,619 m³ ujë; 

 gjatësia e tubave primarë dhe sekondarë, e fiksuar në 565 km; 

 uji pa të ardhura (humbjet) 47%; 

 përqindja e ujit të regjistruar / shpenzuar nga konsumatorët 100%; 

 uji i shpenzuar lexohet në 35,316 ujëmatës; 

 në fund të vitit 2017 të punësuar që marrin pagë janë 260 veta; 

 çmimi i ujit dhe i shërbimeve ndryshojnë sipas tarifave të përcaktuara nga ARRU-ja; 

KRU "Gjakova", financohet kryesishtë nga mjetet e veta financiare dhe nga donatorët vendorë 
siq janë: Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Komunat në zonë e shërbimit dhe donatorë 
ndërkombëtar siq janë: KFW, DORCH/CDI. Ndërkohë të dhënat rreth objektivave për 
prodhimine ujit, numrin e konsumatorëve dhe matësvejanë si më poshtë: 

Përshkrimi 2017 2018 2019 2020 

Numri i konsumatorëve 35,887 37,410 39,495 39,696 

Uji i pa faturuar në % 47% 46% 45% 44% 

% e kons.me ujëmatës 98% 98% 98% 100% 

Tabela 1 - Disa tregues komercial te kompanisë 
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Për sa më sipër synimet dhe objektivat kryesore të kompanisë për periudhën 2018 – 2020 të 
përmbledhura janë: 

 Ndërtimi dhe vënia ne funksionim e impiantit te përpunimit te ujërave te përdorura; 
 Implementimi i një sistemi modern kompjuterik; 
 Rritja e transparencës në raportimet të cilat i bënë Kompania ndaj menaxhimit te 

kompanisë, Bordit dhe palëve të treta te interesuara; 
 Rritja e normës së mbulesës së punës në vitin 2020 në 1.20; 
 Rritja e vlerës së aseteve për periudhën 2018-2020 në 15% për tre vitet; 

Këta tregues dhe objektiva janë të ndikuara nga faktorë të brendshëm dhe të jashtëm të 
paraqitura si më poshtë:  

1. Faktorët e brendshëm: 

PËRPARËSITË 
 
 Shtrirje me pozitë mjaft e mirë gjeografike për furnizim me shërbimet tona; Posedim i 

stafi profesional ambicioz dhe me përvojë; 
 Ekziston mundësia e zgjerimit të mëtejmë të tregut, në lokalitetet pa ujësjellës dhe 

kanalizim; 
 
DOBËSITË 

 
 Vjetërsia e stabilimenteve dhe pajisjeve për përpunimin e ujit; Kapaciteti i 

pamjaftueshëm përpunues; 
 Mbulimi i kanalit derivues i papërfunduar, rreziku nga hudhja e gjallesave ne kanalin e 

hapur;  
 Vjetërsia e rrjetit të ujësjellësit dhe humbjet e mëdha në shpërndarje; Vjetërsia e disa 

pompave të ujit dhe mungesa e pjesëve rezervë;  
 Vjetërsia e rrjetit të kanalizimit; 
 Kualitet i dobët i materialit; 
 Profil  i  pamjaftueshëm  i  gypave,  e  me  këtë  edhe  pamjaftueshmëri  e  kapacitetit  

hidraulik  në përmbushjen e nevojave të rritura (këtu mendohet për Ø <300mm); 
 Nevoja për veçimin e kanalizimeve të përziera; Mungesa e një sistemi të pastrimi te 

ujërave të përdorura. 
 

2. Faktorët e jashtëm: 

PËRPARËSITË 
 
 Resurse të bollshme të ujit të papërpunuar dhe cilësorë; 
 80% e konsumatorëve furnizohet me gravitacion (24,711 nga 32,967 konsumatorë) 
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 81.25% e furnizimit të lexuar nga shuma e faturuar është me gravitacion (427.155 nga 
525.698m³) Konfiguracion i mirë i terrenit për grumbullimin dhe largimin e ujërave të 
përdorura; 

 
DOBËSITË 
 
 Informim i dobët i popullatës dhe pamjaftueshmëri edukative për ruajtjen e mjedisit; 
 Numër i madh i rasteve të kategorisë sociale; 
 Pamjaftueshmëri e kuadrit legjislativ; 

 

V. Struktura organizative dhe stafi 

KRU "Gjakova" udhëhiqet nga Bordi i Drejtorëve dhe Zyrtaret e Lartë: Kryeshefi Ekzekutiv , 
Auditori i Brendshëm, Zyrtari Kryesor Financiar dhe Sekretari i Korporatës /Këshilltari i 
Përgjithshëm. Grupi menaxhues i kompanisë përbëhet nga Kryeshefi Ekzekutiv i mbështetur 
nga ekipi i tij i menaxhimit.  

Nga fillimi i vitit 2018 eshte krijuar nje Departament i ri ku eshte ndare Shitja nga 
Departamenti Financiar. Janë kater (4) departamente organizative: Departamenti i Admistratës, 
Departamenti i Teknik dhe Departamenti i Financave, Departamenti I Shitjes. Njësia e 
Prokurimit, Njësia e Laboratorit raportojne drejtperdrejt tek Kryeshefi Ekzekutiv. 

 KRU "Gjakova"  është një kompani publike nën administrimin e pushtetit qendror (Qeverisë 
së Kosovës e cila njëherë është edhe aksionare e Ndërmarrjes)  dhe, në lidhje me menaxhimin 
e burimeve njerëzore, bazohet në legjislacionin;  Ligjet në fuqi në Kosovë , aktet nënligjore si  
dhe Rregulloret e brendshme të Kompanisë të hartuara  komfor ligjeve në fuqi në Kosovë : 

 Ligji i Punës në Kosovë 03/L-2012; 

 Udhëzimi administrativ për marrëdhëniet e punës në sektorin publik i MPMS; 

 Organizimi i punës së rregullores dhe përshkrimet e vendeve të punës; 

 Rregullorja për te Ardhurat Personale; 

 Rregullorja mbi Marrëdhënien në Punë të Punëtorëve; 

 Manuali i Personelit; 

 Manuali i të Punësuarve; 

 Rregullorja mbi Llogaritjen e të ardhurave Personale për Arkëtues; 

 Rregulloret për Procedurat e brendshme  në njësinë e Shitjes dhe Marrëdhënies me 

Konsumatorë (për Ndërprerjen e Shërbimeve të Ujit , e Faturimit të Shërbimeve, për 
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Lidhjen e Konsumatorëve në Shërbimet e Ujit, për Matjen e Konsumit të Ujit, dhe 

Procedurën për Zgjidhjen e Ankesave )  

 

Në fund të muajit Dhjetor 2017, kompania kishte 260 punonjës të përqendruar si më poshtë: 

Vendndodhja Nr. i stafit 
Gjakova (Selia) 200 
Njësia në Prizren  25 
Njësia në Rahovec 35 
Totali 260 

Tabela 2 - Numri i te punësuarve 2017 

 

Tabela në vijim tregon nivelin arsimor të stafit të KRU Gjakova ku pothuajse 22% e të 
punësuarve kanë diplomë universitare / master / doktorature ose kualifikime të tjera të larta 
dhe 62% e stafit kanë diplomë të lartë. 15% e stafit kanë vetëm një arsim bazë. 

Edukimi Nr. i stafit Përqindja 
Edukimi bazë 41 15.77% 
Edukimi i mesëm 157 60.38% 
Edukimi i lartë / Shkollë e lartë 5 1.92% 
Fakultet / Bachelor 47 18.08% 
Master  9 3.46% 
Doktoraturë 1 0.38% 
Totali 260 100% 

Tabela 3 - Edukimi i stafit te kompanisë 

 

Tabela e mëposhtme pasqyron ndarjen gjinore në kompaninë ku raporti është afërsisht 16% 
deri 84% në favor të punëtorëve meshkuj. 

Gjinia Nr. i stafit 
Femra 42 
Meshkuj 218 
Totali 260 

Tabela 4 - Ndarja sipas gjinisë 

 

Tabela në vijim tregon nivelin arsimor të stafit të KRU Gjakova  të punësuarve qe kanë 
diplomë universitare  në  degët përkatëse te përshkruara me poshtë.  
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Fakulteti Dega Nr. 
Fakultet  Ekonomik 20 
Fakulteti  Juridik 6 
Fakulteti Shkenca Politike 1 
Fakulteti  Ndërtimtarisë/Hidroteknik 8 
Fakulteti  Elektronikes  1 
Fakulteti  Makinerisë 1 
Fakulteti Teknologjik  2 

Doktorature Mbrojtja e Mjedisit 1 
 Totali  40 

Tabela 5 - Fushat e kompetencës 

 

Figura 1 - Edukimi ne nivelin menaxhues te kompanisë 

Grafiku i mëposhtëm paraqet organigramën e kompanisë ne stadin aktual.

 
Figura 2 - Struktura organizative e kompanisë (2017) 
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VI. Prioritetet dhe rezultatet për çdo sektor 

i. Objektivat e  kompanisë për burimet njerëzore 

Njësia e Burimeve njerëzore pranë KRU “Gjakova” aktivitetet e saj i realizon në bazë të 
direktivave paraprakisht të përcaktuara në kuadër të këtij Departamenti me të vetmin qellim 
realizimin e vizionit dhe misionit të kompanisë . 

Qëllimi i këtij plani biznesi përsa i përket burimeve njerëzore është të stabilizohet dhe 
modernizohet  sistemi  (punonjësit, proceset dhe organizimi) duke ndërtuar së pari 
infrastrukturën dhe  duke identifikuar nevojat e fuqisë punëtore për trajnim dhe zhvillim të 
mëtejshëm.  

Burimet Njerëzore janë njerëzit përfshirë (diturinë e tyre, aftësitë dhe shkathtësitë) të cilët 
kryejnë punët konkrete brenda kompanisë. Burimet paraqesin mjet nëpërmjet të cilave 
ndërmarrjet duke kryer misionin e tyre , këto burime i transferojnë në vlera të reja të 
përdorimit sipas nevojave dhe kërkesave të tregut.  

Vizioni i Burimeve Njerëzore është të ketë një sistem funksional dhe modern më të mirin në 
mesin e ndërmarrjeve  të ujësjellësit  në nivel vendi. Roli i saj është të sigurojë njohuri, këshilla 
dhe shërbime për të ndihmuar KRU “Gjakova” të tërheqë, të zhvillojë dhe të mbajë një fuqi 
punëtore të talentuar dhe të larmishme. 

Parimet udhëzuese të burimeve njerëzore janë si më poshtë : 

 Ne punojmë në bashkëpunim dhe shkëmbejmë ide për të ofruar shërbime të 
vazhdueshme dhe të qëndrueshme  për menaxhimin. 

 Ne mbështesim marrëdhëniet e ndërtuara në besim duke dhënë zgjidhje të 
qëndrueshme për menaxhimin dhe punëtorët që frymëzojnë besueshmërinë. 

 Ne jemi përgjegjës për të shfrytëzuar në mënyrë etike burimet tona në një mënyrë 
efikase dhe efektive. 

 Ne përqafojmë dhe promovojmë një mjedis gjithëpërfshirës ku të gjithë trajtohen me 
drejtësi dhe respekt. 

 Ne  në vazhdimësi inkurajojmë risitë dhe kreativitetin nëpërmjet një shkëmbimi të 
hapur të ideve, progresive të menduarit dhe marrjen e përgjegjësive.  

 Ne demonstrojmë dhe ndihmojmë për zhvillimin personal dhe profesional të vlerës së 
shtuar. 

 
Karakteristikat e janë plotësimi i nevojave te Burimeve Njerëzore, duke u mbështetur në 
strategjinë e ndërmarrjes dhe biznesit të saje, përkrahja e politikave dhe praktikave të 
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punësimit , adaptimit dhe integrimit të burimeve njerëzore duke zbatuar politikat e zhvillimit të 
tyre si dhe krijimi i hapësirave dhe mundësive të punëtorëve në mënyrë të vazhdueshme. 

Disa qëllime/objektiva janë identifikuar dhe janë të përfshira në këtë plan  secili prej këtyre 
qëllimeve dhe strategjive është i lidhur në një zonë thelbësore ose infrastrukturore të 
Burimeve Njerëzore kritike për suksesin dhe qëndrueshmërinë e një sistemi të fuqishëm të 
Burimeve Njerëzore.  Objektivat strategjike  të Burimeve Njerëzore përfshijnë: 

a) Teknologji (program kompjuterik dhe platformë programuese) 

Nevoja për një program modern është më se evident në përmbushjen e nevojave të 
kompanisë për një menaxhim efektiv të Burimeve Njerëzore.  

b) Rekrutimi, përzgjedhja dhe mbajtja e njerëzve me cilësi të lartë 

Një fuqi punëtore e kualifikuar dhe e trajnuar si duhet, vazhdimi  i rekrutimi të stafit të ri 
profesional në kuadër të gjitha Departamenteve dhe Njësive Operative.  

c) Kultura e Përgjegjësisë përmes Menaxhimit të Performancës 

Përmes punës dhe detyrave të punës të behet vlerësimi objektiv i secilit punëtor. Vazhdimi 
I zhvillimi te aftësive të menaxhimit dhe te lidershipit ne mesin e 
menaxhereve/udhëheqësve. Koordinimi me departamente te tjera për te siguruar qe 
praktikat e menaxhimit te punëtorëve dhe vlerësimit te mundësojnë performancë me te 
larte. 

d) Stimulimi/Kompensimi 

Do të duhet  te kemi një sistem pagash dhe stimulime  të drejta, transparente dhe me 
kosto efektive qe janë te qarta dhe qe lehtësisht mundet të ju komunikohet punëtorëve. Te 
rregullohet kategorizimi i pagave në më pak nivele. Duhet të punohet në përgatitjen e 
planeve dhe programeve mbi stimulimet/kompensimet  për të gjithë stafin gjegjësisht ata të  
cilët I  përmbushin me sukses planin e punëve dhe për ata të cilët ofrojnë zgjidhje të 
përshtatshme për kompaninë. Stimulimi  për punëtoret  në formën e zhvillimit personal 
dhe mundësive për karriere. 

e) Nxitja e inovacionit  dhe inkurajimi i një kulture pozitive organizative.  

Të punohet me departamente të tjera për të inkurajuar bashkëpunimin neper 
departamente dhe mundësit për të shkëmbyer ide të reja. Që të punohet me 
departamente te tjera për te siguruar qe kompania I dëgjon punëtoret përmes takimeve ne 
grupe te caktuara.  

f) Përputhshmëria ligjore dhe efikasiteti në politikat e brendshme.  
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Te ekzistoj një koordinim i plot midis të gjitha departamenteve që të kemi një menaxhim të 
suksesshme në nivel kompanie. Te sigurohemi qe te gjitha politikat dhe proceset qe kanë te 
bëjnë me kompaninë  te jen ne pajtim me ligjin dhe te promovojnë ndryshueshmërinë dhe 
që përshtaten me vlerat  organizative të kompanisë.  

ii. Zhvillimi Profesional dhe Trajnimet 

Me qëllimin e organizimit dhe sistematizimit, funksioni e menaxhimit të burimeve njerëzore 
është në përgjegjësi të sektorit të burimeve njerëzore e cila është ne kuadër te Departamentit 
te Administratës. Detyrat dhe roli i njësisë se Burimeve Njerëzore në kompani është plotësimi 
i nevojave te burimet njerëzore duke u mbështetur në strategjinë e ndërmarrjes dhe biznesit 
të saje, përkrahja e politikave dhe praktikave të punësimit , adaptimit dhe integrimit të 
burimeve njerëzore duke zbatuar politikat e zhvillimit të tyre si dhe krijimi i hapësirave dhe 
mundësive të punëtorëve në mënyrë të vazhdueshme. 

Trajnimi I Burimeve njerëzore është njëra nder investimet më të mira jo materiale, nëpërmjet 
trajnimeve plotësohen zbrazëtit  gjatë shkollimit të rregullt duke i plotësuar ato për shfrytëzim 
maksimal të tyre në ndërmarrjen ku punëtoret punojnë apo gjetiu. Ndërmarrjet-Bizneset me 
një kulturë trajnimi shihen si ndërmarrje/organizata cilësore, KRU “Gjakova” me rritjen e 
investimeve dhe rrjetin shpërndarës do i nevojiten njerëz me kualifikime të veçanta dhe 
trajnimet janë më se të domosdoshme veçanërisht për punëtorët të cilët do të punojnë në 
Impiantin e ujerave te zeza në të ardhmen e afërt.  

Burimet që mund të ndihmojnë të përcaktohemi  se cilat analiza të nevojave janë të 
përshtatshme për situatën  përshkruhen si më poshtë. Analiza e nevojave për trajnim është një 
qasje sistematike për të përcaktuar se çfarë trajnimi duhet të bëhet: 

a) Analiza Organizative 

Një analizë e nevojave të biznesit apo arsye të tjera të trajnimit është e dëshiruar. Një 
analizë e strategjive, qëllimeve dhe objektivave të organizatës.  

b) Analiza e Personit 

Analiza që merret me pjesëmarrësit e mundshëm dhe instruktorët e përfshirë në proces. 
Pyetjet e rëndësishme që duhet  përgjigjur në këtë analizë janë ata që do të marrin 
trajnimin dhe nivelin e njohurive ekzistuese mbi këtë temë, cili është stili i tyre i mësimit 
dhe kush do të kryejë trajnimin. A kanë kërkuar punonjësit shkathtësi? A ka ndryshime në 
politikat, procedurat, softuerët apo pajisjet që kërkojnë trajnim? 

c) Analiza e punës  

Analiza e detyrave që kryhen. Kjo është një analizë e punës dhe kërkesat për kryerjen e 
punës. Gjithashtu i njohur si analiza e detyrave ose analiza e punës, kjo analizë kërkon të 
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përcaktojë detyrat kryesore dhe nivelin e aftësive të kërkuara. Kjo ndihmon që trajnimi i 
zhvilluar të përfshijë lidhje relevante me përmbajtjen e punës. 

d) Analiza e Performancës.  

A punojnë punonjësit deri në standardin e vendosur? Nëse performanca është nën pritjet, a 
mund të ndihmojë trajnimi për të përmirësuar këtë performancë? A ka një hendek 
nëperformancë? 

e) Analiza e përmbajtjes.  

Analiza e dokumenteve, ligjeve, procedurave të përdorura në punë. Kjo analizë përgjigjet 
në pyetjet rreth njohurive ose informacionit që përdoret në këtë punë. Ky informacion 
vjen nga manualet, dokumentet ose rregulloret. Është e rëndësishme që përmbajtja e 
trajnimit të mos  të jetë në kundërshtim me kërkesat e punës. Një punëtor me përvojë 
mund të ndihmojë (si një ekspert lëndësh) në përcaktimin e përmbajtjes së duhur. 

f) Analiza e Përshtatshmërisë së Trajnimeve 

Analiza nëse trajnimi është zgjidhja e dëshiruar. Trajnimi është një nga disa zgjidhje për 
problemet e punësimit. Sidoqoftë, mund të mos jetë gjithmonë zgjidhja më e mirë. Është e 
rëndësishme të përcaktohet nëse trajnimi do të jetë efektiv në përdorimin e tij. 

g) Analiza e kosto - përfitim 

Analiza e kthimit mbi investimin e trajnimit. Trajnimi efektiv rezulton në një kthim të vlerës 
për organizatën që është më e madhe se investimi fillestar për të prodhuar ose 
administruar trajnimin. Trajnimet janë të domosdoshme në të gjitha Departamentet  : 
Departamentin Teknik- janë të domosdoshme trajnimet  si  në: 

i. Menaxhimin e Humbjeve të ujit; 
ii. Cilësia e Ujit në sistemin shpërndarës; 
iii. Masat e Ujit, pajisjet dhe hidrantët; 
iv. Operimi dhe mirëmbajtja e sistemit të kanalizimit; 
v. Kontrolli i rrjedhjeve, Operimi i Puseve; 
vi. Siguria në pune për profesionistet e ujerave të ndotura; 
vii. Riparimi dhe rehabilitimi i ujit; 
viii. Tubacionet kryesor dhe rezervuarët e ujit; 
ix. Trajtimi paraprak primar dhe sekondar i ujit të ndotur.  

Departamentin Administrativ janë të domosdoshme trajnimet si në:  

- Menaxhimi I Burimeve Njerëzore 
- Zyra Ligjore 
- Siguria në Pune dhe Mbrojtja në punë e punëtorëve. 



 
Plani i biznesit 2018 – 2020 i RishikuarKRU Gjakova Sh.A. Faqe 17 

 

 
Departamentin Financiare janë të domosdoshme trajnimet si në: 

- Menaxhimi i aseteve; 
- Plani i biznesit për përmirësimin e performancës; 
- Shërbimi i klientit dhe marrëdhëniet  me publikun; 
- Kontroll dhe Çkyqje. 

 

Plani strategjik i stafit 

Pasi kompania pritet te zgjeroj veprimtarin e vet edhe në  25 fshatra të reja dhe ndërtimi i 
impiantit të ujerave të zeza, synojmë që  të mbajmë numrat e punëtorëve relativisht të 
qëndrueshëm në rreth 266-270 në periudhën 2018 - 2020 për të siguruar efikasitetin e 
kompanisë.  

Plan biznesi vjetor I BNJ 

Objektivat strategjikë shndërrohen në plane veprimi praktike më të hollësishme, politika dhe 
projektet e departamenteve në planin vjetor të kompanisë. Informacionet rreth menaxhimit të 
burimeve njerëzore si mungesa në rast të sëmundjes dhe numri i punëtorëve të cilët 
ndërprerjen marrëdhënien e punës apo pensionohen  raportohen në baza mujore dhe vjetore 
tek Drejtori Ekzekutiv dhe tek Zyrtarja e Lartë e Raportimeve.  

 

i. Objektivat e  kompanisë për sektorin teknik 

 

Departamenti Teknik, është zhvilluar në mënyrë të qëndrueshme,  nivelet dhe ecuria e 
treguesve është në përmirësim e sipër por mbetet për të ardhmen një angazhim dhe 
përkushtim edhe më i madh në rritjen e indikatorëve kryesor. Shqetësimi kryesor në sektor 
është niveli i lartë i humbjeve, tregues i cili ka pasur një përmirësim të dukshëm viteve të fundit, 
por mbetet sfida kryesore për të ardhmen.  

Teknika ka theksuar në mënyrë të vazhdueshme se reduktimi i humbjeve duhet të jetë 
prioritet i punës së kompanisë, edhe pse kontrolli dhe zvogëlimi i humbjeve kërkon kohë dhe 
investime. 
Mbulimi me shërbimin e furnizimit me ujë ka pasur tendencë pozitive por shërbimi i 
kanalizimeve vazhdon të mbetet prapa, sa i përket mbulimit po ashtu edhe nivelit të kërkuar të 
shërbimit për të mundësuar mbrojtjen e ujërave dhe të mjedisit. 
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Menaxhimi i kërkesës për ujë në sistemin e furnizimit me ujë të Gjakovës, Rahovecit dhe 
fshatrave të Prizrenit, ka qënë gjithmonë një çështje prioritarë, meqenëse sistemi i furnizimit 
është mbështetur historikisht në furnizimin nga puset me ngritje mekanike.   

Rrjeti shpërndarës me një gjatësi totale prej rreth 729.43 km, është i ndarë dhe balancohet 
hidraulikisht nga pozicionet gjeodezike të ndryshme të rezervuarëve të sistemit, gypave dhe 
stacioneve të pompimit.. 

Sistemi i furnizimit me ujë monitorohet nga ujëmatësit në prodhim, në rezervuarë, si dhe ato 
zonale në rrjetin shpërndarës. Të gjithë konsumatorët individuale të të tre kategorive (familjare, 
biznese private dhe institucione shtetërore) janë të pajisur gjithashtu me ujëmatës. 
Theksohet fakti se pothuajse te gjithëkomponentët e sistemit te furnizimit me ujë janë 
funksional dhe vazhdimisht bëhet e rehabilitimi i tyre sidomos në zonat rurale, por brengë 
kryesore mbetet ndërrimi I gypave të azbest-çimentos me gypa cilësor, ku presim mbështetje  
nga donatorët e ndryshëm në përputhje me standardet bashkëkohore të teknologjisë, cilësisë 
së materialeve dhe të punimeve gjatë zbatimit të tyre. 

Departamenti teknik, është një sektor mjaft i rëndësishëm dhe luan rol kryesor në të ardhurat 
e kompanisë. Si objektiv kryesore synon ta ketë  zhvillimin dhe shfrytëzimin e qëndrueshëm të 
resurseve ujore, të cilat janë të domosdoshme për shëndetin publik, mbrojtjen e mjedisit dhe 
zhvillimin socio - ekonomik  në zonat e shërbimit që mbulohen nga KRU “Gjakova”.  

Gjithashtu si prioritet ka;  

 Shpërndarjen optimale të resurseve ujore, mbështetur në shfrytëzimin dhe qëllimin;  

 Ruajtja dhe mbrojtja e gjendjes së mirë të burimeve ujore dhe rrjedhave ujore (aty ku 

mundet); 

 Ndarja e Departamentit të Menaxhimit të ujërave të ndotura; 

 Minimizimi i ndotjes së burimeve ujore dhe rrjedhave ujore; 

 Ruajtja dhe mbrojtja e ekosistemeve ujore (prurja e pranueshme ekologjike); 

 Mbrojtja nga dukuritë natyrore (vërshimet, erozioni, ndryshimet klimatike etj.); 

 Zhvillimi i resurseve ujore (hulumtimi dhe kërkimi); 

 Fillimi i kalibrimit të ujëmatësve në KRU “Gjakova” SH.A.; 

 Mirëmbajtja e stabilimenteve elektromekanike; 

 Korrigjimin e të gjithë ujëmatësve pas kalibrimit të tyre; 

 Mirëmbajtja e rrjetit të ujit të pijshëm dhe ujërave të zeza me qëllim të zvogëlimit të 

humbjeve në rrjet dhe evitimin e prishjeve me kohë; 
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 Përpjekjet që çdo konsumatori ti matet sasia e ujit të shpenzuar dhe ti bëhet faturimi 

në bazë të sasisë së ujit të shpenzuar; 

 Pasurimi i Sistemit Gjeografik të Informimit me të dhëna të reja; 

 Identifikimi dhe rritja e numrit te konsumatorëve përfshirë këtu edhe lidhjet ilegale; 

 Vazhdimi i informimit të konsumatorëve dhe bashkëpunimi me organet komunale ne 

mënyrë që shfrytëzimi i ujit të bëhet në suaza normale; 

 Trajnimi i kuadrove në fusha të ndryshme si: në teknologjitë bashkëkohorë të trajtimit 

të ujerave të pijshëm dhe ujërave të zeza, në fushën e ekonomisë, financave, etj.; 

Nr.  Sektori  Nr. i punëtorëve 

1  Sektori i Prodhimit  22

2  Sektori i Mirëmbajtjes  së ujit Gjakovë  21

3  Sektori i Kanalizimit Gjakovë  7

4  Njësia Operative Rahovec  17

5  Njësia Operative Prizren  10

6  Sektori i Planifikimit dhe Zhvillimit  18

   Totali në Departamentin Teknik  95

Tabela 6 - Numri i punëtorëve ne sektorin teknik 
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Figura 3 - Numri i punëtoreve ne departamentin teknik 

 

Figura 4 - Punonjësit sipas sektorëve ne departamentin teknik 
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ii. Objektivat e  kompanisë për sektorin financiar 

Departamenti financiar në KRU “Gjakova” menaxhon dhe kontrollon të gjitha funksionet 
financiare dhe te shitjeve në përputhje me parimet e përgjithshme të pranuara të kontabilitetit 
ne vend. Departamenti financiar, organizimin dhe menaxhimin e punëve e kryen përmes 
Sektorit të Thesarit dhe Kontabilitetit, Sektorit të Shitjes dhe Sektorit me Konsumatorë.  

Sektori i Thesarit dhe Kontabilitetit kanalizohet në tre degëzime: 
 

1. Njësia e kontabilitetit 

2. Njësia e keshit dhe bankat 

3. Njësinë e depove 

 
Në sektorin financiar punojnë gjithsejtë 11 punonjës, duke mos përfshirë punonjësit e sektorit 
të shitjes dhe të sektorit te marrëdhënieve me konsumatorët të cilët sipas strukturës 
organizative të Kompanisë janë pjesë e departamentit financiarë. Objektivat kryesore të 
Kompanisë në sektorin financiarë janë: 
 

- Mirë menaxhimi i burimeve financiare; 
- Ndërrimi i sistemit kompjuterik (software) të kompanisë; 
- Rritja e transparencës në raportimet të cilat i bënë kompania ndaj menaxhimit, bordit 

dhe palëve të jashtme; 
- Rritja e normës së mbulesës së punës në vitin 2020 në 1.20; 
- Rritja e vlerës së aseteve për periudhën 2018-2020 në 15% për tre vitet; 

 
Objektiv kryesor dhe primarë i Sektorit Financiar është mirë menaxhimi i burimeve financiare, 
ku me menaxhimin dhe planifikimin e saktë të shpenzimeve operative  Kompanisë i krijon 
mundësin e rritjes së fitimit operativ për realizimin e shpenzimeve kapitale të planifikuara nga 
grupi menaxhues i kompanisë. 
Sektori financiar planifikon që fitimi operativ për tre vite të jetë  1,763,134 Euro dhe ky fitim 
duhet të menaxhohet në mënyrë të drejtë, duke ju dhënë prioritet projekteve ne investime të 
cilat ndikojnë direkt në rritjes e cilësisë së shërbimeve ndaj konsumatorëve, siç janë investimet 
në rrjetin e ujësjellësit, ujëmatësve inteligjent etj. 
Sektori financiar do të ketë kontroll të plotë për ndodhjen e shpenzimeve operative, në 
mënyrë që ato të jenë të planifikuara saktë të mos tejkalohet biznes plani në mënyrë që të mos 
zvogëlohet përfitueshmëria e kompanisë. Gjithashtu do të ketë kontroll shumë rigoroz sektorit 
të shitjes për realizmin e arkëtimit sipas planifikim të bërë. 
 
Objektiv tjetër shumë më rëndësi është ndërrimi i programit kompjuterik ekzistues, me një 
software i cili i përmbush nevojat e Kompanisë, e veçanërisht kërkesat e Sektorit Financiar për 
raportim. 



 
Plani i biznesit 2018 – 2020 i RishikuarKRU Gjakova Sh.A. Faqe 22 

 

Ndërrimi i softuerit ndikon në rritjes e transparencës për raportimet të cilat i bënë grupi 
menaxhues ndaj Bordit të Drejtorëve si dhe palëve të jashtme siç janë ARRU-ja, Aksionarët, 
Agjenciae Statistikave të Kosovës, etj. 
Krijimi i softuerit të ri përveç rritjes së transparencës në raportim, krijon mundësin e lidhjes së 
departamenteve në mënyrë që regjistrimet në mes kontabilitetit financiar, kontabilitetit 
material, arkave dhe bankave, burimeve njerëzore të bëhen në mënyrë automatike dhe jo 
manualisht. Në këtë mënyrë zvogëlohet mundësia e gabimeve dhe shtohet kontrolli i 
menaxhmentit ndaj sektorëve vartës. 
 
Norma e mbulesës së punës është tregues shumë i rëndësishëm që pasqyron aftësinë 
financiare të organizatës ti mbuloj kostot e operimit. Synimi i Kompanisë është ti mbulojë 
plotësisht shpenzimet operative dhe të operoj me fitim operativë. Qëndrueshmëria financiare 
mundëson funksionimin efikas të Kompanisë dhe ofrimin e shërbimeve ndaj konsumatorëve 
sipas standardeve të përcaktuara nga ARRU-ja. Norma e mbulimit të punës nga 1.10 që është 
në vitin 2017 planifikohet që në vitin 2020 të ngritje në 1.20. Kjo ngritje realizohet duke rritur 
arkëtimit nga sektori i shitjes dhe duke mos lejuar ngritjen e shpenzimeve operative. 
Shpenzimet operative mundësojnë funksionimin normal të Kompanisë, mirëpo menaxhmenti 
do të jetë shumë i kujdesshëm që ato të mos i kalojnë kufijtë e planifikuara. 
 
Investimet përfaqësojnë të mirat materiale të cilat shfrytëzohen për zhvillimin e shërbimeve të 
cilat i ofron Kompania ndaj konsumatorëve. Investimet kapitale Kompania i orienton në ato 
fusha që ndikojnë direkt në cilësinë e shërbimeve siç janë rrjeti i ujësjellësit, fabrika e 
përpunimit të ujit, pajisjet për matjen e ujit të shpenzuar, IT pajisje etj. Plani i investimeve është 
i shpalosur në detale te planifikimi teknik. 
 
Këto investime do të ndikojnë në rritjen e vlerës së aseteve të Kompanisë si treguesi më 
kryesori i pasqyrave financiare dhe i performancës së Kompanisë. 
Kompania gjatë vitit 2018 do të fus në funksion fabrikën e re të prodhimit të ujit, ku do të 
ndikojë në rritjen e tregut, duke furnizuar konsumator të rijë me ujë të cilët ndikojnë të rriten 
të hyrat në Kompani dhe njëkohësisht investimet të cilat ndikojnë në rritjen e vlerës së 
aseteve. 
Pasi Kompania ka projekte të mëdha investuese, investimet e veta i realizon me ndihmën e 
donatorëve siç janë: Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Qeveria Zvicerane dhe Gjermane, 
Kuvendet Komunale Gjakovë, Rahovec dhe Prizren. Të gjitha investime bëhen në koordinim 
me planin e investimeve të dorëzuara në ARRU. Nëse ka ndonjë ndryshim atëherë me shkrim 
do të njoftohen Bordi i Drejtorëve dhe ARRU-ja. 
 
Përcjella në detaje e realizimit të planit të investimeve do të jetë njëra nga detyrat kryesore të 
sektorit financiar. 
 
Puna në Sektorin Financiar organizohet sipas këtyre detyrave kryesore si më poshtë:  
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- Sektori financiar vazhdimisht bënë raporte mujore financiare ku treguesit kryesor si 
arkëtimi, faturimi euro dhe m3, shpenzimet operative, krahasohen me periudhën e 
njëjtë te vitit paraprak dhe me biznes planin e aprovuar.  

- Për mos realizimin e caqeve menaxhmenti do të merr masa që situata të përmirësohen 
në favor të ngritjes së të hyrave.  

- Punë tjera të sektorit financiarë janë përpilimi i raporteve mujore, tre mujore vjetore, 
kontrolle e zyrës së kontabilitetit financiar dhe material për barazimet gjatë regjistrimit, 
kontrolle e vazhdueshme e arkës.  

- Departamenti financiarë bënë kontrollin e regjistrimeve të transaksioneve për 
regjistrimin e tyre sipas standardeve të kontabilitetit dhe ligjeve financiare në fuqi, 
kujdeset që me përpikëri të zbatohet ligjet financiare.  

- Librat e tatimeve do të mbahen me një përkushtim të madh ashtu që Kompania  do ti 
koordinoj punët me autoritetin tatimor që në të ardhmen gjatë kontrolleve të mos 
kemi si obligime tatime shtesë apo gjoba.  

- Sektori financiar përpilon Pasqyrat Financiare. 
 

Siç e thamë më lartë departamenti financiar në KRU “Gjakova” menaxhon dhe kontrollon të 
gjitha funksionet financiare dhe te shitjeve në përputhje me parimet e përgjithshme të pranuara 
të kontabilitetit ne vend.Detyrat kryesore të punës në këtë sektor janë: 

 Mbanë evidencën kontabiliste të mjeteve me të cilat disponon kompania dhe që ato 
mjete të shfrytëzohen në pajtim me Marrëveshjen Shoqërore,  dispozita dhe me akte të 
përgjithshme; 

 Informimi mbi pagesat dhe kërkesat dhe kryerja me rregull e obligimeve; 
 Sigurimi i shënimeve për zbatimin e kontrollit të punëtorëve dhe për informimin e 

punëtorëve mbi shfrytëzimin dhe gjendjen e mjeteve për punë, rezultate të punës, për 
kryerjen e planit, për shpërndarjen e të ardhurave të përgjithshme, të ardhurave të 
pastra dhe ndarjen e mjeteve për të ardhura personale; 

 Mbanë kontabilitetin dhe evidencat tjera të nevojshme mbi gjendjen dhe ndryshimet në 
mjetet e kompanisë; 

 Bënë llogaritjen e shkresave të kontabilitetit;  
 Bënë regjistrimin e faturave dhe mjeteve të tjera; 
 Harmonizon detyrimet, kërkesat dhe gjendjen kontabiliste; 
 Përpunon gjendjen e mjeteve dhe burimin e tyre; 
 Në bashkëpunim me Njësitë dhe Shërbimet tjera në kuadër të kompanisë përpilon 

planin e të ardhurave të përgjithshme, shpenzimeve, investimeve dhe shpenzimeve të 
përbashkëta; 

 Bënë analizën e raporteve të punës, llogarive periodike dhe përfundimtare; 
 Bënë perfeksionimin e sistemit të ndarjes së të ardhurave personale;  
 Bënë përpilimin e raporteve mujore për të gjitha mjetet e llogaritura dhe të paguara të 

kompanisë; 
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 Kryen punët në sigurimin e materialit rezervë etj. për nevojat e të gjitha shërbimeve 
dhe kompanisë në tërësi; 

 Bënë faturimin e të gjitha shërbimeve dhe kujdeset për realizimin e tyre; 
 Kryen edhe punë të tjera lidhur me kontabilitet; 
 Procedurat për paraqitjen e kyçjeve të reja në shërbime; 
 Procedurat për zgjidhjen e ankesave dhe kërkesave; 
 Procedurat për  marrëveshje të programimit të pagesës së borxhit; 
 Procedurat formale për rastet emergjente për të kontaktuar dhe për të ofruar këshilla 

konsumatorëve;  
 Komunikimi me konsumator sa më  transparent, të qartë dhe efikas duke u përgjigjur 

ndaj kërkesave të konsumatorëve; 
 Informimi me kohë i  konsumatorëve  për të drejtat dhe obligimet e ndërsjella me 

kompaninë;  
 Krijimin e mundësive të mira për parashtrimin e kërkesave dhe ankesave të 

konsumatorëve, trajtimin dhe vendosjen/zgjidhjen adekuate të tyre, si dhe njoftimin me 
kohë për zgjidhjen; 

 Organizimi dhe zhvillimi i fushatave të informimit, ndërgjegjësimit dhe edukimit publik 
për mbrojtjen e resurseve ujore, ruajtjen - mirë përdorimin e ujit të pijes dhe për t`u 
bërë pagesat me kohë;  

 Procedura të nevojshme efikase për menaxhimin efikas të relacioneve me konsumator 
në përputhje me rregullat e ARRU-s; 

 Mbajtja e kontakteve të vazhdueshme me ARRU-n, si dhe përcjellja në mënyrë të 
vazhdueshme e raporteve të kërkuara nga kjo zyrë. 

 Aplikimi i Rregullores 2004/49, si dhe Rregullave që i nxjerr Rregullatori  në bazë të të 
cilave rregullohen raportet e ofruesit të shërbimeve të ujit dhe kanalizimit me 
konsumatorin 

 Detyrat e përgjithshme si udhëheqës  si dhe detyrat të cilat më tutje mund të jenë të 
përshkruara në përshkrimin e bashkangjitur të punës ose të caktuara nga punëdhënësi. 

Një nga objektivat e kompanisë për vitet 2018-2020 e mëtej do të jetë ekonomizimi sa më 
i mirë i aseteve që ka në disponim kompania, me qëllim të krijimit të të hyrave shtesë, duke 
involvuar kapitalin privat sipas Ligjit për Partneritetit Publiko-privat Nr. 04/L-045. 

 

iii. Objektivat e  kompanisë për sektorin e shitjeve 

Sektori i shitjes punën e vet e organizon nëpërmjet pesë njësive : faturimi, arkëtimi, ndërprerja 
e shërbimit, kontrolle dhe pikat e shitjes. Për punën e vet ky sektor i raporton Drejtuesit 
Financiar dhe Drejtorit Ekzekutiv te kompanisë. Numri i përgjithshëm i punonjësve në 
departamentin e shitjes në këtë moment është 73 punonjës. 

Objektivat kryesore te sektorit të shitjes janë ne funksion te objektivave te kompanisë janë: 



 
Plani i biznesit 2018 – 2020 i RishikuarKRU Gjakova Sh.A. Faqe 25 

 

 
 Rritja e arkëtimit total në vitin 2020 në 90% 
 Rritja e konsumatorëve me ujëmatës në vitin 2020 në 100% 
 Rritja e konsumit të matur në vitin 2020 në 98% 

 
Detyrat kryesore të sektorit të shitjes janë menaxhimi i punëve të terrenit si: leximi i rregullt 
mujorë i ujëmatësve, arkëtimi i faturave nga tre kategoritë si amvisëri, biznese dhe institucione, 
lëshimi i faturave nga zyra e faturimit, pikat e shitjes statike dhe dinamike, ekipi indërprerjes së 
shërbimit dhe ekipi e kontrollit. 
 
Sektori i shitjes si një ndër sektorët më rëndësi në Kompania vëmendje e madhe do ti 
kushtohet ekipit të ndërprerjes së shërbimit pasi Kompania parashikon largimin e vlerave 
monetare nga duart, dhe aktiviteti i ekipit të ndërprerjes së shërbimit do të shtohet tek 
konsumatorët e pa ndërgjegjshëm. Sektori i shitjes nëpërmjet ekipit të kontrollit do të shtoj 
aktivitetin që të zvogëloj humbjet komerciale siç janë Lidhjet ilegale, mos leximi i rregullt nga 
lexuesit. Nëpërmjet zyrës për marrëdhënie me konsumator do të njoftoj konsumatorët për 
pagesën e faturave dhe çdo risi tjetër që i përket sektorit të shitjes. Në vitet e ardhshme 
rëndësi do i jepet njoftimit të konsumatorëve për faturimin shtesë për ujerat e ndotura në 
kohen kur do te zbatohet projekti për impiantin e pastrimit të ujërave të ndotura. 
Synimet dhe objektivat e Kompanisë janë të cekura në mënyrë detale, reale të arritshme, ku 
me faturim, respektivisht me arkëtim mbulohen shpenzimet operative vjetore dhe mbetja e 
caktuar e mjeteve shërben për investime kapitale. 

Nr. Përshkrimi 2017 2018 2019 2020 

1. Numri I konsumatorëve 35,887 37,440 39,495 39,696 

2. Uji i pa faturuar % 47% 46% 45% 44% 

3. % e kons.me ujëmatës 98% 98% 98% 100% 

Tabela 7 - Te dhëna baze te sektorit te shitjeve 

Rritja e konsumatorëve do jetë graduale sipas viteve të kaluara. Konsumatorët lexohen çdo 
muaj gjatë vitit. Janë tri kategori të konsumatorëve shtëpiak, biznese dhe institucione. Leximi 
bëhet në bazë të gjendjes faktike. Për çdo harxhim të rritur nga konsumatorët lajmërohet nga 
Kompania dhe viteve të fundit ankesat nga konsumatorët janë duke u zvogëluar. Në total I 
kemi 2% të ujëmatësve që faturohen paushall d.m.th. pa ujëmatës, kurse ka fundi I vitit 2020 
planifikojmë që ky numër të zvogëlohet në 100%, dmth të eliminohen komplet. 

Sfidë për Kompaninë mbeten humbjet e ujit, nga 47% sa janë në vitin 2017, në vitin 2020 
planifikohen të zbriten në 44%.  

Departamenti financiar ka planifikuar uljen e humbjeve administrative nga muaji Janar 2018, duke i 
ndarë me vete leximin nga arkëtimi. Lexuesit vetëm do të lexojnë ujëmatësit dhe do ta dorëzojnë 
faturat, kurse kesh-i do të hiqet nga duart e lexuesit. Arkëtimi do të bëhet nëpërmjet sistemit 
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bankar dhe pikave të cilat janë hapur nga Kompania dhe pikat shtesë të cilat do të hapen në teren, 
ku do t’ju krijojmë mundësin që konsumatorit ti krijohet sa më lehtë pagesa e faturave. Ndarja e 
leximit nga arkëtimi largon konfliktin e interesit, dhe faturimi do të ketë ngritje. Lexuesit e caktuar 
nga Kompania, do të kenë kontrolle të vazhdueshme nga ekipi i kontrollit për leximet e kryera nga 
ana e tyre. 

Nr. Përshkrimi 2017 2018 2019 2020 

1. Shkalla totale e 
arkëtimit % 87% 88% 89% 90% 

2. Arkëtimi në amvisëri % 80% 81% 82% 83% 

3. Arkëtimi në biznese % 86% 87% 88% 90% 

4. 
Arkëtimi në 
institucione % 98% 99% 100% 100% 

Tabela 8 - Te dhëna mbi arkëtimet 

 
Parashikohet rritje graduale dhe faktike shkallës së arkëtimit nga 85% që është në vitin 2017 në 
90% në vitin 2020. Eliminimi I pagesave kesh nga arkëtuesit do ti ketë problemet e veta në 
arkëtim, mirëpo Kompania do ti merr masat e saja për mos rënies së këtij treguesi. Mbas 
përfundimit të Ligjit për faljen e borxheve, konsumatorët të cilët kanë borxhe dhe nuk e kanë 
shfrytëzuar këtë ligj, do të përcillen te përmbaruesit private të cilët kanë rezultuar të 
suksesshëm, dhe do të futen në listën e ekipit të ndërprerja e shërbimit për lidhje nga sistemi I 
ujësjellësit. Mbas kalimit me formën e re të aprovuar në Shtator 2017 nga Bordi I Drejtorëve, 
edhe ekipi I lidhjes do të destimulohet apo do të dënohet nga Kompania nëse nuk ilidh 
konsumatorët që kërkohen nga Kompania. 

Nr. Përshkrimi 2017 2018 2019 2020 

1. % e konsumimit të matur 92% 93% 97% 98% 

2. Norma e mbulesës së 
punës 

1.10 1.17 1.19 1.20 

3. Norma e punës 1.45 1.33 1.33 1.33 

Tabela 9 - Treguesit funksionale 

 

Tregues më rëndësi është edhe konsumi i ujit, i matur. Kompania krahas rënies së 
konsumatorëve pa ujëmatës, parasheh edhe rritjen e konsumit të ujit I cili matet. Nga 92% I cili 
është në vitin 2017 të rritet në 98% në vitin 2020. Kompania planifikon rritjen konsumatorëve 
të cilët do t’ju instalohen ujëmatësit për ata të cilët nuk kanë fare, kurse për ata të cilët kanë 
ujëmatës, për matje me të mirë, pas dhënies së licencë nga Drejtoria për 
MeteorologjipranëMinistrisë së Tregtisë dhe Industrisë për kalibrimin e ujëmatësve, Kompania 
planifikon që të formojë njësin për kalibrimin e ujëmatësve dhe që të gjithë ujëmatësit që 
gjenden në zonën e furnizimit të kalibrohen brenda vitit 7000 deri 7,500 konsumatorë, me çka 
do të ketë matje më të saktë të ujit dhe zvogëlimittë humbjeve të ujit. Kurse sikur norma e 



 
Plani i biznesit 2018 – 2020 i RishikuarKRU Gjakova Sh.A. Faqe 27 

 

mbulesës së punës, sikur norma e punës planifikohen të jenë mbi 1, pasi sikur me faturim edhe 
me arkëtim Kompania planifikon që periudhën 2018-2020 ti mbulojë të gjitha shpenzimet 
operative dhe pjesa e mbetur të investohet. 

Objektiv tjetër shumë më rëndësi është ndërrimi i softuerit ekzistues, me një softuer i cili i 
përmbush nevojat e Kompanisë, e veçanërisht kërkesat e Sektorit Financiar për raportim. 
 
Ndërrimi i softuerit ndikon në rritjes e transparencës për raportimet të cilat i bënë menaxhimi 
i kompanisë ndaj Bordit të Drejtorëve si dhe palëve të jashtme siç janë ARRU-ja, aksionarët, 
Instituti i Statistikave të Kosovës, etj. 
 
Krijimi i softuerit të ri përveç rritjes së transparencës në raportim, krijon mundësin e lidhjes së 
departamenteve në mënyrë që regjistrimet në mes kontabilitetit financiar, kontabilitetit 
material, arkave dhe bankave, burimeve njerëzore të bëhen në mënyrë automatike dhe jo 
manualisht. Në këtë mënyrë zvogëlohet mundësia e gabimeve dhe shtohet kontrolli i 
menaxhmentit ndaj sektorëve varës. 
 
Norma e mbulesës së punës është tregues shumë i rëndësishëm që pasqyron aftësinë 
financiare të organizatës ti mbuloj kostot e operimit. Synimi i Kompanisë është ti mbulojë 
plotësisht shpenzimet operative dhe të operoj me fitim operativë. Qëndrueshmëria financiare 
mundëson funksionimin efikas të Kompanisë dhe ofrimin e shërbimeve ndaj konsumatorëve 
sipas standardeve të përcaktuara nga ARRU-ja. Norma e mbulimit të punës nga 1.10 që është 
në vitin 2017 planifikohet që në vitin 2020 të ngritje në 1.20. Kjo ngritje realizohet duke rritur 
arkëtimit nga sektori i shitjes dhe duke mos lejuar ngritjen e shpenzimeve operative. 
Shpenzimet operative mundësojnë funksionimin normal të Kompanisë, mirëpo menaxhmenti 
do të jetë shumë i kujdesshëm që ato të mos i kalojnë kufijtë e planifikuara. 
 
Investimet përfaqësojnë të mirat materiale të cilat shfrytëzohen për zhvillimin e shërbimeve të 
cilat i ofron Kompania ndaj konsumatorëve. Investimet kapitale Kompania i orienton në ato 
fusha që ndikojnë direkt në cilësinë e shërbimeve siç janë rrjeti i ujësjellësit, fabrika e 
përpunimit të ujit, pajisjet për matjen e ujit të shpenzuar, IT pajisje etj. Plani i investimeve është 
i shpalosur në detale te planifikimi teknik. 
Këto investime do të ndikojnë në rritjen e vlerës së aseteve të Kompanisë si treguesi më 
kryesori i pasqyrave financiare dhe i performancës së Kompanisë. 
Kompania gjatë vitit 2018 do të fus në funksion fabrikën e re të prodhimit të ujit, ku do të 
ndikojë në rritjen e tregut, duke furnizuar konsumator të rijë me ujë të cilët ndikojnë të rriten 
të hyrat në Kompani dhe njëkohësisht investimet të cilat ndikojnë në rritjen e vlerës së 
aseteve. 
Pasi Kompania ka projekte të mëdha në investime, investimet e veta i realizon me ndihmën e 
donatorëve siç janë: Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Qeveria Zvicerane dhe Gjermane, 
Kuvendet Komunale Gjakovë, Rahovec dhe Prizren. Të gjitha investime bëhen në koordinim 
me planin e investimeve të dorëzuara në ARRU. Nëse ka ndonjë ndryshim atëherë me shkrim 
do të njoftohen Bordi i Drejtorëve dhe ARRU-ja. 
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Përcjella në detale e realizimit të planit të investimeve do të jetë njëra nga detyrat kryesore të 
sektorit financiar. 

Krahas rritjes së aktivitetit të Kompanisë dhe përmirësimit të kushteve ekonomike dhe 
standardit jetësor për regjionin tonë, si dhe përmirësimit të shpërndarjes të ujit duke rritur 
zonën e shërbimit dhe largimit të ujërave të ndotura, ne gjithashtu në këtë plan në fund të vitit 
2018 parashikojmë edhe : 

 Zvogëlimi i  prodhimit të ujit për 7 % 

 Zvogëlimi i ujit të faturuar m3 për 5.3% 

 zvogëlimi I humbjeve të ujit për 1% 

 zvogëlimi i  sasisë së ujit të shitur, të faturuar në euro për 0.90% 

 rritja e sasisë së arkëtimit në euro 0.30% 

 rritja e shpenzimeve operative në 7.6% 
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Synimet dhe objektivat e punës për periudhën 2018-2020 po i paraqesim në mënyrë tabelare si 
më poshtë: 

 
 

Figura 5 - Disa nga objektivat e kompanisë 
 

 

 

 

 

Proposed Targets of Regional Water Companies for 2018-2020/ Caqet e propozuara te Kompanisë për vitet 2018-2020

Key Performance Data and Indicators / Te dhenat dhe Treguesit Kryesor te Performances

Faktike në vitin 
2017

Target for 2018/
Caqet per 2018

Target for 2019/
Caqet per 2019

Target for 2020/
Caqet per 2020

  D 001 Water Production (m3) / Uji i Prodhuar 14,981,619 14,004,902 15,728,585 15,806,975

  D 002 Water invoiced (m3) / Uji i faturuar 7,963,731 7,562,647 8,650,722 8,851,906

  D 003 Registered customers / Konsumatorët e regjistruar 35,887 37,440 39,495 39,696

   D 004 Number of bills issued / Nr. i faturave të lëshuara 35,887 37,108 39,163 39,863

 D 005 Customers billed by meter / Numri i kons. qe faturohen sipas leximit te ujematesave 35,316 36,691 38,771 39,571

  D 006 Water metered  invoiced (m3) / Uji i faturuar per konsumatorët me ujematesa 7,326,633 7,033,262 8,391,200 8,674,868

  D 007 Value of bills (Eur) / Faturimi 4,034,672  €              3,999,955  €              4,119,954 €              4,243,552 

 D 008 Value of collections (Eur) / Arkëtimi 3,512,468  €              3,523,281  €              3,666,759 €              3,819,197 

  D 009 Other operating income (Eur) / Të hyra të tjera operative 77,928  €                   60,000  €                   73,000 €                   74,000 

  D 010 Operating costs (Eur) / Shpenzimet operative pa amortizim 2,934,497  €              3,058,366  €              3,150,117 €              3,244,620 

  D 011 Non operating income (Eur) / Të hyrat jo operative  €                             -  €                             -  €                             - €                             - 
 D 012 Non operating costs (Eur) / Shpenzimet jo operative *) 655,899 524,915 589,642 648,577
 D 013 Write offs towards debtors (Eur) / Shlyerja e borxheve ndaj borxhlinjeve(konsumatoreve) 0 0 0 0

 D 014 Write offs towards creditors (Eur) / Shlyerja e obligimeve nga kreditorët (furnitoret) 0  €                             -  €                             - €                             - 
 D 015 Cash on hand and bank (Eur) / Paratë e gatshme në arke dhe në bankë 589,027 511,169 614,492 600,140
 D 016 Stock (Eur) / Stoqet 535,475  €                 552,375  €                 554,375 €                 559,375 
 D 017Accounts receivable from billing (Eur) / Logaritë e arketueshme (nga faturat) 7,154,086  €              6,340,940  €              6,866,646 €              7,358,898 
 D 018 Other accounts receivable (Eur) / Logaritë tjera te arketueshme 104,511  €                             -  €                             - €                             - 
 D 019 Accounts payable (Eur) / Llogaritë e pagueshme (Kreditore) 8,173,863  €              6,853,228  €              6,196,622 €              6,227,602 
 D 020 Number of employees / Numri i punëtorëve 260 266 268 270
 D 021Total number of complains / Numri i ankesave 665 600 550 500
 D 022 Average water interruptions / Nderprerjet mesatare te ujit 0 0 0 0
 D 023 Total number of tests of treated water performed / Numri total i testeve te realizuara te ujit te trajt 1,330 1,335 1,340 1,345
 D 020 Total number of tests of treated water performed not in compliance with standards / Numri total i 0 0 0 0

 I 001 Non revenue water / Uji i pafaturuar 47% 46% 45% 44%
 I 002 Billing percentage / Perqindja e faturimit 100% 99% 100% 100%
 I 003 Metered consumption percentage / Perqindja e konsumimit te matur 92% 93% 97% 98%
 I 004 Proportion of Metered customers / Propocioni i konsumatoreve me ujematesa 98% 98% 98% 100%
 I 005 Staff efficiency ('000 cus)/Efikasiteti i stafit ('000 kons) 7.24 7.10 6.79 6.80
 I 006 Collection ratio (%all)/Shkalla e inkasimit (% tere) 87% 88% 89% 90%
 I 006.1 Collection ratio (% d)/Shkalla e inkasimit (% a) 80% 81% 82% 83%
 I 006.2 Collection ratio (% b)/Shkalla e inkasimit (% b) 86% 87% 88% 90%
 I 006.3 Collection ratio (% i)/Shkalla e inkasimit (% i) 98% 99% 100% 100%
 I 007 Working coverage (ratio)/Norma e mbuleses se punes (norme) 1.10                          1.17                          1.19                          1.20                          
 I 008 Working Ratio/Norma e punes 1.45                          1.33                          1.33                          1.33                          
 I 009 Operating costs per customer / Shpenzimet Operative per konsumatore 5.13                          6.81                          6.65                          6.81                          
 I 010 Average Water Interruptions per Customer per Day (h)/Nderprerjet mesatare te ujit per konsumato 0 0 0 0
 I 011 Implicit weighted average tariff per m3 / Tarifat mesatare te vleresuara per m2 0.51                          0.53                          0.48                          0.48                          
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iv. Objektivat e  kompanisë për sektorin e administrativ 
 

Detyrat kryesore të punës së departamentit administrativ janë te lidhura me menaxhimin e 
shërbimeve në fushën e administrimit të procesverbaleve të mbledhjeve të Bordit Drejtoreve, 
mbledhjes së përgjithshme të aksionerëve si dhe Komisionit Auditimit,Listën e evidentimit të 
aksioneve, përditësimit të faqes së internetit të kompanisë, punëve administrative dhe juridike 
në përfaqësimin e kompanisë në të gjitha gjykatat në kontestet e natyrave të ndryshme,mbajtjes 
se dosjeve e të gjithë personelit si dhe udhëzimit politikat e pranimit në punë të punëtorëve si 
dhe trajnimit të tyre ,mban politikat e mbrojtjes në punë të punëtorëve si dhe Mbrojtjes dhe 
sigurimit të objekteve, administrimit të sistemit të kompjuterëve. 

Të gjitha këto punë dhe detyra të punëve kryhen përmes sektorëve; Personelit, Zyrës 
Ligjore,Mbrojtjes në punë të punëtorëve dhe Mbrojtjes së objekteve si dhe sektorit të arkivës. 
Ndërkohë ne Anekset e Planit te biznesitështë paraqitja skematike  e  Organizimit si dhe 
Sistematizimin e vendeve të punës në  Departamentin  Administrativ  me numër të punëtorëve. 

 

VII. Analiza dhe parashikimi i menaxhimit të kërkesës së ujit 
 

Ekipi e mirëmbajtjes në kuadër të Departamentit Teknik, vazhdimisht është pranë 
konsumatorëve dhe çdo herë ka si prioritet realizimin e kërkesave të tyre në kuadër të 
mundësive financiare.  

KRU “Gjakova” në bazë të planifikimeve për vitet në vijim planifikon të realizoj kërkesat e 
konsumatorëve për furnizim me uji dhe të zgjeroj rrjetin e shërbimit 100 % në zonën e 
shërbimit ku kjo është edhe preferencë edhe nga ARRU. 

Zgjerimi  i rrjetit planifikohet të bëhet në zonën e Rekës së mirë, zonën e Dushkajës dhe 
zonën e Rekës së keqe sipas numrit të konsumatorëve dhe numrit të banorëve në ato zona të 
përshkruara në tabelën mëposhtme: 
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 Fshatrat të cilat do të inkuadrohen në   KRU Gjakova gjatë  periudhës 2017-2020 

Nr Komuna Regjioni Emri i Fshatit 
Nr. i 

banorëve në 
vitin 2017 

Nr. konsumatorëve 
(5 banorë = 1 
konsumator 

1 Gjakovë Dushkajë Gërgoc 337 68 
2 Gjakovë Dushkajë Zhabel 420 84 
3 Gjakovë Dushkajë Bardhaniq 518 104 
4 Gjakovë Dushkajë Kralan 1198 240 
5 Gjakovë Dushkajë Shqiponjë 456 92 
6 Gjakovë Rekë e mirë Dujakë 743 149 
7 Gjakovë Rekë e mirë Hereq 876 176 
8 Gjakovë Rekë e mirë Firaj 164 33 
9 Gjakovë Rekë e mirë Dobrigje/gjysma 110 22 
10 Gjakovë Rekë e mirë Planqor 637 128 
11 Gjakovë Rekë e Keqe Babaj Bokës 595 119 
12 Gjakovë Rekë e Keqe Berjah 154 31 
13 Gjakovë Rekë e Keqe Brekoc III (Jetishët) 155 31 
14 Gjakovë Rekë e Keqe Brovinë 565 113 
15 Gjakovë Rekë e Keqe Dallashaj 334 67 
16 Gjakovë Rekë e Keqe Devë 547 110 
17 Gjakovë Rekë e Keqe Dobrosh 568 114 
18 Gjakovë Rekë e Keqe Duzhnje 467 94 
19 Gjakovë Rekë e Keqe Guskë 136 27 
20 Gjakovë Rekë e Keqe Korenicë 460 92 
21 Gjakovë Rekë e Keqe Madanaj 248 50 
22 Gjakovë Rekë e Keqe Mejë 624 125 
23 Gjakovë Rekë e Keqe Molliq 649 130 
24 Gjakovë Rekë e Keqe Nec 253 51 
25 Gjakovë Rekë e Keqe Nivokaz 654 131 
26 Gjakovë Rekë e Keqe Pacaj 270 54 
27 Gjakovë Rekë e Keqe Ponoshec 585 117 
28 Gjakovë Rekë e Keqe Popoc 300 60 
29 Gjakovë Rekë e Keqe Ramoc  190 38 
30 Gjakovë Rekë e Keqe Morinë 196 39 
31 Gjakovë Rekë e Keqe Rracaj 195 39 
32 Gjakovë Rekë e Keqe Rrypaj 155 31 
33 Gjakovë Rekë e Keqe Sheremet 177 36 
34 Gjakovë Rekë e Keqe Shishman 503 101 
35 Gjakovë Rekë e Keqe Smolicë 493 99 
36 Gjakovë Rekë e Keqe Stubëll 187 38 
37 Gjakovë Rekë e Keqe Vogovë 450 90 
38 Gjakovë Rekë e Keqe Zhub 141 28 
39 Rahovec Podrimje Polluzhë 840 168 
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40 Rahovec Podrimje Guri I kuq 760 152 
41 Prizren Prizren Lubizhdë 2826 566 

Total banore: 20,136 4,037 

Tabela 10 - Zgjerimi i rrjetit 2018 - 2020 

 

VIII. Burimet e furnizimit për periudhën e planifikimit 

Kjo temë do të trajtohet dhe zhvillohet krahas punimit të planit për menaxhimin e cilësisë së 
ujit. Ky dokument është i diskutuar dhe i konsultuar me strukturat e menaxhimit të cilësisë së 
ujit të pijshëm, dhe me këtë rast kemi nxjerr disa tema si më kryesoret, nga të cilat do të 
udhëzohemi: 

 Politikat mbi cilësinë e ujit; 

 Planet e menaxhimit të tërë sistemit;  

 Rritja e numrit të testimeve të ujit me analiza Kimike dhe bakteriologjike; 

 Sistemi i monitorimit; 

 Dokumentimi dhe raportimi; 

 Vlerësimi i performancës, rishikimi i tyre dhe përmirësimi i vazhdueshëm; dhe 

 Pjesëmarrja e komunitetit dhe informimi i tyre. 

 

Këto tema të propozuara si më kryesoret nuk do të shikohen si përfundimtare, por ato do 
vazhdojmë ti zhvillojmë deri në arritjen e qëllimit. 

Sipas Raportit të  Institutit Kombëtar të Shëndetësisë së Kosovës për vitin 2016, rezulton se 
gjatë analizave të bëra, uji është i standardit të lartë dhe i plotëson kriteret 100% me cilësi të 
mirë. 

KRU ”Gjakova” nga fundi i vitit 2017, pas certifikimit nga Institucionet relevante do të fillon me 
kalibrimin e ujëmatësve, e cila do të ndikon në rritjen e performancës së kompanisë dhe 
eliminimin  e humbjeve në ujëmatës. 

Gjithashtu KRU “Gjakova” ka për synim në koordinim me Komunën e Rahovecit të 
bëjëndërrimin e disa gypave në gjatësi mbi 2000 m, Ǿ250, si pasojë e instalimit te gypave me 
cilësi te dobët nga operatoret ekonomik qe kanë qene te menaxhuar nga Komuna e Rahovecit, 
dhe detyrojmë me urgjencë qe ne vitin 2018, te behet ndërrimi komplet i trasesë se Anadrinit 
(Qifllak-Dobidol).  
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Gjatë vitit 2017, për shkak te instalimit te gypave te dobët ne vijën e anadrinit kemi pasur mbi 
20.000 € investime, përfshirë gypat dhe pjesët fazonike.  

 

IX. Zhvillimi i planeve të mundshme 

Gjate përshkrimit te këtij plani biznesi kemi trajtuar situatën aktuale te kopanise ne funksionet 
e saj kryesore, teknike, financiare dhe burimeve njerëzore. Për ne është zhvillimi i biznesit 
është: 

"Zhvillimi i biznesit është shitja,"  
"Zhvillimi i biznesit është partneriteti" 
"Zhvillimi i biznesit është këmbëngulja"  
 

Me poshtë do te trajtojmë ne linja te përgjithshme zhvillimet dhe planet e kompanisë për vitet 
ne vijim. 

i. Teknike 

Departamenti Teknik, ka përpiluar edhe projektet ideore për rehabilitimin e rrjetit të 
ujësjellësit në zonën e shërbimit në Gjakovë, Rahovec dhe Prizren. 

Punët projektuese të hartuara nga Sektori për Planifikim dhe Zhvillim dhe të koordinuara me 
shërbimin gjeodezik, i janë përmbajtur teknikës se përparuar bashkëkohore të projektimit, 
duke përdorur Normat DIN dhe EC si dhe mundësitë që ofrojnë përllogaritjet elektronike në 
zgjidhjen e problemeve hidraulike.  

Përllogaritja hidraulike është e mbështetur në analizën detale të shfrytëzuesve të ujit duke 
rezultuar më sasinë e përgjithshme optimale e cila rrjedhimisht dikton edhe dimensionet e 
objekteve hidroteknike siç janë gyp sjellësishpërndarës dhe pjesët fazonike, Stacionet e 
pompimit dhe  rezervuarët. 

Materialet e përdorura gjatë dimensionit janë materiale te dëshmuara në ekzekutimet e 
deritashme dhe të pranishme në treg. 

Gjatë caktimit të trasesë janë shfrytëzuar, aty ku ka qenë e mundshme, rrugët publike duke i 
ikur problemeve pronësore-juridike dhe duke ju përmbajtur gjendjes ekzistuese si dhe duke 
shfrytëzuar distancat më të shkurta në mes të objekteve hidroteknike. Tërë sistemi shfrytëzues 
është përmirësuar duke dizajnuar sistemin unazave që në teknikën e ndërtimit të ujësjellësve 
njihet si sistemi më optimal tekniko-financiar.  
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Përpos kushteve teknike është rregulluar edhe mënyra e matjeve dhe planifikimit të punimeve. 
Për këtë ofertuesit janë të obliguar që para përpilimit të çmimeve për njësi të konsultojnë 
kushtet teknike dhe me çmime të përmblidhen të gjitha humbjet e parapara me kushtet teknike. 

Më poshtë po i paraqesim disa nga projektet e domosdoshme të cilat nevojiten për realizimin e 
planit afatmesëm të investimeve, dhe të cilat njëherë nga pamundësia financiare ne presim që 
ndonjëra të mund të financohet nga jashtë ose në formë donacioni : 

 

Investimet planifikohen të realizohen nga investimet vetanake, bashkëfinancim nga Komunat 
dhe donatorët. 

Planifikimi i Ivestimeve kapitale 2018-2020 
 
 

Lista e projekteve te investimeve kapitale per sherbimet e ujit gjate vitit 2018-2020 
(vetanake dhe donatorë): 

 
Nr. Përmirësime infrastrukturore 2018 

KRU Gjakova Buxheti i  
Komunës 

Qeveria dhe 
Grantet e  

donatorëve 

Totali  nga 
KRU dhe 
grantet 

1 Ndrrimi i gypit në Dobidol dhe Qifllak 
L=900 m  PE Ǿ250 

           
35,700.00  

34,300.00   70,000.00 

2 Fabrika  i ujit te pijes St. Filtrave          
600,000.00  430,000.00 770,000.00 1,800,000.00 

3 Blerja e pompave trefazore per 
nxerrjen e ujit ne defektet e mëdha 

4 copa me kapacitet deri 4.5 kw 

          
15,000.00  

    15,000.00 

4 Instalimi i ujesjellsit në Osek Hile 
L=2000 m  PE Ǿ 90 faza I dhe II 

           
51,000.00  

49,000.00   100,000.00 

5 Investime ne ujesjellsin e  - Reka e 
Keqe (Kaptazha dhe gypi kryesor me 
pajisje percjellese deri Batush-Nivikaz) 

         
100,000.00    500,000.00 600,000.00 

6 Sigurimi i ujëmatësave me diametër të 
madh për ndrrimin e ujëmatësave 
kryesor nëpër zona . Diametri i 
ujëmatësave prej Ø50mm deri 
Ø400mm.Ujëmatësat duhet të jenë 
smart me mundësi matje nga largësia 
me anë të datalogerave. 

           
50,000.00  

    50,000.00 

7 Ujemates te menqur 500*75 €            
37,500.00      37,500.00 

8 Ndrrimi i gypit në SOPOT 
…Palabardh ne rezervar  

PE DN 225/10 bar L= 2269 M 

         
113,730.00  109,270.00                 -    223,000.00 

9 Punët në ndërrimin e gypave – 
Gjakovë (Rrjeta e vjetër nga Azbest 

Cimento) 
 

           
50,000.00  

  200,000.00 250,000.00 
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10 Punët në ndërrimin e gypave – 
Rahovec(Rrjeta e vjetër nga Azbest 

Cimento) 
 

           
30,000.00  

  100,000.00 130,000.00 

11 Punët në ndërrimin e gypave – 
Lumbardh(Rrjeta e vjetër nga Azbest 

Cimento) 
 

           
30,000.00    50,000.00 80,000.00 

12 Materiali rezerv për mirëmbajtjen e 
rrrrjetit për ujë të pijshëm > 2” 

         
200,000.00  

    200,000.00 

13 Materiali rezerv për mirëmbajtjen e 
rrjetit për ujë të pijshëm < 2” 

           
50,000.00      50,000.00 

14 Investime në hartimin e projekteve 
për rrjetin e ujesjellesit 

           
60,000.00      60,000.00 

15 Rrethimi Liqenit dhe kanalit derivues     100,000.00 100,000.00 
16 Furnizim me furrë për pastrimin e 

orëve të kalibruara 
           

25,000.00      25,000.00 

17 Instalimi i programit për Network 
Utilities Analyst dhe Geo database 

           
16,000.00  

    16,000.00 

18 Mbulimi i kanalit derivues Ratish – 
Lluke e Epërme 7 km faza I 

    3,000,000.00 3,000,000.00 

19 Rezervari dhe Stacioni pompimit 
"Palluzh" dhe lidhje me gypin furnizues 

dhe gypin shtytës 

           
52,623.39  50,562.61   103,189.00 

20 Rehabilitimi paisjeve hidromekanike 
në stacioni pompimit "Bregdri" dhe 
gypi  shtytës në gjatësin L=200m. 

           
46,948.56  

45,107.44   92,056.00 

 Totali: 1,563,501.95 718,240.05 4,720,000.00  7,001,745.00
 
 
 
 
 

Nr. Përmirësime infrastrukturore 2019 

KRU Gjakova Buxheti i  
Komunës 

Qeveria dhe 
Grantet e  

donatorëve 

Totali i nga 
KRU dhe 
grantet 

1 Ndrrimi i gypit AC   Ǿ300 UJZ-
Rogovë  L=2800m PE DN 300/16 

bar 
229,500.00 220,500.00   450,000.00 

2 Investime ne ujesjellsin e  - Reka e 
Keqe (Kaptazha dhe gypi kryesor me 

pajisje percjellese deri Batush-
Nivikaz) 

100,000.00   1,800,000,.00 1,900,000.00 

3 Ndrrimi i gypit në fshatin Krajk 
L=8220 m  DN 225/10bar,DN 

160/10bar,DN 125/10bar, 
DN 110/10bar,DN 90/10bar,DN 

75/10bar,DN 63/10bar 

217,500.00 122,500.00   340,000.00 

4 Instalimi i oreve te menqura 1000 
copa * 75 € 10,000.00   65,000.00 75,000.00 

5 Punët në ndërrimin e gypave – 
Gjakovë (Rrjeta e vjetër nga Azbest 

Cimento) 50,000.00   200,000.00 250,000.00 
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6 Punët në ndërrimin e gypave – 
Rahovec(Rrjeta e vjetër nga Azbest 

Cimento) 
 

30,000.00   100,000.00 130,000.00 

7 Punët në ndërrimin e gypave – 
Lumbardh(Rrjeta e vjetër nga Azbest 

Cimento) 
 

30,000.00   50,000.00 80,000.00 

9 Materiali rezerv për mirëmbajtjen e 
rrrrjetitpër ujë të pijshëm > 2” 

200,000.00     200,000.00 

10 Materiali rezerv për mirëmbajtjen e 
rrjetit për ujë të pijshëm < 2” 50,000.00     50,000.00 

11 Investime në hartimin e projekteve 
për rrjetin e ujesjellesit 60,000.00     60,000.00 

12 Rrethimi Liqenit dhe kanalit derivues  30,000.00   100,000.00 130,000.00 

13 Ndrrimi i rrjetës shpërndarëse në 
fshatin Krusha e Madhe ne drejtim 
te Drini i Bardhë L= 900m, gypa nga 
Ǿ63 -75 /16 bar. 

15,000.00     15,000.00 

14 Ndrrimi i gypit në fshatin Ramajë 
L=1700m, gypa nga Ǿ63 -110 /10 
bar. 

 

38,250.00 36,750.00   75,000.00 

15 Ndrrimi i gypit ne Rahovec Rr. 
UÇK , L= 500 m, Ǿ125 

7,650.00 7,350.00   15,000.00 

16 Ndrrimi i gypit në Rahovec Rr,Tafil 
Zyberaj L=800 m Ǿ90 

6,120.00 5,880.00   12,000.00 

17 Ndrrimi i Gypit ne Rahovec Rr. 
Bekim Isma L= 300m Ǿ100 

5,100.00 4,900.00   10,000.00 

18 Ndrrimi i gypit në Rahovec Rr. Ali 
Sokoli L=365 m Ǿ160 dhe 90 

8,995.38 8,642.62   17,638.15 

 Totali: 
1,088,115.38 406,522.62 515,000.00  3,809,638.15

 
 
 
 

Nr. Përmirësime infrastrukturore  2020 

KRU 
Gjakova 

Buxheti i  
Komunës 

Qeveria dhe 
Grantet e  

donatorëve 

Totali i nga 
KRU dhe 
grantet 

1 Ndrrimi i gypit AC   
Ǿ300/250/200 Xerxe-Gexhe-

Radost-Dejn  L=10.700 m … me 
PE DN 300/250/200/16 bar 

351,900.00 338,100.00   690,000.00 

2 Instalimi i oreve te menqura 
8500 copa * 75 €     637,500.00 637,500.00 

3 Punët në ndërrimin e gypave – 
Gjakovë (Rrjeta e vjetër nga 

Azbest Cimento) 
 
 

50,000.00   300,000.00 350,000.00 

4 Punët në ndërrimin e gypave – 
Rahovec (Rrjeta e vjetër nga 

Azbest Cimento) 
30,000.00   100,000.00 130,000.00 
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5 Punët në ndërrimin e gypave – 
Lumbardh (Rrjeta e vjetër nga 

Azbest Cimento) 
 

30,000.00   50,000.00 80,000.00 

6 Fabrika për mbushjen e ujit në 
shishe per shitje te metutjeshme 

- konsulenca. 
50,000.00   1,000,000.00 1,050,000.00 

7 Materiali rezerv për mirëmbajtjen 
e rrrrjetitpër ujë të pijshëm > 2” 200,000.00     200,000.00 

8 Materiali rezerv për mirëmbajtjen 
e rrjetit për ujë të pijshëm < 2” 

50,000.00     50,000.00 

9 Investime në hartimin e 
projekteve për rrjetin e 

ujesjellesit 
60,000.00     60,000.00 

10 Rrethimi Liqenit dhe kanalit 
derivues  30,000.00   100,000.00 130,000.00 

11 Mbulimi i kanalit derivues Ratish – 
Lluke e Epërme 7 km faza II     2,000.000.00 2,000.000.00 

 Totali: 
851,900.00 338,100.00 2,187,500.00  3,377,500.00

 
 

Paraqitja Grafike e investimeve Infrastrukturore 2018-2020 
 

 
Figura 6 - Paraqitja Grafike e investimeve Infrastrukturore 2018-2020 
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Figura 7 - Planifikimi i Investimeve Infrastrukturore 2018-2020 

 
Paraqitja grafike me ortofoto e disa nga investimet 2018-2020 

 

Figura 8 - Ndërrimi i gypit në Sopot – Palabardh 

 

3,503,517.33

1,462,862.67

7,422,500.00

Planifikimi i Investimeve Infrastrukturore 2018-2020
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Figura 9 - Ndërrimi i gypit në Ujz -Rogovë 

 
Figura 10 - Ndërrimi i gypit në Osek Hyla 
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Lista e projekteve të investimeve kapitale për shërbimet e ujërave të ndotura gjatë 
vitit2018-2020 

 
 

Nr. Përmirësime infrastrukturore  2018 

KRU 
Gjakova 

Buxheti i  
Komunës 

Qeveria dhe 
Grantet e  

donatorëve 

Totali i nga 
KRU dhe 
grantet 

1 Impianti i ujrave te zeza 0 1,066,667 4,533,333 5,600,000 

2 Montimi dhe sigurimi I kapakeve per 
puseta  te kanalizimit fekal 

10,000.00 62,000.00   72,000 

3 Riparimi i kanalizimit fekal 15,000.00     15,000 

4 Rivendosja e gypave të kanalizimit-
Gjakovë 

10,000.00     10,000 

5 Rivendosja e gypave të kanalizimit – 
Rahovec 

10,000.00     10,000 

 Totali: 45,000.00 1,128,667.00 4,533,333.00 5,707,000.00 

 
 
 

Nr. Përmirësime infrastrukturore  2019 

KRU 
Gjakova 

Buxheti i  
Komunës 

Qeveria dhe 
Grantet e  

donatorëve 

Totali i nga 
KRU dhe 
grantet 

1 Impianti i ujrave te zeza 0 1,066,667 4,533,333 5,600,000 

2 Montimi dhe sigurimi i kapakeve per 
puseta  te kanalizimit fekal 

10,000.00 62,000.00   72,000 

3 Riparimi I kanalizimit fekal 25,000.00     25,000 

4 Rivendosja e gypave të kanalizimit-
Gjakovë 

10,000.00     10,000 

5 Rivendosja e gypave të kanalizimit – 
Rahovec 

10,000.00     10,000 

 Totali: 55,000.00 1,128,667.00 4,533,333.00 5,717,000.00 

 
 
 

Nr. Përmirësime infrastrukturore  2020 

KRU 
Gjakova 

Buxheti i  
Komunës 

Qeveria dhe 
Grantet e  

donatorëve 

Totali i nga 
KRU dhe 
grantet 

1 Impianti i ujrave te zeza 0 1,066,667 4,533,333 5,600,000 

2 Montimi dhe sigurimi I kapakeve per 
puseta 

 te kanalizimit fekal 

10,000.00 62,000.00   72,000 
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3 Riparimi I kanalizimit fekal 25,000.00     25,000 

4 Rivendosja e gypave të kanalizimit-
Gjakovë 

10,000.00     10,000 

5 Rivendosja e gypave të kanalizimit – 
Rahovec 

10,000.00     10,000 

 Totali: 55,000.00 1,128,667.00 4,533,333.00 5,717,000.00 

 
 
 

Nr. INVESTIME JO 
INFRASTRUKTURORE 

 KRU Gjakova, Qeveria dhe Grantet e  
donatorëve 

2018 2019 2020 Totali i nga 
KRU dhe 
grantet 

1 ERP Softweri          
250,000.00  

               
250,000.00  

2 Paisje elektro - mekanike             
5,000.00  

               
5,000.00  

3 Automjete dhe Kamiona          
133,000.00  

            
80,000.00  

           
80,000.00  

             
293,000.00  

4 Paisje IT (Furnizim me Gis Server, 3 
desktopa, 2 laptopa, 2 GPRS, 

Aplikacion per mbledhjen e ete 
dhenave) 

            
9,500.00  

            
10,000.00  

           
10,000.00  

             
29,500.00  

5 Mobilje dhe paisje per zyre             
5,700.00  

            
3,000.00  

            
5,000.00  

             
13,700.00  

6 Vegla pune             
9,500.00  

            
10,000.00  

           
10,000.00  

             
29,500.00  

7 Mirembajtja e objekteve të KRU 
Gjakova 

25,500.00              
10,000.00  

           
10,000.00  

45,500.00  

8 Digjitalizimi i pajisjeve /detector/ per 
matjen e humbjeve të ujit-RADAR 

           
25,000.00  

               
25,000.00  

9 Mirëmbajtja dhe manipulimi në 
objektet energjetiko-makinerik 

(trafostacioneve, largpërquesëve,st 
pompave)  si dhe mirëmajtja e dep  

elektronikës me detektim. Këtu hynë 
edhe Shqyrtimi i rrjetit të 

largëpërquesve 

           
50,000.00  

            
30,000.00  

           
30,000.00  

             
110,000.00  

10 Riparimi i defekteve në LP 35KV dhe 
6KV si dhe në damtimin e 

kabllove,paisjes përcjellëse dhe 
shqyrtimi I paisjeve elektroenergjetike 

35/kV etj 

            
120,000.00  

            
50,000.00  

            
50,000.00  

             
220,000.00  

11 Investime të pa parapara në raste të 
fatkeqësive natyrore, tërmeti, 

vërshimet, zbrazjet atmosferike, 
pastrimi i borës nëpër rrugë  etj 

            
15,000.00  

            
25,000.00  

            
25,000.00  

             
65,000.00  
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12 Sigurimi i rëres dhe asfaltit  për 
nevojat e Kompanisë 

            
25,000.00  

            
30,000.00  

            
30,000.00  

             
85,000.00  

13 Investime të pa parapara port të 
vlerësuara nga menagjmenti si të 
domosdoshme për ekzekutim 

            
10,000.00  

            
30,000.00  

            
30,000.00  

             
70,000.00  

14 Teshat për puntor 7,000.00 9,000.00 9,000.00 25,000.00 

15 Sigurimi i materialit të Laborat. fiziko-
kimik (kemikaliet) dhe laboratori 
bakteriologjik përfshirë klorin dhe 

karbonin aktiv pë Stacionin e filtrave 

            
100,000.00  

            
100,000.00  

            
100,000.00  

             
300,000.00  

16 DDD (Dezinsektim, dezinfektim, 
Deratizim) 

            
3,000.00  

            
4,000.00  

            
4,000.00  

             
11,000.00  

17 Blerja e një Digestori për St Filtrimit 12,000.00   12,000.00 

18 Sanimi dhe renovimi i objekteve 
ndërtimore të Stacionit të pompimit 

nr 1 dhe nr 2 në Rahovec dhe 
objektit ndërtimor të Trafos në Sopot 

         
60,000.00  

            
15,000.00  

            
20,000.00  

             
95,000.00  

19 Furnizim me bimë dekorative per 
dige, dhe stacionin e filtrave 

            
95,000.00  

               
95.000.00  

20 Renovimi i digës në Llukë të Epërme 130.000.00   130,000.00 

21 Furnizim me Instrumente për  
detektime të thella të humbjeve -

Radar nëntokësor 

30,000.00   30,000.00 

22 Furnizimi me furrë për pastrimin e 
orëve me pajisje përcjellëse 

25,000.00   25,000.00 

23 Furnizim me programin Network 
utilities analyst dhe Geo-database 

16,500.00   16,500.00 

24 Fabrika për mbushjen e ujit në shishe 
për shitje-Konsulentë (partneritet 

publiko-privatë) 

 3,025,000 3,025,000 6,050,000 

 Totali: 1,161,700.00 3,431,000.00 3,438,000.00 8,030,700.00 

 
 

Arritjet kryesore pas këtyre investimeve do të jenë: 
 Zvogëlimi i humbjeve të ujit në rrjetë; 

 Zgjerimi i sistemit të rrjetave të reja në vendbanime; 

 Ndërrimi i gypave profili i të cilëve ka qenë i pa mjaftueshëm për nevojat e konsumatorëve, të 

cilat janë punuar nga materiale jo-adekuate ose në ato gypa janë defekte të përsëritshme; 

 Përmirësimi i funksionimit të sistemit; 

 Ngritja e  nivelit tësigurisë punuese të  sistemit të furnizimit me ujë, domosdoshmëria e 

pajisjeve telemetrike, mjete të reja pune etj. 

 Përmirësimi i matjeve të ujit në sistem dhe te konsumatorët. 
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ii. Financiare 
 

Departamenti financiar i Kompanisë çdo vit bënë planin vjetor të punëve të cilat ka për ti kryer 
si më poshtë: 

 përpilimi I bazave për matjen e performancës së Kompanisë 
 përpilimi dhe mbledhja e shënimeve financiare për procesin e Auditimit 
 qëndrimi me auditorët e jashtëm gjatë Auditimit të Kompanisë 
 studimi I raportit të Auditimit të jashtëm dhe letrës së menaxhmentit, si dhe komentimi 

nëse ka nevojë 
 përcjellja e ligjeve financiare për ndryshimet e mundshme dhe standardeve të 

kontabilitetit 
 mbyllja e vitit financiar si dhe dorëzimi I deklaratës në Administratën Tatimore të 

Kosovës 
 vendosja e kontrollit të sektorit të kontabilitetit mbi regjistrimet e sakta të 

transaksioneve 
 kontrolli e vazhdueshme e sektorit të shitjes 
 kontrolli e vazhdueshme e ekipit te kontrollit dhe lidhjes në realizimin e detyrave të 

juaja 
 përgatitja e kërkesave për departamentin e prokurimit rreth furnizimeve të ndryshme 
 përpilimi I biznes planit të Kompanisë 
 përpilimi I raporteve mujore, 3 mujore për aksionarin dhe ATK-në 
 përpilimi I komisioneve për regjistrimet e fund vitit ( arkat, bankat, depot, inkasantët) 
 përpilimi I raportit vjetorë me shënimet financiare 
 puna rreth tarifave të Kompanisë 
 mbledhjet e Bordit të Drejtorëve 

Përpilimi I bazave për matjen e performancës së Kompanisë - departamenti financiar rëndësi të 
madhe I kushton, ndërtimit të formës ku krahasohen periudhat e caktuara, të vitit bazë me 
vitet e kaluara dhe me biznes planin e Kompanisë. Krahasimet bëhen rregullisht dhe për çdo 
mos realizime të planit merren masat e duhura që këto mos realizime mos të zgjasin edhe 
periudhat e ardhshme. Si detyrë më rëndësi menaxhmenti e merr edhe gjetjen e gabimeve ne 
aspektin operacional me qëllim që përmirësimi I tyre të ndikoj në ngritjen e performancës. 

Menaxhmenti për çdo vit merret me mbledhjen e shënimeve financiare të cilat auditohen nga 
Auditimii Jashtëm siç janë bilanci vërtetues, ditari I regjistrimeve, pasqyrat financiare. Së pari, 
ose edhe gjatë vitit kontrollohen nga menaxhmenti, që të evitoj sa më shumë gabimet e 
mundshme të cilat mund të konsiderohen si gjetje. 

Qëndrimi me auditorët e jashtëm gjatë Auditimit të Kompanisë – Menaxhmenti I Kompanisë 
gjatë gjithë kohës së Auditimit qëndron me auditorët e jashtëm, në mënyrë që procesi i 
auditimit të kaloj sa më mirë, dhe auditorët ti kenë shënimet e kërkuara nga ana e tyre në 
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kohën e duhur. Të gjitha gjetjet e auditorëve diskutohen aty për aty me stafin përkatës që ato 
të përmirësohen dhe në tëardhmen mos të ndodhin. 

Studimi I raportit të auditimit të jashtëm dhe letrës së menaxhmentit, si dhe komentimi nëse 
ka nevojë- raporti I auditimit të jashtëm konsiderohet nga departamenti financiar si një ndër 
dokumentet më kryesore, pasi aty jepet opinioni mbi Pasqyrat Financiare të Kompanisë. AI 
raport nëse ka komente komentohet, dhe të gjitha të gjeturat e auditorit çdo departament e 
merr përsipër që ato të mos përsëriten në të ardhmen. 

Përcjellja e ligjeve financiare për ndryshimet e mundshme dhe standarteve të kontabilitetit- 
detyrë shumë më rëndësi e departamentit financiar është përcjellja e ligjeve financiare dhe 
standarteve të kontabilitetit, si dhe ndryshimet e tyre në mënyrë që këto ndryshime të 
reflektohen në Kompani. 

Mbyllja e vitit financiar si dhe dorëzimi I deklaratës në Administratën Tatimore të Kosovës- 
mbasi të kryhet Auditimi I Kompanisë nga auditorët e jashtëm, dhe mbasi të bëhet raporti final, 
departamenti financiar I plotëson shënimet e nevojshme që kërkohen nga Administrata 
Tatimore e Kosovës, dhe deklaratën e dorëzon para datës 31.03 të çdo viti, ashtu siç kërkohet 
me ligj. 

Vendosja e kontrollit të sektorit të kontabilitetit mbi regjistrimet e sakta të transaksioneve- 
detyrë e menaxhmentit financiar është edhe kontrollikontabilitetit financiare në regjistrimet e 
transaksioneve, pastaj kontrolli e kontabilitetit material-stoqeve dhe barazimi I tyre me 
kontabilitetin financiar, pastaj kontrolli e llogaritjes së pagave, faturimit etj. 

Kontrolli izyrëspër konsumatorë, analiza e ankesave teknike dhe komerciale të konsumatorëve 
dhe zgjidhja e tyre në kohë të duhur, analiza e kënaqësisë se konsumatorit. 

 Kontrolli dhe menaxhimi i materialit në depo. 

Menaxhmenti rëndësi të veçante I jep edhe sektorit të shitjes, pasi arkëtimi e ka rendësin e vet. 
Kontrollohet ekipi i ndërprerjes së shërbimit dhe I kontrollit për kryerjen e punëve të veta. 
Ekipi i kontrollit kontrollon rrjetin e Kompanisë për lidhjet ilegale si dhe kontrollin lexuesit e 
Kompanisë për leximet e ujëmatësve nga amvisëria, biznesi apo institucionet. 

Përgatitja e kërkesave për departamentin e prokurimit rreth furnizimeve të ndryshme – 
buxheti I Kompanisë shpenzohet në bazë të Ligjit mbi Prokurimin Publik dhe departamenti 
financiar I bënë të gjitha kërkesat e duhura për blerjet, dhe të njëjtat ju përcjell departamentit 
të prokurimit për realizime. 

Përpilimi I biznes planit të Kompanisë – departamenti financiar I formulon shënimet e duhura 
rreth financave, në mënyrë që të përpilohet Biznes Plani, si një dokument udhërrëfyes për 
veprimtarin e Kompanisë. Nga departamenti financiarë përcaktohen treguesit kryesorë 
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financiar siç janë shkalla totale e arkëtimit, pastaj shkalla e arkëtimit në amvisëri, biznese dhe 
institucione, faturimi m3 ku përcaktohen humbjet e ujit, shpenzimet operative, norma e 
mbulesës se punës, dhe teprica e mjeteve financiare që shërbejnë për planin e investimeve të 
Kompanisë. 

Përpilimi i raporteve mujore, 3 mujore për aksionarin dhe ATK-në – departamenti financiar 
rregullisht në baza mujore, tre mujore dhe vjetor bënë raporte financiare për shtetin dhe 
raporte menaxheriale për qëllimet e menaxhmentit dhe Bordit të Drejtorëve. 

Përpilimi I komisioneve për regjistrimet e fund vitit (arkat, bankat, depot, inkasantët)- çdo fund 
vit menaxhmenti formon komisionet e duhura për regjistrimet të cilat kryhen në fund të vitit 
siç janë: regjistrimet e inventarit, depove, arkave dhe inkasantëve. Kryesuesit e komisioneve 
mbas kryerjes së regjistrimeve bëjnë raport me shkrim për gjendjen e regjistrimet dhe 
mungesat eventuale nëse ka. Rregull I Kompanisë është që këto procese të regjistrimeve të 
auditohen nga auditimi i jashtëm, për këtë arsye Auditimi I jashtëm kontraktohet më herët. 

Përpilimi I raportit vjetorë me shënimet financiare – departamenti financiar ndihmon edhe 
zyrtaren e raportimit me futjen e shënimeve financiare për përpilimin e raportit voluminoz 
vjetor I cili I përcillet edhe aksionarit. 

Puna rreth tarifave të Kompanisë – çdo tre vjet Kompania dhe departamenti financiar merret 
me mbledhjen e shënimeve financiare rreth përpilimit të aplikacionit për përcaktimin e tarifave 
dhe dorëzimin e tyre në ARRU. Aplikacioni përfshin futjen e shënimeve financiare siç janë 
shpenzimet, të hyrat, faturimet, investimet. 

Mbledhjet e Bordit të Drejtorëve – departamenti financiar rregullisht merr pjesë në mbledhjet 
e Komisionit të Auditimit dhe Bordit të Drejtorëve, duke raportuar për veprimtarinë 
financiare mujore si dhe përpunimin e raporteve financiare mbi performancë e Kompanisë.  

iii. Burimet njerëzore 

Planifikimi i burimeve njerëzore është procesi që lidh nevojat e burimeve njerëzore të një 
kompanie me planin e saj strategjik për të siguruar që personeli të jetë i mjaftueshëm, i 
kualifikuar dhe kompetent për arritjen e objektivave të organizatës.  Planifikimi Burimeve 
Njerëzore ndikohet nga Faktorët e jashtëm dhe te brendshëm. Faktorët e Brendshëm janë:  

a) Qëllimet dhe strategjia  

b) Detyrat dhe Teknologjia e Ndërmarrjes  

c) Madhësia e ndërmarrjes  
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d) Produktet qe ajo i prodhon apo shërbimet qe i ofron, faktorët e jashtëm janë :  

- Tregu,  
- Zhvillimi i teknikes dhe teknologjisë   
- Edukimi.  

Burimet Njerëzore – Aktualisht konsiston në përbërje prej vetëm shefit të personelit.  

Plani I Burimeve Njerëzore për vitet në vazhdim do të fokusohet si më poshtë : 

 Zhvillimin e Strukturës Organizative dhe përshtatjen e saje me nevojat e kompanisë. 
 Përmirësimi I  përshkrimit të detyrave të punës si rezultat i ndryshimeve dhe zgjerimit të 

veprimtarisë së kompanisë.  
 Një Manual të Politikave dhe Procedurave të Burimeve Njerëzore që përfshijë politikën 

dhe procedurën e rekrutimit në përputhje me Ligjin e Punës dhe Udhëzimet Administrative 
në fuqi për themelimin e marrëdhënies së punës.  

 Përmirësimi i vlerësimit të performancës ku janë të përfshire treguesit kyç të performancës 
në baze të cilave behet edhe vlerësimi objektiv i secilit punëtor.  

 Trajnimi dhe zhvillimi Profesional I Punëtoreve/ Analiza e Trajnimit  
 Rekrutimi dhe përzgjedhja e stafit te ri si rezultat i zgjerimit te kompanisë.  

Pasi kompania pritet te zgjeroj veprimtarin e vet edhe në  25 fshatra të reja dhe ndërtimi i 

impiantit të ujerave të zeza, synojmë që  të mbajmë numrat e punëtorëve relativisht të 

qëndrueshëm në rreth 266-270 në periudhën 2018 - 2020 për të siguruar efikasitetin e 

kompanisë.  

Planifikimi për shtim të stafit në vitet 2018-2020 

2018 2019 2020 

266 268 270 

Tabela 11 - Stafi i kompanisë ne vitet ne vijim 

 

 

 

 

260

266

268

270

2017

2018

2019

2020



 
Plani i biznesit 2018 – 2020 i RishikuarKRU Gjakova Sh.A. Faqe 47 

 

X. Zhvillimi i një biznesi te qëndrueshëm 
 

Ndërsa biznesi tradicionalisht kërkon saktësi dhe praktikë si bazë për përpjekjet e saj të 

planifikimit, zhvillimi i qëndrueshëm është një koncept që nuk mund të jetë përkufizim i 

thjeshtë. Ajo është dinamike dhe ndryshon me kalimin e kohës në përgjigje të rritjes së 
informacionit dhe prioriteteve të kompanisë qe sa vjen e zhvillohet. Roli i aktivitetit te 

kompanisë për të kontribuar në zhvillimin e qëndrueshëm mbetet i pacaktuar. Ndërkohë të 

gjitha sipërmarrjet afariste mund të japin një kontribut drejt arritjes, aftësia e biznesit për të 

bërë ndryshime lidhet sipas sektorit dhe madhësisë së kompanisë. Kompania jone nuk e 

konsideron objektivin kryesor të biznesit vetëm për të fituar para por e shohimnënjë rol më të 

gjerë shoqëror zhvillimi. Ne vazhdimisht përballemi me nevojën për të tregtuar atë që ata 

dëshirojnë të bëjnë dhe si do ta bëjmë duke përdorur burimet financiare dhe humane. 

Koncepti i zhvillimit të qëndrueshëm qe ne duam te zhvillojmë do të inkorporohet në politikat 
dhe proceset e biznesitdhe ajo do të ndjekë parimet e zhvillimit të qëndrueshëm. Kjo nuk do 

të thotë se ne do të shpikim metoda të reja të menaxhimit përkundrazi, kjo do te kërkoje një 

orientim kulturor biznesi dhe përsosje në sistemet, praktikat dhe procedurat qe ne ndjekim. 

Dy fushat kryesore të sistemit të menaxhimit që ne duam të ndryshojmë janë ato që kanë të 

bëjnëme: 

 Një përgjegjësi më të madhe ndaj te gjitha palëve te përfshira ne aktivitet; 
 

 Përmirësim i vazhdueshëm i praktikave të raportimit dhe menaxhimit. 
 

Zhvillimi i një kuadri efikas të menaxhimit për zhvillim të qëndrueshëm do të kërkojë adresimin 

e vendimmarrjes dhe “qeverisjes” së kompanisë. Koncepti i zhvillimit të qëndrueshëm do të 

integrohet si në planifikimin e biznesit ashtu edhe në sistemet e menaxhimit të informacionit 

dhe kontrollit të aktivitetit. Menaxhmenti i lartë do të sigurojë raporte që matin performancën 

ndaj këtyre strategjive dhe objektivave të vendosura. 

Mirë menaxhimi është gjithnjë e më i rëndësishme për shkak të rritjes së llogaridhënies së 

kompanisë dhe menaxhmentit. Sistemet e informacionit dhe raportimit qe ne duam te 

implementojmë duhet ta mbështesin këtë nevojë. Vendimmarrja në të gjitha nivelet duhet të 

bëhet më e përgjegjshme për çështjet që dalin nga zhvillimi i qëndrueshëm i aktivitetit të 

kompanisë. 
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Menaxhmenti i lartë do të jete përgjegjës për formulimin e një politike të zhvillimit të 

qëndrueshëm për organizimin e saj dhe për vendosjen e objektivave ne periudhat ne vazhdim. 

Zhvillimi i qëndrueshëm do të thotë më shumë sesa thjesht fitim.  

XI. Pasqyrat dhe tabelat financiare 

 
Tabela 12 - Planifikimi i shpenzimeve operative, arkëtimit dhe fitmit operativ 2018 

 
Te dhenat Janar Shkurt Mars Prill Maj Qersh

or 
Korrik Gusht Shtato

r 
Tetor Nendo

r 
Dhjeto
r 

Totali 

Arketimi 
(€) 

296,430 292,075 292,448 292,461 292,594 292,206 296,931 296,952 292,660 291,576 291,437 295,512 3,523,28
2 

Arkëtimet 
tjera 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 60,000 

Shpenzime
t (€) 

263,963 260,963 259,963 252,963 250,963 245,963 245,963 245,963 246,963 250,963 256,684 277,053 3,058,36
6 

Fitimi 
Operativ 

37,467 36,112 37,485 44,498 46,631 51,243 55,968 55,989 50,697 45,613 39,753 23,459 524,916 

Tabela 13 - Fitimi operativ 2018 

Shpenzimet Operative për vitin 2018  
Lloji i Shpenzimit Vlera ne EURO 
Pagat Bruto 2,225,174 
Mirëmbajtja dhe riparimet 78,128 
Rryma Elektrike 273,731 
Derivatet 81,080 
Kimikatet 102,300 
Shpenzimet tjera 297,953 
Totali i Shpenzimeve Operative 3,058,366 

Tabela 14 - Shpenzimet Operative për vitin 2018 
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Figura 11 - Planifikimi i shpenzimet operative për vitin 2018 

Shpenzimet Operative 2017-2020     

Lloji i shpenzimit 2017 2018 2019 2020 
Pagat Bruto 2,111,232 2,225,174 2,291,929 2,360,687 
Mirëmbajtja dhe riparimet 112,752 78,128 80,472 82,886 
Rryma Elektrike 283,696 273,731 281,943 290,401 
Derivatet 72,263 81,080 83,512 86,018 
Kimikatet 29,376 102,300 105,369 108,530 
Shpenzimet tjera 325,178 297,953 306,892 316,098 
Totali i Shpenzimeve Operative 2,934,497 3,058,366 3,150,117 3,244,620 

Tabela 15 - Shpenzimet Operative 2017-2020

Figura 12 - Shpenzimet Operative (euro) 2017-2020 
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Të dhënat 2017 2018 2019 2020 

Arkëtimi total (€) 3,590,395 3,583,281 3,739,759 3,893,197 

Shpenzimet  (€) 2,934,497 3,058,366 3,150,117 3,244,620 

Fitimi Operativ (€) 655,898 524,915 589,642 648,577 

Tabela 16 - Fitimi operativ 2017-2020 

 

 

Figura 13 - Planifikimi i arkëtimit dhe shpenzimeve 2017– 2020 

 

Te dhenat Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nendor Dhjetor Totali 

Faturim € 336,852 331,904 332,327 332,342 332,493 332,052 337,422 337,445 332,568 331,336 331,178 332,036 3,999,955 

Arketim € 296,859 292,075 292,448 292,461 292,594 292,206 296,931 296,952 292,660 291,576 291,437 295,512 3,523,711 

% e 
Arketimit  

88% 88% 88% 88% 88% 88% 88% 88% 88% 88% 88% 89% 88% 

Tabela 17 – Shkalla e arkëtimit 2018 
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Figura 14 - Raporti Faturim (euro)dhe Arketim (euro) për vitin 2018 
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XII. Të dhënat kryesore dhe bilanci 

 

Figura 15 - Te dhënat kryesore financiare 

Key Performance Data and Indicators / Te dhenat dhe Treguesit Kryesor te Performances

Faktike në vitin 
2017

Target for 2018/
Caqet per 2018

Target for 2019/
Caqet per 2019

Target for 2020/
Caqet per 2020

  D 001 Water Production (m3) / Uji i Prodhuar 14,981,619 14,004,902 15,728,585 15,806,975

  D 002 Water invoiced (m3) / Uji i faturuar 7,963,731 7,562,647 8,650,722 8,851,906

  D 003 Registered customers / Konsumatorët e regjistruar 35,887 37,440 39,495 39,696

   D 004 Number of bills issued / Nr. i faturave të lëshuara 35,887 37,108 39,163 39,863

 D 005 Customers billed by meter / Numri i kons. qe faturohen sipas leximit te ujematesave 35,316 36,691 38,771 39,571

  D 006 Water metered  invoiced (m3) / Uji i faturuar per konsumatorët me ujematesa 7,326,633 7,033,262 8,391,200 8,674,868

  D 007 Value of bills (Eur) / Faturimi 4,034,672  €              3,999,955  €              4,119,954 €              4,243,552 

 D 008 Value of collections (Eur) / Arkëtimi 3,512,468  €              3,523,281  €              3,666,759 €              3,819,197 

  D 009 Other operating income (Eur) / Të hyra të tjera operative 77,928  €                   60,000  €                   73,000 €                   74,000 

  D 010 Operating costs (Eur) / Shpenzimet operative pa amortizim 2,934,497  €              3,058,366  €              3,150,117 €              3,244,620 

  D 011 Non operating income (Eur) / Të hyrat jo operative  €                             -  €                             -  €                             - €                             - 
 D 012 Non operating costs (Eur) / Shpenzimet jo operative *) 655,899 524,915 589,642 648,577
 D 013 Write offs towards debtors (Eur) / Shlyerja e borxheve ndaj borxhlinjeve(konsumatoreve) 0 0 0 0

 D 014 Write offs towards creditors (Eur) / Shlyerja e obligimeve nga kreditorët (furnitoret) 0  €                             -  €                             - €                             - 
 D 015 Cash on hand and bank (Eur) / Paratë e gatshme në arke dhe në bankë 589,027 511,169 614,492 600,140
 D 016 Stock (Eur) / Stoqet 535,475  €                 552,375  €                 554,375 €                 559,375 
 D 017Accounts receivable from billing (Eur) / Logaritë e arketueshme (nga faturat) 7,154,086  €              6,340,940  €              6,866,646 €              7,358,898 
 D 018 Other accounts receivable (Eur) / Logaritë tjera te arketueshme 104,511  €                             -  €                             - €                             - 
 D 019 Accounts payable (Eur) / Llogaritë e pagueshme (Kreditore) 8,173,863  €              6,853,228  €              6,196,622 €              6,227,602 
 D 020 Number of employees / Numri i punëtorëve 260 266 268 270
 D 021Total number of complains / Numri i ankesave 665 600 550 500
 D 022 Average water interruptions / Nderprerjet mesatare te ujit 0 0 0 0
 D 023 Total number of tests of treated water performed / Numri total i testeve te realizuara te ujit te trajt 1,330 1,335 1,340 1,345
 D 020 Total number of tests of treated water performed not in compliance with standards / Numri total i 0 0 0 0

 I 001 Non revenue water / Uji i pafaturuar 47% 46% 45% 44%
 I 002 Billing percentage / Perqindja e faturimit 100% 99% 100% 100%
 I 003 Metered consumption percentage / Perqindja e konsumimit te matur 92% 93% 97% 98%
 I 004 Proportion of Metered customers / Propocioni i konsumatoreve me ujematesa 98% 98% 98% 100%
 I 005 Staff efficiency ('000 cus)/Efikasiteti i stafit ('000 kons) 7.24 7.10 6.79 6.80
 I 006 Collection ratio (%all)/Shkalla e inkasimit (% tere) 87% 88% 89% 90%
 I 006.1 Collection ratio (% d)/Shkalla e inkasimit (% a) 80% 81% 82% 83%
 I 006.2 Collection ratio (% b)/Shkalla e inkasimit (% b) 86% 87% 88% 90%
 I 006.3 Collection ratio (% i)/Shkalla e inkasimit (% i) 98% 99% 100% 100%
 I 007 Working coverage (ratio)/Norma e mbuleses se punes (norme) 1.10                          1.17                          1.19                          1.20                          
 I 008 Working Ratio/Norma e punes 1.45                          1.33                          1.33                          1.33                          
 I 009 Operating costs per customer / Shpenzimet Operative per konsumatore 5.13                          6.81                          6.65                          6.81                          
 I 010 Average Water Interruptions per Customer per Day (h)/Nderprerjet mesatare te ujit per konsumato 0 0 0 0
 I 011 Implicit weighted average tariff per m3 / Tarifat mesatare te vleresuara per m2 0.51                          0.53                          0.48                          0.48                          
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Figura 16 - Pasqyra e te ardhurave për vitin 2017 - 2020 

€

Shënimet 2017 2018 2019 2020

Te hyrat nga Shitja e Ujit 4,034,672.05 3,999,955.00 4,119,954.00 4,243,552.00

Te hyrat tjera 276,728.81 278,000.00 280,000.00 285,000.00

Zvogluar për: Lirimet në shitje

        Shitjet e kthyera

Shitjet neto

Shpenzimet e mallërave të shitura

Fitimi Bruto 4,311,400.86 4,277,955.00 4,399,954.00 4,528,552.00

Shpenzimet operative :

Shpenzimet e pagave -2,111,232.55 -2,225,174.00 -2,291,929.00 -2,360,687.00

Shpenzimet e riparimeve dhe mirembajtjes -112,752.36 -78,128.00 -80,472.00 -82,886.00

Shpenzimet administrative & telefonit

Shpenzimet e rrymes elektrike -283,693.53 -273,731.00 -281,943.00 -290,401.00

Shpenzimet e derivateve -72,260.38 -81,080.00 -83,512.00 -86,018.00

Shpenzimet e kemikaleve -28,580.52 -102,300.00 -105,369.00 -108,530.00

Shpenzimet e marketingut

Shpenzimet tjera operative -325,978.31 -297,953.00 -306,892.00 -316,098.00

Totali i shpenzimeve operative -2,934,497.65 -3,058,366.00 -3,150,117.00 -3,244,620.00

Të ardhurat operuese

Të ardhurat tjera

E ardhurat nga dividenda

E ardhura nga interesi

1,376,903.21 1,219,589.00 1,249,837.00 1,283,932.00

Shpenzimet tjera

Shpenzimet e zhvleresimit -1,315,811.42 -1,316,000.00 -1,317,000.00 -1,318,000.00

Shpenzimeg e borxheve të këqija-provizionimet -47,593.45 -48,000.00 -49,000.00 -50,000.00

Shpenzimet nga tatimi në fitim

Fitimi/Humbja e vitit 13,498.34 -144,411.00 -116,163.00 -84,068.00

PASQYRA E  TË  ARDHURAVE PËR VITIN E PLANIFIKUAR
më 31.12.2018

Fitimi/Humbja para zhvlerësimit dhe provizionimeve
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Figura 17 - Pasqyra e bilancit të gjendjes 2017-2020 

 

 

€

Shënimet 2017 2018 2019 2020

Pasuritë 

Pasuritë jo qarkulluese

Toka

Ndertesat

Inventari ,paisjet dhe makinat 31,389,356.61 32,958,824.44 34,606,765.66 36,337,103.95

Pasuritë e dhëna në lizing

Investimet afatgjata

Depozitat e afatizuara

Totali i pasurive jo qarkulluse 31,389,356.61 32,958,824.44 34,606,765.66 36,337,103.95

Pasuritë qarkulluese

Stoqet neto 535,474.71 552,375.00 554,375.00 559,375.00

Llogarit e arketueshme 7,154,086.48 6,340,940.00 6,866,646.00 7,358,898.00

Kerkesat tjera 104,510.82 8,000.00 7,000.00 6,000.00

Parapagimet

Paraja dhe ekuivalentet e parase 589,026.60 511,169.00 614,492.00 600,140.00

Totali i pasurive qarkulluese 8,383,098.61 7,412,484.00 8,042,513.00 8,524,413.00

GJITHSEJT PASURIT JO QARKULLUESE DHE QARKULLUESE 39,772,455.22 40,371,308.44 42,649,278.66 44,861,516.95

Ekuiteti dhe rezervat

Kapitali i emituar 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00

Rezervat e rivlersimit 31,573,591.79 31,429,180.79 31,313,017.79 31,228,949.79

Fitimi/Humbja e akumuluar 0.00 0.00

Fitimi/Humbja e vitit 13,498.34 -144,411.00 -116,163.00 -84,068.00

Totali i ekuitetit dhe rezervave 31,612,090.13 31,309,769.79 31,221,854.79 31,169,881.79

Detyrimet 

Detyrimet jo qarkulluese

Detyrimet afatgjata

Grantet e shtyera 6,365,231.59 8,165,499.25 10,500,716.47 12,615,411.63

Totali i detyrimeve jo qarkulluese 6,365,231.59 8,165,499.25 10,500,716.47 12,615,411.63

Detyrimet qarkulluese

Llogarit e pagueshme dhe te tjera (TVSh-ja) 897,747.89 871,039.40 896,707.40 1,041,223.53

Tatimet e pagueshme 855,911.88 0.00

Shpenzimet akruale 41,473.73 25,000.00 30,000.00 35,000.00

Totali i detyrimeve qarkulluese 1,795,133.50 896,039.40 926,707.40 1,076,223.53

Totali i detyrimeve jo qarkulluese dhe qarkulluese 8,160,365.09 9,061,538.65 11,427,423.87 13,691,635.16

GJITHSEJT EKUITETI DHE DETYRIMET 39,772,455.22 40,371,308.44 42,649,278.66 44,861,516.95

PASQYRA E BILANCIT TE GJENDJES  PËR VITIN E PLANIFIKUAR
më 31.12.2018
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MISIONI 

Misioni i KRU 

“Gjakova” Sh.A. 

është të ofrojë 

shërbime të 

pandërprera të 

furnizimit me ujë 

dhe ujërave të zeza 

që përmbushin 

standardet e OBSH-

së, ruajnë sigurinë 

publike, tregojnë 

përgjegjësi në 

angazhimet tona 

sociale dhe 

mjedisore, veprojnë 

në mënyrë të drejtë 

dhe me mirësjellje 

ndaj komuniteteve 

që shërbejmë duke 

ofruar shërbime për 

kënaqësinë e tyre 

me kosto të 

përballueshme. 

VIZIONI 

Të jetë një pikë referimi 

rajonale në ofrimin e 

shërbimeve të ujit dhe 

ujërave të zeza që 

përmbushin standardet 

më të larta 

ndërkombëtare në 

cilësinë, nivelet e 

shërbimit dhe kënaqësinë 

e konsumatorëve. 

 


