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PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE 

TeR së Projektit 

TeR pjesa 2.3 “Rezultatet që duhet të arrihen nga Konsulenti”, përfshinë pikën 3: “Planet për 
Menaxhimin e Aseteve dhe Planet e Investimeve janë prodhuar nga ZRRUM dhe Kompanitë e 

Ujit, personeli i të cilave është i aftë që në të ardhmen të ndërmarrë në mënyrë të pavarur 

detyra të ngjashme.” 

Ky rezultat elaborohet në pjesën 4.2 të TeR, pika 3: “Ofrimi i mbështetjës për ZRRUM dhe 

Kompanitë e Ujit për të ndërmarrë planifikimin e menaxhimit të aseteve dhe planifikimin e 

investimeve. Konsulentët duhet të mbështesin ZRRUM dhe Kompanitë e Ujit në zhvillimin e 

koncepteve dhe metodologjisë në këto fusha”: 

• Planifikimi i Menaxhimit të Aseteve 

• Planifikimi i Biznesit 

Livrimi G i projektit adreson komponentën e mësipërme për planifikimin e biznesit. Zhvillimi i 
koncepteve dhe metodologjisë së planifikimit për menaxhimin e aseteve është i mbuluar 
plotësisht në këtë raport, i cili, sipas Raporti Fillestar Shtojca A.6 "Plani i përgjithshëm i 
Operimeve" përkufizohet si Livrimi F i projektit dhe përfshin rishikimin dhe përditësimin e 
udhëzimeve për PMA nga projekti i mëparshëm mbështetës1. 

Ky raport bazohet/është vazhdimësi e udhëzimeve nga punëtoria e mëparshme dhe siç 
shpjegohet në vijim siguron një udhëzues të hollësishëm praktik. 

Në lidhje me këtë Udhëzues 

Këto udhëzime janë menduar si një udhëzues praktik për të ndihmuar në zhvillimin e 
menaxhimit të aseteve dhe planfikimin e menaxhimit të aseteve në Kosovë, sigurimin e disa 
koncepteve bazë dhe metodologjive të përshtatshme për KRU në fazën e tyre të tanishme e të 
hershme të zhvillimit. Ato janë të bazuara në hulumtim të kujdesshëm të praktikave ekzistuese 
të mira në teknikat e menaxhimit të aseteve që tashmë pas një periudhe kohore janë rafinuar. 

Ky udhëzues është për ata që janë përfshirë në menaxhimin e aseteve të ujit në Kosovë, 
kryesisht kompanitë regjionale të ujit (KRU) dhe rregullatorin e ujit (ZRRUM), për KRU që ato 
të kenë në dispozicion një mjet ndihmës në procesin e krijimit të menaxhimit të aseteve dhe që 
të ndihmojë ZRRUM në përcaktimin e vendimeve tarifore të bazuara në planifikim të duhur të 
menaxhimit të aseteve që ndërlidhet me nivelet e shërbimeve për konsumatorë. 

                                                           

 

1 Projekti i mëparshëm për mbështetje institucionale të ZRRUM, i financuar nga BE dhe 
menaxhuar nga AER ka përfshirë edhe raportin Udhëzuestit Intern të ZRRUM për Planfikimin e 
Menaxhimit të Aseteve së bashku me punëtorinë për palët e interesit në muajin Gusht 2008. 
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Përderisa disa nga rekomandimet në këto udhëzime mund të duken të qarta, udhëzimet janë të 
shkruara me qëllim duke u bazuar në supozimin se shumica e KRU në Kosovë kanë pak njohuri 
në lidhje me planifikimin e menaxhimit të aseteve.  

Ky udhëzues përmban të gjitha elementet bazë të menaxhimit të aseteve dhe është i strukturuar 
duke u bazuar në nevojat e kompanive regjionale të ujit në Kosovë, duke marrë parasysh se 
KRU janë në një fazë të hershme të zhvillimit dhe se ende nuk janë në një pozitë për t’u marrë 
me teknikat e sofistikuara të menaxhimit të aseteve.  

Menaxhimi i Aseteve është ndër përbërësit kryesor biznesor që duhet të jetë bazament/nxitës i 
të gjitha veprimtarive që ushtrohen nga kompania e ujit. Si i tillë ai nuk është një aktivitet 
anësor që mund të përfundojë në një afat të caktuar, por është një proces i vazhdueshëm. 
Prandaj ky grup i udhëzimeve reflekton atë që kërkohet prej KRU të Kosovës në fazën e 
tanishme të zhvillimit të tyre. Me avancimin dhe zhvillimin e menaxhimi të aseteve nga KRU 
mund të ndodh që ky dokument të rishikohet dhe t’i shtohen informata dhe teknika të reja. 

Po ashtu shpresohet se konsulentët e angazhuar si partnerë implementues në projektet e 
zhvillimit institucional dhe të financuar nga donatorë të tjerë për të mbështetur KRU do të 
aplikojnë një qasje për menaxhimin e aseteve ashtu siç janë të përcaktuara në këto udhëzime, e 
kur merren parasysh projektet e ndërlidhura të tilla si futja në përdorim nëpër KRU e GIS dhe 
MIS.  

Struktura e Udhëzuesit 

Këto udhëzime janë paraqitur në dy vëllime, ose pjesë, plus një CD: 

• Pjesa 1: Hyrje në Menaxhimin e Aseteve të Ujit&Ujërave të Zeza. Kjo pjesë paraqet 
konceptet e përgjithshme të përfshira në menaxhimin e aseteve dhe planifikimin e 
menaxhimit të aseteve.  

• Pjesa 2: Një Udhëzues Praktik për zbatimin e planifikimit të menaxhimit të aseteve. Kjo 
pjesë i përshkruan në detaje hapat specifike që një KRU tipike në Kosovë duhet të marrë 
për zbatimin e planifikimit të menaxhimit të aseteve si pjesë e operacionit të saj të 
biznesit. Në veçanti, ai shpjegon se si Plani për Menaxhimin e Aseteve (PMA) lidhet me 
nevojat e Planit të Biznesit.  

• CD: Mjetet për planifikimin e menaxhimit të aseteve. Një CD me një përzgjedhje të 
mjeteve të dobishme për përdorim në planifikimin e menaxhimit të aseteve që mund të 
përdoret në kombinim me teknikat e përshkruara në Pjesët 1 dhe 2. 

Përveç kësaj, në seksionin e Shtojcave në fund të Pjesës 2, ekziston një listë e burimeve të 
materialeve që mund të shkarkohen nga interneti. Këto mund të jenë të dobishme për ata që 
dëshirojnë të hetojnë më shumë këtë temë të gjerë të menaxhimit të aseteve, veçanërisht 
drejtuesit teknik të KRU.   

Pjesa 1: Konceptet 

Pjesa e parë zhvillon konceptin bazë të menaxhimit të aseteve si …arritja e nivelit të kërkuar të 

shërbimit, që i ofrohet konsumatorëve aktual dhe atyre të ardhshëm, në mënyrën më kosto-

efektive të mundshme nëpërmjet krijimit, arritjes, operimit, mirëmbajtjes, renovimit dhe hudhjes 

së aseteve... dhe në veçanti përmbledh metodologjinë në bazë të pesë koncepteve thelbësore: 
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• Inventari i Aseteve – nevojën për të kuptuar se me cilat asete operon një KRU, ku 
gjenden ato dhe në çfarë gjendje janë ato. 

• Niveli i Shërbimit – nevojën që çdo KRU të zhvillojë një deklaratë të nivelit të shërbimit 
e kjo për të përcaktuar qartë se çfarë niveli të shërbimit mund të presin konsumatorët dhe 
komuniteti i palëve të interesit nga KRU përmes aseteve të saj. Kjo deklaratë pastaj hap 
rrugën për procesin e planifikimit të menaxhimit të aseteve.  

• Asetet Kritike – në mënyrë që përdorimi i fondeve të kufizuara kapitale të jetë sa më 
kosto-efektiv është e nevojshme që të kuptohet se cilat asete janë kritike; e që nënkupton 
se pasojat e dështimit të tyre (aseteve) dhe gjasat e dështimit do të kenë efekt kritik në 
aftësinë e kompanisë së ujit për të ofruar nivelin e kërkuar të shërbimit për konsumatorë.    

• Kostoja e jetëgjatësisë së plotë – kur konsiderohet investimi kapital në asete është e 
rëndësishme të shikojmë mundësitë për riparimin, renovimin dhe zëvendësimin dhe të 
analizohen mundësitë e përzgjedhura për gjithë jetëgjatësinë, nga dizajni/ndërtimi pastaj 
operimi dhe përfundimisht asgjësimi i një aseti.    

• Strategjia afatgjatë e financimit – të gjitha KRU kanë fonde të kufizuara dhe do të 
duhet të bëjnë disa analiza të nivelit të mundshëm të të hyrave që ata do të jenë në gjendje 
t’i përdorin për të financuar investimet e propozuara në Planin e Menaxhimit të Aseteve. 
Në këtë mënyrë PMA do të jetë realiste nëse krahasohet me një listë të investimeve të 
nevojshme nëse do të kishte fonde të pakufizuara (jo-realiste).  

Kjo pjesë gjithashtu e bën të qartë se planifikimi i menaxhimit të aseteve nuk është një shtesë 
(aktivitet shtesë-plotësues) në mënyrën ekzistuese të bërjes së biznesit nga KRU në Kosovë, por 
ajo duhet të bëhet mënyra e të vepruarit. Menaxhimi i aseteve dhe procedurat e ndërlidhura 
duhet të jenë bazamenti i secilit aktivitet të ndërmarrë nga kompania.  

Pjesa 2: Udhezues praktik për Implementimin e PMA në Kosovë    

Kjo pjesë e Udhëzuesve për Planifikimin e Menaxhimit të Aseteve ka për qëllim që të jetë një 
udhëzues praktik që menaxhmenti i KRU mund ta përdorë për të prezantuar dhe zhvilluar 
menaxhimin e aseteve në kuadër të kompanisë. Udhëzuesi jep më shumë detaje mbi teknikat 
specifike dhe procedurat që KRU mund të vendosin për të filluar procesin e menaxhimit të 
aseteve në kuadër të operimeve të kompanisë. Në veçanti, ofron udhëzime mbi metodat e 
implementimit të pesë koncepteve të menaxhimit të aseteve të zhvilluara në Pjesën 1. Kjo pjesë 
e udhëzuesit shtjellon: 

• Nevojën për të mbledhur dhe analizuar të dhënat mbi operimin dhe mirëmbajtjen e 
aseteve. Pa mbledhjen e të dhënave, p.sh. gjendjen aseteve, mirëmbajtjen dhe shpenzimet 
e riparimit, KRU nuk mund të fillojnë të ndërmarrin një planifikim kuptimplotë të 
menaxhimit të aseteve.  

• Si duhet ruajtur këtë informacion në një inventar të aseteve. Pasi që të dhënat për asetet të 
janë mbledhur, të njejtat duhet të ruhen në atë mënyrë që të dhënat mund të ri-shikohen 
me lehtësi dhe të jenë të gatshme për analizë. Në këtë aspekt këto udhëzime 
rekomandojnë zhvillimin e inventarëve të aseteve duke përdorur databazë softverike dhe 
ndërlidhjen e databazës së inventarit të aseteve me sistemin e informacionit gjeografik 
(GIS).   

• Mjetet e përdorura për të analizuar gjendjen dhe kritikalitetin e aseteve: duke u 
mbështetur në Pjesën 1 kjo pjesë përcakton disa mënyra praktike për të analizuar gjendjen 
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dhe performancën e aseteve – e quajtur zakonisht si shërbyeshmëri - dhe teknikat për të 
identifikuar se cilat asete janë kritike.    

• Si duhet përdorur procesi i menaxhimit të aseteve për të formuluar Planin e Menxhimit të 
Aseteve dhe se si ky plan ka ndërlidhshmëri me Planin e Biznesit. Posa proceset e 
menaxhimit të aseteve të jenë vendosur dhe të jetë bërë grumbullimi, ruajtja dhe analiza e 
të dhënave, rezultati i këtij procesi është PMA i cili është burim informacioni për Planin e 
Biznesit të kompanisë. 

Konkludimet dhe Rekomandimet 

Koncepti i menaxhimit të aseteve si koncept është i ri në Kosovë. Ka dy rekomandime kryesore 
të përfshira në këto udhëzime - i pari në lidhje me kulturën e biznesit dhe organizimin e KRU 
dhe i dyti në lidhje me hapat praktik të cilët KRU mund t’i praktikojnë që tani. 

Ndryshim në kulturën e biznesit: Nëse KRU duan që të nisin dhe të vendosin planifikimin e 
menaxhimit të aseteve në thelbin e bërjes së tyre të biznesit atëhere janë tre pika kryesore që 
duhet pasur parasysh: 

• Hapi i parë do të kërkojë një vendim të menaxhmentit të lartë se kjo do të jetë mënyra që 
KRU do të veprojë në të ardhmen. 

• Transparenca dhe rrjedha e informatave ndërmjet departamenteve të ndryshme të një 
kompanie tipike të ujit duhet të përmirësohet ndjeshëm në mënyrë që planifikimi i 
menaxhimit të aseteve të funksionoj.  

• Planifikimi i menaxhimit të aseteve poashtu do të ketë nevojë për disa masa ri-
organizuese të kompanisë. Do të ketë nevojë për personel shtesë, me ekspertizë të 
përshtatshme dhe me trajnim të duhur, e poashtu edhe paisje dhe softver të ri. 

Hapat e parë praktik: Posa një KRU të jetë në rrugë të mbarë të menaxhimit të aseteve nje 
numër i hapave praktik mund të fillojë së zbatuari. Disa mund të fillojnë menjëherë ndërsa të 
tjerët mund të kenë nevojë për resurse, trajnim dhe vendosje të sistemeve. Hapat e parë të 
rekomanduar janë; 

• Vendosja e procedurave dhe sistemeve për të mbledhur dhe ruajtur të dhënat. 

• Krijimi i inventarit të aseteve - ose duke përdorur softver adekuat të regjistrimit të 
inventarit ose zhvillimin përmes një databaze të përgjithshme softverike. 

• GIS: Edhe në qoftë se fondet dhe projektet nuk janë në dispozicion në të gjitha KRU ato 
duhet të paktën të planifikojnë për futjen e një GIS në operimet e tyre të kompanisë dhe, 
nëse është e nevojshme, të kërkojnë financim nga donatorët për softver dhe trajnim. 

• Përgatitja e një deklarate të Nivelit të Shërbimit: Kjo është një detyrë e domosdoshme, 
por mjaft e thjeshtë dhe që mund të kryhet menjëherë, pa investime të mëtejshme (bazuar 
në rregullat e nxjerra nga ZRRUM për standardet e shërbimit).  

• Analiza e bilancit të ofertës/kërkesës dhe detyrimet ligjore - kjo duhet të jetë një detyrë e 
vazhdueshme në departamentet e planifikimit dhe zhvillimit të KRU. 

Aktualisht në disa KRU janë në vazhdim e sipër projektet për avancimin dhe përmirësimin e 
softverit të faturimit/kontabilitetit së bashku me MIS dhe GIS. Menaxhimi i aseteve duhet të 
përfshihet në dizajnin/hartimin e këtyre projekteve - për shembull, kur të bëhet avancimi i 
modulit të sistemit të faturimit, fushat për futjen/leximin e të dhënave lehtësisht mund të 
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përfshihen për të mundësuar që në këtë mënyrë të dhënat për astetet të ruhen dhe të përpunohen 
për qëllime të menaxhimit të aseteve. Ky është një rast i mirë që nuk duhet lënë pa u 
shfrytëzuar.   

Shtojcat dhe CD 

Hollësi të mëtejshme specifike për teknikat e ndryshme të planifikimi të menaxhimit të aseteve 
janë të përfshira në pjesën e Shtojcave. Përpos kësaj, Udhëzimet për Planifikimin e Menaxhimit 
të Aseteve përfshijnë një CD që përmban mjete të dobishme që shpresohet se do të jetë një pikë 
e dobishme fillestare për KRU për t'i ndihmuar ato për të futur në përdorim planifikimin e 
menaxhimit të aseteve në operimin e tyre biznesor.  
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PJESA 1 – KONCEPTET E MENAXHIMIT TË 
ASETEVE 

1. HYRJE 

1.1. Gjendja Aktuale e Planifikimit të Menaxhimit të Aseteve në 
Kosovë 

Në të vërtetë në Kosovë menaxhimi i aseteve nuk praktikohet aktualisht dhe mirëmbajtja 
e aseteve dhe investimet kapitale në përgjithësi bëhen në baza ad-hoc, pra zakonisht duke 
reaguar ndaj nevojave urgjente, dështimeve të sistemit apo prioriteteve të donatorëve. Si 
pasojë e kësaj baza e aseteve vazhdon të përkeqësohet nga viti në vit. Me futjen e një 
qasje të menaxhimit të aseteve KRU mund të fillojnë të planifikojnë se si të ndryshojnë 
këtë rënie të vazhdueshme të bazës së aseteve duke kuptuar se çfarë është e nevojshme 
dhe se sa mund të kushtojë kjo. 

Tabela e mëposhtme përmbledh situatën aktuale në lidhje me planifikimin e menaxhimit 
të aseteve në shtatë KRU në Kosovë2. Asnjë KRU nuk ndërmerr planifikim të 
menaxhimit të aseteve, e as nuk kanë një departament të veçantë për të ndërmarrë 
planifikimin e menaxhimit të aseteve. Ndoshta përjashtim bënë HS KRU Radoniqi në 
Gjakovë, kompani e cila ka një departament të sapo-formuar të planifikimit dhe ka 
vendosur disa procedura të menaxhimit të aseteve dhe po përgatisin planet e tyre të 
investimeve duke përdorur disa aspekte nga teknikat e menaxhimit të aseteve të 
dhëna/ofruara gjatë projektit të mëparshëm për mbështetje institucionale të ZRRUM në 
2008. Asnjë KRU nuk posedon inventar të aseteve (një mjet i rëndësishëm në 
planifikimin e menaxhimit të aseteve, që do të diskutohet më vonë). Inventari i aseteve 
nuk duhet të ngatërrohet me  regjistrat e aseteve që për qëllime të kontabilitetit i mbajnë 
të gjitha KRU, këta regjistra nuk përmbajnë të dhëna për gjendjen e aseteve e as shumë 
nga të dhënat tjera të cilat janë të domosdoshme për menaxhimin e aseteve.  

KRU Mjetet aktuale të menaxhimit të aseteve (deri në Maj 
2011) 

GIS Departa
menti i 
planifiki
mit 

KRU 
Bifurkacioni  

Nuk ka inventar të aseteve të lidhur me GIS. Përdoret 
platforma Autocad për hartografi në blloqe. 

Jo Jo 

                                                           

 
2 Informatat e paraqitura në këtë pjesë janë të marra nga vrojtimet e bëra gjatë këtij projekti dhe 
mbështetën në të dhënat e paraqitura në raportin “Mbështetje për procesin e planifikimit të investimeve 
kapitale për Kompanitë Regjionale të Ujit në Kosovë”, dokument i përgatitur për Task Forcën e Ujit, Zyra 
e Kryeministrit të Kosovës dhe financuar nga SDC. 
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KRU Mjetet aktuale të menaxhimit të aseteve (deri në Maj 
2011) 

GIS Departa
menti i 
planifiki
mit 

KRU 
Hidrodrini 

GIS i zhvilluar plotësisht për qytetin e Pejës - zona të 
tjera në vazhdim e sipër. Përdoret ArcGIS 9.3. Të dhënat 
e aseteve janë të ruajtura dhe të lidhura me GIS, por jo të 
gjitha asetet janë të përfshira, p.sh. pompa. GIS përdoret 
për planifikimin e investimeve kapitale për rrjetin e 
gypave. Departamenti i GIS punon me departamentin 
teknik për planifikimin e zhvillimit.  

Po Jo 

KRU 
Hidroregioni 
Jugor  

Përdorimi i hartës AutoCAD si sistem i hartografisë në 
blloqe dhe ka plane (me anë të projektit të USAID K-
ËISER) për të instaluar platformë të re GIS. 

Jo Po 

Mitrovica 
KRU 

ArcView8 GIS e instaluar në 2008 nga projekti KWUJV 
por jo e mbushur me të dhëna, koordinata ose të dhëna të 
të inventarit të aseteve.  

Po – nuk 
përdoret 

Po 

KRU 
Prishtina  

GIS përdor ArcGIS 8.0, por nuk është plotësisht i 
përditësuar dhe nuk përdoret për planifikim të 
menaxhimit të aseteve. Kompania ka një departament 
planifikues funksional dhe me personel të duhur 

Po – nuk 
përdoret 

Po 

KRU 
Hidromorava  

GIS është instaluar si pjesë e programit Sëiss Aid. Puna 
është në vazhdim e sipër për të mbuluar të gjithë rrjetin e 
ujësjellësit. Nuk përdoret për inventar të aseteve ose për 
identifikim të propozimeve për mirëmbajtje kapitale. 

Po – nuk është 
zhvilluar dhe 
integruar 
plotësisht 

Jo 

KRU HS 
Radoniqi  

Përdoret MapINFO dhe është i përditësuar me 
koordinatat GPS. Krijon një bazë të dhënash të aseteve. 
Megjithatë, nuk ka sisteme të vendosura për të 
regjistruar të gjitha aktivitetet e mirëmbajtjes. 
Departamenti i planifikimit ka adoptuar disa procedura 
bazike të planifikimit të menaxhimit të aseteve.  

Po – nuk është 
zhvilluar dhe 
integruar 
plotësisht 

Jo 

Tabela 1: Përmbledhje e menaxhimit të aseteve, GIS dhe aranzhimeve të departamentit të 
planifikimit në KRU 

Me përjashtim të mundshëm të KRU Hidrodrini në Pejë të cilët kanë një GIS mirë të 
zhvilluar për regjistrimin e të dhënave për mirëmbajtjen e aseteve nën-tokësore, 
procedurat bazë të mbledhjes së të dhënave ende duhet të funksionalizohen në të gjitha 
KRU e tjera. 

Në përgjithësi, departamentet e planifikimit, aty ku ato ekzistojnë, janë të izoluara dhe 
raportohet të ketë pak shkëmbim të informatave ndërmjet departamenteve të tilla si, ai i 
financave, i mirëmbajtjes dhe teknik. Vendimmarrja mbetet e centralizuar në nivelin e 
lartë menaxherial të KRU. 

Futja në përdorim e planifikimit të menaxhimit të aseteve do të kërkojë një 
ndryshim të plotë në kulturën e biznesit në KRU pasi që për këtë është e nevojshme 
rrjedha e informatave në mes departamenteve kryesore, në mënyrë që të analizohet 
baza e aseteve dhe për të siguruar vendime investuese kosto-efektive të aseteve.  

Ky dokument ka për qëllim të paraqesë konceptet dhe mjetet e nevojshme për të 
udhëhequr KRU në Kosovë drejt vendosjes së menaxhimit të aseteve në thelb të procesit 
të tyre biznesor. 
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1.2. Në lidhje me Pjesën 1: Konceptet  

Pjesa e parë e këtyre udhëzimeve të menaxhimit të aseteve, Pjesa 1, përqendrohet në pesë 
komponente të menaxhimit të aseteve: 

• Inventari i Aseteve 

• Niveli i Shërbimit 

• Asetet Kritike 

• Kostoja e jetëgjatësisë së plotë  

• Strategjia afatgjatë e financimit 

Një pjesë që elaboron më në thellësi secilën prej këtyre komponentëve është e përfshirë 
në këtë pjesë të udhëzimeve. Përdorimi dhe mjetet e nevojshme për zbatimin e këtyre 
koncepteve janë të pasqyruara në Pjesën 2 të Udhëzimeve për Planifikimin e Menaxhimit 
të Aseteve. 

Lidhur me përmbajtjen e Pjesës 1, mirënjohje i ipet dokumentit udhëzues për menaxhimin 
e aseteve që është përgatitur nga Qendra Financiare Ambientaliste e New Mexico, SHBA, 
me titull Menaxhimi i Aseteve: Udhëzues për Sistemet e Ujësjellësit dhe Ujërave të zeza, 
Botuar në 2006. Ky dokument, së bashku me Udhëzimet për Planifikimin e Menaxhimit 
të Aseteve i zhvilluar gjatë projektit të mëparshëm për mbështetje instituconale të 
ZRRUM, në 2008, janë një pikë e shkëlqyer për të përshkruar konceptet bazë të 
menaxhimit të aseteve. Dokumenti i parë i përmendur më sipër lehtësisht mund të 
shkarkohet nga: 

http://www.nmenv.state.nm.us/dwb/assistance/documents/AssetManagementGuide.pdf 

Dokumenti i mësipërm është i bazuar në konceptet dhe qasjen e menaxhimit të aseteve që 
më në hollësi mund të gjendet në Manualin Ndërkombëtar të Menaxhimit të 
Infrastrukturës3, e që ndërkombëtarisht konsiderohet si teksti definitiv sa i përket 
parimeve mbi menaxhimin e aseteve. 

1.3. Disa Përkufizime 

Ndonjëherë menaxhimi i aseteve, terminologjia e përdorur,  mund të ketë terma të 
ndryshëm, prandaj disa nga përkufizimet e termave të zakonshëm janë të paraqitur në 
vijim e në kontekst të sektorit të ujit në Kosovë, veçanërisht në lidhje me metodologjinë 
tarifore, e cila është e dobishme në definimin e: 

                                                           

 
3Manuali Ndërkombëtar për Menaxhim të Infrastrukturës, Botim i 2006, publikuar nga Instituti i 
Inxhinierisë Publike të Ujit në Australi (IPWEA). Ky është një manual i njohur ndërkombtarisht për 
menaxhim të aseteve dhe është bazamenti për vendosjen e standardeve të menaxhimit të aseteve në tërë 
botën. Shih 
http://www.ipwea.org.au/AM/Template.cfm?Section=Member_Services#International_Infrastructure_Ma
nagement_Manual_(IIMM)_New_2006_Edition      
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Aktivitetet e shërbimit: Aktivitetet e identifikueshme individualisht të cilat duhet bërë ndaras 
në mënyrë që të ofrohen shërbimet për ujë dhe ujëra të zeza, që janë: resurset dhe trajtimi i ujit, 
distribuimi i ujit, mbledhja e ujërave të zeza, trajtimi i ujërave të zeza dhe trajtimi dhe 
deponimi/hedhja e llumit. 

Asetet infrastrukturore: janë ato asete (kryesisht asete nën-tokësore plus digat), të cilat nuk 
kanë një jetë të fundme dhe të cilat, nëse mirëmbahen në mënyrë të duhur, do të jenë në gjendje 
që të vazhdojnë të sigurojnë një nivel të paracaktuar të shërbimit për konsumatorë për një kohë 
të pacaktuar. Këto asete nuk zhvlerësohen në llogaritë rregullatore të kontabilitetit. 

Asetet jo-infrastrukturore: janë ato asete (kryesisht mbi tokësore), të cilat kanë një jetëgjatësi 
të fundme dhe prandaj edhe zhvlerësohen përgjatë asaj jetëgjatësie të supozuar dhe mund të 
zëvendësohen në fund të jetëgjatësisë së tyre. 

Asetet mbi-tokësore: siç përcaktohet më poshtë si asete "Jo-infrastrukturore". Në përgjithësi 
këtu përfshihen të gjitha asetet të cilat lehtësisht mund të shihen dhe të inspektohet gjendja e 
tyre. Këtu përfshihen paisjet që mund të merren si asete nën-tokësore – p.sh. pompat e puseve.    

Asetet nën-tokësore: siç përcaktohet më poshtë si asete "Infrastrukturore". Në përgjithësi këto 
janë asete nën tokë, edhe pse digat janë të përfshira në këtë kategori pasi që zakonisht 
inspektimi pamor nuk është i mundur. 

Baza rregullatore e aseteve (BRA): Baza e kapitalit e përdorur në përcaktimin e kufijve të 
çmimeve. Kjo është vlera e aseteve të KRU e cili fiton një kthim të në investime. Ajo 
përfaqëson vlerën fillestare të investimeve plus shpenzimet e reja kapitale. Vlera kapitale 
llogaritet me metodën e zhvlerësimit sipas kostos aktuale.  

Bilanci i furnizimit/ kërkesës: Hendeku mes furnizimit dhe kërkesës, si përmes kërkesës nga 
konsumatorët e ri ose kërkesës së shtuar nga konsumatorët ekzistues, e për të cilën kërkesë të 
ngritur është i nevojshëm investim shtesë për të siguruar që kërkesa për shërbime do të 
mbulohet. 

Grantet: Mjetet e dhëna financiare për investime ose për ofrim të shërbimeve në rastet kur 
shlyerja/ri-pagesa nuk kërkohet.  

Inventari i Aseteve: Databazë e të gjitha aseteve të ujit dhe aseteve fikse të ujërave të zeza me 
të cilat një kompani operon. Kjo databazë është e ndryshme, dhe nuk duhet të ngatërrohet me, 
regjistrin e aseteve që mbahet për qëllime të kontabilitetit. Inventari i aseteve përmban të 
dhënat bazë të asetit plus gjendjen e asetit, të dhënat për mirëmbajtje dhe kostot.  

Kthimi në kapital: një kthim "i drejtë", në bazën rregullatore të aseteve të përfaqësuara si të 
ardhura vjetore dhe rritje e kapitalit nga një investim, e shprehur si përqindje e investimit 
origjinal. 

Kërkesat për të ardhura: Kërkesa vjetore për të ardhura të nevojshme për të financuar 
aktivitetet e KRU, duke përfshirë kthimin në kapital. Këtu përfshihen kostot operative; 
ripërtëritja e infrastrukturës; zhvlerësimi sipas kostos aktuale; kthimi në BRA dhe sipas 
përshtatshmërisë edhe shpenzimet tjera. 

Mirembajtja kapitale: Puna e planifikuar e kryer nga KRU për të zëvendësuar dhe riparuar 
asetet e furnizimit me ujë dhe të ujërave të zeza e për të siguruar një shërbim bazik për 
konsumatorët. 
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Nivelet e rritura të shërbimit: Përmirësime të përhershme, të identifikueshme dhe të matshme 
në nivelet e shërbimit që janë mbi nivelin aktual bazë. 

Plani i biznesit: Dokument i cili i paraqitet për miratim Bordit të Drejtorëve, pronarëve të 
KRU dhe ZRRUM, përcakton aktivitetet e planifikuara dhe kostot e shoqëruara (kapitale dhe 
operative), që gjithashtu është pjesë e aplikacioneve tarifore të KRU të cilat parashtrohen në 
ZRRUM. 

Rritja kapitale: Për të rritur dhe ngritur bazën e aseteve përmes niveleve të ngritura të 
shërbimit dhe/ose zgjerimit të sistemit. 

Shpenzimet operative: Shpenzime direkte operative që ndërlidhen me ofrimin e shërbimeve, 
duke përfshirë: punën; energjinë; kimikatet; materialet harxhuese; shpenzimet; taksat e pa-
kthyeshme dhe shpenzimet e tjera. 

Shërbimet: Furnizimi me ujë dhe shërbimet për ujëra të zeza 
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2. MENAXHIMI I ASETEVE 

2.1. Çfarë është Menaxhimi i Aseteve? 

Të gjitha sistemet e ujit dhe ujërave të zeza janë të përbëra nga asetet, disa janë asete të 
padukshme nën-tokësore dhe disa janë asete të dukshme mbi-tokësore. Këto janë 
komponentet fizike të sistemit dhe mund të përfshijnë: gypat, valvolat, rezervuarët, 
pompat, puset, objektet e trajtimit dhe cilindo komponent tjetër që bënë pjesë në sistem. 
Asetet që janë pjesë përbërëse e sistemit të ujësjellësit dhe atij të ujërave të zeza 
humbasin vlerë me kalimin e kohës dhe me përkeqësimin e sistemit. Paralelisht me këtë 
përkeqësim mund të bëhet më e vështirë për të siguruar/ofruar nivelin e shërbimit të 
dëshiruar nga konsumatorët e kompanisë. Kostot e operimit dhe mirëmbajtjes do të rriten 
njësoj sikurse edhe vjetërsia e aseteve. Tani për tani kjo është veçanërisht e vërtetë në 
rastin e Kosovës. Mungesa e investimeve në mirëmbajtjen e aseteve duke pasur parasysh 
që shumica e sistemeve të mëdha të ujit dhe të ujërave të zeza janë zhvilluar në vitet 
1980, e nga ky fakt nënkuptohet se sot kompanitë regjionale të ujit në Kosovë po 
përballen me shpenzime të mëdha, dhe në rritje, për mirëmbajtje të cilën ata nuk mund ta 
përballojnë. 

Ekziston një qasje për menaxhimin e aseteve të sistemit e që mund të ndihmojë 
kompaninë në marrjen e vendimeve më të mira në menaxhimin e këtyre aseteve të 
vjetëruara. Kjo qasje quhet menaxhimi i aseteve. 

Manuali Ndërkombëtar i Menaxhimit të Infrastrukturës e përcakton qëllimin e 
menaxhimit të aseteve si;  

…arritjen e nivelit të kërkuar të shërbimit, për konsumatorët aktual dhe ata të ardhshëm, 

në mënyrën më koso-efektive përmes krijimit, përvetësimit, operimit, mirëmbajtjes, 

rinovimit dhe deponimit/hedhjes të aseteve…  

Një kompani e ujit dhe e ujërave të zeza duhet të kujdeset për një sërë arsyesh për 
menaxhimin e aseteve të saj në një mënyrë me kosto efektive: 

• Këto lloje të aseteve përfaqësojnë një investim madhor publik në sektorin e ujit 

• Infrastruktura e drejtuar mirë është e rëndësishme për zhvillimin ekonomik 

• Operimi i duhur dhe mirëmbajtja e kompanisë është esenciale për shëndetin dhe 
sigurinë publike 

• Asetet e kompanisë ofrojnë një shërbim thelbësor për konsumatorë 

• Menaxhimi i aseteve promovon eficencë dhe inovoacion në operim të sistemit  

Qëllimi i menaxhimit të aseteve është për të siguruar qëndrueshmërinë afatgjatë të 
kompanisë ujit dhe ujërave të zeza. Duke ndihmuar menaxhmentin e kompanisë për të 
marrë vendime më të mira të mundshme në lidhje me atë se kur një aset i veçantë është 
më i përshtatshëm për t’u riparuar, zëvendësuar ose për t’u rehabilituar, dhe duke 
zhvilluar një strategji afat-gjatë të financimit, kompania mund të sigurojë aftësinë e saj 
për të ofruar nivelin e kërkuar të shërbimit në aspektin afatgjatë. 
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2.2. Përfitimet nga Menaxhimi i Aseteve 

Ka shumë përfitime pozitive nga menaxhimi i aseteve. Kompanitë e ujit të cilat plotësisht 
pranojnë dhe zbatojnë parimet e menaxhimit të aseteve mund të arrijnë shumë ose që të 
gjitha nga këto përfitime vetëm duke filluar me menaxhimin e aseteve. Përfitimet 
përfshijnë, por nuk kufizohen në: 

• Vendime më të mira operative 

• Aftësi më të mëdha për të planifikuar dhe paguar për riparimet dhe zëvendësimet 
e ardhshme 

• Njohuri e shtuar mbi vendndodhjen e aseteve 

• Njohuri e shtuar se cilat asete janë kritike për kompaninë dhe cilat nuk janë 
kritike. 

• Operim më efikas 

• Komunikim më i mirë me konsumatorë 

• Tarifë e bazuar në informata të mira operative në lidhje me koston e vërtetë të 
nevojshme për mirëmbajtje të asetit. 

• Pranueshmëri më e madhe e aplikacioneve tarifore, si për rregullatorin poashtu 
edhe për komunitetin 

• Identifikimi i projekteve të përmirësimeve kapitale të cilat përmbushin nevojat e 
vërteta të kompanisë dhe prandaj janë më atraktive për donatorët potencial. 

Kompanitë e ujit në Kosovë mund të ndodh se do t’u duhet të mbështeten në më pak 
financime të Qeverisë së Kosovës (QK) në vitet e ardhshme dhe eventualisht në më pak 
mbështetje të donatorëve të jashtëm për projekte kapitale. Kjo do të kërkojë një 
mbështetje më të madhe në tarifat e marra nga komunitetet që kompanitë shërbejnë. 
Planifikimi i menaxhimit të aseteve është një mënyrë për të demonstruar te rregullatori 
dhe komuniteti që asetet janë të menaxhuara siç duhet dhe se tarifa e ngarkuar do të 
mbulojë koston e mirëmbajtjes së këtyre aseteve dhe siguron një justifikim të fortë për 
tarifën. 

Për më tepër, ashtu siç u tha më lart, të paturit e një Plani për Menaxhimin e Aseteve 
(PMA) – produkt i procesit të menaxhimit të aseteve - mund të ofrojë arsyetimin që 
donatorët dhe institucionet e tjera financiare kërkojnë, kur ata e konsiderojnë të 
investuarit në një KRU. Investitorët gjithnjë pyesin “përse ju kërkoni të investoni mu në 
këtë zëvendësim të gypit e jo në këtë tjetrin?”… duke pasur një PMA ajo përgjigjet 
saktësisht të këtë pyetje. Siç do të elaborohet më vonë, duke pasur një sistem të 
menaxhimit të aseteve mundësohet që ato asete të cilat kanë performancë të dobët, janë 
në gjendje të dobët dhe janë kritike për KRU të identifikohen. Prandaj, ky proces 
ndërlidhet direkt me aftësinë e kompanisë së ujit për të justifikuar dhe të marrë 
mbështetje të duhur financiare nga investitorët potencialë. 
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2.3. Korniza Rregullatore për Menaxhimin e Aseteve - Përse është i 
nevojshëm PMA 

2.3.1. Korniza Ligjore 

Në Kosovë sektori i ujit është i rregulluar në nivel qendror nga Zyra Rregullatore e 
Ujit dhe Mbeturinave (ZRRUM). ZRRUM është themeluar sipas Rregullores se 
UNMIK nr 2004/49 dhe më pas sipas Ligjit nr 03/L-086 "Për ndryshimin e 
rregullores së UNMIK 2004/49" që u miratua nga Kuvendi i Kosovës dhe u bë ligj 
në Qershor të 2008. Ndër përgjegjësitë e tjera ky Ligj i jep mandat ZRRUM për të 
miratuar dhe vendosur tarifat e kompanive të ujit, për të aprovuar investimet 
kapitale dhe për të vendosur dhe zbatuar standardet minimale të shërbimit për 
konsumatorë. 

Rregullore të tjera të cilat ndikojnë në operimet e kompanive të ujit dhe të 
standardeve të aplikuara nga to përcaktohen nga ministritë e Qeverisë, veçanërisht 
Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor (MMPH) dhe Ministrisë së 
Shëndetësisë përmes Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike. Sipas Ligjit për 
Ujëra (2004/24), MMPH përcakton kërkesat për mbrojtjen e mjedisit dhe 
licencimin e abstraksionit të ujit. IKSHP monitoron dhe siguron zbatimin e 
standardeve të ujit të pijshëm në përputhje me Udhëzimin Administrativ 2/1999. 

Përveç ligjeve ekzistuese kompanitë e ujit duhet të jenë të vetëdijshëme për 
ndryshimet e legjislacionit për sektorin e ujit e që do të rezultojnë nga lëvizja e 
Kosovës drejt integrimit në BE. Në veçanti, Direktivës së BE për Cilësinë e Ujit të 
Pijshëm dhe Direktivës së BE për Trajtimin e Ujërave të Zeza të cilat eventualisht 
do të kenë ndikim në standardet e cilësisë së ujit dhe derdhjen e ujërave të zeza e të 
cilat aktivitete do të kërkojnë investime të konsiderueshme nga ana e KRU në 
mënyrë që të arrihet kjo pajtueshmëri me këto direktiva. 

Përmbledhur me pak fjalë legjislacioni i paraqitur më sipër përcakton standardet e 
shërbimit që duhet të plotësohen nga KRU dhe të njejtat, deri në një farë mase, do 
të drejtojnë investimet e ardhshme kapitale.    

2.3.2. Kërkesa Rregullatore 

Çdo KUR kërkon të ardhura të mjaftueshme për të ruajtur dhe përmirësuar nivelet e 
shërbimit, si ato të tanishme poashtu edhe për të përmbushur kërkesat e ardhshme. 
Pa e kuptuar plotësisht se çfarë është e nevojshme për të përmbushur nivelet e 
kërkuara të shërbimit KRU nuk do të dinë nivelin e duhur të të ardhurave të kërkuara 
nga tarifa të cilën ata e ngarkojnë për shërbimet e ujit dhe shërbimet e ujërave te 
zeza.  

Si KRU e poashtu edhe ZRRUM duhet të dijnë koston financiare të: 

• Mirëmbajtjes kapitale - për të siguruar që asetet ekzistuese të vazhdojnë të 
ofrojnë nivelin aktual të shërbimeve. 

• Punët e pabëra të mirëmbajtjes - shuma e investimeve të nevojshme për të sjellë 
asetet të cilat nuk janë mirëmbajtur në atë gjendje ku do të arrihej aftësia 
fillestare e projektuar e këtyre aseteve.  
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• Rritjes Kapitale - për të përmbushur kërkesat e ardhshme, zgjerimin e planifikuar 
të shërbimeve dhe detyrimet për të përmirësuar nivelet e shërbimit të kërkuara 
nga rregullatori. 

Vetëm përmes një qasje të disiplinuar ndaj menaxhimit të aseteve mund të 
përcaktohen nevojat e mësipërme dhe shpenzimet. Analiza lidhur me menaxhimin e 
aseteve është paraqitur si Plan për Menaxhim të Aseteve,  i cili përdoret për të 
informuar Biznes Planin dhe Aplikacionin Tarifor për rregullatorin. Në këtë mënyrë 
ZRRUM mund të sigurojë që, duke mos lënë anash edhe çështjet e 
përballueshmërisë, që është përcaktuar një tarifë që reflekton koston e vërtetë të 
mirëmbajtjes së bazës së aseteve për të siguruar nivelet e kërkuara të shërbimit 
në mënyrën sa më kosto-efektive, e në mënyrë transparente dhe të 
përgjegjshme. 

2.4. Qasja Biznesore ndaj Menaxhimit të Aseteve 

Një nga aspektet më të rëndësishme të menaxhimit të aseteve është se ajo nuk mund të 
jetë diçka që kompania e ka si një veprimtari që e bënë me raste si një nga aktivitetet e saj 
të shumta; por ajo duhet të jetë mënyra se si kompania operon. Të menduarit e 
menaxhimit të aseteve duhet të jetë themel i çdo veprimtarie, çdo veprimi, dhe çdo 
vendimi që ndërmerr kompania. 

Duke e vënë menaxhimin e aseteve në themel të të gjitha aktiviteteve të kompanisë 
nënkupton se konceptet e menaxhimit të aseteve duhet të kuptohen nga të gjitha nivelet e 
kompanisë, duke filluar pra nga pozitat më të ulëta e deri te Bordi i Drejtorëve. Të gjithë 
të punësuarit e kompanisë duhet të jenë të bindur se menaxhimi i aseteve është i 
rëndësishëm për funksionimin e përgjithshëm të kompanisë. Nëse nuk pranohet si i tillë, 
plani i menaxhimit të aseteve mund të jetë më pak efikas e ndoshta edhe mos të ketë 
sukses fare. 

Një mënyrë që menaxhimi i aseteve të marrë pranimin e duhur është që t’i shpjegohet çdo 
punonjësi që punon në kompani për qëllimin e përgjithshëm të strategjisë për 
menaxhimin e aseteve të kompanisë dhe se si secili punonjës i veçantë do të kontribuojë 
në këtë proces. Kur të jetë adoptuar menaxhimi i aseteve si mënyrë e të bërit biznes, çdo 
input i punëtorëve, njohuri dhe ekspertizë është e rëndësishme për procesin dhe të gjitha 
janë kritike/të rëndësishme për zbatimin e tij të suksesshëm. 

Çdo aktivitet që ndërmerret duhet të ketë të menduarit e menaxhimit të aseteve si thelb të 
saj. Për shembull, kur punohet në rrjet të ujit për të riparuar një tub të dëmtuar, operatori 
duhet të ketë një hartë të sistemit dhe të tregojë mbi vendndodhjen e saktë të këtij 
dëmtimi. Operatori duhet të ketë parasysh të gjitha informatat përkatëse për programin e 
menaxhimit të aseteve, të tilla si: vendndodhjen, llojin e dëmtimit, llojin e tubit, llojin e 
riparimit, afatin kohor nga koha e raportimit deri te dalja në vend të ngjarjes, kohën e 
kaluar për riparim të gypit, materialin e përdorur dhe vështirësitë e hasura. Ky 
informacion mund të përdoret në shumë mënyra. A ka pasur i njejti tub dëmtime të 
shumta? Në tërë sistemin a ka ndodhur që i njejti lloj i tubit të pësojë dëmtime më shumë 
se llojet e tjera të tubave? A ka reaguar operatori me kohë? Duke mbajtur dhe përcjellë 
shënime të tilla menaxheri i kompanisë mund të fillojë të zhvillojë një pamje të sistemit si 
një tërësi e poashtu edhe të funksionimit të tij. 
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Një tjetër shembull është ankesat e konsumatorëve. Kur kompania merr një ankesë të 
konsumatorëve, ajo duhet të marrë shënime të ndryshme, të tilla si: Çfarë mirëmbajtje 
rutinë ose aktivitete operacionale janë kryer në periudhën para ankesës? A ka ndonjë 
konditë të pazakontë që do të shkaktonte këtë lloj problemi? A është bërë kjo ankesë edhe 
më parë? A ka një model të ankesave të këtij lloji (në të njëjtën zonë, i njëjti burim, etj)? 
A është dërguar një operator për të kontrolluar këtë lloj të ankesës? Sa kohë u desh për t'u 
përgjigjur? 

Në tërë kompaninë – pavarësisht nëse ajo i ka 50 ose 500 të punësuar - të gjithë duhet të 
marrin parasysh se si aktivitetet e tyre ndikojnë në funksionimin e përgjithshëm të 
kompanisë dhe se si aktivitetet e tyre përshtaten brenda strukturës më të gjerë të planit të 
menaxhimit të aseteve. 

Një nga mënyrat më të mira për marrjen e pranimit në të gjitha nivelet e KRU për 
programin e menaxhimit të aseteve është që të demonstrohet suksesi duke përdorur 
teknika të menaxhimit të aseteve. Ka shumë suksese të vogla që programi mund të tregojë 
me kalimin e kohës e që mund të përdoren për të bindur edhe punonjësit që hezitojnë se 
me përpjekje kompania do të përfitojë. Si shembull, duke prodhuar një diagram skematik 
i cili tregon të gjitha asetet e kompanisë në një format vizual mund të jetë me dobi të 
madhe për kompaninë, sidomos nëse nuk ka pasur kurrë më parë një diagram i cili i ka 
paraqitur këto asete. 
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3. INVENTARI I ASETEVE 

3.1. Hyrje 

Komponenti i parë kryesor i menaxhimit të aseteve është inventari i aseteve. Ky 
komponent është ndoshta më i drejtpërdrejtë nga të gjithë komponentët tjerë. Ai është 
gjithashtu më i rëndësishmi pasi që ai mbështet të gjitha aspektet e tjera të menaxhimit të 
aseteve. Ky hap është absolutisht kritik për një kompani të ujit dhe përfundimi i këtij 
komponenti të vetëm mund të përmirësojë shumë menaxhimin e aseteve të një kompanie 
të ujit. 

Llojet e pyetjeve që kompania do t’i bëjë vetes në lidhje me këtë komponent janë: Me 
çfarë operojmë ne? Ku gjendet ai aset? Në çfarë gjendje është ai aset? Sa është 
jetëgjatësia e ngelur e tij? Sa është vlera e tij? Secila nga këto aspekte në vijim është e  
diskutuar më në hollësi. 

3.2. Me çfarë (asete) ne operojmë? 

Pyetja më thelbësore që një menaxher ose operator i kompanisë së ujit mund të bëjë 
është...cilat asete i posedojmë? Është absolutisht kritike për një kompani për të kuptuar se 
me qka operon. Është e pamundur për të menaxhuar në mënyrë efektive diçka nëse nuk 
dihet se nga çfarë përbëhet ajo "diçka". 

Edhe pse në dukje "me cfarë operojmë" është një pyetje e drejtpërdrejtë, nuk është 
gjithmonë e lehtë për t'iu përgjigjur. Për shembull, gjatë fazës fillestare të këtij 
komponenti të projektit u konstatua se në disa raste regjistrat financiare të aseteve, në 
dispozicion të KRU në Kosovë, nuk ndërlidhen me vizatimet skematike të sistemit të 
furnizimit me ujë, dmth asetet nuk janë të listuara në vizatime apo anasjelltas. Është e 
qartë se një inventar i aseteve nuk ekziston në shumicën e KRU. Këto vështirësi dalin nga 
disa faktorë: disa nga asetet janë nën-tokësore dhe nuk mund të shihen; asetet në 
përgjithësi janë të instaluara në kohë të ndryshme përgjatë një periudhë të gjatë kohore; të 
dhënat në lidhje me asetet e instaluara mund të jenë të vjetra, jo të plota, të pasakta ose të 
humbura; dhe lëvizjet e personelit si në departamentet operative e poashtu ato 
menaxheriale mund të kufizojnë njohuritë historike mbi asetet e sistemit.  

Duke pasur parasysh këto vështirësi ndoshta nuk do të jetë e mundur që të formohet një 
inventar i plotë i aseteve që në herën e parë që një kompani përpiqet që ta bëjë këtë. Është 
e rëndësishme të pranohet se KRU është vetëm duke u përpjekur për të formuar 
inventarin më të mirë të mundshëm që ajo mund ta zhvillojë dhe me kalimin e kohës të 
zhvillojë një qasje për të shtuar apo përmirësuar bazën e të dhënave. 

Për zhvillimin e inventarit fillestar, mund të përdoren disa qasje për të mbledhur të dhëna 
të aseteve dhe këto janë të shënuara më poshtë. Megjithatë, kompania duhet të jetë sa më 
kreative që është e mundur e me qasje të tjera për marrjen e këtyre informacioneve – ajo 
nuk është duke kërkuar një regjistër të përsosur të aseteve. 



 

PJESA 1 

KONCEPTET E MENAXHIMIT TË 
ASETEVE 

 

 

Projekt i financuar nga 
BE, menaxhuar nga 
Zyra Ndërlidhëse e 
Komisionit Evropian në 
Kosovë 

 

17 
 

 

• listat e aseteve të përgatitura si pjesë e vlerësimit të aseteve4  për përfshirjen e 
KRU në vitin 2007 janë një pikë e mirë fillimi.  

• Intervistimi i individëve, duke përfshirë personelin me njohuri të rrjetit të cilët 
kanë dalë në pension, dhe të mblidhen sa më shumë informacione në lidhje me 
kujtimet e mundshme të tyre rreth asaj se cilat asete ishin instaluar dhe kur janë 
instaluar ato. Nëse ka harta të sistemit, këto poashtu mund të përdoren gjatë 
diskutimeve. 

• Ekzaminimi i vizatimeve inxhinierike të ndërtimeve/instalimeve në sistem 

• Observimet vizuele të aseteve mbi-tokësore (p.sh. hidrantëve, pompave, 
pusetave, objekteve të trajtimit) 

• Vlerësimet për asetet nën-tokësore duke përdorur asetet mbi-tokësore si një 
udhëzues (p.sh., duke përdorur pusetat për të vlerësuar lokacionin, madhësinë, 
dhe llojin e tubit në mes të pusetave; duke përdorur lokacionet e valvulave 
izoluese për të vlerësuar lokacionin e tubavenëndheshëmëntoksorë) 

Mund të jenë të nevojshme disa qasje për të pasur një start të mirë sa i përket inventarit të 
aseteve. Kompania duhet të përdorë sa shumë qasje që i konsideron të nevojshme për të 
marrë inventarin më të mirë fillestar të aseteve. 

3.3. Ku gjenden Asetet? 

Pyetja tjetër në përgatitjen e inventarit të aseteve është vendi se ku gjenden ato? Pasi ju e 
dini çfarë ju duhet, është e rëndësishme të dini se ku është lokacioni i tyre. Ky komponent 
përfshin dy hapa: 1) paraqitjen në hartë të aseteve dhe 2) regjistrimin e lokacionit në 
inventar. Sa i përket hartografisë, faktori më i rëndësishëm është që të ketë një pamje 
vizuele të lokacionit të aseteve, në veçanti asetet nëntoksore. Do të ketë nevojë për ndonjë 
lloj të sistemeve hartografike - ose duke përdorur vizatimet ekzistuese të digjitalizuara 
ose Sistemin Informativ Gjeografik (GIS). Faktori më i rëndësishëm është se është shumë 
e dobishme që të përcillen (mbahen shënime) të cilitdo ndryshim të inventarit të aseteve i 
cili mund të përdoret pastaj për të regjistruar dështimet e këtyre aseteve.   

Aspekti i dytë përfshin vendosjen e lokacionit në inventarin e aseteve duke paraqitur 
lokacionin se ku ndodhet ky aset. Në përgjithësi, kjo nënkupton emrin e rrugës, adresën, 
ose lokacionin e objektit si p.sh. dhomëzën e pompës ose objektin për trajtim.Adresat 
duhet të jenë sa më të specifike që të jetë e mundur. Në këtë mënyrë, asetet mund të 
grupohen së bashku në bazë të vendndodhjes së tyre. Është e rëndësishme që grupimi i 
aseteve të bëhet sipas kategorisë së tyre (dmth. të gjitha valvulat, të gjitha hidrantet) dhe 
për nga vendndodhja e tyre (dmth. të gjitha asetet në një rrugë të veçantë.) Në këtë 
mënyrë, kompania mund t’i përgjigjet pyetjeve të ndryshme në lidhje me sistemin e saj, të 
tilla si, "Nëse unë zëvendësojë këtë tub në këtë rrugë, çfarë asete të tjera janë të lidhur me 
atë tub që poashtu do të duhen të zëvendësohen?" "Nëse unë zëvendësojë një komponent 
në objektin e trajtimit, cilat asete tjera mund të ndikohen?" 

                                                           

 
4 Ndërmarrë nga Grant-Thornton në 2007. Këto lista të aseteve tani përdoren si bazë për kontabilitetin e 
aseteve në shumicën e KRU. 
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Në mënyrë alternative vendndodhja e aseteve mund të përcaktohet duke përdorur rrjetin e 
koordinatave të marra nga GPS dhe të cilat janë të përshtatshme për t’u insertuar në GIS. 
Sa i përket rrjetit të gypave - si për ujë dhe atë të ujërave të zeza - sistemi më i mirë është 
që të krijohen nyje në çdo pikë të rëndësishme në rrjet, pra në kryqëzime, valvola, kthesa 
etj. Çdo nyje i ndahet një numër unik reference dhe koordinatat e GPS të regjistruara në 
terren. Ky informacion jo vetëm që është mënyra më e dobishme për të regjistruar 
vendndodhjen e aseteve nën-tokësore por ajo gjithashtu mund të përdoret për modelimin 
hidraulik. Posa të jetë vendosur një herë, sistemi i nyjeve dhe ai i koordinatave mund të 
bëhet një mjet me shumë vlerë për analizim të rrjetit dhe prandaj mund të thuhet se 
ndërmarrja e këtij hap ka një rëndësi të jashtëzakonshme.  

Lokacioni i aseteve duhet të përfshihet së bashku me të dhënat e tjera të inventarit e kjo 
për të mundësuar përpunime të ndryshme të diskutuara më lartë. Metodat e përfshirjes së 
të dhënave në një inventar më tej do të diskutohen në Pjesën 3.7 në vijim. 

3.4. Si është Gjendja e Aseteve? 

Pasi që asetet të janë përcaktuar dhe vendosur në një hartë, është e rëndësishme të dihet 
gjendja e aseteve. Vlerësimi i gjendjes mund të bëhet në mënyra të ndryshme, në varësi të 
aftësive dhe burimeve të kompanisë. Mënyra më e thjeshtë është që kompania të mbledhë 
njerëz që kanë njohuri të tanishme apo historike për sistemin e furnizimit me ujë dhe 
sistemin e ujërave të zeza në zonë. Grupi pastaj mund të zgjedh qasjen e rangimit (ky 
koncept është i njohur si "shërbyeshmëria" dhe disktuohet më në hollësi në Vëllimin 2: 
Pjesa 3.1) dhe të kërkohet pastaj nga grupi për të parë në listën e aseteve dhe çdo aseti t’i 
përcaktohet rangimi duke përdorur metodologjinë e zgjedhur. Kjo qasje përdor 
informacionin më të mirë në dispozicion, por nuk kërkon nga kompanitë për të mbledhur 
të dhëna shtesë për të vlerësuar asetet. 

Si një qasje e një niveli më të lartë ose si një hap tjetër pas vlerësimit fillestar të aseteve, 
kompanitë mund të mbledhin të dhëna mbi gjendjen e aseteve me mjete më të sofistikuara 
dhe të ri-rangojnë asetet. Shembull, një kanal i ujërave të zeza mund të survejohet duke 
përdorur CCTV e kjo për të përcaktuar gjendjen e brendshme në tub. Gypat e ujit mund të 
vlerësohen duke përdorur teknologjinë për zbulim të rrjedhjeve. Sistemi i rangimit ashtu 
siç është përshkruar më lart mund ende të përdoret me këto të dhëna të një niveli më të 
lartë, ose mund të përdoret edhe një sistem më i sofistikuar i numeracionit.  

3.5. Sa është Jetëgjatësia e Mbetur e Aseteve? 
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Të gjitha asetet eventualisht do të arrijnë në fund të jetës së tyre të dobishme, edhe pse 
është e vështirë të vlerësohet saktë jeta e aseteve nën-tokësore. Disa asete do të arrijnë  në 
këtë pikë më shpejt se asetet e tjera. Përveç kësaj, në varësi të llojit të aseteve, ai ose do të 

arrijë atë pikë nga përdorimi 
ose kohëzgjatja e shërbimit. 
Për shembull, një pompë do 
të dobësohet më shpejt nëse 
ajo është përdorur më shumë 
dhe do të zgjasë më shumë, 
nëse ajo është përdorur më 
pak. Mosha aktuale e 
pompës nuk është aq e 
rëndësishme sa sasia e punës 
që kjo pompë ka bërë dhe sa 
mirë është e mirëmbajtur. 
Ndërsa, një tub çeliku do 
amortizohet duke u bazuar 
në gjatësinë e qëndrimit të tij 
nën tokë. Nëse tubi është në 
terren për dekada të tëra ai 
ka pasur kohë të 
konsiderueshme për të qenë 
në kontakt direkt me tokën 

përeth tij e poashtu edhe me ujin që ka qarkulluar përbrenda tij dhe mund të fillojë të 
ndryshket – sikurse rasti me tubin e çelikut të paraqitur në foto.  

Ka shumë faktorë shtesë që do të ndikojnë në jetëgjatësinë e ngelur të asetit. Faktorë të 
tillë si instalimi i dobët, materiale të dëmtuara, mirëmbajtje e dobët, dhe mjedisi gërryes 
do të shkurtojnë jetën e asetit, ndërsa faktorë të tillë si praktika të mirë të instalimit, 
materiale me cilësi të lartë, rutinë e duhur e mirëmbajtjes parandaluese, dhe mjedisi jo-
korrozivë kanë prirje për të zgjatur jetën e një aseti. Për shkak të këtyre karakteristikave 
të vendit, jetëgjatësia e aseteve duhet të shikohet në kontekstin lokal dhe kushtet e 
veçanta të një KRU. Një tub çeliku mund të zgjasë 100 vite në një lokacion të caktuar dhe 
30 vjet në një tjetër lokacion. Më së miri është që për të bërë gjykime mbi jetën e aseteve 
të bazohemi në  përvojën e kaluar, njohurive mbi sistemin, kushtet ekzistuese dhe të 
ardhshme, operimin e mëhershëm dhe të ardhshëm dhe mirëmbajtjen dhe faktorë të 
ngjashëm për përcaktimin e jetëgjatësisë. Në mungesë të ndonjë informacioni më të mirë, 
një kompani mund të përdorë vlerat standarde të paracaktuara si një pikë fillimi. 
Megjithatë, me kalimin e kohës, kompania duhet të përdorë përvojën e vet për të përsosur 
jetëgjatësinë e dobishme të asetit. 

Furnizimi me Ujë Jetëgjatësia 
standarde e 
përdorimit 

Ujërat e Zeza Jetëgjatësia 
standarde e 
përdorimit 

Rezervuarët e 
Shërbimit 

50 – 80 Linjat e kanalizimit 
gravitacional 

80 – 100 

Strukturat e 60 – 70 Pusetat 20 – 50 

Figura 1: Brendësia e tubit që ka pësuar korrozion të lartë - 
përafërsisht 28 vjet i vjetër 
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Impiantit të Trajtimit 

Impianti i trajtimit  
M&E 

15 – 25 Strukturat e stacionit 
të pompimit 

50 

Gypat e ujit (HDPE, 
DI, GRP) 

50 – 100 Stacioni pompues 
M&E 

15 

Strukturat e stacionit 
të pompimit 

60 – 70 Strukturat e 
Impiantit të Trajtimit 

50 

Stacioni pompues 
M&E 

25 Impianti i trajtimit  
M&E 

15 – 25 

Tabela 2: Vlerat tipike standarde të jetëgjatësive të ndryshme për kategori të ndryshme të 
aseteve 

[Shënim: jetëgjatësia e dobishme e përdorimit të tubave me materiale moderne ende nuk 
është e njohur pasi që disa nga materialet e zakonshme të tubave, HDPE dhe GRP, nuk 
kanë qenë në përdorim më shumë se 40-50 vjet. Në veçanti HDPE ka një jetëgjatësi të 
dobishme të shërbimit më shumë se 100 vjet.]    

Shembull, nëse një kompani e caktuar e ujit në mënyrë rutinore ka zëvendësuar një 
klorinues çdo 5 vjet për shkak se kjo ishte jetëgjatësia e asetit, atëherë 5 vjet duhet të 
përdoren si jetëgjatësi e klorinuesit, dhe jo vlera standarde e paracaktuar. Megjithatë, në 
qoftë se kompania kishte një tub të veçantë nën tokë për 20 vjet dhe nuk ka dijeni për sa 
kohë ai tub mund të qëndrojë funksional, atëherë kompania mund të përdorë një 
jetëgjatësi të paracaktuar prej rreth 50 deri në 100 vite. Megjithatë, me kalimin e kohës, le 
të themi 40 viteve, kompania nuk vëren asnjë reduktim në integritetin e tubit, jetgjatësia e 
dobishme mund të rritet në 100 vjet. Nëse kompania fillon të shoh dëmtime, përkeqësime 
të integritetit të tubit (p.sh. prishje të shpeshta për shkak të korrozionit) në vitet 40 të 
përdorimit të tij, ajo duhet të llogarisë se ky tub jetëgjatësine e ka diku rreth 50. 

Për arsyet e mësipërme zhvlerësimi klasik "linear" ashtu sic zakonisht përdoret në 
kontabilitetin e aseteve nuk është relevant si një koncept për menaxhimin e aseteve, 
veçanërisht për asetet nën-tokësore, dmth asetet infrastrukturore, të cilat kanë një 
jetëgjatësi të pacaktuar e të cilat mund të vlerësohen në bazë të të dhënave historike për 
shpeshtësinë e riparimeve ose, në qoftë se ka në dispozicion pajisje të përshtatshme dhe 
burimet, me inspektimi të brendshëm duke përdorur CCTV. 

3.6. Sa është Vlera e Aseteve? 

Në përgjithësi, kur kompanitë e konsiderojnë vlerën e aseteve, ato fillimisht mendojnë për 
koston e instalimit të aseteve. Kjo kosto nuk ka rëndësi tjetër përveç informacionit 
historik. Kostoja e instalimit nuk ka një ndikim të drejtpërdrejtë në atë se sa do të 
kushtonte zëvendësimi i një aseti të caktuar kur ai të ketë arritur fundin e jetëgjatësisë së 
tij. Aseti mund të ndodh që mos të zëvendësohet me të njëjtin lloj të asetit (p.sh. tubi i 
çelikut mund të zëvendësohet me tub HDPE), ose mund të zëvendësohet nga një 
teknologji tërësisht të ndryshme (për shembull, sistemi i klorinimit zëvendësohet nga 
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sistemi dezinfektues ultravjollcë). Për më tepër, shpenzimet e aseteve të ndryshme mund 
të ndryshojnë në mënyrë drastike me kalimin e kohës, si p.sh kostoja e instalimit të tubit 
në vitin 1961 në asnjë mënyrë nuk pasqyron kostot e instalimit të tubit 50 vjet më vonë, 
pra në 2011. Disa çmime mund të rriten, të tilla si materialet p.sh, ndërsa përparimet 
teknologjike mund të kenë ulur kostot tjera. 

Vlera reale e aseteve do të ishte kostoja për të zëvendësuar asetet duke përdorur 
teknologjinë që përdorë kompania për t’i zëvendësuar ato asete e për të marrë të njejtin 
nivel të shërbimit. Nëse kompania tani ka tub të asbest çimentos, por do të zëvendësojë 
ato me tub HDPE, vlera e vërtetë e aseteve është kostoja e zëvendësimit duke përdorur 
HDPE dhe koston e instalimit të ndërlidhur me HDPE. 

Edhe pse ideja pas një vlere të asetit është relativisht e thjeshtë, marrja e kostove për 
shpenzimet e zëvendësimit të asetit merr shumë kohë. Kompanitë mund të mos kenë të 
dhëna dhe ekspertizë për të vlerësuar kostot e zëvendësimit. Në këto raste, kompania ose 
duhet të vlerësojë në mënyrën më të mirë të mundshme ose ta lë të zbrazur këtë pjesë të 
inventarit gjatë fazave fillestare të strategjisë së menaxhimit të aseteve. Kjo e dhënë mund 
të shtohet  më vonë pasi që kompania të ketë informata shtesë ose ekspertizë. 

Nëse do të bëhej vlerësimi, qasjet e mundshme mund të përfshijnë: 

• Nëse së fundmi janë bërë përmirësime në rrjet, të tilla si zëvendësime të 
tubacioneve, mund të përdoren informatat në lidhje me koston për metër gjatësi. 

• Nëse tashmë këtë punë e ka kryer ndonjë KRU tjetër, atëherë mund të përdoren 
kostot e nxjerra nga projekti i tyre. 

• Organizatat/kompanitë që përfundojnë një numër të madh të projekteve të 
ndërtimit gjatë një viti do të mund të jenë në gjendje të japin vlerësime të kostos - 
për shembull kontraktorët e ndërtimtarisë (megjithatë kur përdoren vlerësimet e 
dhëna nga kontraktorët është e rëndësishme që shpenzimet fikse, shpenzimet 
tjera, sigurimi etj të jenë të përfshira në llogaritjen e kostos për njësi). 

Me kalimin e kohës, posa më shumë kompani të fillojnë plotësimin e strategjive të 
menaxhimit të aseteve, mund të formohen grupe të përdoruesve e që do t’u mundësonte 
kompanive që të shkëmbejnë informacione me njëri tjetrin për info të tilla si kostot për 
njësi/shpenzimet për zëvendësim. Si pjesë e projektit aktual për Mbështetje të Mëtejshme 
Institucionale të ZRRUM, do të përpilohen kosto për njësi për një sërë aktivitete të 
investimeve kapitale (p.sh. kostot për ripërtritje të tubacioneve). Këto kosto për njësi do 
të ndihmojnë ZRRUM që të vlerësojë skemat e propozuara të investimeve kapitale të cilat 
janë paraqitur nga KRU në aplikacionet e tyre tarifore dhe të cilat pritet të financohen 
përmes tarifave.   

3.7. Organizimi i Inventarit të Aseteve 

3.7.1. Kategorizimi i Aseteve 

Regjistrat e aseteve ekzistuese, kryesisht të përdorura për qëllime të kontabilitetit 
financiar, nuk bëjnë ndarjen e aseteve sipas kategorisë. Është i nevojshëm 
kategorizimi i aseteve pasi që PMA ofron informata për biznes planin e kompanisë 
e i cili pastaj të njejtat informata i përpunon (shfrytëzon) për shpenzimet e 
planifikuara që përdoret në metodologjinë e përcaktimit të tarifave. Prandaj është e 
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rëndësishme që inventari i aseteve të ndajë dhe nën-ndajë asetet sipas kategorive 
përkatëse për të qenë në pajtueshmëri me kërkesat e dala nga ZRRUM siç janë të 
përcaktuara në Udhëzimet e Kontabilitetit Rregullator (UKRR); këto janë të 
paraqitura në diagramin në vijim. 

 

Figura 2: Organizimi i propozuar i të dhënave mbi asetet në databazën e aseteve 

Prandaj, gjatë krijimit të inventarit të aseteve është e nevojshme që të planifikohet 
kategorizimi i aseteve në atë mënyrë që informacioni mbi menaxhimin e aseteve në 
të gjitha kategoritë e aseteve kryesore lehtësisht të jetë i qasshëm. Kjo është një 
arsye pse përdorimi i një databaze (në krahasim me fletët e thjeshta punuese) është 
alternativa më e mirë për një inventar të aseteve, siç edhe shpjegohet më tej në 
pjesën tjetër.  

3.7.2. Metodat për Menaxhimin e Inventarit të Aseteve 

Ka disa opsione në lidhje se si të menaxhohen të dhënat në inventarin e aseteve. 
Opsionet specifike përfshijnë: 

• Softveri që mund të blehet për inventarin e aseteve  

• Softverin e përgjithshëm të databazave – p.sh. MS Access 

• Softverin e fletëve punuese – p.sh. MS Excel 

Opsioni më i mirë është softveri i projektuar veçanërisht për menaxhimin e aseteve. 
Ky lloj i programit siguron nivelin më të madh të fleksibilitetit në drejtim të 
përdorimit dhe është programuar për të përmbajtur të dhëna mbi inventarin e 
aseteve. Mirëpo, ky lloj i programit është i shtrenjtë dhe mund të ketë nevojë për 
një sistem të fuqishëm kompjuterik për të bërë atë atë kuptueshëm për të gjithë 



 

PJESA 1 

KONCEPTET E MENAXHIMIT TË 
ASETEVE 

 

 

Projekt i financuar nga 
BE, menaxhuar nga 
Zyra Ndërlidhëse e 
Komisionit Evropian në 
Kosovë 

 

23 
 

 

personelin operacional dhe menaxhues dhe do të jetë më i përshtatshëm vetëm në 
kompanitë më të mëdha të ujit. 

Mundësia tjetër, softver i përgjthshëm i databazave duke përdorur për shembull MS 
Access, është shumë më pak i shtrenjtë, por do të kërkojë një angazhim kohor nga 
ana e dikujt në kuadër të kompanisë për të krijuar bazën e të dhënave dhe për ta 
populluar me të dhëna. Ky opsion megjithatë do t’i lejojë kompanisë për sortuar të 
dhënat dhe do të mundësojë që të njejtat të shfrytëzohen. Ky opsion është 
alternativa e rekomanduar për KRU që nuk kanë fonde për sistemet të shtrenjat të 
programeve për inventar të aseteve5. Nëse kompania fillimisht nuk mund të 
zhvillojë një bazë të dhënash për inventarin e aseteve të tyre, ata duhet të zhvillojnë 
një plan për mënyrën se si ata në të ardhmen do të kenë një bazë të dhënash. Për 
shembull, në qoftë se ata kanë nevojë për të blerë kompjutera dhe/ose softver, ata 
duhet të fillojë ndarjen mënjanë të fondeve për këtë qëllim. 

Mundësia tjetër në dispozicion, një inventar në bazë të fletëve punuese 
(spreadsheet) duhet të konsiderohet vetëm si një zgjidhje e përkohshme deri sa 
kompania të mund të marrë një bazë të dhënash (dy opsionet e para). Një fletë 
punuese (spreadsheet) nuk do t’i lejojë kompanisë që me lehtësi të bëjë 
kategorizimin e të dhënave dhe në të njejtën kohë është shumë punë e 
mundimshme për t’u bërë, nuk duhet harruar që përpunimi dhe analizimi i të 
dhënave me këtë metodë nuk është ai që do të kërkohej nga një databazë 
menaxhuese e aseteve. Për shembull, një bazë të dhënash mund të përgjigjet në 
pyetjen, "Jepni një listë të të gjitha tubave në këtë pjesë të qytetit që janë instaluar 
para vitit 1999 që janë të asbest çimentos që kanë pasur të paktën 1 prishje në 10 
vitet e fundit." Kjo listë mund të merret shumë shpejt përmes databazës së duhur. 
Megjithatë, përmes një liste të shkruar me dorë apo një flete punuese (spreadsheet), 
përgjigja në një pyetje si kjo do të jetë një aktivitet shumë i lodhshëm dhe merr 
shumë kohë. 

Çelësi i inventarit është strukturimi i tij për të siguruar informacionin për të cilin 
kompania ka nevojë e që mund të merret lehtësisht. Nëse të dhënat nuk janë 
lehtësisht të arritshme, personeli i kompanisë nuk do ta përdorë atë dhe inventari 
nuk do të ketë vlerën dhe rolin e paraparë. 

3.8. Përmbledhje 

Është e rëndësishme për kompanitë e ujit që të kuptojnë se ata fillimisht nuk kanë nevojë 
të shqetësohen për cilësinë e të dhënave. Hapi më i rëndësishëm është që sa më shpejt të 
jetë e mundur të zhvillojnë të paktën një inventar bazik të aseteve me të gjitha 
karakteristikat e diskutuara më lart. Cilësia e të dhënave mund të përmirësohet me 
kalimin e kohës e me mbledhjen e sa më shumë të dhënave nga kompania dhe kur 
koncepti i menaxhimit të aseteve të jetë më i pranueshëm e më i lehtë për t’u zbatuar nga 
kompania. 

                                                           

 
5 Projekti mbështetës si pjesë të komponentit PMA e ka zhvilluar një databazë të inventarit të Aseteve në 
MS Access. Kjo databazë është në dispozicion në CD e Mjeteve të Menaxhimit të Aseteve. 
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Gjithashtu KRU duhet të jenë të kujdesshëm që të mos e lë veten të mbërthehet në këtë 
hap. Ky hap është i rëndësishëm, por kjo nuk duhet të konsumojë të gjitha energjitë e 
kompanisë. Kompania duhet të plotësojë këtë hap në masën më të mirë të mundshme dhe 
pastaj të kalojë në hapat e ardhshëm. 

Sa i përket planit afatgjatë të menaxhimit të aseteve, kompanitë e ujit duhet të marrin 
parasysh mënyrat në të cilat ata mund të bëjë inventarin më të sofistikuar. Si një 
shembull, mund të fillojë me zhvillimin brenda 5 viteve të një baze të dhënash GIS. 
Kompania mund të fillojë planifikimin dhe të kërkojë fonde për këtë qasje tani në mënyrë 
që brenda pas 5 vitesh të ketë qasje në fonde të mjaftueshme. 
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4. NIVELI I SHËRBIMIT 

4.1. Hyrje 

Deklarata e Nivelit të Shërbimit (NSH) përcakton mënyrën në të cilën kompania e ujit do 
që sistemi të performojë në një plan afatgjatë. Deklarata e Nivelit të Shërbimit (NSH) 
mund të përfshijë çdo komponent teknik, menaxherial, apo financiar që kompania 
dëshiron, për aq kohë sa të gjitha kërkesat rregullatore janë të përfshira. Deklarata e 
Nivelit të Shërbimit (NSH) do të bëhet një pjesë themelore e asaj se si drejtohet sistemi. 

Deklarata e Nivelit të Shërbimit (NSH) nuk duhet, dhe si rregull nuk duhet të kufizohet 
vetëm në standardet minimale të shërbimit të përcaktuara nga ZRRUM. Ka aspekte të 
tjera të shërbimit të një kompanie të ujit që ajo mund të dëshirojë që t’i vendosë si një 
standard dhe që të njejtat t’i komunikojë me personelin dhe konsumatorët e saj. Një 
shembull i një Deklarate të Nivelit të Shërbimit (NSH) që mund të përshtatet për t'u 
përdorur nga një kompani tipike e ujit në Kosovë është paraqitur në Shtojcën 1. 

Rregulla e ZRRUM për Standardet e Shërbimit: Standardet minimale të shërbimit 
janë përcaktuar në Rregullën e ZRRUM R-03/U&K "Rregulla për Standardet Minimale të 
Shërbimit për Ofruesit e Shërbimeve të Furnizimit me Ujë dhe Shërbimet për Ujëra të 
Zeza në Kosovë ". Këto rregulla, që aktualisht janë duke u rishikuar nga ZRRUM, 
mbulojnë parimet e përgjithshme të standardeve të shërbimit, si dhe standardeve specifike 
teknike, duke përfshirë cilësinë e ujit, provizionimin e rrjetit të furnizimit me ujë dhe 
ndërprerjet e furnizimit.   

4.2. Përse Përcaktohet Niveli i Shërbimit? 

Ka dy aspekte të rëndësishme të menaxhimit të aseteve - përcaktimi i nivelit të shërbimit 
që kompania do të përpiqet t’u sigurojë konsumatorëve të saj në planin afatgjatë dhe 
përcaktimin e rrugës më efikase dhe ekonomike për të ofruar këtë shërbim (qasja me 
kosto më të ulët). Prandaj, përcaktimi dhe detajimi i nivelit të shërbimit që kompania do 
të sigurojë është një hap i rëndësishëm në procesin e përgjithshëm. 

Deklarata e Nivelit të Shërbimit (NSH) do të shpalosë shërbimin që kompania dëshiron të 
sigurojë - kjo është mjet shumë aspektesh e që mund të përmbushë një rrjet të gjerë të 
qëllimeve siç janë të paraqitura në vijim. 

• Komunikimi i operimeve të kompanisë te konsumatorët e saj (shtëpiak, industrial 
ose komercial) 

• Përcaktimi i aseteve kritike 

• Sigurimi i mjeteve për vlerësimin e përgjithshëm të performancës së kompanisë 
së ujit 

• Ofrimi i ndërlidhjes së drejtëpërdrejtë në mes të kostove dhe shërbimit 

• Të shërbyerit si udhëzues intern për menaxhmentin dhe personelin operativ të 
kompanisë 

• Sigurimi i të dhënave për raportin vjetor të KRU 

• Pjesë e aplikacionit tarifor që dorëzohet në ZRRUM 
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4.2.1. Komunikimi me Konusmatorë 

Për KRU është e rëndësishme që të komunikojë në mënyrë efektive me 
konsumatorët e saj e kjo për të shmangur konfuzionin, ndjenjat e këqija, akuzat për 
operim jo të duhur, dhe për të bërë të qartë se cilat duhet të jenë pritjet e 
konsumatorëve. 

Si shembull, konsideroni një sistem të furnizimit që ka ndërprerje periodike të ujit. 
Sistemi furnizohet nga një burim i pamjaftueshëm që periodikisht nuk prodhon ujë 
të mjaftueshëm. Megjithatë, edhe në periudha të kërkesës së lartë, sistemi mund t’u 
shërbejë disa konsumatorëve, por jo dhe të tjerëve. Kompania mund të ketë një 
plan për t'u marrë me këtë situatë, duke shpërndarë selektivisht ujin nëpër rrjet në 
atë mënyrë që zona të ndryshme të mos kenë ujë në cilëndo ditë ose pjesë të ditës6. 
Megjithatë, është e rëndësishme që ky plan të jetë i aprovuar nga rregullatori7 dhe 
të jetë i komunikuar në mënyrë efektive me konsumatorët në mënyrë që ata do të 
kuptojnë qasjen që po ndërmerr KRU për ta trajtuar situatën. Një mënyrë që KRU 
mund të arrijnë te ky komunikim është që të paraqesin qasjen e tyre si pjesë të 
Deklaratës së Nivelit të Shërbimit (NSH). Kjo deklaratë mund të theksojë, "Në rast 
të një ndërprerje, kompania do të shpërndajë furnizim me ujë në mënyrë që asnjë 

zonë të mos ngelet pa furnizim me ujë më shumë se 1 ditë. Rotacioni i alokimit të 

ujit do të dakordohet me ZRRUM dhe të do të publikohet në faqen e internetit të 

KRU në mënyrë që konsumatorët të dinë se kur do të kenë ose nuk do të kenë 

furnizim me ujë." 

4.2.2. Përkufizimi i Aseteve Kritike 

Deklarata e Nivelit të Shërbimit (NSH) mund të jetë një faktor në përcaktimin e 
aseteve kritike. Pyetjen të cilën duhet bërë një kompani për përcaktimin e 
kritikalitetit të secilit aset është "nëse ky aset do të dështonte a do të kishte ndikim 
në Deklaratën e Nivelit të Shërbimit (NSH)?" ...Nëse po, aseti është një aset kritik.  

Një shembull se si mund Deklarata e Nivelit të Shërbimit (NSH) mund të ndikojë 
në kritikalitetin është në rastin kur Deklarata e Nivelit të Shërbimit (NSH) e 
kompanisë përfshinë klauzolën “konsumatorët do të kenë furnizim me ujë 99% të 
kohës”. Nëse sistemi ka vetëm një burim uji, burimi do të jetë një aset kritik për 
kompaninë. Kompania duhet të mbajë burimin operacional në çdo kohë në mënyrë 
që të përmbushë këtë kriter. Konsiderata të mëtejshme në lidhje me kritikalitetin 
diskutohen në pjesën tjetër.  

4.2.3. Mjet për Vlerësimin e Performancës së Përgjithshme të Kompanisë 

Nëse së paku disa nga faktorët e NSH përfshijnë njësi të matshme, kompania mund 
të mbajë të dhëna mbi atë se si ata janë duke përmbushur këto kritere dhe ta 
përdorin të njejtën si masë në vlerësimin e përgjithshëm të operimeve. Për 

                                                           

 
6 Si shembull mund të marrim rastin e regjionit të Mitrovicës ku uji shpërndahet në zona të ndryshme 
duke u bazuar në një orar të planifikuar. 
7 Në përputhje me Ligjin e ZRRUM 03/L-086, pjesa B – “Përjashtime për Ofruesin e Shërbimit” 
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shembull, konsideroni një KRU e cila përfshinë në NSH masat e paraqitura në 
vijim: 

• pajtueshëmri 100% me standardet e cilësisë së ujit të pijshëm. 

• furnizim 24 orë për të gjithë konsumatorët dhe pa ndërprerje të planifikuara të 
furnizimit. 

• UPF tregon trend të zvogëlimit me cakun prej 30% deri në vitin 2020. 

Të gjitha këto njësi janë të matshme në qoftë se kompania mbledh të dhënat e 
duhura. Supozojmë se kompania ka të dhënat e mëposhtme nga viti i saj i fundit i 
operacionit: 

• Dështimet e cilësisë së ujit prej 2.5% të mostrave të testuara. 

• Ndërprerje të furnizimit gjatë 3 muajve të verës nëpër fshatra 

• UPF i reduktuar nga 56% në 50% 

Bazuar në këto të dhëna, kompania ka arritur disa, por jo të gjithë faktorët e NSH. 
Në këtë shembull kompania ka arritur zvogëlimin e trendit të UPF, por nuk arriti të 
përmbushë kërkesat për të siguruar furnizimin 24 orë me ujë për të gjithë 
konsumatorët dhe gjithashtu nuk arriti të përmbushë rregullat e cilësisë së ujit. 
Kompania do të duhet të analizojnë këto rezultate në drejtim të menaxhimit të 
aseteve për të përcaktuar se çfarë mirëmbajtje e asetit ose investim do të jetë i 
nevojshëm në mënyrë që të plotësojë kërkesat e nivelit të shërbimit. Kjo do të ketë 
një ndikim të drejtpërdrejtë në shpenzimet e parashikuara të kompanive të cilat 
duhet të paraqiten në PMA. 

4.2.4. Ofron Lidhjen e Drejtpërdrejtë në mes Shpenzimeve dhe Shërbimeve 

Ka një lidhje të drejtpërdrejtë midis nivelit të ofruar të shërbimit për konsumatorin 
dhe të kostos. Kur një NSH e lartë është e paracaktuar/paraparë, ka të ngjarë që 
kostoja të rritet për konsumatorët. Kjo marrëdhënie ofron një mundësi për 
kompaninë e ujit që të ketë një dialog të hapur me konsumatorët e saj në lidhje me 
NSH e dëshiruar dhe shumën të cilën konsumatorët janë të gatshëm të paguajnë për 
këtë nivel të shërbimit ose rritjes së nivelit të shërbimeve. Për shembull, 
konsumatorët mund të ankohen për ndotjen estetike në ujë - ato dukuri që 
shkaktojnë probleme në shije, erë, ose ngjyrë të ujit, por jo shqetësime 
shëndetësore - dhe dëshirojnë që këto dukuri të menjanohen. Kompania e ujit mund 
të instalojë pajisje trajtuese për të hequr këta ndotës, por, pasi që rritja kapitale e 
këtij lloji drejtpërdrejt do të ndikojë në llogaritje të tarifave, kjo do t’i kushtojë çdo 
konsumatori më shumë për pagesat e tyre mujore. Kompania e ujit mund të ketë 
një dialog me komunitetin për të shpjeguar se çfarë trajtimi do të sillte, cila do të 
ishte cilësia e ujit pas këtij trajtimi, dhe sa do t’i kushtonte kjo konsumatorëve. Pas 
diskutimeve, konsumatorët mund të ofrojnë një mendim në lidhje me atë nëse ato 
janë ose nuk janë të gatshëm që të paguajnë për trajtimin shtesë. Në këtë mënyrë, 
NSH përcakton shërbimet e dëshiruara dhe jep informacion për konsumatorët në 
lidhje me atë se cilat do të jenë kostot e NSH së tyre. 
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4.2.5. Shërben si një Udhezues i Brendshëm për Operimin dhe Menaxhmentin 
e Kompanisë  

Është shumë më e lehtë për të vepruar ose për të menaxhuar një sistem të 
kompanisë kur personeli operativ dhe ai i mirëmbajtjes e poashtu edhe personeli 
menaxhues i kuptojne objektivat operative. Definimi i NSH përcakton këto 
objektiva për kompaninë. Këto objektiva i mundesojnë personelit operativ që të 
ketë një kuptim më të mirë të asaj që është e dëshiruar prej tyre dhe menaxhmenti 
ka një kuptim më të mirë se si të përdorin personelin dhe burimet e tjera në mënyrë 
më efikase dhe efektive. Kontrollimi se si dhe në cilin nivel kompania si një tërësi 
është duke arritur objektivat e NSH i mundëson menaxhmentit që të bëjë 
ndryshime të nevojshme në caktimin e resurseve, nëse ka nevojë, nga një detyrë në 
tjetrën me qëllimin e vetëm për të arritur të gjitha caqet në mënyrën më efektive të 
mundshme. 

4.2.6. Ofron të Dhëna për Raportin Vjetor 

Nëse kompania regjistron të dhënat në lidhje me atë se sa mirë është duke i 
përmbushur kriteret e NSH në baza të rregullta, ajo mund të përdorë këtë 
informacion për të përgatitur një raport vjetor në lidhje me mënyrën se si kompania 
i ka përmbushur këto kritere gjatë rrjedhës së një viti. Ky informacion mund t'i 
paraqitet rregullatorit, komunës si dhe konsumatorëve përmes mediave në 
dispozicion si p.sh. faqes së internetit të kompanisë. Kjo ofron mundësi për të 
gjitha palët e interesuara për të dhënë reagime mbi performancën e kompanisë në 
lidhje me NSH dhe të kërkojnë përmirësime nëse është e nevojshme. Përmirësime 
të tilla, natyrisht, kanë një ndikim mbi kostot. 

4.2.7. Është pjesë e Aplikacioneve të Tarifave në ZRRUM 

Aplikacionet tarifore të kërkuara nga ZRRUM do të duhet që të justifikojnë të 
gjitha investimet e propozuara të financuara nga burimet e vetë kompanisë dhe të 
përfshihen në tarifa. Në rastet kur NSH e propozuara nga kompania janë më të 
avancuara/ngritura se sa kërkesat e paracaktuara nga legjislacioni primar dhe 
sekondar i ZRRUM, kompania në mënyrë të qartë duhet të demonstrojë përfitimet 
e konsumatorëve nga investimet e tilla. 

4.3. Niveli i Shërbimit dhe Investimet Kapitale 

Niveli i përcaktuar i shërbimit ka një ndikim të drejtpërdrejtë në koston e ofrimit të 
shërbimeve. Për të ruajtur NSH duhet të ketë shpenzime për mirëmbajtje kapitale të 
përshtatshme për ato asete që janë kritike për ruajtjen e NSH. Nëse NSH duhet të 
përmirësohet atëherë do të duhet të ketë investime në bazën e aseteve për të siguruar NSH 
të ngritur. Ky koncept, dhe se si ai ndërlidhet me kërkesat sipas kontabilitetit rregullator 
të miratuar nga ZRRUM që nga viti 2008/9, është i ilustruar në diagramin në vijim: 



 

PJESA 1 

KONCEPTET E MENAXHIMIT TË 
ASETEVE 

 

 

Projekt i financuar nga 
BE, menaxhuar nga 
Zyra Ndërlidhëse e 
Komisionit Evropian në 
Kosovë 

 

29 
 

 

 

Figura 3: Niveli i Shërbimit dhe ndikimi në shpenzimet kapitale 

Kompanitë duhet të kuptojnë se sa ato do të duhet të investojnë në asetet e tyre për të 
ruajtur nivelet e shërbimit. Në vendosjen e tarifave Rregullatori duhet të sigurojë që 
investimet e planifikuara për mirëmbajtjen kapitale janë të mjaftueshme, por jo shumë të 
larta në mënyrë që mos të ndikojnë që tarifat të ngriten në nivele më të larta. Prandaj, në 
planifikimin e menaxhimit të aseteve të gjitha investimet e propozuara duhet të jenë të 
ndara sipas kategorive të ilustruara më lart dhe sipas lidhjes së NSH të potencuar në 
PMA. 

Për shembull: Zëvendësimi i një pjese të rrjetit të tubacionit të furnizimit me ujë në të 
cilin kanë qenë të nevojshme riparime të shpeshta, kjo do të trajtohej si përtëritje e 
infrastrukturës. Zgjerimi i një fabrike për përpunimin e ujit për të plotësuar kërkesën në 
rritje do të kategorizohet si rritje kapitale. Zëvendësimi i një tubi ekzistues në të cilin 
kanë qenë të nevojshme riparime të shpeshta, me një tub me diametër më të madh për të 
përmbushur kërkesat e ardhshme mund të konsiderohet si pjesërisht përtëritje e 
infrastrukturës e pjesërisht si rritje kapitale dhe alokimi për secilën kategori duhet që të 
përcaktohet në mënyrë të qartë.  
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Thënë si përmbledhje, shpenzimet kapitale për mirëmbajtje dhe rritje të NSH janë 
outputet (rezultatet) kryesore të PMA. Pa krijimin e niveleve të shërbimit nivelet e 
shpenzimeve për mirëmbajtje kapitale dhe shpenzimet për rritje kapitale nuk mund të 
përcaktohen/vendosen. Prandaj, një hap vendimtar në menaxhimin e aseteve është që të 
krijohen dhe të dakordohen deklaratat e nivelit të shërbimit për secilën KRU.  

4.4. Si mund të përfshihen konsumatorët në NSH? 

Idealisht, konsumatorët e kompanisë do të përfshihen në mënyrë aktive në zhvillimin e 
NSH. Në praktikë është e vështirë për të siguruar përfshirjen e konsumatorëve në NSH 
dhe në të vërtetë konsumatorët nuk mund t’i kuptojnë disa prej koncepteve të përfshira. 
Për shembull, konsumatorët nuk mund të kuptojnë se dështime/prishje/rrjedhje për 
kilometër mund të jenë të pranueshme para se tubi të zëvendësohej. 

Në anën tjetër, përfshirja e konsumatorëve mund të bëhet përmes përfaqësimit të 
komunitetit si p.sh. përmes KKK të themeluara nga ZRRUM në secilin regjion të KRU 
ose përmes angazhimit të komunave në zonën e shërbimit, e në të cilin rast më së miri do 
të ishte që të kërkohej për inpute specifike në lidhje me temat që ndikojnë drejtpërsëdrejti 
në konsumatorë dhe për të cilat ata do të kishin një kuptueshmëri të arsyeshme të kostos 
sociale dhe ekonomike të ndërlidhura me atë/ato tema. Një shembull mund të jetë afati i 
paralajmërimit për pengesa të planifikuara, jo emergjente ose të pa-planifikuara të 
furnizmit ose ofrimit të shërbimeve. Në këtë rast, është e rëndësishme që të kuptohet se 
cila dhe kur do të ishte mënyra me e mirë e njoftimit të tyre. 

4.5. A mund të Ndyrshojë NSH Me Kalimin e Kohës? 

Ngjashëm me PMA e përgjithshme që do të ndryshojë dhe të përshtatet me kalimin e 
kohës, NSH do të duhej që të përshtatet me kalimin e kohës. Ky rregullim mund të 
kërkohet për shkak se kompania mund të zbulojë se është shumë e kushtueshme për të 
operuar sistemin në nivelet e përcaktuara më parë dhe se investimet e propozuara janë 
hedhur poshtë si shumë të shtrenjta nga ana e ZRRUM (në Kosovë ZRRUM merr 
vendimin përfundimtar për çdo plan të shpenzimeve kapitale të KRU), ose përshtatja 
mund të jetë e nevojshme për shkak të rregullave të reja të cilat kërkojnë ndryshime, 
përveç kësaj, konsumatorët mund të mendojnë/ndjejnë se ata dëshirojnë një nivel të tjetër 
të shërbimit. Për shembull, kompania mund të mos jetë në gjendje që të sigurojë hidrante 
zjarri të mjaftueshme për të siguruar mbrojtje nga zjarri për të gjithë konsumatorët. 
Konsumatorët mund të vendosin që ata janë të gatshëm të paguajnë për përmirësime në 
sistemin e ujësjellësit për të siguruar mbrojtje nga zjarri. Në këtë rast, NSH mund të ketë 
nevojë që të rishikohet për të reflektuar faktin që "të gjithë konsumatorët kanë për të 
marrë mbrojtje nga zjarri". 
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5. ASETET KRITIKE 

5.1. Hyrje 

Jo të gjitha asetet janë njësoj të rëndësishme për funksionimin e një KRU; disa asete janë 
shumë kritike për operim dhe disa të tjera nuk janë fare kritike. Disa asete ose lloje të 
aseteve mund të jenë kritike në një lokacion, por jo kritike në një tjetër; për shembull, një 
klorinues mund të jetë një aset i rëndësishëm sepse është primar dhe i vetmi mjet për 
dezinfektimin e ujit dhe dihet se në burimin e ujit së fundmi kishte ndotje të madhe 
mikrobiologjike. Ndërsa, në një pjesë tjetër të rrjetit një klorinues nuk konsiderohet si aset 
kritik sepse ka një sistem alternativ të klorinuesit e poashtu edhe pjesë rezervë për të 
rregulluar me shpejtësi klorinuesin e prishur.  KRU duhet të ekzaminojnë asetet e tyre me 
shumë kujdes për të përcaktuar se cilat asete janë kritike dhe pse. 

5.2. Përcaktimi i Kritikalitetit 

Në përcaktimin e kritikalitetit, dy pyetje janë të rëndësishme: E para është se sa ka të 
ngjarë që aseti të dështojë dhe e dyta është se cila do të ishte pasoja nëse aseti dështon. 
Kritikaliteti ka disa funksione të rëndësishme, si p.sh. i mundëson një kompanie që të 
menaxhojë rrezikun e saj dhe ta ndihmojë atë në përcaktimin se ku duhet t’i shpenzojë 
fondet e kufizuara operative dhe ato të shpenzimeve të mirëmbajtjes kapitale. 

Si hap i parë në përcaktimin e kritikalitetit, një kompani duhet të shikojë në atë që di në 
lidhje me mundësinë/probabilitetin që një aset i caktuar ka gjasa që do të dështojë. Të 
dhënat në dispozicion për të ndihmuar në këtë përcaktim janë: mosha e aseteve, vlerësimi 
i gjendjes, historia e dështimit, njohuritë historike, përvojat me atë lloj të aseteve në 
përgjithësi, dhe njohuri në lidhje me mënyrën se sa ka gjasa që lloji i aseteve në fjalë të 
dështojë. Një aset mund të ketë shumë gjasa që të dështojë në qoftë se ai është i vjetër, ka 
një histori të gjatë të dështimit, ka dështime të regjistruara në lokacione tjera, dhe ka 
rangim të ulët të shërbyeshëmrisë8. Një aset mund të ketë shumë më pak gjasa të dështojë 
në qoftë se është i ri, është shumë i besueshëm, ka pak ose aspak histori të dështimit, 
është mirëmbajtur në mënyrë adekuate dhe ka një rangim të mirë ose të shkëlqyer të 
shërbyeshmërisë. 

5.2.1. Probabiliteti i Dështimit (avarisë) së Asetit 

Paragrafët e mëposhtëm përshkruajnë secilën nga komponentet që mund të 
drejtojnë në përcaktimin e probabilitetit të dështimit. Çdo informacion shtesë apo 
burime që një kompani ka për të plotësuar këto komponente duhet gjithashtu të 
konsiderohen. 

• Vjetërisa e Asetit: Mosha e asetit mund të jetë një faktor në përcaktimin e 
probabilitetit të dështimit, por nuk duhet të jetë i vetmi faktor. Me kalimin e 
kohës, asetet zakonisht përkeqësohen, ose nga përdorimi ose nga kushtet fizike 

                                                           

 
8 Shërbyeshmëria është koncept i menaxhimit të aseteve që më në gjërësi do të diskutohet në Pjesën 2; 
definohet si produkt i gjendjes dhe performancës së asetit.  
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të tilla si ndërveprimi me ujin ose tokën, dhe kanë më shumë gjasa që të 
dështojnë. Nuk ka "moshë magjike" në të cilën një aset mund të pritet që të 
dështojë. Jeta e dobishme e një aseti është e lidhur shumë me kushtet e 
përdorimit, sasinë e mirëmbajtjes, teknikat origjinale të ndërtimit, si dhe llojin 
e materialit që është i ndërtuar. Një pjesë e tubit të ndërtuar nga hekuri i butë 
ose ai më i fortë mund të zgjasë 75 deri në 100 vjet në një lokacion (vend të 
instalimit), 150 vjet në një tjetër, dhe 50 vjet në një tjetër. Në vend se të bëhet 
parashikimi i vetëm i probabilitetit të dështimit, mosha duhet të plotësohet 
edhe me informacione të tjera. Për shembull, duke pasur parasysh të njëjtët 
faktorët: rangim i dobët i shërbyeshmërisë, 3 dështime në 5 vitet e fundit, 
teknikat e ndërtimit të dobët të marra për dy vjetërsi të ndryshme prej 5 vjet 
dhe 50 vjeç, në këtë rast aseti që është 50 vjeçar ndoshta do t'i jepet një 
probabilitet më i lartë i dështimit se atij që është 5 vjet i vjetër.  
 
Nëse nuk ka probleme të tjera me një aset se sa vetëm mosha e tij, mundësia e 
dështimit ende mund të jetë relativisht e ulët edhe nëse aseti është mjaft i 
vjetër. Për shembull, në qoftë se rrjeti ka një tub çimentoje asbesti në tokë që 
ishte instaluar si duhet, duke përdorur materiale të mira dhe ai kurrë nuk ka 
pasur një histori të dështimit, edhe pse është 75 vjeç, ai nuk ka nevojë të ketë 
një probabilitet të lartë të dështimit. 
 

• Gjendja e Asetit: Një nga faktorët më të rëndësishëm në përcaktimin e 
probabilitetit të dështimit të një aseti është gjendja e asetit. Me përkeqësimin e 
gjendjes së asetit, ai do të ketë gjithnjë e më shumë gjasa që të dështojë. Është 
e rëndësishme, pra, që të bëhen përpjekjet më të mira të mundshme për të 
dhënë një vlerësim të arsyeshëm të gjendjes së aseteve. Vlerësimi i gjendjes 
duhet gjithashtu të përditësohet me kalimin e kohës, në mënyrë që kritikaliteti 
gjithashtu të mund të rifreskohet. Aseteve që u është dhënë një vlerësim i 
dobët apo modest i gjendjes kanë më shumë gjasa që të dështojnë krahasuar 
me asetet që kanë rangim të mirë ose të shkëlqyer. Kur gjendja aseteve është e 
kombinuar me faktorë të tjerë, kompania mund të fillojë që të bëjë parashikime 
në lidhje me probabilitetin e dështimit të një aseti të caktuar. 

 
• Historia e Dështimeve: Është e rëndësishme që të monitorohet se kur asetet 

dështojnë dhe të regjistrohet lloji i dështimit që ka ndodhur. Ky informacion 
duhet të jetë sa më specifik që të jetë i mundur e kjo për të ndihmuar 
kompaninë që të regjistrojë se kur ka dështuar aseti (ose të paktën kur është 
zbuluar dështimi), si është përcaktuar dështimi (raporti i konsumatorëve, 
vëzhgim nga operatori, mungesë e shërbimit në atë pjesë të sistemit, etj) lloji i 
dështimit (këputje, dështim mekanik, rrjedhje të vogla), lokacioni i veçantë i 
dështimit, dhe çdo vëzhgim nga terreni që mund të ndihmojë në shpjegimin e 
dështimit (mungesa e shtrojës së rërës, rrëshqitje e tokës, mbi ngrohje, etj.). 
Kompanitë duhet të regjistrojnë historinë e dështimit për të gjitha kategoritë e 
aseteve. 
 
Dështimi nga e kaluara nuk është plotësisht një parashikues i dështimeve të 
ardhshme, por ai mund të sigurojë disa tregues të probabilitetit të dështimit në 
të ardhmen, veçanërisht në qoftë se informacioni i detajuar mbi dështimet 
është mbledhur dhe shqyrtuar. Nëse aseti ka dështuar për shkak se ndërtimi i 
tij ishte i dobët, ose tubi ishte gërryer nga korrozioni rëndë, ka gjasa që përsëri 
të dështojë nëse nuk ndërmerret ndonjë masë për të korrigjuar problemin. 
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Nëse aseti ka dështuar për shkak se gjatë ndërtimit aksidentalisht tubit i është 
thyer ndonjë copëz, nuk ka gjasa që të dështojë përsëri në qoftë se ky ishte i 
vetmi dështim që tubi kishte pasi që punët ndërtimore në këtë zonë kishin 
përfunduar. Nëse një tub ka dështuar disa herë në vitet e fundit, do të kishte 
më shumë gjasa që të dështojë. Nëse tubi nuk kishte dështuar kurrë, do të 
kishte më pak gjasa të dështojë. 
 

• Njohuria Historike: Nëse kompania ka ndonjë njohuri shtesë në lidhje me 
asetin, ajo duhet ta konsiderojë atë në analizën e probabilitetit të dështimit. 
Lloji i informacionit mund të përfshijë njohuri të praktikave të ndërtimit të 
përdorura nga kompania në kohën e ndërtimit të sistemit ose njohuri mbi 
materialet e përdorura në sistem. 

• Përvojat e Përgjithshme me Asetin: Edhe pse mundësia e dështimit është 
specifike sipas lokacionit, disa udhëzime lidhur me probabilitetin e dështimit 
mund të fitohen duke e shqyrtuar përvojën me atë lloj të aseteve në përgjithësi. 
Për shembull, në qoftë se ka një histori se një lloj i caktuar i pompës ka 
dështuar shpesh pas 2 viteve të përdorimit, dhe një sistem ka po atë lloj të 
pompës dhe aktualisht është 18 muaj e vjetër, asetit mund t’i jepet një 
probabilitet më i lartë i dështimit sesa nëse nuk do të ekzistonte një përvojë e 
përgjithshme më këtë lloj të pompës. 
 

• Njohuri mbi Gjasat që ka Aseti për të Dështuar: Dështimi i astetit mund të 
definohet si në vijim9: "Dështimi definohet si pamundësia e një aseti që të 
kryejë atë që përdoruesi pret që të kryehet prej këtij aseti." Në këtë drejtim, 
dështimi i asetit mund llogaritet se ka ndodhur sa herë që aseti nuk është në 
gjendje për të përmbushur nivelin e shërbimit operativ që kompania dëshiron. 
Për shembull, një ujëmatës mund të ndodh që lexon shpenzimin e ujit, por 
lexon për 25% me pak se që duhet. Nëse në NSH deklarohet se “të gjithë 
ujëmatësit do të lexojnë përbrenda një norme të saktësisë prej 10%” atëherë ky 
ujëmatës që lexon për 25% më pak ka dështuar si aset, edhe pse është ende 
funksional. Ky nuk është një dështim në kuptimin e plotë të fjalës – dmth 
ujëmatës që ka rrjedhje ose që është i bllokuar – por ka dështuar në kuptimin 
se ai nuk është duke përmbushur pritjet operative. 
 
Dështimi në kuptimin më klasik varet nga lloji i aseteve. Asetet pasive (të tilla 
si tubacionet) prishen me kalimin e kohës dhe asetet aktive (pompa, motore) 
prishen me përdorim. Asetet pasive dhe aktive nuk do të dështojnë në të 
njëjtën mënyrë kështu që ato duhet të konsiderohen ndryshe. 
 
Në rastin e aseteve pasive, faktorët që kontribuojnë e që mund të shkaktojnë 
një dështim, përfshijnë: karakteristikat e tokës, nivelin e ujërave nëntokësore 
dhe karakteristikat e tyre, ngarkesat fizike, kushtet e shtratit, atributet e tubit, 
korrozioni i brendshem, kushtet e temperaturës dhe çështjet operacionale (për 
forcat shtypese në tubacione). Një kompani duhet të shqyrtojë rrethanat e saj 
individuale për të parë se cilat nga këto mekanizma mund të funksiojne në 

                                                           

 
9 Ashtu siq është definuar në Reliability-Centered Maintenance by John Moubray, publikuar nga 
Industrial Press; botimi i 2 (Prill 1997) 
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rastin e saj të veçantë. Nëse sistemi i është nënshtruar kushteve ekstreme të 
motit, gypat mund të thyhen për shkak të ngrirjes. Nëse sistemi instalohet me 
teknika të dobëta te ndërtimit, tubi mund të dështojë për shkak të mbështetjes 
së dobët të tubit në tokë ose për shkak të shtratit të pamjaftueshëme e që do t’i 
mundësojë shkëmbinjëve që të dëmtojnë tubin. Në qoftë se tokat janë tepër 
gërryese (korezive) për tubin, dështimet mund të ndodhin për shkak të 
korrozionit të murit të tubit e që do të rezultojë me vrima në tub. Pasi 
kompania ta kuptojë se si asetet e saj mund të dështojnë si dhe kur mund të 
ndodh kjo, ajo mund të përcaktojë se sa ka gjasa që edhe asetet tjera mund të 
dështojnë. 
 
Në rastin e aseteve aktive, mekanizmat për dështim mund të jenë të 
ndërlidhura me orët e shumta të përdorimit ose mungesës së mirëmbajtjes 
parandaluese, kushteve klimatike,  zëvendësimit të pjesëve të prishura, 
shtrirjes së parregullt dhe sasisë së vajosjes ose ftohjes së pjesëve.  

Faktorët e diskutuar më lart mund të merren së bashku për të parashikuar se sa ka 
gjasa që një aset të dështojë. Vlerësimi mund të jetë një vlerësim i thjeshtë, le të 
themi, në një shkallë nga, 1-6 ose mund të jetë edhe më i sofistikuar. Aftësia për të 
prodhuar një vlerësim dështimi më të sofistikuar është e varur nga sasia dhe cilësia 
e të dhënave të disponueshme. Mund të jetë e nevojshme që të fillohet me një 
analizë më themelore dhe pastaj të rritet sofistikimi me kalimin e kohës dhe pasi 
menaxhmenti dhe operatorët e kompanisë të kenë fituar më shumë njohuri dhe 
përvojë në lidhje me atë se çfarë informacione duhet të grumbullohen dhe të 
vlerësohen - shih Pjesën 2: Pjesën 5.2.1. 

5.2.2. Pasojat në Rast të Dështimit të Asetit 

Sa i përket pasojave të dështimit, është e rëndësishme të merren në konsideratë të 
gjitha kostot e mundshme të dështimit. Kostot përfshijnë: koston e riparimit, koston 
sociale që ndërlidhet me humbjen e asetit, kostot e riparimit/zëvendësimit në lidhje 
me dëmin kolateral të shkaktuar nga dështimi, kostot ligjore në lidhje me dëmin 
shtesë të shkaktuar nga dështimi, kostot e mjedisit të krijuar nga dështimi, dhe çdo 
kosto tjetër të ndërlidhur apo humbje e aseteve. Pasoja e dështimit mund të jetë e 
lartë nëse cilado nga këto kosto janë të konsiderueshme ose nëse ka disa prej këtyre 
kostove që do të shkaktohen nga një dështim. Në vijim do të diskutohet më në 
hollësi secili nga këta faktorë. 

• Kostoja e Riparimit: Kur një aset dështon, do të jetë e nevojshme që në një 
farë mënyre të rregullohet ai aset. Varësisht nga lloji dhe shkalla e dështimit 
të aseteve, riparimi mund të jetë i thjeshtë ose më i gjerë. Një rrjedhje e vogël 
në një tub mund të riparohet me një morsetë. Një pompë klorinuese mund të 
zëvendësohet me një pompë rezervë apo ndoshta brenda pompës mund të 
zëvendësohet diafragma. Një dështim i një burimi të ujit (shpim i thellë) 
mund të jetë shumë më kompleks dhe të kërkojë më shumë mund për t’u 
riparuar. Kostoja e riparimit të asetit duhet të konsiderohet në analizën e 
pasojës së dështimit. Nëse aseti mund të riparohet lehtë dhe pa kosto të lartë, 
atëherë ka një pasojë të ulët. Nëse kostoja e riparimit është më e lartë, atëherë 
pasoja e dështimit është edhe më e madh. 
 

• Kostot Sociale që Ndërlidhen me Humbjen e Asetit: Kur një aset dështon, 
kjo mund të rezultojë me shqetësim për konsumatorët. Në disa raste, ky 



 

PJESA 1 

KONCEPTET E MENAXHIMIT TË 
ASETEVE 

 

 

Projekt i financuar nga 
BE, menaxhuar nga 
Zyra Ndërlidhëse e 
Komisionit Evropian në 
Kosovë 

 

35 
 

 

shqetësim mund të jetë i vogël, ndërsa në raste të tjera, kostot sociale mund të 
jenë shumë më të larta. Nëse një tub duhet të riparohet në një zonë banimi, 
mund të ndodh që si pasojë e kësaj një numër i konsumatorëve do të ngelin pa 
furnizim me ujë për një periudhë të shkurtër kohe. Kjo ndërprerje do të 
shkaktonte një shqetësim, por nuk do të ishte një situatë e rëndë. Nga ana 
tjetër, në qoftë se rrjeti ka shumë pak valvula ndarëse që do të rezultonte me 
ndalje të komplet furnizimit (mbyllje të rrjetit) shqetësimi i një numri të madh 
të konsumatorëve të prekur do të ishte shumë i madh. Në shembullin e parë 
(riparim i thjeshtë në zonë banimi që rezulton me pengesë në furnzim vetëm 
për disa konsumatorë), kostoja e pasojës së dështimit në lidhje me koston 
sociale është e ulët. Në rastin e dytë ku i gjithë sistemi duhet të mbyllet për të 
bërë ndonjë riparim, kostoja e pasojave që lidhet me kostot sociale është 
shumë më e lartë. 
 

• Kostot e Riparimit/Zëvendësimit që ndërlidhen me Dëmin e Përbashkët 
të Shkaktuar nga Dështimi: Kur një aset dështon, në disa raste mund të 
shkaktohen dëme për asetet e tjera që nuk ndërlidhen me sistemin e ujit ose 
atë të ujërave të zeza. Shembuj të këtij lloji të dëmit përfshijnë: një tub 
furnizues me ujë dështon e që si rezultat i kësaj është përmbytja dhe dëmet në 
themelet e ndonjë ndërtese ose shtëpie ose mund të shkaktojë që edhe pjesë të 
mëdha të rrugës të shemben. Dëmi nga dështimi i tubit, pa ndonjë ndërtesë 
pranë, do të ishte minimal.  
 
Një shembull tjetër mund të jetë një tub i kanalizimit nga dëmtimi i të cilit do 
të kishim rrjedhje të ujërave të zeza në ndonjë shtëpi, kopsht ose mjedise 
shkollore. Në një rast të tillë, do të nevojitej pastrim i konsiderueshëm për të 
ri-kthyer në gjendjën e mëparshme atë ndërtesë, shtëpi ose pronë. Kompania 
do të mbahet përgjegjëse për këtë dëm kolateral, kështu që kostot që 
ndërlidhen me këtë lloj të dështimit duhet të merren parasysh në vlerësimin e 
kostove të pasojës së dështimit. 
 

• Kostot Ligjore që Ndërlidhen me Dëmtimin Shtesë që Shkaktohet nga 
Dështimi:  Në disa raste, individë apo biznese mund të padisin kompaninë 
për dëmet ose lëndimet e shkaktuara nga një dështim i aseteve. Këto kosto do 
të jenë shtesë e kostove të riparimit dhe zëvendësimit të pronave ose aseteve 
tjera të dëmtuara. Për shembull, nëse një shofer është duke vozitur dhe godet 
një pusetë të pa-mbuluar duke shkaktuar dëme dhe lëndime, shoferi mund të 
padisë kompaninë për të mbuluar kostot që lidhen me dëmet dhe lëndimet e 
shkaktuara. 
 

• Kostot Ambientale që Ndërlidhen me Dështimin:  Disa lloje të dështimeve 
të aseteve mund të shkaktojnë implikime mjedisore. Shpenzimet lidhur me 
këto ndikime nuk mund të jenë gjithmonë të lehta për t’u vlerësuar në terma 
monetare. Megjithatë, duhen bërë disa përpjekje për të krijuar një lloj të 
vlerës monetare për pasojat mjedisore. Një shembull i një kosto mjedisore që 
lidhet me një dështim do të ishte një tub kanalizimi që ka rrjedhur ujërat e 
zeza në një lumë apo në tokë. Një vlerë, monetare ose cilësore, do të duhej t’i 
vendosej pasojës. Një dështim që do të mund të rezultonte që ujërat e zeza të 
papërpunuara të shkarkohen (rrjedhin) në një lumë të madh mund të 
konsiderohet me pasojë më të lartë së një dështim që do të shkaktonte një 
ndikim më të kufizuar mjedisor. 
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• Reduktimi në Nivelin e Shërbimit: Asetet duhet të jenë në gjendje 

funksionale për të ofruar nivelin e dëshiruar të shërbimit nga kompania e ujit 
dhe e konsumatorëve të saj. Nëse asetet dështojnë, mund të rrezikohet aftësia 
për të ofruar nivelin e dëshiruar të shërbimit. Një aset që ka një ndikim të 
madh në aftësinë për të përmbushur NSH do të konsiderohet më kritik për 
kompaninë se sa një aset dështimi i të cilit nuk do të kishte një ndikim të 
rëndësishëm në NSH. 
 

• Kostot tjera të Ndërlidhura me Dështimin ose Humbjen e Asetit: Kostot 
në këtë kategori janë të gjitha kostot tjera që mund të shoqërohen me një 
dështim të asetit dhe që nuk janë definuar në mënyrë adekuate sipas 
kategorive më sipër. Shembujt përfshijnë: humbja e të ardhurave që 
ndërlidhet me pamundësinë për të ofruar shërbim për një periudhë të caktuar 
kohore, humbja e vetë shërbimit, ose efektet e shëndetit të punëtorëve ose të 
konsumatorëve. 

Në vlerësimin e pasojës ose kostos së ndërlidhur me dështimin e aseteve, kompania 
duhet të merr parasysh të gjitha kostot që ndërlidhen me të gjitha kategoritë e 
mësipërme. Sidoqoftë, nëse mungon ky informacion apo është i vështirë për t’u 
marrë vlerësimi fillestar mund të bëhet përmes një rangimi të thjeshtë të pasojave 
nga, le të themi, 1 deri në 6. Në këtë lloj të strukturës, asetet do të renditeshin 
kundërejt njëri-tjetrit, por nuk do të llogaritet një sasi e caktuar monetare për 
dështimin e çdo aseti. Për shembull, një linjë kryesore shpërndarëse që ka potencial 
për të shkaktuar dështime të mëdha, dëmë të mëdha sociale dhe kolaterale, pasojat 
ligjore do të mund të rangohen me "5", ndërsa një valvul e vogël që shërben një 
zonë banimi e që ka kosto të ulët të riparimit dhe në thelb ka pak ose aspak pasojë 
sociale apo mjedisore do t'i jepet një rangim "1." Në këtë mënyrë, ka një vlerësim 
cilësor se cilat asete kanë pasojë më të madhe se të tjerat, por nuk është bërë 
vlerësimi i veçantë sasior. 

Një analizë më e fuqishme mund të kryhet e cila do të ndërlidhte kostot e pasojave 
në secilën kategori të çdo aseti ose të paktën të aseteve të mëdha) dhe më pas do të 
krahasoheshin asetet me kostot aktuale të pasojave. Disa prej shpenzimeve do të 
diheshin, të tilla si kostoja e një riparimi, ndërsa të tjerat do të duhej të 
vlerësoheshin duke përdorur informacionin më të mirë në dispozicion, një e tillë do 
të ishte kostoja e veprimit juridik. Përvoja e mëparshme ose përvojat nga 
kompanitë e tjera mund të përdoret për të ndihmuar në vlerësimin e kostove. 

Një kompani mund të fillojë me një vlerësim të thjeshtë të pasojës së dështimit dhe 
me kalimin e kohës të kalojë në një analizë më të fuqishme. 

5.3. Analizimi i Kritikalitetit me Kalimin e Kohës 

Gjendja e asetit do të ndryshojë me kalimin e kohës, e poashtu edhe pasojat që lidhen me 
dështimin. Shpenzimet e riparimit mund të ngriten, komuniteti mund të rritet, rrugë të reja 
mund të ndërtohen apo mund të ndodhin faktorë të ngjashëm që shkaktojnë që pasoja e 
dështimit të ndryshojë. Prandaj, është e nevojshme që periodikisht të shqyrtohet analiza e 
kritikalitetit dhe të bëhen rregullimet në mënyrë që të merren parasysh ndryshimet në 
probabilitetin e dështimit si dhe në pasojën e dështimit. 
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Analiza e kritikalitetit duhet të mbahet e përditësuar për të siguruar që kompania është 
duke e kaluar kohën dhe resurset e saj në asetet e duhura ashtu siç do të diskutohet në 
pjesën e ardhshme. Gjithashtu, analiza duhet të përfshijë zëvendësimin e aseteve. Në 
qoftë se një aset që ishte vlerësuar kritik kryesisht për shkak të probabilitetit të tij të 
dështimit dështon dhe është zëvendësuar me një aset të ri, numri (rangimi) i kritikalitetit 
do të zbres pasi që edhe mundësia e dështimit do të jetë me e vogël. 
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6. KOSTOJA E JETËGJATËSISË SË PLOTË 

6.1. Hyrje 

Kostoja e jetëgjatësisë së plotë është analiza dhe llogaritja e kostos totale të një aseti për 
tërë jetëgjatësinë e tij. Ky komponent është më kompleks nga të gjithë komponentët tjerë 
të menaxhimit të aseteve. Do të jetë e vështirë për KRU që të mbledhin të gjitha të dhënat 
e nevojshme për një analizë të sofistikuar të kostos së jetëgjatësisë së plotë. Megjithatë, 
ka disa komponente për zhvillimin e një strategjie të jetëgjatësisë së plotë për planet e 
menaxhimit të aseteve dhe shumica e kompanive të ujit lehtësisht mund të fillojnë me një 
ose dy nga këto komponentë. 

Menaxhimi i jetëgjatësisë së plotë të aseteve fokusohet në mundësitë dhe strategjitë e 
menaxhimit duke marrë parasysh të gjitha pasojat e rëndësishme ekonomike dhe fizike, 
nga planifikimi fillestar deri në daljen jashtë përdorimit të një aseti (hedhjen e tij). 
Kostoja e investimeve për tërë jetëgjatësinë e aseteve përfshin: 

• planifikimin 
• dizajnin dhe prokurimin 
• ndërtimin dhe instalimin 
• operimin dhe mirëmbajtjen 
• monitorimin e gjendjes dhe performancës 
• renovimin/ripërtëritjen 
• hedhja 

Posa kompanitë e ujit të fillojnë së zhvilluari planifikimin e menaxhimit të aseteve të tyre, 
këto komponente mund të duken të mëdha. Nuk ka kuptim që të përpiqemi që të fillojmë 
me të gjithë shtatë komponentët në të njëjtën kohë. Prandaj, ky doracak do të udhëheq 
kompaninë e ujit përmes koncepteve bazike të komponentëve e që lehtësisht mund të 
fillojnë që tani. 

6.2. Opcionet për Trajtimin e Aseteve me Kalimin e Kohës 

Ekzistojnë katër opcione bazë për trajtimin e aseteve aktuale me kalimin e kohës: 

• Operimi dhe mirëmbajtja e aseteve ekzistuese 

• Riparimi i aseteve në rastet kur ato dështojnë 

• Rehabilitimi i aseteve 

• Zëvendësimi i aseteve 

Këto opsione janë të lidhura ngushtë me njëri-tjetrin. Zgjedhja për të shpenzuar më 
shumë ose më pak në njërën nga këto opcione do të ketë ndikim mbi atë se sa është bërë 
në opcionet e tjera, pa marrë parasysh se në opsionet tjera mund të mos jetë i investuar 
fare, ose edhe afati se në cilin opsion është investuar. Për shembull, duke zgjedhur për të 
shpenzuar më shumë në operimin dhe mirëmbajtjen e aseteve do të ulet nevoja për 
riparimin e asetit dhe do të zgjatej afati kohor për të zëvendësuar atë aset. Zgjedhja për të 
rehabilituar një aset do të eliminojë nevojën që në planin afatshkurtër të zëvendësohet ai 
aset dhe do të zgjasë kohën përfundimtare për zëvendësimin e tij. Rinovimi gjithashtu do 
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të zvogëlojë sasinë e operimit dhe të mirëmbajtjes që duhet të bëhet dhe do të reduktojë 
nevojën për riparime. 

Secili nga këto opsione ka shpenzimet dhe konsideratat e veta. Shpenzimi i fondeve bëhet 
një ekuilibër mes parave që shpenzohen në secilën nga këto katër kategori. Qëllimi i 
menaxhimit të aseteve është përpjekja për të përcaktuar mënyrën optimale për të 
shpërndarë shpenzimin e parave në mes të secilës prej këtyre kategorive, e duke e ruajtur 
NSH e dëshiruar. 

Në përgjithësi, opsioni më i shtrenjtë është zëvendësimi i aseteve. Prandaj, duke i mbajtur 
asetet më gjatë në shërbim, e në të njejtën kohë duke përmbushur kushtet e NSH, 
zakonisht do të ishte mënyra më ekonomike për kompaninë në planin afatgjatë. Të tre 
opsionet tjera; mirëmbajtja e asetit, riparimin i asetit, dhe renovimi janë opsione që mund 
të përdoren për të mbajtur në shërbim më të gjatë asetin. Secila nga opsionet është 
diskutuar më tej në pjesët në vijim. 

6.3. Operimi dhe Mirëmbajtja e Aseteve 

Funksionet e operimit dhe të mirëmbajtjes (O&M), kanë të bëjnë me drejtimin e dhe 
mirëmbajtjen në baza ditore të aseteve – por pa riparime të nevojshme për shkak të 
dështimeve të papritura - dhe janë veçanërisht të rëndësishme për astetet me jetëgjatësi të 
shkurtër (të tilla si pompat) ku përkeqësimi për shkak të mungesës së mirëmbajtjës së 
rregullt mund të rezultojë në dështim të shpejtë. 

Operimi dhe mirëmbajtja e duhur e aseteve është kritike për suksesin e përgjithshëm të 
programit. Operimi dhe mirëmbajtja është e lidhur direkt me nivelin e shërbimit dhe 
komponentet kritike. Vendosja e procedurave të standardizuara të O&M rezulton me 
jetëgjatësi maksimale të aseteve dhe redukton kostot e O&M. Standardizimi  i 
procedurave të O&M e ndihmon personelin e kompanisë që të operojë me të gjitha asetet 
në nivele të pranueshme operacionale dhe siguron që mund të arrihet jetëgjatësia 
maksimale e aseteve (duke supozuar se është kryer ashtu siç kërkohet mirëmbajtja 
periodike). 

Përfitimet e zhvillimit dhe implementimit efektiv dhe të dobishëm formal (p.sh. me 
shkrim) të procedurave për O&M lehtësojnë efektet mbi objekte dhe personel. Nëse 
procedurat standarde nuk zbatohen në tërësi përbrenda kompanisë, procedurat e O&M 
krijohen në baza ad-hoc, kjo mund të çojë në luhatjet e efikasitetit të procesve, 
mosmarrëveshjeve në mes të departamenteve (njësive) të operimit dhe të mirëmbajtjes, 
rritjen e joproduktivitetit të aseteve, humbjen kot të kimikateve dhe të energjisë, dhe 
probleme tjera të ngjashme. 

Më e rëndësishmja, në lidhje me planifikimin e menaxhimit të aseteve, duke identifikuar 
procedurat standarde operative mund të llogaritet kostoja për O&M rutinore për 
kompaninë. Për çdo aset individual dhe, prandaj, edhe për totalin vjetor të kostove për 
O&M, kostoja financiare do të ishte e njohur. Këto shpenzime duhet të mbulohen nga të 
ardhurat e tarifave. 

Për më tepër nga duke vendosur procedura të shkruara sa i përket procedurave dhe 
orareve rutinore të mirëmbajtjes mund të merren vendime në lidhje me planet për 
mirëmbajtje kapitale të aseteve duke u bazuar në kosto të njohura të O&M. Për shembull; 
shpenzimet e operimit dhe mirëmbajtjes rutinore të një stacioni pompimi janë të ditura 
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dhe janë relativisht të larta për shkak të gjendjës së dobët dhe vjetërsisë së aseteve 
mekanike dhe elektrike  i njohur dhe është relativisht i lartë për shkak të gjendjes së dobët 
dhe moshës së mjeteve mekanike dhe elektrike. Mund të ndodh që me instalimin e 
pompave moderne dhe pajisjet të reja të kontrollit elektronik kostot e O&M mund të 
reduktohen në mënyrë të konsiderueshme duke e bërë koston e jetëgjatësisë së plotë më të 
favorshme kundrejt vazhdimësisë së pasjes së kostove të larta të O&M për këtë aset të 
veçantë. 

Prandaj, si përfundim, është e domosdoshme që KRU për llogaritjen e kostos së 
jetëgjatësisë së plotë, e nevojshme për vendim marrje në menaxhimin e aseteve, që të 
kuptohet dhe të dihet kosto aktuale e O&M. 

6.4. Operimi dhe Mirëmbajtja e Aseteve Kritike 

Një nga qëllimet për identifikimin e aseteve kritike është që t’i lejojë kompanisë marrjen 
e vendimeve më të informuara në lidhje me përdorimin e fondeve të saja të kufizuara për 
O&M. Siç u diskutua më parë, asetet më kritike janë ato asete që ka të ngjarë të dështojnë 
dhe të kenë një pasojë të konsiderueshme në rast të dështimit. Prandaj, është mëse e 
dobishme që kompania të shpenzojë pjesën më të madhe të buxhetit të saj të O&M në ato 
asete të cilat janë kritike për funksionimin e përgjithshëm të kompanisë. Këto asete ka 
mundësi që kompanisë t’i kushtojnë më së shumti para nëse ato do të dështonin dhe 
rrjedhimisht edhe të kenë ndikimin më të madh në një numër të madh të konsumatorëve. 

Figura 4 e paraqitur në vijim tregon lidhjen midis probabilitetit të dështimit dhe pasojës 
së dështimit për asete. Shkronjat nga A në D përfaqësojnë kategori të ndryshme të 
aseteve. Asetet në kategorinë A kanë një probabilitet të ulët të dështimit dhe një pasojë të 
ulët të dështimit, ndërsa ato në kategorinë D do të kishin një probabilitet të lartë të 
dështimit dhe një pasojë të lartë nëse ato do të dështonin. Shpenzimet për O&M do të 
ndryshojnë për këto kategori të ndryshme të aseteve. Ato të kategorisë A duhet të kenë 
shpenzime më të ulëta për O&M dhe më pak investime në vlerësimin e gjendjes, ndërsa 
ato në kategorinë D duhet të kenë shumë më tepër investime për O&M dhe më shumë 
investime në vlerësimin e gjendjes. Tabela 3, e paraqitur në vijim përmban përmbledhjen 
e ketij informacioni. 

 

Figura 4: Shembull i Marëdhënies në mes të Probabilitetit të Dështimit dhe Pasojës së 
Dështimit 
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Referncë 
nga grafi  
(i siperm) 

Probabiliteti 
i dështimit 

Pasoja e 
dështimit 

Shuma 
relative që 
duhet të 

shpenzohet 
në O&M 

Shuma 
relative që 
duhet të 

shpenzohet në 
vlerësimin e 
gjendjes 

Shembull i 
asetit në 
këtë 

kategori  

A 
I ulët I ulët I ulët I ulët Tub i ri në 

vendbanim  

B 

I lartë I ulët Mesatar Mesatar Tub i vjetër 
i a/c në 
vendbanim 
të vogël  

C 

I ulët I lartë  Mesatar Mesatar Tub 
kryesor nën 
rrugë 
urbane  

D 

I lartë I lartë I lartë I lartë Tub 30 vjet 
i vjetër nën 
një rrugë 
kryesore  

Tabela 3: Shembull i Shpenzimeve për O&M dhe Kritikalitetin 

Me rastin e vendimarrjes se si të shpenzohen mjetet në O&M si dhe të fondeve për 
monitorimin e gjendjes, kompania duhet të kryejë një vlerësim të ngjashëm me atë të 
paraqitur më lart, duke vendosur lloje të veçanta të aseteve ose kategorive të aseteve në 
kuti në vend të shkronjave A - D. Pastaj programi i O&M dhe programi për monitorimin 
e gjendjes mund të strukturohet në atë mënyrë që shpenzimet të bëhen në asetet më të 
përshtatshme.  

Mënyrë tjetër e analizimit është që të konsiderohet se kompania ka vetëm asetet A, B, C, 
dhe D ashtu sic është paraqitur në Figura 4. Në këtë rast hipotetik buxheti O&M i 
kompanisë do të shpenzohej sipas shembullit të treguar në Tabela 4 më poshtë. 

Referencë nga grafi (i 
mësipërm) 

% e shpenzimeve O&M për secilën 
kategori të aseteve  

A 5% 

B 15% 

C 30% 

D 50% 

Tabela 4: Shpenzimet e Operimit dhe Mirëmbajtjes sipas kritikalitetit 
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Tabela tregon se si shpenzohen paratë në mes të kategorive të ndryshme të aseteve. 
Mjetet më të shumta janë shpenzuar në asetet me potencialin më të madh të dështimit dhe 
me pasojat më të mëdha, dmth te ato me treguesin më të madh të kritikalitetit. 

6.5. Riparimi i Aseteve 

Përveç operimit dhe mirëmbajtjes së aseteve, kompanitë e ujit do të duhet që të 
planifikojnë që riparimi i aseteve të bëhet më dështimin e tyre. Kompanitë e ujit duhet të 
konsiderojnë se sa kohë ato do të mbajnë një aset në shërbim para se ai aset të 
zëvendësohet. Në një farë mase, këto dy masa - riparimi dhe zëvendësimi - janë 
plotësuese. Nëse shpenzohen më shumë resurse (në personel dhe mjete financiare) në 
riparim, atëherë rrjedhimisht nevoja për zëvendësim do të zvogëlohej. Nga ana tjetër, në 
qoftë se shpenzohen më shumë resurse në zëvendësimin e aseteve, më pak resurse do të 
shfrytëzoheshin për riparime. Ekziston një ekuilibër në mes të asaj se sa shpenzohet për 
secilën kategori: mirëmbajtje, riparim, dhe zëvendësim për të arritur sistemin më efikas. 

Në zhvillimin e orarit për riparim të sistemit të furnzimit me ujë ose sistemit për 
grumbullimin e ujërave të zeza, kompania duhet të përcaktojë qasjen e saj personale për 
riparime kundrejt zëvendësimit të aseteve. Kompania do të duhej që të vendosë se kur ajo 
shpenzon më shumë para (duke përfshirë orët e personelit) për riparimin e asetit se sa që 
do t’i kushtojë asaj për të zëvendësuar asetin. Për këtë arsye është e rëndësishme që 
kompanitë e ujit të përcjellin dhe të regjistrojnë shpenzimet për mirëmbajtje dhe riparim.  

Nëse krahasohen kompanitë në Kosovë me kompanitë në vendet më të zhvilluara e në të 
cilat zbatohet plotësisht menaxhimi i aseteve, është e qartë se shpenzohen fonde të 
pamjaftueshme për O&M dhe se kjo çon në një nevojë në rritje për riparime, e me 
shpenzime të larta. Kjo pastaj rezulton me kërkesa për zëvendësime të hershme, pasi që 
kostot për riparime janë më të kufizuara, dhe rrjedhimisht edhe nevojës për finacim të 
zëvendësimit. Analizat e ndërmarra nga kompanitë që përdorin menaxhimin e aseteve u 
kanë bërë më të qartë atyre se është shumë më efikase që të mirëmbahen dhe të riparohen 
asetet për një kohë më të gjatë se sa të njejtat të zëvendësoheshin. Për më tepër donatorët 
nuk tregojnë gatishmëri që të ndajnë shuma të mëdha të mjeteve për zëvendësim të 
aseteve të cilat tashmë janë financuar nga një projekt i mëparshëm. 

6.6. Renovimi i Aseteve 

Kur një aset dështon, ose i afrohet momentit të dështimit, procesi tipik i mendimit është ai 
i zëvendësimit të këtij aseti me një aset të ri. Ekziston edhe një tjetër mundësi për disa 
asete të ujit ose të ujërave të zeza; asetet mund të rinovohen në vend se të zëvendësohen 
plotëisht. Rinovimi i sjell asetet përsëri në një gjendje të përdorshme duke mos i 
zëvendësuar ato. Në shumë raste, mund të jetë më i lirë riparimi i asetit sesa zëvendësimi 
i tij; mund të zgjasë jetëgjatësinë e asetit në mënyrë të konsiderueshme dhe mund të 
zvogëlojë ndikimet e tjera në lidhje me zëvendësimin e asetit. Një shembull i një qasje të 
rinovimit është futja e një gypi të një diametri më të vogël përbrenda një gypi të ujërave 
të zeza i cili është afër fundit të jetëgjatësisë së tij. Gypi i ri  mund të shtrihet pa pasur 
nevojë që të gërmohet gypi aktual nga toka, e në këtë mënyrë të reduktohen kostot e 
instalimit dhe të mundësisë së dështimit gjatë ndërtimit. Për një renovim të tillë, sidomos 
në rastin e gypave, duhet që të kontrakohen specialist të kësaj fushe me paisje të 
sofistikuara e që për momentin nuk janë në dispozicion në Kosovë, prandaj ka të ngjarë 
që rinovimi, në shumicën e rasteve, nuk është opcioni i përshtatshëm.  
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6.7. Zëvendësimi i Aseteve 

Përfundimisht, mund të thuhet se pothuajse të gjitha asetet (ndoshta me përjashtim të 
digave) do të duhet që të zëvendësohen. Herët a vonë do të arrihet në pikën kur një aset 
nuk mund të mbahet në shërbim përmes mirëmbajtjes ose riparimit ose kur aseti më nuk 
është më i aftë për të përmbushur NSH, qoftë ekonomikisht apo në të gjitha aspektet tjera. 
Në atë pikë, aseti do të duhet të zëvendësohet. Sipas praktikave më të mira rregullative 
ashtu siç janë të miratuara në Kosovë nga ana e ZRRUM asetet e zëvendësuara ose mund 
të konsiderohen si mirëmbajtje kapitale ose si  rritje kapitale, ose në disa raste si një 
kombinim i të dyjave. Këto dy alternativa janë të definuara si më poshtë: 

• Mirëmbajtja Kapitale: Punët e planifikuara të ndërmarra nga KRU për të 
zëvendësuar asetet e sistemeve të furnizimit me ujë për të ofruar një shërbim bazë 
për konsumatorë. 

• Rritja Kapitale: Përmirësimi dhe rritja e bazës së aseteve përmes niveleve të 
përmirësuara të shërbimit, zgjerimit të sistemit dhe/ose përmbushjes së kërkesave 
të reja si rezultat i detyrimeve ligjore.  

Në të dy rastet, asetet zëvendësohen. Dallimi kryesor është se mirëmbajtja kapitale 
përfshin ato asete të cilat zëvendësohen në mënyrë rutinore së bashku me zëvendësimin e 
planifikuar të aseteve nën-tokësore – gypave të ujit dhe të kanalizimit - të cilat zakonisht 
financohen nga të ardhurat vetanake operative të kompanisë ose nga fondet rezervë. 
Përderisa, rritja kapitale përfshin asetet që përbëjnë shpenzime të mëdha e që nuk 
ndodhin zakonisht dhe që në përgjithësi kërkojnë financim të jashtëm për së paku një 
pjesë të projektit. Informacione të mëtejshme në lidhje me secilën prej këtyre llojeve të 
zëvendësimeve janë të paraqitura në vijim. 

6.7.1. Mirëmbajtja Kapitale 

Një procedurë e dobishme është zhvillimi i një Orari të Zëvendësimit i cili paraqet 
ato asete që do të duhet të zëvendësohen brenda 20 viteve të ardhshme e që do të 
financohen nga të ardhurat e kompanisë. Orari duhet të përfshijë zëvendësimin e 
aseteve mbi tokësore, për shembull pompat klorinuese që kanë një jetëgjatësi të 
kufizuar dhe ripërtëritjen e planifikuar të aseteve nën-tokësore – gypave për ujë dhe 
kanalizime – duke u bazuar në shërbyeshmëri. 

Ky orar mund të zgjerohet për të përfshirë programin e mirëmbajtjes ose të 
riparimit, duke e bërë atë një Orar të Riparimit dhe Zëvendësimit. Llojet e 
aktiviteteve që mund të përfshihen këtu janë të mëdha, elemente të programuara 
për riparim, të tilla si inspektimi vjetor i rezervuarëve dhe riparimi i tyre vjetor 
(rilyerja, testimi strukturor, pastrimi) ose çdo 3 vjet detektimi i rrjedhjeve. Ky orar 
nuk zëvendëson oraret e operimit dhe të mirëmbajtjes të diskutuara më lart. Ajo 
thjesht reflekton ato elemente që janë njësi kryesore buxhetore dhe të cilat do të 
ndodhin në mënyrë rutinore, por shumë më rrallë se në baza ditore, javore ose 
mujore. Këto janë në përgjithësi aktivitete që ndërmerren në baza vjetore e ndoshta 
edhe më shpesh në orar dhe që ngërthejnë shpenzime të mëdha. 

Orari duhet të përfshijë të gjitha aktivitetet e përsëritshme dhe jo të përsëritshme 
për një periudhë 20 vjeçare. Orari i Riparimit dhe Zëvendësimit duhet të 
rifreskohet çdo vit në mënyrë që i njejti të jetë orar parashikues për një periudhë 
prej 20 vitesh. 
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Lloji i të dhënave që duhet të përfshihen në Orarin e Riparimit dhe të Zëvendësimit 
përfshinë këto të dhëna: 

• Viti 
• Njësia 
• Përshkrimi 
• Kosto e vlerësuar 
• Metoda e vlerësimit 
• Aktivitet i njëhershëm apo përsëritës 
• Periudha kohore e përsëritjes 

Orari i Riparimit dhe Zëvendësimit mund të jetë në formë të një tabele Excel 
(spreadsheet). Megjithatë, rekomandohet që ky informacion të futet direkt në bazën 
e të dhënave për inventarin e aseteve (shih Pjesen 2: Pjesa 2.4.) për secilin aset. 
Orari i Riparimit dhe Zëvendësimit pastaj mund të prodhohet si një raport i dalë 
nga baza e të dhënave. 

Është absolutisht e rëndësishme që elementet e Orarit të Riparimit dhë të 
Zëvendësimit të insertohen (përfshihen) në procesin e përcaktimit të tarifave si 
shpenzime operative ose, në rastin e mirëmbajtjes kapitale për asetet jo-
infrastrukturore, si një shtesë në bazën rregullatore të aseteve. Këto gjëra duhet të 
financohen nga të ardhurat e kompanisë, prandaj duhet të reflekohen në buxhetin 
vjetor dhe të përfshihen në aplikacionet tarifore që i dorëzohen ZRRUM. Orari me 
siguri që nuk do të jetë i njejtë me kalimin e viteve sa i përket shumave të 
shpenzimeve. Për të adresuar këtë çështje, kompania mund të dëshirojë që të 
përcaktojë një vlerë vjetore për të mbuluar shpenzimet nga Orari i Riparimeve dhe 
Zëvendësimeve përgjatë një periudhe afatgjatë. Në disa vite, pagesa do të ishte më 
e madhe se shpenzimet e atij viti, kështu që paratë do të shkojnë në një fond 
rezervë për Riparim dhe Zëvendësim. Në rastet e tjera shuma e mbledhur do të 
ishte më e ulët se ajo e nevojshme prandaj fondet shtesë do të merreshin nga 
fondi/llogaria rezervë. Shuma e lejuar vjetore e përcaktuar duhet të jetë e 
mjaftueshme për të mbuluar të gjitha shpenzimet gjatë periudhës 20 vjeçare. Mund 
të ndodh që me kalimin e kohës ajo të rritet dhe të zvogëlohet nëse del që për këtë 
qëllim ishin dedikuar më shumë para. 

6.7.2. Planifikimi i Rritjës Kapitale 

Plani afatgjatë i rritjes kapitale duhet të merr në konsideratë nevojat e kompanisë 
për të ardhmen. Idealisht, periudha e planifikimit do të ishte të paktën 20 vjeçare. 
Shpenzimet e veçanta dhe nevojat e kompanisë në vitet e fundit, le të themi 15 deri 
20 vjet, do të jenë më spekulative se sa nevojat për 5 deri 10 vitet e para, sidomos 
për 5 vitet e para. Megjithatë, përfshirja e nevojave për këtë periudhë kohe më të 
gjatë do të sigurojë një mundësi të mirë për kompaninë e ujit për të planifikuar për 
nevojat e veta kapitale. 

Ekzistojnë disa kategori të përmirësimeve kapitale që duhet të merren në 
konsideratë. Këto kategori janë të listuara në vijim. 

• Rritja Kapitale – Nevojat janë të Ndërlidhura me Rregulloret e 
Ardhshme/Të pritshme: Qeveria e Kosovës (për shembull nga MMPH) 
dhe nga agjencitë e saj rregullatore periodikisht nxjerr rregulla dhe 
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rregullore të reja që mund të kërkojnë nga KRU që të investojnë në 
teknologji të reja për të përmbushur kërkesat e dala. Përveç kësaj, pasi që 
Kosova lëviz drejt dhe më pranë integrimit në BE, edhe më shumë 
rregullore të BE do të miratohen nga legjislacioni Kosovar. Për shembull, 
zbatimi në tërësi i kërkesave të dala nga Direktive e BE për Ujin e Pijshëm 
do të ndikojë në mirëmbajtjen e aseteve dhe kërkesat të zgjeruara që lidhen 
me trajtimin e ujit dhe të sistemeve të shpërndarjes për t’u mundësuar atyre 
që të sigurojnë ujë për konsumatorët në përputhje të plotë me Direktivën në 
fjalë. Kompanitë e ujit duhet të jenë të vetëdijshëme për rregulloret e reja 
dhe të marrin në konsideratë shpenzimet që mund të shoqërohojnë 
përmbushjen e kërkesave në mënyrë që të ndahen mënjanë mjete që do të 
ndihmonin në mbulimin e këtyre shpenzimeve. 
 

• Rritja Kapitale – Nevojat e Ndërlidhura me Zgjerimin dhe Rritjen e 
Zonës së Shërbimit: Me kalimin e kohës, kompania mund të zgjerohet për 
shkak të rritjes së zonës ose nëpërmjet shtimit të konsumatorëve të cilët më 
parë shërbeheshin nga puset private ose shfrytëzonin gropat e tyre septike 
ose përmes komunave të reja që për momentin nuk shërbehen nga 
kompania e ujit. Ky lloj i zgjerimit mund të përfshijë gypa të ri të 
shpërndarjes apo të grumbullimit, kapacitete shtesë të akumulimit, burime 
shtesë të ujit, apo edhe trajtim shtesë.  
 

• Rritja Kapitale – Nevojat e Ndërlidhura me Teknologjinë e 
Përmirësuar: Kompanitë mund të dëshirojnë që të zëvendësojnë asetet, për 
shkak të teknologjisë së tejkaluar të asteve të instaluara dhe nevojës për të 
modernizuar sistemin ose për shkak të përmirësimeve teknologjike që të do 
të mundësonin shërbime të përmirësuara për konsumatore ose efikasitet të 
shtuar. Një shembull i këtij lloji të nevojës kapitale është sistemi SCADA i 
cili në mënyrë elektronike kontrollon operimet e sistemit. 

Menaxherët e kompanive duhet të marrin parasysh të gjitha këto lloje të 
investimeve në asete, kur ata të zhvillojnë PMA. Duhet të identifikohet çdo projekt 
i nevojshëm nga kompania për secilën prej kategorive të zbatueshme për një 
periudhë kohore 20 vjeçare. Seksioni i investimeve në PMA e kompanisë duhet të 
përditësohet çdo vit në mënyrë që ajo gjithmonë tregon nevojat 20 vjeçare. Nëse në 
një vit të caktuar nuk ka ndonjë nevojë, PMA mund të reflektojë këtë.  

Disa nga shpenzimet e ndërlidhura me rritjen kapitale mund të financohen nga të 
ardhurat e vetë kompanisë e jo vetëm nga burimet e jashtme p.sh. të financuara nga 
donatorët. Nëse të ardhurat e kompanisë do të përdoren ose për të kompenzuar 
kostos ose si pagesë e borxheve, buxheti dhe tarifat duhet të reflektojnë kosto të 
tilla . 

6.8. Shqyrtimi Vjetor i Kostove për Zëvendësimin e Aseteve 

Projektet për zëvendësimin e Aseteve do të përfshihen në Orarin e Riparimit dhe të 
Zëvendësimit dhe në Planin e Përmirësimeve Kapitale. Është e rëndësishme që të dy këto 
dokumente të rishikohen në bazë vjetore për të përcaktuar nëse të gjitha projektet e 
listuara në të vërtetë ende konsiderohen të nevojshme. Ndonjëherë një vështrim tjetër në 
listën e projekteve mund të zbulojë se disa projekte në mënyrë të sigurtë mund të shtyhen 
për disa vite ose edhe që të mos ketë nevojë për to për shkak të kushteve të ndryshuara. 
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Kjo për arsye se projektet ishin të planifikuara disa vite më parë, kështu që kushtet mund 
të kenë ndryshuar duke eliminuar ose reduktuar nevojën për atë projekt. Në mënyrë 
alternative, projektet mund të kenë ndryshuar në kuptimin e asaj se cila tekonologji ose 
qasja është më e drejtë. Si shembull, kompania mund të ketë parashikuar rritjen në një 
zonë të caktuar dhe për këtë të ketë buxhetuar mjete 10 vite para kohës. Megjithatë, me 
kalimin e kohës, mund të ndodhë që ai zhvillim nuk ka ndodhur, ose modelet janë të 
ndryshme nga ato të projektuara. Prandaj projekti zgjerues mund të eliminohet ose 
rishikohet. 

Lloji i pyetjeve që duhet shqyrtuar në një rishikim të tillë përfshinë si në vijim: 

• A është ende valide arsyeja/nevoja për këtë projekt? 
• A kanë ndryshuar kostot që nga koha e projektimit? 
• A ka një qasje më të mirë ose teknologji më të mirë që mund të përdoret për të 

adresuar nevojat? 
• A mund të shtyhet në mënyrë të sigurtë projekti? 
• A ka nevojë që projekti të kompletohet së shpejti? 
• Në mënyrë që të kursehen mjete a ka ndonjë metodë të renovimit në vend se të 

zëvendësohet? 
• A do të ishte më e arsyeshme që të mos rritej niveli NSH mbi nivelin e kërkuar 

minimal që kërkohet nga ZRRUM në vend se të shtohej aftësia e aseteve? 
• A do të ketë në dispozicion fonde për projektin? 

Çdo vit Orari i përgjithshëm i Riparimit dhe Zëvendësimit dhe planifikimi për rritje 
kapitale duhet të rishikohet për të reflektuar kompletimin e projekteve aktuale vjetore ose 
listimi i ri për ato projekte nëse ato nuk janë kompletuar, çfarëdo ndryshimi në projektet e 
listuata dhe të shtohet viti shtesë në fund të periudhës projektuese për të mbajtur listen në 
20 vjet. 
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7. STRATEGJIA AFATGJATE E FINANCIMIT 

7.1. Hyrje 

Katër komponentët e parë të strategjisë për menaxhimin e aseteve e ndihmojnë 
kompaninë për të zbuluar se çfarë veprime janë më të përshtatshme për të marrë për të 
menaxhuar sistemin në nivelin e dëshiruar të shërbimit e me koston më të ulët të 
jetëgjatësisë së plotë. Faktori final në strategjinë për menaxhimin e aseteve është 
përcaktimi i mënyrës më të mirë përmes së cilës do të financohej operimi dhe 
mirëmbajtja, riparimi, renovimi dhe zëvendësimi i aseteve. Në dispozicion për KRU në 
Kosovë ka disa burime të mundshme të financimit, prandaj është e rëndësishme që të 
vlerësohet projekti që ka nevojë për financim si dhe mundësitë e këtij financimi. 

7.2. Burimet në Dispozicion për Financim 

Burimet e financimit për funksionimin e përgjithshëm dhe mirëmbajtjen e një sistemi për 
ujë ose për ujëra të zeza, duke përfshirë riparimin e aseteve, zëvendësimin dhe renovimin, 
përfshijnë si në vijim: 

• Kompania e ujit përfiton nga: 
o Tarifa e furnizimit me ujë 
o Tarifa e shërbimeve të ujërave të zeza 
o Taksat e kyçjes dhe pagesat tjera statutore 

• Fondet rezerve të kompanisë 
o Rezervat për rritje kapitale 
o Rezervat për borxhe 

• Të ardhura nga Buxheti i Konsoliduar i Kosovës: 
o Grante nga qeveria qendrore nga MeF ose MMPH  
o Grante Komunale (sidomos për sistemet e kanalizimeve) 

• Financimi Bi-lateral dhe multi-lateral nga donatorët (nga IFN) 
o Grante për asistencë 
o Kredi të buta  
o Financim i kombinuar me grante dhe kredi 

Sistemi PIP i MeF: KRU konsiderohen organizata me buxhet qëndror dhe mund të 
aplikojnë për financim të investimeve kapitale përmes sistemit PIP të MeF 
(http://www.pip-ks.org/). Vlen të potencohet se sistemi PIP kërkon që të gjitha 
organizatat në Kosovë të aplikojnë për fonde kapitale të: 

• Paraqesin se si projekti do të mbështesë objektivat strategjike të qeverisë  
• Përmbledhin dhe të arsyetojnë projektin 
• Vlerësojnë mundësitë në bazë të kostos së jetëgjatësisë së plotë – dmth. duke 

duke pasur parasysh kostot operative  
• Detajizojnë rezultatet e pritura nga projekti 
• Paraqesin buxhetin e detajuar të projektit  

KRU do të jenë në gjendje shumë më të mirë që t’i plotësojnë të gjitha këto aspekte 
përmes planfikimit të menaxhimit të aseteve dhe në këtë mënyrë të ndihmonin aplikimet e 
tyre përmes sistemit PIP. Duke patur një PMA, kompanitë e ujit do të kenë një ide të 
qartë se si planet e tyre të investimeve ndërlidhen me strategjinë – deklarata e NSH 
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ndërlidhë të gjitha projektet kapitale për shërbimet për konsumatorë, mirëmbajtja dhe 
përmirësimi i të cilave duhet të formësojnë një pjesë të strategjisë qeveritare. Teknikat e 
planifikimit të menaxhimit të aseteve do të prioritizojnë projektet duke u bazuar në koston 
e jetëgjatësisë së plotë.  

7.3. Tarifat dhe Menaxhimi i Aseteve 

Të ardhurat e kompanisë janë një komponent kryesor i financimit në një plan të 
menaxhimit të aseteve. Të ardhurat e kompanisë do të financojnë operimin dhe 
mirëmbajtjen e sistemit; përgjithësisht nuk ka burime të jashtme të financimit për O&M 
rutinore, riparime dhe për një pjesë të madhe të orarit të rinovimeve të aseteve nën-
tokësore të një kompanie të ujit. Përveç kësaj, tarifat e përcaktuara nga ZRRUM do të 
kenë nevojë që të financojnë llogaritë rezervë për raste urgjente dhe riparime etj. 

Një aplikacion tarifor i zhvilluar mirë do të marrë parasysh nevojat e kompanisë së ujit 
për periudhën 3 vjeçare të tarifave si dhe nevojat për kompaninë e ujit në vitet e 
ardhshme, nëpërmjet llogarive rezervë.  

Aplikacioni tarifor duhet që poashtu të projektojë zëvendësimet rutinore të pjesëve, 
veçanërisht të atyre pjesëve që konsumohen në baza të rregullta. Për shembull, në qoftë se 
kompania zëvendëson klorinatorin e saj çdo 5 vjet, tarifat duhet të mbulojnë këtë 
shpenzim, në vend se për këtë të kërkohen fonde nga qeveria ose nga donatorët për të 
mbuluar këto lloje të nevojave. 

Nëse një kompani angazhohet në menaxhimin e aseteve dhe përgatit një PMA si 
mbështetje për aplikacionin e saj tarifor rrjedhimisht tarifa mund të rritet duke pasur 
parasysh se kompania avancon nga mungesa e financimeve aktuale (dmth. arkëtimi i 
pamjaftueshëm i të ardhurave për të mbuluar shpenzimet) drejt të qenurit një kompani me 
financim të duhur. Megjithatë, tarifat që përcaktohen duke u bazuar në parime të 
shëndosha të menaxhimit të aseteve lehtësisht mund të justifikohen para rregullatorit, 
mediave dhe në fund konsumatorëve. Menaxhimi i aseteve sjell transparencë në proces 
dhe e bënë të qartë se në çfarë janë të bazuara tarifat e shërbimeve për ujë. Sa më 
lehtësisht dhe në mënyrë më të qartë që të mund të justifikohen tarifat, ka më shumë të 
ngjarë që të njejtat do të pranohen nga rregullatori, politikanët dhe nga publiku në 
përgjithësi. 

Në anën tjetër, nëse tarifa e përcaktuar konsiderohet si e pa-pranueshme PMA mund të 
përdoret për të identifikuar se cilat aktivitete mund të shtyhen me ndikimin me minimal 
në nivelin e shërbimit. 

7.4. Menaxhimi i Aseteve dhe Plani i Biznesit 

Produkti final i përdorimit dhe vendosjes së proceseve për menaxhim të aseteve në 
kompanitë e ujit do të ishte Plani i Menaxhimit të Aseteve. Hapat e nevojshëm për të 
përgatitur një plan të tillë janë përshkruar më hollësisht në Pjesën 2 të këtyre udhëzimeve. 
Megjithatë, vlen të përmendet se PMA është mjeti kryesor për informimin e Planit të 
Biznesit. PMA duhet të përshkruajë procesin e përdorur dhe justifikimin për identifikimin 
e mirëmbajtjes kapitale dhe propozimet e rritjes kapitale të kompanisë. Kostoja e këtyre 
propozimeve paraqitet në PMA dhe këto shpenzime rregullohen për të përmbushur një 
vlerësim realist të burimeve të financimit në dispozicion dhe të të ardhurave të gjeneruara 
nga tarifat. Këto rezultatet nga PMA pastaj vihen përbrenda kornizës së përgjithshme të 
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biznesit të kompanisë në Planin e Biznesit. Plani i Biznesit pastaj formon bazën e 
aplikacionit tarifor të dorëzuar nga kompania. 
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8. IMPLEMENTIMI 

8.1. Fillimi i Menaxhimit të Aseteve 

Fillimi me planifikimin e menaxhimit të aseteve nuk duhet të jetë i vështirë. Me 
përdorimin e këtyre udhëzimeve një kompani duhet të jetë në gjendje që menjëherë të 
zbatojë të paktën disa aspekte të menaxhimit të aseteve pa një përgatitje ose resurse të 
mëdha. Me kalimin e kohës, një kompani gjithnjë e më shumë do të përmirësojë 
programin menaxhimin të aseteve dhe do të rrisë bazën e njohurive dhe cilësinë e të 
dhënave të saj. Një kompani mund të dëshirojë që të rrisë nivelin e saj të sofistikimit dhe 
të mund të angazhojë resurse më të mëdha – në personel dhe mjete financiare – pasi ajo të 
jetë përmirësuar me kalimin e kohës. Megjithatë, gjëja më e rëndësishme është që një 
kompani të fillojë me një qasje më sistematike për planifikimin e investimeve në bazën e 
saj të aseteve. 

Menaxhimi i aseteve është i bazuar fuqimisht në kuptim të ndërsjellë dhe praktika të mira 
të të bërit biznes. Rrjedhimisht, çdo aktivitet që Kompania ndërmerr sa i përket 
menaxhimit të aseteve do të përmirësojë funksionimin e përgjithshëm të kompanisë. Sa 
më i sofistikuar dhe më koheziv të jetë programi aq më shumë do të ketë përmirësime, 
por përmirësimet do të rezultojnë edhe nëse gjatë niveleve më të ulëta të aktiviteteve për 
menaxhimin e aseteve. 

Kompanitë nuk duhet të shqetësohen për bërjen e gabimeve në menaxhimin e aseteve. 
Menaxhimi i aseteve është aktivitet i vazhdueshëm dhe do të përmirësohet me kalimin e 
kohës. Nëse programi nuk punon si duhet, ose nëse duhet të ndryshohet, kompania mund 
ta ndryshojë atë. 

8.2. Proces i Qëndrueshëm 

Ashtu siç është thënë në Pjesën 2 të këtyre udhëzimeve, menaxhimi i aseteve duhet të 
bëhet mënyra e të operuarit të një kompanie të ujit. Për sa kohë që sistemi i ujit ose ai i 
ujërave të zeza është funksional, kompania duhet të jetë e angazhuar në menaxhimin e 
aseteve. Kompania duhet ta shohë këtë proces si një proces që nuk do të mbarojë kurrë. 
Programi i menaxhimit të aseteve duhet të përmirësohet dhe të ndryshojë me kalimin e 
kohës, pasi që edhe nevojat e kompanisë ndryshohen por kurrë nuk do të arrijë në atë pikë 
që mund të konsiderohet si i “përfunduar” dhe nuk duhet të konsiderohet në atë mënyrë. 

Në një kompani uji qëndrueshmëria e operimit të biznesit fjalë për fjalë do të thotë aftësi 
për të ruajtur bazën e aseteve. Në praktikë, kjo do të thotë që kompania duhet të jetë në 
gjendje të përballojë nëpërmjet planifikimit për tarifa të përshtatshme dhe kur ka nevojë 
për qasjen në të ardhura të jashtme, në mënyrë që;;  

• të operojë, mirëmbaj dhe riparojë cilindo asset gjatë tërë jetëgjatësisë së tij, 

• Të zëvendësohet në fund të jetëgjatësisë së tij  

• Dhe të ketë përpiluar Planin për Menaxhim të Aseteve në lidhje me atë se si ai do 
t’i arrijë këto në mënyrën më kosto efektive të mundshme.  
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8.3. Plani për Menaxhimin e Aseteve 

Në mënyrë ideale kompania do të përfshijë qasjet e saj për menaxhimin e aseteve në një 
pjesë të Planit të Menaxhimit të Aseteve, duke diskutuar secilin element dhe se si të 
njejtit do të trajtohen. PMA, megjithatë, duhet të jetë fleksibël dhe duhet të përmbajë një 
shpjegim se si kompania është duke e bërë çdo komponent të tij, e jo vetëm të dhënat 
aktuale të marra nga secili komponent. Të dhënat aktuale duhet të jetë në një format që 
është vazhdimisht i ndryshueshëm (p.sh. databaza e inventarit të aseteve dhe GIS, etj.) 

Ky komponent i PMA duhet të mendohet si një "hartë rrugore" që sqaron se si kompania 
do të realizojë secilin komponent dhe se si kompania do të vazhdojë me menaxhimin e 
aseteve në planin afatgjatë, por nuk duhet të mendohet si një "përgjigje."  

PMA duhet të jetë e shkruar në mënyrë të tillë që të gjitha nivelet e organizatës të mund 
ta përdorin atë. Ajo duhet të jetë në dispozicion për të gjithë anëtarët e organizatës dhe e 
shpërndarë lirshëm. Gjithashtu mund të jetë në dispozicion në veb faqe për konsumatorët 
e kompanisë. PMA nuk duhet të mendohet si një dokument sekret dhe të cilin mund ta 
ketë vetëm menaxhmenti. Dokumenti ofron informacion për konsumatorët dhe saktësisht 
për atë se si kompania është duke u drejtuar dhe krijon më shumë besim në funksionimin 
e duhur të kompanisë dhe të zbatueshmërisë së tarifave të cilat u ngarkohen 
konsumatorëve. 

Të dhënat që janë pjesë e PMA duhet të përditësohen vazhdimisht e kjo gjatë kryerjes së 
rregullt të detyrave nga ana e kompanisë (p.sh. posa rrjedhjet fizike të jenë riparuar të 
njejtat të regjistrohen).  Ky lloj i përditësimit nuk ka nevojë për një rishikim të 
përgjithshëm të planit. PMA duhet të rishikohet periodikisht (çdo vit ose dy vite dhe të 
paktën çdo 3 vjet) për të përcaktuar nëse metodologjia e përgjithshme e përdorur për çdo 
komponent ka ndryshuar në ndonjë mënyrë ose rast. Kur kjo të ndodh, dokumenti duhet 
rishikuar dhe të ri-shpërndahet. Nëse jo, atëherë dokumenti mund të lihet në gjendjen e tij 
aktuale deri në rishikimin e ardhshëm. 

Dokumenti i PMA nuk ka nevojë të jetë voluminoz. Qëllimi është që ky dokument të jetë 
i lehtë për t’u kuptuar dhe për t’u përdorur nga kompania dhe nga akterët tjerë kyç, si; 
konsumatorët, rregullatori dhe Qeveria. Pjesa 2 e këtyre Udhëzimeve të Planifikimit të 
Menaxhimit të Aseteve zhvillon hapat praktik të nevojshëm për të implementuar 
konceptet e përshkruara në këtë kapitull hyrës dhe merret më për së afërmi me atë se si 
duhet zhvilluar dhe përgatitur PMA. 
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PJESA 2 – UDHËZUES PRAKTIK I PMA PËR 
KOMPANITË REGJIONALE TË UJIT NË 
KOSOVË 

1. HYRJE – IMPLEMENTIMI I PMA NË KOSOVË 

Ky vëllim, Pjesa 2, e Udhëzimeve për Planifikim të Menaxhimit të Aseteve ka për qëllim 
që të jetë një udhëzues praktik të cilin menaxhmenti i KRU mund ta përdorë për të 
prezantuar dhe zhvilluar menaxhimin e aseteve të tyre përbrenda kompanisë. Këtu 
ofrohen më shumë detaje mbi teknikat dhe procedurat specifike që KRU mund t’i 
zbatojnë menjëherë për të filluar me procesin e menaxhimit të aseteve në kuadër të 
veprimtarive të kompanisë. Në veçanti, këtu rekomandohen metodat për të zbatuar pesë 
konceptet e menaxhimit të aseteve të paraqitura në Pjesën 1. Kjo pjesë e 
udhëzuesit/doracakut do të përshkruaj: 

• Nevojën për të grumbulluar të dhëna në lidhje me operimet dhe mirëmbajtjen e 
aseteve  

• Teknikat e përdorura për të analizuar gjendjen dhe “kritikalitetin” e asetit 

• Si të ruhen këto të dhëna në inventarin e aseteve  

• Si të përdoret procesi i menaxhimit të aseteve për të formuluar Planin për 
Menaxhimin e Aseteve dhe se si kjo reflekton në Planin e Biznesit. 

Ky udhëzues nuk ka për qëllim të jetë shumë urdhërues/përshkrues, nuk ka asnjë mënyrë 
të fiksuar për të kryer menaxhimin e aseteve dhe çdo KRU pashmangshëm do të ketë 
nevoja të ndryshme dhe rrjedhimisht të njejtat do të zhvillojnë teknika të ndryshme. Të 
gjitha format dhe mjetet e paraqitura këtu janë të dizajnuara të jenë një pikë e dobishme 
fillestare që KRU mund ta adopotojnë dhe të përmirësojnë planifikimin e menaxhimit të 
aseteve. 

Pa marrë parasysh se cilat teknika një KRU përdor, rezultati përfundimtar duhet të jetë i 
ngjashëm. Në qoftë se konceptet e menaxhimit të aseteve janë shfrytëzuar secila KUR do 
të ketë një tablo më të qartë të nevojave operacionale dhe financiare për asetet e saj të 
sistemeve të furnizimit me ujë dhë të sistemeve të ujërave të zeza në lidhje me ruajtjen e 
niveleve ekzistuese të shërbimit dhe përmirësimin dhe rritjen e bazës së aseteve për të 
përmbushur standarde më të larta dhe një kërkesë në rritje për shërbime. 

Para se të vazhdojmë më tej vlen të kujtohet një deklaratë e rëndësishme nga Pjesa 1, 
Seksioni 2.4: 

Një nga aspektet më të rëndësishme të menaxhimit të aseteve është se ajo nuk mund të 

jetë diçka që kompania e ka si një veprimtari që e bënë me raste si një nga aktivitetet e 

saj të shumta; por ajo duhet të jetë mënyra se si kompania operon. Të menduarit e 

menaxhimit të aseteve duhet të jetë themel i çdo veprimtarie, çdo veprimi, dhe i çdo 

vendimi që ndërmerr kompania.   

____________________________________________________________________ 
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2. GRUMBULLIMI & RUAJTJA E TË DHËNAVE 

2.1. Grumbullimi i të dhënave në lidhje me dështimet dhe 
riparimet e aseteve 

Hapi i parë është që të kemi të dhëna të mira. Pa të dhëna të mira, në sasi të mjaftueshme 
e për një periudhë të konsiderueshmë të kaluar kohore, në lidhje me performancën 
operative dhe shpenzimet e ndërlidhura financiare, menaxhimi i aseteve nuk do të jetë një 
proces i mirë-informuar. Prandaj, një nga hapat më të rëndësishëm që kërkohet nga një 
kompani është prezantimi i procedurave në të gjithë zonën e saj operative për të mbledhur 
dhe grumbulluar të dhëna për performancën operative dhe për mirëmbajtjen e aseteve. 

Të dhënat e kërkuara mund të përfshijnë (por nuk janë të kufizuara vetëm tek): 

• Regjistrimi i të dhënave për secilin riparim të aseteve nën-tokësore 
(infrastrukturore) dmth. rrjetit të tubacionit, të tilla si: 

o Lokacioni dhe referenca mbi tubin (referenca e nyjës) - nëse është e mundur 
edhe koordinatat GPS  

o Diametri dhe materiali i tubit 

o Lloji dhe shkaku i dëmtimit plus pasojat e ditura, p.sh. numri i pronave të 
ndikuara. 

o Data dhe koha e dështimit dhe riparimi së bashku me kohën e reagimit si dhe 
kohën e harxhuar për të riparuar dëmtimin  

o Detaje të riparimit, p.sh. gjatësinë e tubit të zëvendësuar etj. 

• Regjistrimi i të dhënave për dështimet dhe riparimet e aseteve mbi-tokësore (jo 
infrastrukturore), dmth. pajisjet në impiantin e trajtimin, stacionet pompuese 
etj. 

o Lokacioni duke përfshirë referencë mbi emrin e objektit nëse ka 

o Lloji i pajisjes ose struktura 

o Lloji dhe shkaku i dështimit dhe pasojat në operimin e sistemit 

o Data dhe koha e dështimit dhe riparimit së bashku me kohën e reagimit  si dhe 
kohën e harxhuar për të riparuar dëmtimin  

o Detaje të riparimit ose zëvendësimit 

• Të dhëna në lidhje me atë se kur është bërë mirëmbajtja, posaqerisht në asetet 
aktive si pompa dhe motorre, të tilla si: 

o Lokacioni dhe referenca e asetit 

o Lloji i asetit dhe përshkrimi dhe/ose numri identifikues 

o Hollësi në lidhje me cfarë dhe kur është e nevojshme mirëmbajtja rutinore  

o Hollësi se cfarë dhe se kur është bërë mirëmbajtja rutinore.   

Këto lloje të dhënash mblidhen në mënyrën më të mirë nga personeli operativ i përfshirë 
në mirëmbajtjen dhe riparimin e aseteve - edhe pse do të ketë nevojë për të dhëna nga 
departamentet e financave dhe kontabilitetit të kompanisë për të mbështetur këtë proces. 
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Mund të përdoret një formular dhe procedurë e thjeshtë për marrjen e të dhënave të tilla 
dhe pastaj të njejtat të dhëna t’i përcillen personelit përgjegjës për mirëmbajtjen e 
inventarit të aseteve (ky mund të jetë departamenti i GIS/MIS). Një shembull i një forme 
që mund të përdoret për këtë qëllim është përfshirë në Aneksin 2 me një version 
elektronik përfshirë edhe në CD Mjetet e Menaxhimit të Aseteve. 

Rafinim i këtij procesi do të ishte krijimi i MIS përmes të cilit personeli përgjegjës për 
mirëmbajtje do të kishte qasje të drejtpërdrejtë në inventarin e aseteve. Kjo nga ana tjetër 
do të ishte e ndërlidhur me sistemin GIS. Në këtë mënyrë personeli i departamentit të 
mirëmbajtjes do të kishte mundësinë e insertimit direkt të të dhënave në mirëmbajtje dhe 
riparime dhe do të shmangej futja e dyfishtë e të dhënave. Shih Figura 5 në faqe 49 e cila 
ilustron këtë aranzhim. 

2.2. Të dhënat mbi kosto sipas aktivitetit 

Lloji i të dhënave të mbledhura, siç përshkruhet në seksionin e mësipërm bëhet me të 
vërtetë i dobishëm vetëm kur kostot që ndërlidhen me mirëmbajtjen dhe riparimin e 
aktivitetit janë mbledhur gjithashtu. Këto lloje të të dhënave janë zakonisht të referuara si 
"të dhënat mbi kosto sipas aktivitetit". Këto të dhëna do të lejojnë menaxherët e aseteve 
për të analizuar, për shembull, shpenzimet afatmesme dhe afatgjata të riparimit të 
vazhdueshëm të një gjatësie të caktuar të gypit kryesor të ujit dhe të krahasohen pastaj 
këto të dhëna me koston e zëvendësimit. Kjo do të lejojë vendimarrje të bazuar në kosto 
eficiencë dhe do të sigurojë që edhe ashtu fondet e kufiziuara për mirëmbajtje të aseteve 
të shfrytëzohen në mënyrën më të mirë të mundshme. 

Aktualisht në asnjë KRU nuk ka një sistem të tillë të mbledhjës së të dhënave të bazuara 
në kosto sipas aktivitetit për mirëmbajtje dhe riparim. Ka dy qasje themelore që KRU 
mund të marrin për të mbledhur këto lloje të të dhënave: 

1. Përmes departamentit të financave: kjo do të përfshijë krijimin e sistemeve më të 
sofistikuara dhe zbatimin e tyre në gjithë veprimtarinë e kompanisë. Për 
shembull, do të kërkohej nga të gjithë të punësuarit në departamentet e operimit 
dhe të mirëmbajtjes që të plotësojnë listën e vajtje-ardhjes nga puna me një 
sistem të përshtatshëm kodifikues për të alokuar kohën varësisht punës specifike 
të bërë për riparime. Sisteme të ngjashme do të jetë e nevojshme poashtu për 
makineritë dhe materialet e përdorura. Të gjitha inputet e kostove të ndërlidhura 
me një aktivitet të veçantë për riparimin e një aseti të caktuar do të duhet të 
kodohen dhe t’i alokohen atij aktiviteti. Këto të dhëna pastaj duhet të sigurohen 
nga departamenti i financave për personelin që mirëmban inventarin e aseteve –
qoftë si pjesë e një sistemi MIS apo sistemi GIS.  

2. Një qasje më e thjeshtë është që menaxherët e aseteve në departamentin e 
operimeve përcaktojnë koston e secilit aktivitet specifik, me dorë, duke u bazuar 
në kostot e vlerësuara për njësi – për punë dore, makineri dhe materiale. Kjo 
kosto e vlerësuar do të raportohej në fletën Raportuese të Riparimit (shih 
Aneksin 2) dhe pastaj do të regjistrohej në inventarin e aseteve ose në sistemin 
GIS. (Ose, siç u tha më lartë, fletë Raporti i Riparimit mund të jetë një formë për 
futjen e të dhënave në databazën e inventarit të aseteve dhe pastaj të ndërlidhet 
drejtëpërdrejtë me sistemin GIS). Përparësia e kësaj qasjeje është se ajo është e 
shpejtë dhe e thjeshtë për t’u zbatuar, por cilësia e të dhënave ka të ngjarë të jetë 
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më e ulët pasi që kostoja do të jetë vetëm një vlerësim dhe nuk ka asnjë garanci 
që të gjitha ndërhyrjet në riparimin e aseteve do të regjistrohen. 

Kjo qasje do të kërkojë që departamentet e financave të sigurojnë informacion 
për menaxherët e mirëmbajtjes në lidhje me kostot për njësi sa i përket punës së 
dorës, makinerive dhe materialeve që zakonisht përdoren në aktivitetet e 
mirëmbajtjes. Këto kosto për njësi mund të rishikohen dhe të përditësohen në 
baza vjetore për të reflektuar kostot më të fundit të KRU.  

Metoda e rekomanduar është ajo e përshkruara si në pikën 2, më lart. Megjithatë, çfarëdo 
metodë që adoptohet, informatat e dobishme që janë vendimtare për menaxhimin e 
aseteve mund të merren nga të dhënat. Kjo është veçanërisht e vërtetë në lidhje me asetet 
nën-tokësore (gypat e ujit, kanalizimet etj). Çelësi për marrjen e vendimeve për 
mirëmbajtje të aseteve për të riparuar/rehabilituar ose zëvendësuar pjesë të rrjetit është që 
të kemi informacion në lidhje me koston e vazhdueshme të mirëmbajtjes. Ky informacion 
mund lehtësisht të ruhet në një bazë të dhënash ose në sistemin GIS dhe pastaj të nxirret, 
si për shembull, shpenzimet e mirëmbajtjes për kosto/km/vit. Ky informacion i kostos 
pastaj mund të krahasohet përmes një analize të thjeshtë të kosto-benefitit me koston e 
zëvendësimit të asetit plus koston shumë më të reduktuar të mirëmbajtjes përgjatë 
jetëgjatësisë së parashikuar të asetit. 

2.3. Metodat për menaxhimin e të dhënave 

Pasi të jenë vendosur sistemet për të mbledhur të dhëna për funksionimin dhe 
mirëmbajtjen e aseteve, duke përfshirë të dhënat mbi riparimet dhe shpenzimet e 
ndërlidhura me to, këto të dhëna duhet të ruhen në mënyrë të tillë që ato lehtësisht të 
shikohen dhe që të mund të analizohen lehtë për të mbështetur procesin e planifikimit të 
menaxhimit të aseteve. 

Ashtu siq u diskutua në Pjesën 1: Seksioni 3.7 kjo më së miri arrihet duke përdorur 
aplikacionet softverike të databazave – ose komplete softverike me pagesë ose databaza 
të përgjithshme të krijuara si p.sh. në MS Access. Përfundimisht, kur kompania të ketë 
mundësi financiare, kjo databazë do të mund të ndërlidhej me sistemin hartografik GIS të 
kompanisë. Kjo do të mundësojë analizë të rrjetit në baza gjeografike dhe kështu të 
sigurojë një mjet shumë vizuel dhe efektiv të menaxhimit të aseteve. 

Për shembull, KRU Hidrodrini në Pejë, ka zhvilluar sistemin e saj GIS në të cilin 
përfshihen të dhënat e mirëmbajtjes dhe të riparimit për sistemin e furnzimit me ujë. Në 
këtë mënyrë KRU Hidrodrini mund të përzgjedh nga hartat GIS një zone të furnizimit ose 
edhe një gjatësi të vetme të rrjetit të gypave dhe informacioni i kërkuar mund të 
raportohet përmes databazës si raport, p.sh., numri i plasjeve/km/vit. Përveç kesaj, GIS 
mund t’i kërkohet që të gjej zonat e rrjetit me normat më të larta të plasjeve për kilometër. 

Koncepti i databazës dhe se si ai ndërlidhet me sistemin GIS është i ilustruar në 
diagramin e paraqitur në vijim: 
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Figura 5: Ndërlidhja e GIS me databazat tjera 

Duke i lidhur jo vetëm të dhënat e mirëmbajtjes, por edhe humbjen/ujëmatësit dhe të 
dhënat e faturimit në sistemin GIS kompania e ujit mund të fillojë që të ketë një tablo të 
plotë të aseteve nën-tokësore dhe të ndërmarrë vendime për investime duke u bazuar në 
njohuri të sakta. Më shumë të dhëna që tregojnë aftësitë që sistemi GIS jep në lidhje me 
menaxhimin e aseteve janë dhënë në Aneksin 4 - Përdorimi i GIS si një mjet i 
Menaxhimit të Aseteve. 

Nevojitet kohë dhe burime të konsiderueshme për të zhvilluar një sistem plotësisht 
funksional GIS me ndërlidhje me databaza të jashtme - p.sh. mirëmbajtjen, faturimin, të 
dhënat për ujëmatës dhe të dhënat hartografike. Megjithatë, kompanitë të paktën mund të 
fillojnë procesin duke planifikuar atë që duhet bërë për të marrë sisteme të tilla – pra 
paisjet hardverike dhe softverike të domosdoshme si dhe buxhetin për t’i siguruar ato e 
poashtu duhet marrë parasysh edhe koston e punësimit dhe të trajnimit të personelit të 
përshtatshëm. Këto kosto duhet të përfshihen në PMA dhe në Biznes plan në mënyrë që 
kur nuk ka mundësi të financimit të jashtëm ato të mund të përfshihen në investimet e 
ardhshme të propozuara nga kompania. 

2.4. Inventari i Aseteve 

2.4.1. Hyrje 

Një pikë e dobishme fillestare për KRU është krijimi i inventarit të aseteve mbi-
tokësore në një formë tabelare në MS Excel e duke i përdorur listat e aseteve të 
përgatitura gjatë vlerësimit të aseteve në periudhën e inkorporimit gjatë vitit 2007. 
Këto të dhëna duhet të përditësohen, të kontrollohen dhe të ri-organizohen për 
qëllime te menaxhimit të aseteve. Për shembull, në listat e aseteve nëse figurojnë 
tre pompa në një stacion pompimi të njejtat do të figuronin vetëm si një njësi në 
linjën e listës përderisa për qëllime të menaxhimit të aseteve duhet të ketë tre hyrje-
linja të vecanta në inventar. Një shembull i plotë i një inventari të aseteve mbi-
tokësore në formë tabelare (spreadsheet) është i paraqitur në Aneksin 3 dhe 
poashtu është i dhënë në formë elektronike në CD Mjetet e Menaxhimit të Aseteve. 
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2.4.2. Databaza 

Hapi tjetër, për ato kompani që nuk kanë të instaluar një sistem GIS e që është i 
aftë për t’u ndërlidhur me databaza të jashtmë, është që të fillojnë procesin e 
menaxhimit të aseteve duke krijuar një databazë në MS Access për të ruajtur të 
dhënat për secilin aset. Lista e sugjeruar e të dhënave të kërkuara (fushave) për 
kategori të ndryshme të aseteve janë të prezantuara në tabelën në vijim: 

Kategoria e Asetit  Të dhënat bazë Të dhënat e 
vlerësuara  

Të dhënat për 
mirëmbajtje 
rutinore  

Riparimet 

Mbi tokësore (Jo-
infrastrukturorë) 

(Mekanike) 

ID e Asetit 

Emri i asetit 

Përshkrimi 

Kapaciteti/rangimi  

Viti i 
ndërtimit/instalimit 

Lokacioni 

Referenca e nyjës 

Koordinatat e GPS  

Vlera e zëvendësimit 

 

Data e vlerësimit 

Rangimi i gjendjes 

Rangimi i 
performancës 

Rangim i pasojave të 
dështimit  

Rangimi i 
Probabilitetit të 
dështimit   

Komentet mbi 
gjendjen  

Viti i vlerësuar për 
zëvendësim  

Të bashkangjitura 
(fotot)  

Kërkesat rutinore për 
mirëmbajtje  

Intervalet e servisimit  

Kosto e vlerësuar 
vjetore për 
mirëmbajtje rutinore 

Data e mirëmbajtjes  

Detaje të 
mirëmbajtjes së kryer 

Kosto aktuale e 
secilit intervenim për 
mirëmbajtje  

Data e riparimit 

Arsyeja e riparimit  

Hollësitë e riparimit  

Kosto e riparimit 

Të bashkangjitura 
(fotot) 

Mbi tokësore 

(Jo-
infrastrukturore) 

(Strukturat, punët 
ndërtimore) 

ID e Asetit 

Emri i asetit 

Përshkrimi 

Kapaciteti/rangimi  

Viti i 
ndërtimit/instalimit 

Lokacioni 

Referenca e nyjës 

Koordinatat e GPS  

Vlera e zëvendësimit 

 

Data e vlerësimit 

Rangimi i gjendjes 

Rangimi i 
performancës 

Rangim i pasojave të 
dështimit  

Rangimi i 
Probabilitetit të 
dështimit   

Komentet mbi 
gjendjen  

Viti i vlerësuar për 
zëvendësim  

Të bashkangjitura 
(fotot) 

Kërkesat rutinore për 
mirëmbajtje  

Intervalet e servisimit  

Kosto e vlerësuar 
vjetore për 
mirëmbajtje rutinore 

Data e mirëmbajtjes  

Detaje të 
mirëmbajtjes së kryer 

Kosto aktuale e 
secilit intervenim për 
mirëmbajtje  

Data e riparimit 

Arsyeja e riparimit  

Hollësitë e riparimit  

Kosto e riparimit 

Të bashkangjitura 
(fotot) 
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Kategoria e Asetit  Të dhënat bazë Të dhënat e 
vlerësuara  

Të dhënat për 
mirëmbajtje 
rutinore  

Riparimet 

Nën tokësore 

(Infrastrukturore) 

(Tubat) 

ID e asetit 

Diametri 

Materiali 

Lokacioni (Rruga, 
zona) 

Nyja 1 

Nyja 2 

Koordinatat startuese 
të GPS 

Koordinatat 
përfundimtare të GPS  

Viti i instalimit 

Vlera e zëvendësimit  

Data e vlerësimit 

Rangimi i gjendjes 

Rangimi i 
performancës 

Rangim i pasojave të 
dështimit  

Rangimi i 
Probabilitetit të 
dështimit   

Komentet mbi 
gjendjen  

Viti i vlerësuar për 
zëvendësim  

Të bashkangjitura 
(fotot) 

Kërkesat rutinore për 
mirëmbajtje  

Intervalet e servisimit  

Kosto e vlerësuar 
vjetore për 
mirëmbajtje rutinore 

Data e mirëmbajtjes  

Detaje të 
mirëmbajtjes së kryer 

Kosto aktuale e 
secilit intervenim për 
mirëmbajtje  

Data e riparimit 

Arsyeja e riparimit  

Hollësitë e riparimit  

Kosto e riparimit 

Të bashkangjitura 
(fotot) 

Nën tokësore 

(Njësi 
infrastrukturore 
dhe jo-
infrastrukturore) 

(pusetat, 
ujëmatësit, 
valvulat dhe pjesët 
fazonike) 

ID e asetit 

Diametri 

Materiali 

Lokacioni (Rruga, 
zona) 

Nyja 1 

Nyja 2 

Koordinatat startuese 
të GPS 

Koordinatat 
përfundimtare të GPS  

Viti i instalimit 

Vlera e zëvendësimit  

Data e vlerësimit 

Rangimi i gjendjes 

Rangimi i 
performancës 

Rangim i pasojave të 
dështimit  

Rangimi i 
Probabilitetit të 
dështimit   

Komentet mbi 
gjendjen  

Viti i vlerësuar për 
zëvendësim  

Të bashkangjitura 
(fotot) 

Kërkesat rutinore për 
mirëmbajtje  

Intervalet e servisimit  

Kosto e vlerësuar 
vjetore për 
mirëmbajtje rutinore 

Data e mirëmbajtjes  

Detaje të 
mirëmbajtjes së kryer 

Kosto aktuale e 
secilit intervenim për 
mirëmbajtje  

Data e riparimit 

Arsyeja e riparimit  

Hollësitë e riparimit  

Kosto e riparimit 

Të bashkangjitura 
(fotot) 

Tabela 5: Fushat e sugjeruara për futjen e të dhënave për databazën e inventarit të aseteve  

Fusha të tjera që mund të jenë të rëndësishme për kompaninë mund të shtohen në 
inventarin e aseteve me zhvillimin e atij sistemi. Fotografi, shënime dhe vizatimet e 
çdo aseti mund të shtohet në regjistrat e aseteve e kjo për të shtuar njohuritë që 
kompania ka për bazën e saj të aseteve. 

Diagrami në faqen tjetër tregon një strukturë të sugjeruar të inputit (“forma”) që 
mund të përdoret për databazën e inventarit të aseteve: 
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 Figura 6: Struktura e sugjeruar e inputeve për inventarin e aseteve  
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Gjatë dizajnimit të databazës së inventarit të aseteve duhet marrë parasysh se do të 
ketë dy llojë të të dhënave, këto janë: 

• Të dhënat statike  – ky është informacion në lidhje me asete që nuk do të 
ndryshojë me kalimin e kohës - p.sh. data e instalimit, diametri, prodhuesi, 
materiali, etj. 
 

• Të dhënat dinamike – ky lloj i të dhënave ndryshon ose shtohet me 
kalimin e kohës - p.sh. kosto e zëvendësimit, gjendja, vlerësimi i 
performancës etj. si dhe detajet e riparimeve. Çdo aset individual 
përfundimisht do të ketë të dhëna të shumta të mirëmbajtjes dhe riparimeve 
bashkangjitur me numrin unik të asetit (ID). 

Vlerësimi i aseteve (gjendjen dhe performanca), të dhënat për mirëmbajtje dhe 
riparime janë të dhëna dinamike dhe në vazhdimësi do të përditësiohen përgjatë 
tërë jetëgjatësisë së aseteve.      

Logjika e paraqitur në diagramin më lartë tregon se si asetet në bazën e të dhënave 
janë të nën-ndara në kategori të dobishme. Çdo kategori kërkon input të njësive të 
të dhënave të ndryshme bazë, për shembull për pompa është e dobishme të dihet 
dhe të insertohet prodhuesi i pompës, përderisa për gypat këto të dhëna nuk do të 
ishin të domosdoshme dhe nuk do të ishin të ditura. Në mënyrë të ngjashme është 
thelbësore që të dihet diametri i secilit tub, por kjo natyrisht do të ishte e 
parëndësishme për një pompë. Kategoritë e mësipërme janë përzgjedhur për të 
qenë të njejta me kategorizimin e aseteve që përdoret në metodologjinë rregullatore 
të tarifave.  

Natyrisht, mbledhja e të dhënave, sidomos për asetet nën-tokësore, do të kërkojë 
zbatimin e një programi të konsiderueshëm të punës në terren për të mbledhur të 
gjitha këto të dhëna. Kjo do të përfshijë shikimin e vendit për kryerjen e vlerësimit 
bazë të gjendjes dhe poashtu edhe punës hulumtuese për të lokalizuar asetet nën-
tokësore. Megjithatë ajo që është e rëndësishme është që të fillohet me prodhimin e 
inventarit për qëllime të menaxhimit të aseteve. Kompania do të pëfitojëë shumë 
më shumë mbi bazën e saj të aseteve me të cilat operon thjesht duke filluar me 
procesin e grumbullimit të të dhënave. 

Shablloni i Inventarit të Aseteve: Në mënyrë që KRU t’u lejohet/mundësohet që 
të fillojnë me këtë proces në CD Mjetet e Menaxhimit të Aseteve përfshihet 
shablloni për inventarin e asteve të kompanisë së ujit. Kjo databazë është përgatitur 
në MS Access si pjesë e këtyre Udhëzuesve për Planifikimin e Menaxhimit të 
Aseteve. Ky shabllon ofrohet si një mjet shumë i dobishëm startues për ato KRU 
që duan të zhvillojnë inventarin e aseteve. Do të ketë nevojë për zhvillim të 
mëtejshëm dhe adaptim nga KRU për t’i  plotësuar nevojat e veçanta të secilës 
KRU. Për shembull, mund të shtohen linja të reja për insertimin e të dhënave dhe të 
gjenerohen kërkesa dhe raporte të reja. 

2.4.3. Sistemet e Faturimit dhe Inventari i Aseteve 

Sistemi i faturimit, PRONET aktualisht përdoret në 5 nga 7 KRU në Kosovë dhe ai 
tashmë përfshinë modulin e “inventarit” të aseteve. Lind pyetja nëse ky modul 
është i përshtatshëm si inventar i aseteve, ashtu siq është përshkruar më lartë, për 
planifikimin e menaxhimit të aseteve? Duhet vënë në dukje disa pika: 
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• Aktualisht moduli është i dizajnuar dhe përdoret vetëm për kontabilitetin 
financiar për asete, dmth vlerën e aseteve dhe zhvlerësimin. Ky nuk është 
qëllimi i inventarit të aseteve. 

 
• Moduli nuk shfyrtëzohet nga disa KRU 
 
• Të dhëna të rëndësishme për menaxhimin e aseteve sa i përket gjendjes, 

performancës, jetëgjatësisë së ngleur, mirëmbajtjes dhe kostove të riparimit 
nuk ruhen/regjistrohen në këtë modul. 

Aftësia e filtrimit, kategorizimit dhe raportimit aktualisht nuk është në vend ose 
nuk përdoret për menaxhim të aseteve.  

Megjithatë, në një MIS të integruar nuk ka kuptim që të insertohen dy herë të 
dhënat bazë të aseteve, të tilla si emri i aseteve, lokacioni etj - një herë për 
menaxhimin e aseteve dhe përsëri për llogari. Prandaj ka kuptim që të merret në 
konsideratë dhe të shikohet zhvillimi i mundshëm i këtij moduli të aseteve për 
përdorim në menaxhimin e aseteve. Pasi që nuk ka projekt që janë në vazhdim e 
sipër të cilat do të ngritnin kapacitetet dhe të përmirësonin softverin e 
faturimit/kontabilitetit - duke përfshirë PRONET - së bashku me sistemet MIS dhe 
GIS në disa KRU, menaxhimi i aseteve duhet të përfshihet në dizajnimin e këtyrë 
projekteve. Për shembull, fusha për insertimin e të dhënave, format e inputeve dhe 
dizajnimi i raporteve mund të përfshihen në një modul të avancuar të aseteve për të 
mundësuar që të dhënat për asetet të ruhen dhe të përdoren për qëllime të 
menaxhimit të aseteve. 

Një hap i rëndësishëm për një KRU (e me mbështetje të partnerëve implementues 
të projekteve të financuar nga donatorët) që duhet të ndërmarrë në mënyrë që 
planifikimin e menaxhimit të aseteve ta bëjë pjesë kryesore të biznesit të saj është 
që të sigurohet që menaxhimi i aseteve të konsiderohet si prioritet gjatë 
avancimit/përmirësimit të softverit ekzistues të faturimit si dhe të sistemit MIS. 
Duhet të kërkohen këshilla të ekspertëve në lidhje me atë nëse do të ishte praktike 
që të krijohet një databazë si për qëllime të kontabilitetit e poashtu edhe për qëllime 
të menaxhimit të aseteve.  
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3. TEKNIKAT PËR ANALIZIMIN E 
MENAXHIMIT TË ASETEVE 

Ne Pjesen 1: Seksioni 1.2 u paraqitën pesë koncepte themelore. Në këtë pjesë këto koncepte 
diskutohen më në hollësi si dhe ofrohen udhëzime në lidhje me atë se si të njejtat mund të 
implementohen në planifikimin e menaxhimit të aseteve. 

3.1. Gjendja dhe Shërbyeshmëria e Aseteve 

Shërbyeshmëria është koncept i rëndësishëm në planifikimin e menaxhimit të aseteve, ajo 
formon bazën për alokimin e shpenzimeve për mirëmbajtje kapitale. Në qoftë se një aset 
është i shërbyeshëm atëherë i njejti nuk kërkon investime, nëse nuk ka shërbyeshmëri 
atëherë vlen e kundërta, duhet të bëhen investime në të. Për ta thënë më thjesht këtë, 
përshtatet thënia që përdoret në SHBA:  

Nëse nuk është e prishur mos e rregullo! 

Në terma praktike me shërbyeshmëri nënkuptohet kombinimi i gjendjes dhe 
performancës së asetit. Deri te ky tregues zakonisht arrihet duke krijuar një proces 
programues përmes të cilit si për gjendjen e poashtu edhe për performancën e asetit 
përdoren rangimi nga 1 deri në 5 (mirë(1) dhe keq (5)). Pastaj këto rangime shumëzohen 
ose i shtohen njëra tjetërs përmes të cilit proces arrihet deri te treguesi (indeksi) i 
shërbyeshmërisë që poashtu janë përbrenda rangimit nga 1 deri në 5. 

Shembuj të gjendjes dhe rangimit të performancës: 

Gjendja: 

1. Pa dështime të imëta dhe përkeqësime të papërfillshme   

2. Dështime të imëta dhe/ose përkeqësime të vërejtura, asnjëra nuk ndikon në 
performancë  

3. Dështime dhe përkeqësime të vërejtura por jo aq të rëndësishme që të ndikojnë në 
performancën aktuale apo në planin afat-shkurtër  

4. Dështime të theksuara të vëzhguara ose që janë në zhvillim e sipër e që ka gjasa 
që të ndikojnë performancën në planin afat-shkurtër (kërkohet 
renovim/zëvendësim)  

5. Gjendje kritike që pengon performancën e duhur ose gjendje e pa-riparueshme 
(kërkohet zëvendësim i menjëhershëm)  

Performanca: 

1. E specifikuar dhe dizajnuar sipas standardeve moderne, plotësisht në gjendje për 
të ofruar nivelin e kërkuar e pa probleme të besueshmërisë  

2. E dizajnuar sipas standardeve të vjetëruara dhe/ose tregon disa probleme të vogla 
të besueshmërisë por ofron shërbimin e kërkuar  

3. Gabime me dizajn dhe eficencë të operimeve që nuk pengojnë operacionet 
normale  
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4. Shfaq probleme të besueshmërisë dhe aftësisë që ndikojnë në operimet normale  

5. Dështon në përmbushjen e kërkesave të besueshmërisë që paraqet një pasqyrë se 
aseti nuk është në gjendje të ofrojë shërbimin e nevojshëm  

Një shembull i formës që një KRU mund ta përshtatë dhe ta përdorë atë për mbledhjen e 
të dhënave vlerësuese për gjendjen dhe performancën e aseteve është e përfshirë në 
Aneksin 2. Kjo formë është e dizajnuar për asetet mbi-tokësore (të dukshme). Sa i përket 
aseteve nën-tokësore në përgjithësi inspektimi nuk është i mundur ose të paktën nuk është 
një proces praktik - vlerësimi i shërbyeshmërisë duhet të ndërmerret përmes të dhënave 
dytësore ashtu siç është përshkruar në  Pjesën 2: Seksioni 3.4.1.     

Rangimi rezultues mund të përdoret për të prodhuar rangimin e shërbyeshmërisë nga 
matirca e paraqitur më poshtë: 

Performanca 

Gjendja 

1 2 3 4 5 

1 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 

2 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 

3 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 

4 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 

5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

Figura 7: Matrica e treguesit të Shërbyeshmërisë 

Ngjyra e përdorur në shembullin e paraqitur më lartë është bërë për arsye të paraqitjes më 
grafike të shërbyeshmërisë. Përdorimi i kësaj analize për shërbyeshmërinë është i dhënë 
në Aneksin 3 të këtyre udhëzuesve. 

Pasi të gjitha asetet në sistemet e ujit dhe të ujërave të zeza të janë ranguar sipas kësaj 
mënyrë databaza mund të përdoret për të analizuar këtë informacion. Për shembull nga 
databaza mund të kërkohet që të sigurojë raportin e listës së të gjitha aseteve që rangimin 
e shërbyeshmërisë e kanë më të lartë së 4.0 (duke përdorur sistemin e paraqitura më lart). 
Kur kjo të kombinohet me rangimin e kritikalitetit (sikur që është treguar në shembullin 
në Pjesën 2: Seksioni 3.4) kjo teknikë ofron një mjet shumë të fuqishëm për prioritizimin 
e investimeve në asete - asetet me rangimin e lartë të kritikalitetit të kombinuar me 
rangim të ulët të shërbyeshmërisë në mënyrë të qartë do të ishin asete të prioritizuara për 
investime duke pasur parasysh edhe fondet e limituara. 

Ky proces është i pavarur nga procesi i vlerësimit të aseteve. Një aset me vlerë zero të 
paraqitur në librat e kontabilitetit mund të jetë në gjendje të shkqëlqyer të 
shërbyeshmërisë dhe mund të ketë edhe shumë vite tjera të jetëgjatësisë së tij. Në anën 
tjetër një aset i ri por me specifika, dizajn dhe mirëmbajtje të dobët mund të jetë i pa-
shërbyeshëm dhe të ketë nevojë për zëvendësim të menjëhershëm. 

Me fjalë të tjera tek rangimi i shërbyeshmërisë së një aseti është një tregues i vlerës së 
asetit për të siguruar nivelin e kërkuar të shërbimit dhe nuk është i lidhur direkt me vlerën 
monetare dhe moshën e asetit. Një shembull i kësaj teknike për llogaritjen e 
shërbyeshmërisë është i dhënë në formë elektronike në CD Mjetet e Menaxhimit të 
Aseteve. 
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3.2. Niveli i Shërbimit 

Koncepti i krijimit të Nivelit të Shërbimit për çdo kompani është përshkruar dhe është 
diskutuar në Pjesën 1: Seksioni 4 të këtyre udhëzuesve. Një shembull i një deklaratë të 
përshtatshme të NSH për përdorim nga KRU në Kosovë është e paraqitur në Aneksin 1 
dhe në mënyrë që të kuptohet kjo pjesë duhet t’i referoheni këtij shembulli. 

3.2.1. Cila është Pika Minimale Fillestare për NeSH? 

Të gjitha kompanitë e ujit në Kosovë duhet të veprojë përbrenda rregullativave 
shëndetësore, mjedisore dhe ekonomike të përcaktuara nga Ministria e 
Shëndetësisë (përmes Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike) MMPH dhe 
respektivisht ZRRUM. Përveç kësaj deklaratat e NSH të vendosura nga KRU duhet 
të kenë në konsideratë legjislacionin e BE, i cili legjislacion së shpejti do të ketë 
ndikime në kornizën rregullatore aktuale. Për shembull, Direktiva e BE për 
Trajtimin e Ujërave të Zeza Urbane dhe Direktive e BE për Cilësinë e Ujit të 
Pijshëm përfundimisht do të kenë ndikime të konsiderueshme në operimet e 
kompanive të ujit.   

Pasi që ka shumë elementë rregullatorë, nuk është e domosdoshme që në NSH të 
ketë përputhshmëri deri në hollësi me secilën nga rregullativat. Në vend të kësaj, 
NSH mund të përmbajë një deklaratë bazë që tregon se kompania e ujësjellësit do 
të përmbushë kërkesat e dala nga rregulloret e veçanta. Për shembull, NSH mund të 
përfshijë deklaratën përgjithshme që përshkruan kategori të pajtueshmërisë të tilla 
si - "do të zbatohen të gjitha kërkesat në lidhje me cilësinë e ujit" ose "do të 
zbatohen të gjitha kërkesat e dala nga licencimi i operatorit". Në këtë rast, NSH 
mund të përmbajë poashtu një deklaratë përmbledhëse si "kompania do të zbatoj të 
gjitha rregulloret tjera të aplikueshme në Kosovë" për të siguruar se asnjë 
rregullore tjetër nuk është anashkaluar. 

ZRRUM dhe rregullatorët e tjerë të Kosovës vendosin standardet minimale të 
operimit në NSH; këto standarde jo domosdoshmërisht adresojnë të gjitha fushat e 
veprimit dhe nuk duhet të jenë komponentet e vetme të NSH. Pa i shtuar edhe 
elementet tjera, NSH nuk do të përmbushë një sërë qëllimesh që janë përshkruar në 
Pjesën 1: Seksioni 4. Kompanitë duhet të përfshijnë shumë komponente të tjera për 
të përcaktuar fushat e rëndësishme të veprimtarisë së tyre. 

3.2.2. Përgatitja e Deklaratës për NeSH 

Niveli i shërbimit nuk duhet të jetë një deklaratë e aspiratave ose dëshirave, por 
duhet të reflektojë aftësinë e tanishme; NSH maksimale është e përcaktuar nga 
aftësitë maksimale të aseteve. Një kompani nuk mund të përfshijë ndonjë gjë 
brenda NSH e që sistemi i furnizimit nuk është në gjendje ta bëjë atë.  

Shembull, nëse kompania dëshiron të përfshijë sigurimin e furnizimit me ujë 24 orë 
në ditë në NSH e saj, por nuk ka burime të mjaftueshme apo kapacitet të trajtimit, 
nuk ka asnjë mënyrë që kompania mund të sigurojë ujë për 24 orë në ditë. 
Megjithatë, kompania mund të dëshirojë që në planet e saj afatgjata të përfshijë 
sigurimin e ujit 24 orësh dhe ta prezantojë atë në PMA dhe të kërkojë financim për 
rritje të kapacitetit të sistemit në mënyrë që të arrihej kjo, por përderisa nuk janë në 
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dispozicion asetet të cilat do të siguronin furnizimin me ujë 24 orë pa ndërprerje, 
furnizimi me ujë pa ndërprerje të planifikuara nuk duhet të përfshihet në NSH. 

Përbrenda kufijve minimal (rregullave) dhe atyre maksimal (aftësive të aseteve), ka 
një sërë faktorësh të tjerë që kompania mund të përfshijë në NSH. Ato që do të 
përfshiheshin në mënyrë që kompanisë t’i mundësonin; komunikimin e synimeve 
të saja me konsumatorë, për të matur performancën e saj dhe për të përcaktuar 
asetet e saj kritike. Tre kategoritë kryesore të operimit të një kompanie të ujit mund 
të mbulohen/paraqiten në deklaratën e NSH: 

• Detyrimet statutore - detyrimet qeveritare dhe rregullatore dhe standardet 
minimale duke përfshirë edhe rregullat e ZRRUM për standardet e 
shërbimit 

• Standardet e shërbimit për konsumatorë që KRU do t’i ofrojë e që nuk janë 
të mbuluara në obligimet statutore. 

• Standardet operative që janë të rëndësishme për të siguruar një standard të 
mirë të shërbimeve  - p.sh. kontrollin dhe reduktimin e UPF.  

Shembuj të njësive tjera që mund të përfshihen në deklaratën e NSH, përfshijnë por 
nuk kufizohen vetëm në: 

• Kohëzgjatja e sigurimit të furnizimit me ujë me kalimin e kohës - p.sh. 24 
orë në ditë për 365 ditë në vit ose më pak varësisht prej rastit. 

• Kohëzgjatja nga raportimi i rrjedhjes ose dëmtimit deri te riparimi  
• Afati kohor i paralajmërimit (dhe metoda) para ndërprerjes së planifikuar 
• Afati kohor i paralajmerimit (dhe metoda) para një ndalimi të pa-

planifikuar ose jo-emergjent  
• Nivelet e UPF të ruajtura përgjithësisht në më pak se X%, ose me trend 

reduktues. 
• Rrjedhja maksimale e sistemit do të jetë X m3/ditë 
• Standardet e cilësisë së ujit – p.sh. asnjë detektim i ndotjes bakeriologjike 

në burimin e ujit ose te kroni i konsumatorit  
• Shtypja minimale e ujit do të ruhet në tërë sistemin në X bar 
• Asnjë ndërprerje në furnizimin me ujë nuk do të jetë më e gjatë se X orë 

përpos në rrethana të jashtëzakonshme  
• Konsumatorët do të njoftohen për pengesat e planifikuara në furnizim së 

paku  X orë ose X ditë para pengesave të tilla  
• Konsumatorët do të njoftohen së paku X minuta para ndalimit si pasojë e 

gjendjes emergjente, përpos nëse kemi të bëjmë me gjendje që rrezikojnë 
jetën e që për këtë kërkohet ndërprerje e menjëhershme e furnzimit  

• Do të zbatohet ruajtja e ujit për të reduktuar përdorimin mestar ditor për X 
përqind në Y vite  

• Mbulueshëmira me shërbime do të rritet nga X% në Y% nga numri total i 
konsumatorëve potencial në zonën e shërbimit deri në  vitin 20xx. 

NSH nuk duhet të jetë voluminoze; ajo mund të përqendrohet në disa çështje kyçe 
të cilat kompania dëshiron që më të vërtetë të përqendrohet. Ajo poashtu mund të 
fillojë me disa njësi dhe t’i shtojë ato me kalimin e kohës duke pasur parasysh se 
edhe kompania do të fitojë më shumë përvojë me menaxhimin e aseteve. 
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Deklarata e NSH gjithashtu mund të tregojë NSH e synuar nga kompania për një të 
ardhme të afërt. Përfshirja e NSH së synuar, sigurisht që tejkalon aftësinë aktuale të 
sistemit, por ato janë të dobishme për t’u përfshirë pasi që ato do të informojnë 
planet e investimeve kapitale rritje të planifikuara nga kompania. Megjithatë, duhet 
pasur kujdes për që të bëhen objektiva realiste dhe jo një “listë dëshirash” dhe që të 
njejtat të përshtaten me fondet e vlerësuara e në dispozicion të kompanisë siç edhe 
përshkruhet në Pjesën 2: Seksioni 4.3. 

3.3. Vlerësimi Bazik i Kritikalitetit 

Vlerësimi kritikaliteti kërkon shqyrtimin e mundësisë së dështimit dhe pasojës së 
dështimit siç diskutohet në Pjesën 1: Seksioni 5.2. Asetet që kanë probabilitetin më të 
madh të dështimit dhe pasojat më të mëdha të ndërlidhura me dështimin do të jenë ato 
asete që janë më kritiket. Asetet e ardhshme më kritike janë: 

• Asetet të cilat kanë probabilitet të lartë të dështimit por me pasoja të ulëta  

• Asetet të cilat kanë pasoja të larta mirëpo probabilitet të ulët 

• Asetet që kanë probabilitet mesatar dhe pasoja mesatare 

Asetet e mbetura që kanë pasoja të ulëta dhe probabilitet të ulët do të jenë asetet më pak 
kritike. 

Për të filluar me vlerësimin e kritikalitetit mund të përdoret një teknikë e tillë si matrica 
ranguese, ashtu siç paraqitet në vijim. Ankesi 3 përmban kopje të kësaj matrice për 
përdorim në analizimin e kritikalitetit dhe një kopje në formatin elektronik është e 
përfshirë në CD Mjetet për Menaxhimin e Aseteve. 

 

Figura 8: Matrica e Kritikalitetit me formatim në ngjyra 

Në mënyrë që kjo matrice t’i shërbejë qëllimit dhe të jetë e përdorshme së pari duhet 
vlerësuar probabilitetin e dështimit nga 1 deri 6 e ku me 6 vlerësohet probabiliteti shumë i 
lartë i dështimit dhe me 1 vlerësohet probabiliteti shumë i ulët i dështimit. Pastaj 
lokalizohet numri në matricë, aty ku gërshetohen rreshti dhe kolona e vlerësuar. Ai numër 
(gërshetimi i dy treguesve tjerë, pra i probabilitetit dhe pasojës) paraqet treguesin e 
kritikalitetit për atë aset. Edhe kjo matricë e preznatuar si shembull është me ngjyra, në 
mnëryë që kur e njejta të përdoret në ndonjë tabelë shumë voluminoze të aseteve, asetet 
kritike të mund të identifikohen më lehtë përmes ngjyrës, në këtë rast ngjyra e kuqe është 
e barabartë me kritike. 

Probabiliteti

Pasojat

1 2 3 4 5 6

6 3.60 4.08 4.56 5.04 5.52 6.00

5 3.08 3.58 4.07 4.57 5.06 5.56

4 2.56 3.07 3.58 4.10 4.61 5.12

3 2.04 2.57 3.10 3.62 4.15 4.68

2 1.52 2.06 2.61 3.15 3.70 4.24

1 1.00 1.56 2.12 2.68 3.24 3.80
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Si shembull, shikoni skenarin e paraqitur në vijim: 

Aseti:  100 mm tub i çelikut; i ndërtuar në 1955, pra 56 vjet i vjetër  
Historia e Shërbimit: Disa prishje në 5 vitet e fundit  
Zona e Shërbimit: Shërben 3 nën-divizione të mëdha, por ka linja të vogla dhe vetëm 
konsumatorë shtëpiak. 
Probabiliteti i dështimit: 5 - tubi ka pasur prishje shumë herë, por kur është riparuar 
ende ishte në një gjendje të arsyeshme. 
Pasojat e dështimit: 2 - Ka linja të vogla prandaj jo të gjithë konsumatorët do të jenë pa 
ujë. Kostot e riparimit janë të mesme. Tubi nuk ndodhet në ndonjë rrugë të rëndësishme 
prandaj riparimi është i lehtë. 

Duke përdorur grafin, lëvizni nga rreshti për 5 deri sa të arrini kolonën 2. Numri në atë 
qelizë është 3.58. Prandaj, 3.58 është treguesi i kritikalitetit  për këtë aset e ku rangimi 
është bërë nga 1 deri në 6 e ku 6 paraqet më kritiken dhe 1 atë më pak kritike.  

Shembull tjetër: 

Aseti:  Pompa klorinuese – sistemi shfrytëzon hipoklorite prandaj pompa klorinuese 
pompon klorin në gjendje të lëngshme për dezinfektim të sistemit  
Sistemi ka edhe pjesë rezervë por edhe pompë rezervë  
Për shkak të shumë faktorëve pompa klorinuese ka dështuar disa herë në 10 vitet e fundit 
Klori kontrollohet një herë në javë. 
Probabiliteti i dështimit: 5 - popma tashmë ka dështuar shumë herë. 
Pasoja e dështimit: 5 - Një dështim në një pompë të klorit ka potencial që të ketë pasoja 
të mëdha. Sidoqoftë, pasojat zbuten nga prania e një pompë rezervë dhe pjesëve rezervë. 
Për arsyen e thjeshtë se pompa mund të dështojë shumë kohë përpara se dështimi edhe të 
dihej (deri në 1 javë, sepse nivelet kontrollohen vetëm një herë në javë), pasoja nuk është 
reduktuar edhe ndjeshëm për shkak të pasjes në dispozicion të pjesëve rezervë dhe të 
pompës. 

Duke përdorur grafin, lëvizni nga rreshti për 5, derisa të arrini kolonën 5. Numri në atë 
qelizë është 5.52. Prandaj, 5,52 është treguesi i kritikalitetit për këtë aset e që do të thotë 
se ky aset duhet të konsiderohet si kritik në procesin e menaxhimit të aseteve. 

Nëse vështrohen këto dy asete, klorinuesi është shumë më kritik se sa tubi. Nëse të gjitha 
asetet do të vështroheshin sipas kësaj mënyre, do të mund të bëhej një analizë për të 
përcaktuar treguesin e kritikalitetit për secilin aset dhe pastaj rezultatet mund të 
krahasohen për të parë se cilat asete janë më kritike se të tjerat. 

Posa të jetë bërë një analiza e këtij lloji, rezultatet mund të rishikohen për të përcaktuar 
nëse ato janë të kuptimshme për kompaninë. Nëse kompania nuk u beson rezultateve për 
një aset të veçantë (dmth. aseti duket se ka renditje të gabuar relative), mund të 
ndërmerret një ri-vlerësim për të arritur deri te rezultatet e arsyeshme. 

3.4. Vlerësimi i Kritikalitetit në Praktikë 

Pjesa më sipër (3.3) përshkruan një qasje të thjeshtë për menaxhimin e rrezikut e për të 
vlerësuar se cilat asete janë kritike për funksionimin e kompanisë - në atë se dështimi i 
tyre do të kishte një efekt serioz në aftësinë e kompanisë për të siguruar nivelet e 
shërbimit që ata kanë marrë përsipër që t’i sigurojnë. 
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Në praktikë, të dhënat që KRU në Kosovë për kostot direkte dhe indirekte të lidhura me 
pasojat e dështimit janë shumë të kufizuara dhe e njejta vlen edhe për të dhënat për 
probabilitetin e dështimit. Prandaj, në vendosjen e sistemeve të menaxhimit të aseteve 
është e rëndësishme që të fillohet me punë me ato të dhëna që janë në dispozicion dhe që 
realisht mund të merren. Gjithashtu është e rëndësishme që të dihet se të dhënat në 
dispozicion për asetet nën-tokësore do të jenë të ndryshme nga ato për asetet mbi-
tokësore - shërbyeshmëria e aseteve mbi-tokësore është shumë më e lehtë që të 
konstatohet pasi që ato janë të dukshme.  

3.4.1. Kritikaliteti i Aseteve Nën-Tokësore  

Për asetet nën-toksore ka vetëm disa pjesë të informacionit bazë që do të jetë i 
njohur për çdo seksion të rrjetit të gypave ose zone. Ka të dhëna të tilla si statike: 

• Lokacioni; adresa (nyjet dhe koordinatat) 
• Materiali 
• Diametri  
• Data e instalimit 
• Lloji i lokacionit (dmth. tubi është nën rrugën kryesore, hekurudhë, lumë 

etj) 
• Konsumatorët kryesor të furnizuar nga tubi (p.sh. spitalet, qendrat kryesore 

industriale) 

Si shtesë e të dhënave statike mund të grumbullohen edhe të dhëna në lidhje me 
riparimet; 

• Lokacioni i riparimit 
• Data e riparimit 
• Lloji dhe detajet e riparimit 
• Kosto e riparimit 

Gjithashtu mund të ketë të dhëna të mbledhura nga analizat e konsumit të ujit për të 
treguar zona me konsum pashpejgueshëm të lartë, e që janë treguese për  nivele të 
larta të rrjedhjes, e që do të ndërlidheshin pastaj me këto të dhëna nëpërmjet 
sistemit GIS.  

Nga këto të dhëna, është e nevojshme që të prodhohen informacione që kanë të 
bëjnë me shërbyeshmërinë (gjendjen dhe performancën) dhe kritikalitetin e asetit. 
Treguesit e vetëm praktik që janë në dispozicion për t’u përdorur si tregues të 
shërbyeshmërisë dhe treguesit dytësor për kritikalitet janë; 

• Jetëgjatësia e ngelur e vlerësuar për asetin duke u bazuar në vjetërsinë dhe 
materialin, kombinuar me; 

• Prishje për km/vit, 
• Lloji i lokacionit, 
• Konsumatorët kryesor të kycur, 
• Dhe treguesit (UPF) për normat e konsumit të zonës  

Analizimi i të dhënave të mësiperme mund të përdoret për të vlerësuar secilin nga 
treguesit e paraqitur në vijim për asetet nën-tokësore: 
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• Shërbyeshmëria: Shkalla e historike e riparimit përdoret si një tregues i 
shërbyeshmërisë për asetet nën-tokësore - sa më të shpeshta të jenë 
riparimet në të kaluarën aq më të shpeshta janë gjasat që do të jenë në të 
ardhmen. (Edhe pse duhet pasur kujdes në përdorimin e normës së riparimit 
si një e dhënë dytësore (shtesë) për shërbyeshmëri pasi që mund të ketë 
arsye të mira për riparime të shpeshta të një tubi, përndryshe të mirë, pasi 
që riparime të tilla do të rezultonin si pasojë e punëve ndërtimore që kryhen 
në zonën e shtrirjes së atij tubi). Kjo mund të kombinohet me njohuritë në 
lidhje me UPF në zonën e furnizimit që mund të jetë një tregues i nivelit të 
lartë të rrjedhjeve nga tubi - gjithashtu tregon edhe gjendje dhe performancë 
të dobët. Këto të dhëna mund të plotësohen nga punët që kryhen në terren 
për zbulimin e rrjedhjeve. 
 

• Probabiliteti i dështimit: duke përdorur vetëm të dhënat në dispozicion, 
kjo varet nga tre kritere; norma e riparimit (norma e plasjes/kilometër/vit në 
rastin e tubave), lloji i lokacionit dhe materiali i tubit. Për shembull, një tub 
çimentoje asbesti me një normë të lartë të plasjes në një rrugë kryesore ka 
më shumë gjasa që të dështojë se sa një tub HDPE pa histori të mëparshme 
dështimi i cili është i instaluar (shtrirë) nën vendin e paraparë për ecje të 
këmbësorëve dhe jo nën rrugë kryesore. 
  

• Pasojat e dështimit: nga këto të dhëna pasojat e dështimit mund të 
vlerësohen nga këto tre kritere;  
o Diametri i tubit - sa më i madh tubi aq më i madh do të jetë numri i 

konsumatorëve të prekur dhe poashtu do të jetë edhe kostoja e riparimit  
o Lloji i lokacionit - dështimi i një tubi nën një rrugë kryesore do të ketë 

pasoja shumë më të mëdha sesa dështimi i një tubi në një fushë të hapur 
o Furnizimi për konsumatorët kyç, p.sh. spitalet.  

Nga analiza e mësipërme mund të zhvillohet një sistem i thjeshtë i rangimit të 
shërbyeshmërisë duke përdorur metodat ashtu siç janë të përshkruara në Pjesën 3.1. 
Kritikaliteti pastaj vlerësohet si një produkt i probabilitetit të dështimit (e që varet 
nga shërbyeshmëria) dhe pasojës së dështimit dhe gjithashtu rangohet ashtu siç 
përshkruhet në Pjesën 3.3. 

Siç edhe është diskutuar më parë sa i përket aseteve nën-tokësore - që do të thotë 
tubat e furnizimit me ujë dhe ato të ujërave të zeza - analiza më e mirë bëhet në 
formatin gjeografik që mund të merret i gatshëm nga sistemi GIS.  Shembuj se si 
sistemi GIS paraqet një analizë të tillë janë dhënë në Aneksin 4 - Përdorimi i 
sistemit GIS si një mjet për Menaxhimin e Aseteve. Megjithatë, analiza të njëjta 
mund të prodhohen nga një inventar i aseteve i përgatitur në, le të themi, MS 
Access duke marrë parasysh se të dhënat e listuara më lart janë inpute për secilën 
gjatësi të tubit. 

Pa marrë parasysh rezultatet e prezantuara, rezultati final i këtij procesi mund të 
prezantohet në formë grafike ashtu si tregohet në shembullin e mëposhtëm: 
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Figura 9: Prioritetet e investimeve duke u bazuar në shërbyeshmëri dhe kritikalitet 

Shembulli i mësipërm tregon një grup të tubave, të etiketuara me shifrat nga W001 
- W020 dhe të renditura sipas rendit të prioritetit të tyre të investimeve të 
nënkuptuar nga kombinimi i treguesve të shërbyeshmërisë dhe të kritikalitetit. 
Gjatë hartimit të programit të ripërtëritjeve një kompani e ujit mundet, për 
shembull të konsiderojë si kritike, le të themi të gjitha tubat që rangohen 7.0 plus, 
dhe prandaj të njejat do të përfshiheshin në programin e rinovimeve ose 
ripërtëritjeve. 

3.4.2. Kritikaliteti i Aseteve Mbi-Tokësore 

Në përgjithësi ka më shumë informacion në dispozicion sa i përket aseteve mbi-
tokësore - diga, stacione të pompimit, rezervuarë të shërbimit dhe impiante të 
trajtimit. Më e rëndësishmja është se mund të bëhen inspektime në terren për të 
konstatuar gjendjen dhe performancën e rrjedhimisht edhe të shërbyeshmërisë - 
nuk ka nevojë për të dhëna dytësore (shtesë) sikurse ishte rasti me asetet nën-
tokësore. Pasi që shërbyeshmëria është një faktor kyç në probabilitetin e dështimit - 
asetet e mirëmbajtura në mënyrën jo të duhur kanë më shumë gjasa që të dështojnë 
- kritikaliteti mund të përcaktohet duke u bazuar në vlerësimin e një sërë faktorësh 
ashtu siq është diskutuar më parë në Pjesën 1: Seksioni 5.2.  

Të dhënat e vlerësuara, posa të jenë mbledhur nga terreni, mund të analizohen në 
njërën nga dy mënyrat; përmes përdorimit të formës tabelare të programit Excel 
(spreadsheet), ose, metodës së preferuar si pjesë e databazës së inventarit të 
aseteve. Megjithatë, deri në momentin e krijimit të një databaze të inventarit të 
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aseteve është e mundur që të ndërmerren analiza të rrezikut me përdorim të 
tabelave, të ngjashme me atë të paraqitur si shembull në Figura 10 në faqen në 
vijim: 
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Figura 10: Shembull i qasjes së fletës punuese për analizim të kritikalitetit për asetet mbi tokësore. Ky shembull është bërë duke përdorur asetet e KRU 
HS Radoniqi si shembull. Rangimi i paraqitur shërben vetëm për ilustrim. 

Asset List Servicability Risk Assessment

Location Unit Quantity

Date of 

construction/ 

installation

Assessment 

date

Condition 

Grade 1-5

Performance 

Grade 1-5

Servicability 

Grade 1-5

Potential failure mode / 

cause

Social/ Legal/ 

Environmental 

Cost 

Adverse 

affect on 

Company 

reputation

Reduction 

in Level of 

Service

Cost of 

repair/ 

damage

Adverse 

affect on 

Public 

Health

Weighted 

average 

consequence 

score

Probability 

rating; 

High=6 

Low=1

Risk 

severity

0.10 0.05 0.35 0.20 0.30 1-6 6 - 1

TL i furnizimit me rrymë    

Fabrika e M&E   

Transformatori El.  35/6 KV, 4 MVA Sopot (Janosh) Pcs 2 1983/06 24/05/2011 4 2 3.0 Electrical fault 2 1 4 3 3 3 6 4.6

Fabrika e TL - Qelulat me gjithë pajisjet dhe veglëritë Pcs 1 1983/00 24/05/2011 2 4 3.0 Poor or dangerous condition 1 6 6 6 6 6 6 6.0

Fabrika e TU - Qelulat me gjithë pajisjet dhe veglëritë Pcs 1 1983/00 24/05/2011 2 3 2.5 Poor or dangerous condition 2 1 4 2 4 3 1 2.1

Pajisjet Matëse LS 1 1983/03 24/05/2011 1 5 3.0 Electrical fault 1 2 3 3 1 2 6 4.1

Pajisjet dhe instalimet tjera LS 1 1983/05 24/05/2011 4 5 4.5 Electrical fault 1 2 1 1 2 1 1 1.0

Largëpërquesi i rrymës elektr. 35 KV, Gjakovë - Sopot (TS Janosh 35/6 KV) LS 1 1983 24/05/2011 4 2 3.0 Poor or dangerous condition 2 3 5 1 1 3 3 3.1

Largëpërquesi i rrymës elektr. 2x6 KV, Sopot (TS Janosh 35/6 KV) - PS1 Zhdrell, PS-2 Ujitja LS 1 1983 24/05/2011 4 5 4.5 Lightning 1 1 4 3 1 2 1 1.6

Largëpërquesi i rrymës elektr. 6 KV, PS1 Zhdrell - FPU (TS) LS 1 1983 24/05/2011 5 5 5.0 Poor or dangerous condition 5 5 5 5 5 5 2 3.7

Largëpërquesi i rrymës elektr. 6 KV, PS1 Zhdrell - TS Penda LS 1 1983 24/05/2011 3 5 4.0 Lightning 3 3 5 3 1 3 6 4.6

Liqeni i Radoniqit    

Punët ndërtimore dhe ndërtesat    

Rezervuari Vëll = 113 mil m3 24/05/2011 2 1 1.5 Earthquake 6 6 6 6 6 6 1 3.8

Diversioni i pendës në strukturën e Lumit 24/05/2011 4 1 2.5 Flooding 2 2 2 4 1 2 2 2.1

Kanali i hapur i betonit  (b/h=0.9-3.0/2.0-4.0 m) m 7244 1980/06 24/05/2011 5 4 4.5 Flooding 1 1 1 1 1 1 2 1.5

Rrugë e kryqëzuar betoni (b/L = 8.00/7.0-9.0 m) Pcs 3 1980/06 24/05/2011 2 2 2.0 Flooding 1 1 1 1 1 1 2 1.5

Rrugë e kryqëzuar betoni (b/L = 2.5/7.0-9.0 m) Pcs 9 1980/06 24/05/2011 1 2 1.5 Flooding 1 1 1 1 1 1 2 1.5

Akuadukt (ujësjellës) betoni (b/h/L = 0.3/0.3/6.0-8.0 m) Pcs 8 1980/06 24/05/2011 1 2 1.5 Flooding 1 1 1 1 1 1 2 1.5

Mure mbrojtëse nga betoni 2x60 m (Kanale dhe përronj) m 120 2006 24/05/2011 5 4 4.5 Poor or dangerous condition 5 4 2 6 2 3 6 4.6

Penda e Radoniqit    

Punët ndërtimore dhe ndërtesat    

Mbushja e pendës me dhe L=200m h = 60m 24/05/2011 1 1 1.0 Flooding 2 5 6 6 6 6 1 3.8

Kulla e Ujëmarrësit 24/05/2011 3 2 2.5 Earthquake 1 1 6 6 1 4 1 2.7

Shtëpia kontrolluese dhe monitoruese 24/05/2011 2 5 3.5 Poor or dangerous condition 1 1 2 4 1 2 6 4.1

Struktura e shkarkimit 24/05/2011 2 3 2.5 Lack of capacity 4 5 4 4 3 4 3 3.6

Fabrika e M&E 24/05/2011   

Valvola Elektro motorike DN800 Pcs 5 1986 24/05/2011 4 5 4.5 Electrical fault 1 3 5 2 1 3 3 3.1

Valvola Manuale DN800 Pcs 5 1986 24/05/2011 4 5 4.5 Mechanical breakdown 1 3 5 2 1 3 3 3.1

Gypa, Fazoneri, Instalime Ls 1 1986 24/05/2011 4 5 4.5 Poor or dangerous condition 1 1 1 1 1 1 4 2.6

Panel Elektrik Pcs 1 1986/97 24/05/2011 4 5 4.5 Electrical fault 1 1 5 2 1 3 5 4.1

Trafo Stacion 6/0.4 KV, 630 KVA Pcs 1 2001 24/05/2011 4 5 4.5 Lightning 1 1 4 3 2 3 2 2.6

Antenna GP 30B me shtyllë Pcs 1 1997 24/05/2011 5 5 5.0 Lightning 1 1 1 2 1 1 1 1.0
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Figura 11: Shembull i kriterit të vlerësimit të rrezikut i cili mund të përdoret për të vlerësuar pasojat e dështimit  

 6 5 4 3 2 1 

Zona e ndikimit Pesha Faktori Ekstreme Të mëdha Moderuara Ulëta Të Imëta Parëndësishme 

Pajtueshmëria 
Ligjore  

0.20 Ligjor Burgim, gjoba të 
konsiderueshme ose 
përgjegjësi për dëmet 
>€500,000 

Gjoba të 
konsiderueshme ose 
përgjegjësi për dëmet 
€100,000 deri 
€500,000 

Denime ose 
përgjegjësi për dëmet 
> €20,000 deri 
€100,000 

Denime ose 
përgjegjësi për dëmet 
> €5,000 to €20,000 

Denime ose 
kundërvajtje penale jo 
e rëndë 

Vetëm Ankesat 

  Mjedisor Dëmtim katastrofik 
më ndikim të 
përhershëm.  

Dëmtim katastrofik – 
ndikimi jo plotësisht 
reversibil. 

Dëmtim serioz i 
mjedisit – reversibile 
brenda 10 vitesh  

Dëmtim mjedisor – 
reversibil brenda 3 
vitesh  

Some environmental 
damage – reversible 
ëithin 1 year. 

Dëme të vogla të 
lokalizuara  

Imazhi i korporatës  0.10 Politikë Kërkohet hetim 
qeveritar ose 
parlamentar  

Kërkohet vendim nga 
Komuna  

Përfshihet zyra e 
kryetarit të komunës  

Kërkohet që Bordi i 
Drejtorëve të mbajë 
takim emergjent  

Thyerje të 
marëdhënieve lokale 
politike  

Komente jo të 
favaroshme politike 
lokale   

  Imazhi  Mbulim negativ 
kombëtar mediatik > 
2 ditë 

Mbulim negativ 
kombëtar mediatik > 
5 ditë  

Mbulim negativ 
kombëtar mediatik > 
2 ditë  

Mbulim mediatik lokal  Vetëm ankesa të 
konsumatorëve  

Ofrimi i 
Shërbimeve-
ndikimi i 
Konsumatorit  

0.15 Ofrimi i 
shërbimeve  

Humbje e furnizimit 
me ujë ose kapacitetit 
të kanalizimeve në 
zonat e mëdha 
urbane ose qytete për 
më gjatë se një ditë  

Humbje e furnizimit 
me ujë ose kapacitetit 
të kanalizimeve për 
një komunitet të 
madh (zonë ose 
fshat) për më shumë 
se një ditë  

Humbje e furnizimit 
me ujë ose shërbimit 
për ujëra të zeza deri 
në një ditë për 
shumicën e 
konsumatorëve (> 
50%) 

Humbje e furnizimit 
me ujë ose shërbimit 
për ujëra të zeza deri 
në një ditë (< 50% e 
konsumatorëve) 

Humbje e furnizimit 
me ujë ose shërbimit 
për ujëra të zeza për 
më pak se 4 orë  

Ofrim i limituar ose 
zvogëluar të furnizimit 
me ujë ose 
shërbimeve për ujëra 
të zeza  

   Numri i 
konsumatorëve të 
ndikuara nga kjo 
është më i madh se 
50%  

Ndikohen  >500 
konsumatorë  

Ndikohen  < 500 
konsumatorë 

Ndikohet vetëm një 
lagje e vogël, rrugë 
ose fshat  

Ndikohet një grup i 
vogël i izoluar (< 20 
konsumatorë)  

Më pak se 5 
konsumatorë të 
ndikuar  

Ndikimi Financiar  0.20 Humbjet financiare  Humbje e pa-
planifikuar ose kosto 
për t’u rregulluar > €1 
million 

Humbje e pa-
planifikuar ose kosto 
për t’u rregulluar 
>€500,000 deri në  €1 
million 

Humbje e pa-
planifikuar ose kosto 
për t’u rregulluar 
>€250,000 deri në  
€500,000 

Humbje e pa-
planifikuar ose kosto 
për t’u rregulluar 
>€50,000 deri në  
€250,000 

Humbje e pa-
planifikuar ose kosto 
për t’u rregulluar 
>€10,000 deri në  
€50,000 

Humbje e pa-
planifikuar ose kosto 
për t’u rregulluar 
<€10,000 

Shëndeti dhe 
siguria e 
komunitetit  

0.2 Shëndeti Humbje të shumfishta 
të jetëve  

Humbje e jetës ose 
hospitalizime të 
shumta afatgjate  

Hospitalizim i një 
grupi të vogël  

Kërkohet trajtim 
mjeksor  

Lëndime të vogla  Ankesat 

 



 

PJESA 2 

UDHËZUESI PRAKTIK PËR 
IMPLEMENTIMIN E PMA 

 

 

Projekt i financuar nga 
BE, menaxhuar nga 
Zyra Ndërlidhëse e 
Komisionit Evropian në 
Kosovë 

 

74 
 

 

Në Figura 10 pasoja e dështimit është analizuar në mënyrë cilësore duke vlerësuar 
një sërë pasojash të mundshme, ashtu siç përcaktohet tek Figura 11. Teknika e 
paraqitur më lart është më e sofistikuar se sa shembulli bazik në Pjesën 2: Seksioni 
3.3. Në këtë shembull, një numër i aseteve janë vlerësuar për pasojat e dështimit 
duke i ranguar kundrejt kriterit të rrezikut duke përdorur tabelën ashtu si paraqitet 
në Figura 11 – këto kritere janë të ngjashme me kriteret e përshkruara në Pjesën 1: 
Seksioni 5.2. 

Këto kritere janë të ponderuara për të reflektuar rëndësinë e pasojave për 
kompaninë, për shembull në këtë shembull të dhënë "ndikimi negativ në 
reputacionin e kompanisë" është shumë më ulët i ponderuar se "ndikojnë 
negativisht në shëndetin publik". Në këtë mënyrë është prodhuar një rezultat 
mesatar i pasojës nga analiza e një sërë kritereve. Pastaj është përzgjedhur një 
mënyrë e mundshme e dështimit dhe pastaj i është alokuar rangimi i probabilitetit 
nga vargu prej 1 deri në 6. Nga këto dy vlerësime arrihet deri te treguesi i 
kritikalitetit për secilin aset individual e duke e përdorur matricën si në  Figura 8. 
Ngjyrat në këtë figurë janë përdorur për të mundësuar që rezultatet e dala të kenë 
ndikim vizuel. 

Është e rëndësishme që të theksohet se kriteret e përdorura dhe koeficentët e dhënë 
për secilin kriter do të përzgjidhen ndryshe në çdo kompani të ujit në bazë të 
gjykimit të personelit të përfshirë për menaxhimin e aseteve. Megjithatë, treguesit e 
rezultuar të kritikalitetit duhet të pasqyrojnë realitetin dhe posa procesi të ketë 
përfunduar menaxherët e aseteve mund të rishikojnë dhe të analizojnë dhe të 
shohin nëse ato rezultate janë kuptimplota. 

Një version i plotë i kësaj forme tabelare përfshihet në Aneksin 3 dhe në CD 
Mjetet e Menaxhimit të Aseteve që është pjesë përbërëse e këtyre udhëzuesve. 

Përderisa qasja me fletë punuese është një mënyrë e mirë për të startuar me 
menaxhimin e aseteve10, do të ketë nevojë për të dhëna mbi asetet (ID, emri, 
vendndodhja, etj) që do të ruhen në dy - inventarin e aseteve, në MS Access, dhe 
në tabelat për vlerësimin e rrezikut, në MS Excel. Pasi që futja e të dhënave nëpër 
sisteme të ndryshme nuk është një ide e mirë - ndryshimet në inventarin e aseteve 
do të duhet të bëhen në spreadsheet - prandaj, rekomandohet që në mënyrë ideale të 
dhënat për vlerësimin e kritikalitetit të futen në databazën e inventarit të aseteve 
dhe rezultatet të llogariten përbrenda databazës. 

Njëlloj si me asetet nën-tokësore rezultatet e analizave të kritikalitetit mund të 
kombinohen me rangimin e shërbyeshmërisë për të dhënë një produk (rezultat) 
grafik i ngjashëm me atë të paraqitur përmes Figure 12 në faqen tjeter: 

                                                           

 
10 Fleta punuese për asetet mbi tokësore mund të krijohet duke përdorur listat e aseteve që KRU tashmë 
kanë si rezultat i vlerësimit të aseteve të ndërmarra gjatë korporatizimit të KRU në vitin 2007.  
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Figure 12: Shembull se si treguesit e kritikalitetit - shërbyeshmërisë mund të përdoren për 
prioritizimin e mirëmbajtjes kapitale të aseteve. (Ky shembull është bërë duke përdorur mjetet e 
HS KRU Radoniqi dhe vlerësimet janë vetëm për qëllime ilustruese). 

0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0

Mure mbrojtëse nga betoni 2x60 m (Kanale dhe përronj)

Fabrika e TL - Qelulat me gjithë pajisjet dhe veglëritë

Largëpërquesi i rrymës elektr. 6 KV, PS1 Zhdrell - FPU (TS)

Panel Elektrik

Largëpërquesi i rrymës elektr. 6 KV, PS1 Zhdrell - TS Penda

Valvola Elektro motorike DN800

Valvola Manuale DN800

Shtëpia kontrolluese dhe monitoruese

Transformatori El.  35/6 KV, 4 MVA Sopot (Janosh)

Trafo Stacion 6/0.4 KV, 630 KVA

Pajisjet Matëse

Gypa, Fazoneri, Instalime

Struktura e shkarkimit

Largëpërquesi i rrymës elektr. 35 KV, Gjakovë - Sopot (TS Janosh 35/6 …

Largëpërquesi i rrymës elektr. 2x6 KV, Sopot (TS Janosh 35/6 KV) - PS1 …

Kanali i hapur i betonit  (b/h=0.9-3.0/2.0-4.0 m)

Antenna GP 30B me shtyllë

Pajisjet dhe instalimet tjera

Rezervuari Vëll = 113 mil m3

Kulla e Ujëmarrësit

Mbushja e pendës me dhe L=200m h = 60m

Fabrika e TU - Qelulat me gjithë pajisjet dhe veglëritë

Diversioni i pendës në strukturën e Lumit

Rrugë e kryqëzuar betoni (b/L = 8.00/7.0-9.0 m)

Rrugë e kryqëzuar betoni (b/L = 2.5/7.0-9.0 m)

Mure mbrojtëse nga betoni 2x60 m (Kanale dhe përronj)

Emri i Asetit- Liqeni dhe 

penda e Radoniqit 

Penda e Radoniqit - Shërbyeshmëria dhe Vlerësimi i Rrezikut

Indeksi i Shërbyeshmërisë Indeksi i Kritikalitetit
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Si më parë, ky informacion mund të përdoret për prioritizimin e investimeve. Në 
shembullin e mësipërm vendimi mund të bëhet për të përfshirë të gjitha asetet me 
një tregues të kritikalitetit - shërbyeshmërisë si më sipër, le të themi, 7.5 në planet e 
tyre për mirëmbajtje kapitale - këto asete do të ishin vlerësuar si asete në gjendje të 
dobët dhe kritike për funksionimin e objektit dhe, rrjedhimisht, edhe në aftësinë e 
kompanisë së ujit për të vazhduar që të ofrojë nivelin e kërkuar të shërbimit.  

Treguesi i përzgjedhur i kritikalitetit-shërbyeshmërisë për përfshirjen e aseteve në 
planet e shpenzimeve është një vendim që gjithashtu ka të bëjë me fondet në 
dispozicion. Poashtu ka nevojë për një masë të fleksibilitetit në këtë proces të 
prioritizimit; disa asete me tregues më të ulët mund të jenë pjesë përbërëse e atyre 
të përzgjedhura dhe nuk do të kishte kuptim praktik që të njejtat të përjashtohen. 
Për të ilustruar këtë pikë le të marrim si shembull pompat për shpërlarje në 
impiantin e trajtimit të ujit - analizimi i kritikalitetit-shërbyeshmërisë mund të 
tregojë se këto kanë prioritet të lartë për përtëritje, por qarqet apo paisjet 
elektronike kontrolluese të kenë prioritet më të ulët, megjithatë është mëse e 
kuptimshme që ripërtëritja të bëhet për të dy asetet në të njejtën kohë. 

3.5. Bilanci i Furnizimit/Kërkesës - Zgjerimi dhe Rritja në të 
Ardhmen 

Si pjesë e procesit të menaxhimit të aseteve është e nevojshme për KRU që të 
planifikojnë për përmirësimin e kapitalit (shih Pjesën 1: Seksioni 6.7.2) – ose zgjerimin. 
Kjo duhet të jetë një detyrë e rëndësishme e Departamenteve për Zhvillim dhe Planifikim 
të KRU aty ku ato ekzistojnë dhe një arsye e rëndësishme pse ato duhet të themelohen në 
ato rastë kur ato nuk ekzistojnë.  

Faktori më i rëndësishëm në planifikimin e tillë është planifikimi për zgjerim në të 
ardhmen dhe për rritjen e kërkesës. Zgjerimi është i nevojshëm për të zgjeruar shërbimet 
e ujit dhe të ujërave të zeza në zonat që aktualisht nuk shërbehen nga KRU dhe rritja e 
kërkesës është pasojë e (a) rritjës së popullsisë dhe (b) rritjës e prodhimit ekonomik - 
dmth rritje e kërkesës për ujë nga konsumatorët komercial dhe industrial. Prandaj 
vlerësimi i zgjerimit të ardhshëm dhe vetë zhvillimi janë thelbësore për procesin e 
planifikimit. Pjesa në vijim jep teknikën themelore dhe hapat që duhen ndjekur në 
planifikimin afatgjatë të kërkesës. E njëjta teknikë themelore mund të përdoret për analizë 
si për kërkesën për shërbimet e furnizimit me ujë e poashtu edhe për shërbimet e ujërave 
të zeza - kjo e fundit për të përcaktuar kërkesat dhe madhësinë e kanalizimeve dhe 
impianteve për trajtimin e ujërave të zeza. 

Hapat bazë për analizën e bilancit të furnizimit / kërkesës janë vlerësimi i: 

1. Popullata në Zonën e Shërbimit: Nivelet e popullsisë dhe ritmet e rritjes bazuar 
në të dhënat historike dhe treguesit aktual të popullsisë - të tilla si lëvizja e njohur 
e popullsisë nga zonat rurale në ato urbane. 

2. Popullata e kyçur në Sistemin e Furnizimit me Ujë: Popullsia e lidhur me 
furnizimin me ujë (dhe / ose sistemit të ujërave të zeza), si tani e poashtu edhe 
projeksionet për të ardhmen. Për këtë ka nevojë për njohuri në lidhje me planet e 
kompanisë për zgjerimin e rrjetit dhe, natyrisht, kjo poashtu do të ndërlidhet me 
nivelin e shërbimit që KRU planifikon që të sigurojë në të ardhmen. 
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3. Vlerësimi i Konsumit të Konsumatorëve Shtëpiak: Konsumi aktual i 
konsumatorëve shtëpiak dhe projeksionet për rritje ose ulje të konsumit të 
konsumatorëve shtëpiak - për shembull rritjet e ndjeshme të tarifave me siguri do 
të ulnin konsumin dhe do të rritja e të ardhurave për kokë banori do të rrisnin 
konsumin. 

4. Vlerësimi i Konsumit për Konsumatorët Jo-Shtëpiak: Konsumi aktual për 
konsumatorët jo-shtëpiak si dhe projeksionet e ardhshme për rritje ose ulje të 
konsumit (industrial/komercial). Kjo zakonisht mund të vlerësohet duke u bazuar 
në projeksionet për rritje ekonomike, ose rritje të PBB (Produkti i Brendshëm 
Bruto). 

5. Humbjet e Ujit: Vlerësimi i humbjeve të ujit dhe bërja e rregullimeve në 
projeksionet e kërkesës që mund të rezultojnë nga çdo program i dizajnuar për të 
reduktuar UPF. Për këtë duhet njohuri të planeve të kompanisë për reduktimin e 
UPF - nëse të tillat ekzistojnë (me financim) për masa të zgjeruara të reduktimit 
atëherë reduktimi i ardhshëm i UPF mund të faktorizohet në llogaritjen e 
kërkesës. 

6. Projeksionet e Përgjithshme të Kërkesës: Llogaritja totale e kërkesës për ujë - 
është një kombinim i kërkesës së konsumatorëve shtëpiak, kërkesës së 
konsumatorëve jo-shtëpiak dhe i humbjeve të ujit që zakonisht llogariten si për 
kërkesën mesatare e poashtu edhe për pikun ditor. 

7. Resurset e Ujit: Disponueshmëria e burimeve ujore duke marrë parasysh ato 
ekzistuese dhe të ardhshme e të mundshme për prodhim të ujit.  

8. Bilanci i Furnizimit/Kërkesës: Së fundmi të gjithë faktorët e mësipërm të 
furnizimit dhe kërkesës analizohen së bashku për të treguar ngecjen për të arritur 
kërkesën (ose tejmbushjet e kanalizimeve) që kompania do të duhej të adresonte 
në planifikimin e menaxhimit të aseteve të tyre. 

Një shembull i thjeshtë i prodhimit të një analize tipike të furnizim-kërkesës është 
ilustruar më poshtë: 
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Figura 13: Output tipik i analizës së bilancit të furnizimit-kërkesës 

Në shembullin e mësipërm janë paraqitur dy skenarë, ai me dhe pa një program të 
reduktimit të UPF. Megjithatë, kapacitetet shtesë të prodhimit të ujit, të prezantuar në 
vitet 2017 dhe 2024 respektivisht, përmbushen vetëm në rastin ku ka veprim të ndërmarrë 
për të zvogëluar UPF.  

Prandaj, në këtë shembull, planifikimi i ardhshëm për të përmbushur rritjen duhet të 
përfshijë një program të konsiderueshëm të shpenzimeve për të reduktuar UPF - e i cili do 
të përfshinte mirëmbajtje kapitale të konsiderueshme të aseteve nën-tokësore - përpos 
programit të ndarë në faza për rritje kapitale për të rritur prodhimin e ujit. 

Pasi të dihen nevojat infrastrukturore vlerësimet e kostove poashtu mund të përpilohen. 
Kjo analizë fillestare nuk duhet të jetë shumë e komplikuar; posa të jetë llogaritur kërkesa 
e ardhshme për furnizim me ujë (ose shkarkimet për ujëra të zeza) ka burime të shumta 
reference për të gjetur kosto-lakoret për infrastrukturë të madhe të ujërave, p.sh. impiantet 
e ujit dhe ato për trajtimin e ujërave të zeza, tuba dhe kanalizime. Shembull i një lakoreje 
të tillë për vlerësimin e kostove për impiantin e trajtimit të ujit është e paraqitur në vijim 
në Figura 14. Llogaritja fillestare e kostos mund të mos jetë e saktë, por të paktën me 
këtë fillon një proces që mund të rafinohet në planifikimin e menaxhimit të aseteve më 
vonë. 
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Figura 14: Lakorja e kostos së vlerësimeve të investimeve kapitale për impiantin e trajtimit 
të ujit  

Një aspekt i rëndësishëm për të filluar këtë proces është se ky veprim do të ndihmojë në 
identifikimin e zbrazëtirave/mangësive të të dhënave në dispozicion. Për shembull, në 
vlerësimin e sasive aktualisht në dispozicion të burimeve të ujit mund të ketë një burim të 
pa-matur të ujit e ku sasia e ujit të prodhuar është pothuajse e pamundur që të jetë e 
njohur.  Në këtë rast, që procesi i menaxhimit të aseteve të përmirësohet instalimi i një 
ujëmatësi për matjen e rrjedhës nga ky burim do të ishte një investim prioritar. 

Në Aneksin 5 paraqitet një shembull i plotë i tabelës punuese për analizimin e furnizimit-
kërkesës dhe poashtu është i bashkangjitur në formë elektronike në formë të tabelës 
punuese në CD Mjetet për Menaxhimin e Aseteve. 

 
Kosotja totale kapitale per FPU te re konvencionale 10 deri ne 150 Ml/dite 
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4. PËRDORIMI I TË DHËNAVE PËR 
PLANIFIKIMIN E MENAXHIMIT TË ASETEVE 

Zhvillimi dhe përdorimi i mjeteve analizuese të përshkruara në seksionin e mëparshëm do t’i 
sigurojë një kompanie të ujit informacione që mund të përdoren për planifikimin e menaxhimit 
të aseteve. Në këtë pikë ia vlen që edhe njëherë të rishikohet se cilat informacione tashmë janë 
në dispozicion për menaxhimin e aseteve: 

• Inventari: Një inventar i plotë i aseteve me pothuajse të gjitha informacionet për 
të gjitha asetet e kompanisë dhe informacioni mbi koston e mirëmbajtjes së 
vazhdueshme dhe riparimit të këtyre aseteve. 

• Niveli i Shërbimit: Një ide e qartë e niveleve të shërbimit që kompania e ujit 
mund të sigurojë dhe planet për ta siguruar atë në të ardhmen. 

• Shërbyeshmëria: Një tregues se cilat asete kanë shërbyeshmëri të ulët, pra se 
cilat asete duhet të rregullohen/riparohen dhe cilat nuk kanë nevojë për këtë. 

• Vlerësimi i Kritikalitetit: Identifikimi i aseteve që janë kritike për aftësinë e një 
kompanie të ujit për të ofruar nivelin e kërkuar të shërbimit. 

• Planifikimi për Rritje Kapitale: Një pasqyrë e qartë e infrastrukturës së 
nevojshme për të përmbushur kërkesat dhe zgjerimin në të ardhmen 

Mjetet e zhvilluara të paraqitura mësipër janë për të mundësuar mbledhjen e të dhënave dhe 
nëpërmjet analizës së të dhënave të sigurohen informata të dobishme - për shembull, numri i 
riparimeve të tubave dhe kostoja e riparimeve të tilla jep informacion mbi koston/kilometër/vit 
për të mirëmbajtur pjesë të veçanta të rrjetit furnizues. Gjithashtu ndihmon në vlerësimin e 
shërbyeshmërisë dhe të kritikalitetit. Tani është koha që të përdorim këtë informacion për të 
zhvilluar njohuritë në lidhje me atë se cilat janë nevojat e kompanisë për të menaxhuar siç duhet 
asetet e saj. Pjesët në vijim diskutojnë mbi atë se si mund të përdoret ky informacion për të 
informuar planifikimin e menaxhimit të aseteve. 

4.1. Shkalla e Renovimit ose Ripërtëritjes së Aseteve 

Jetëgjatësia e secilit aset është e kufizuar11. Një tub i instaluar duke përdorur një standard 
të lartë të ndërtimit, në kushte të favorshme dhe me materiale moderne me cilësi të mirë 
mund të pritet që të ketë një jetë të dobishme para rinovimeve të theksuara ose 
zëvendësimit të tij për më shumë se 100 vjet. Nga ana tjetër një pompë që punon non-stop 
dhe nën ngarkesë të konsiderueshme nuk mund të pritet të zgjasë shumë më tepër se 10 
vjet para se ajo të ketë nevojë për zëvendësim. 

Kjo nënkupton se në mënyrë që të ruhet i njëjti nivel i shërbimit, asetet do të duhet të 
rinovohen ose zëvendësohen dhe çdo vit një vlerë e caktuar monetare duhet të shpenzohet 
për renovimin dhe/ose zëvendësimin e aseteve. Menaxhimi i aseteve ka për qëllim që të 

                                                           

 
11 Digat e mëdha zakonisht janë të projektuara për të qëndruar për një kohë të pacaktuar me kusht që ato 
të monitorohen dhe mirëmbahen siç duhet. Ky monitorim dhe mirëmbajtja gjithashtu duhet të përfshihen 
në planifikimin e menaxhimit të aseteve.  
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analizojë shkallën e nevojshme të zëvendësimit për të vazhduar përmbushja e nivelit të 
caktuar të shërbimit. Pikë e rëndësishme që vlen të theksohet me këtë rast është se 
planifikimi për t’i zëvendësuar asetet nuk bëhet thjesht duke u bazuar në vjetërsinë e tyre 
dhe jetëgjatësinë e projektuar të tyre. Përkundrazi ato duhet të zëvendësohen duke u 
bazuar në përvojën operacionale. 

Kjo përvojë është e shprehur kryesisht në kuptim të shërbyeshmërisë. Për shembull, tub 
asbest çimentoje që e ka tejkaluar jetëgjatësinë e tij të projektuar, le të themi për 10 vite 
por nuk ka histori të regjistruara të rrjedhjeve ose plasjeve të shpeshta nuk ka nevojë për 
zëvendësim-së paku jo në planin afatshkurtër. Megjithatë, ai aset ende ka një jetë të 
kufizuar kështu që ka nevojë për vlerësime gjykuese nga ana e operatorëve të kompanisë, 
në procesin e planifikimit të menaxhimit të aseteve, vitin që ka të ngjarë që aseti do të 
duhej të zëvendësohej. Në këtë rast operatorët mund të vendosin se ky tub mund të jetë i 
shërbyeshëm edhe për 10 vite. Në këtë mënyrë mund të planifikohen paraprakisht nevojat 
për financim. Kjo është edhe një arsye më shumë se pse Plani i Menaxhimit të Aseteve 
duhet të jetë dinamik – pasi që do të fitohen dhe mblidhen informacione të reja për 
zëvendësimet e aseteve në të ardhmen dhe kjo do të rezultojë që asete të veqanta mund të 
lëvizin para ose prapa në listën e prioriteteve.  

Se si një investim i propozuar për një aset të veçantë është prioritet në planet e 
shpenzimeve të kompanisë së ujit do të varet nga kritikaliteti i atij aseti dhe një lidhjeje të 
provueshme me nivelet e shërbimit. Pika e fundit është e rëndësishme - nëse supozimi 
është bërë sipas idesë se thjesht duke i zëvendësuar asetet me përkeqësimin e tyre atëherë 
nivelet e shërbimit për konsumatorë natyrisht që do të mirëmbahen por si rrjedhojë e 
kësaj ka gjasa që do të kemi fonde të mbivlerësuara pasi që jo të gjitha zëvendësimet e 
aseteve direkt do të mirëmbanin nivelet e shërbimit. Prandaj projektet që janë prioritare 
do të jenë ato të cilat konsiderohen si kritike dhe kanë ndikim pozitiv në nivelet e 
shërbimit.  

Sa i përket zëvendësimit të aseteve dhe duke marrë parasysh bazën e aseteve si një tërësi, 
kjo do të thotë se me caktimin e totalit vjetor të kostove të riparimeve, rinovimeve dhe 
zëvendësmeve, për secilin vit përgjatë periudhës 20 vjeçare të planifikimit të menaxhimit 
të aseteve mund të përllogaritet një shifër vjetore për mirëmbajtje. Për të llogaritur dhe 
listuar kostot e mirëmbajtjes kapitale për tërë bazën e aseteve, secilin aset, ose së paku 
kategori të aseteve, nevojitet vlerësimi dhe programimi i riparimeve, renovimeve dhe/ose 
zëvendësimeve. Në inventarin e aseteve, ose në sistemin GIS, secilit aset mund t’i 
caktohet një datë zëvendësimi (viti) dhe kostoja e zëvendësimit (e cila është vlera e asetit 
siç shpjegohet në Pjesën 1: Seksioni 3.6)  

Ky proces krijon Orarin e Riparimit dhe Zëvendësimit të përshkruar në Pjesën 1: Seksioni 
6.7.1. Me një databazë të inventarit të aseteve një orar i tillë (listë) mund të krijohet direkt 
nga funksionet raportuese të databazës, përmes së cilës do të tregoheshin viti i vlerësuar 
(përafërt) i ripërtërirjes dhe vlera e zëvendësimit për secilin aset ose kategori të aseteve. 

Duke përdorur të dhënat nga Orari i Riparimit dhe Zëvendësimit dhe tek analiza siç 
shpjegohet më lart rezultati i dalë do të ishte, zakonisht, grafi i shpenzimeve për 
mirëmbajtje kapitale i tillë si ai i paraqitur në vijim: 
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Figura 15: Ilustrimi i shërbyeshmërisë bazuar në kërkesat për mirëmbajtje kapitale 

Analiza zakonisht rezulton në grafikun me formë "të valëzuar" të investimeve të 
nevojshme përgjatë një periudhe kohore. Kjo është për shkak të mirëmbajtjeve të pabëra 
(ngelura) e që zakonisht kërkojnë vëmendje urgjente në periudhën afatmesme - për shkak 
të nën-investimeve (mungesës së investimeve) në vitet e mëparshme. Në këtë ilustrim 
shpenzimet më të mëdha që paraqiten në 3 deri 6 vitet e para janë për shkak të mungesës 
së investimeve në vitet paraprake.  

Çfarë janë punët e pabëra (Backlog)? 
Punët e pabëra: Situata në Kosovë është e komplikuar nga fakti se në dy dekadat e 
fundit ka pasur mirëmbajtje kapitale të pamjaftueshëme për të ruajtur bazën e aseteve e 
për të siguruar nivelin e shërbimit të cilin nivel të shërbimit fillimisht këto asete ishin në 
gjendje që ta siguronin, dhe e tërë kjo ka ndodhur për shkak të mungesës së fondeve. 
Prandaj, niveli i nevojshëm i shpenzimeve për mirëmbajtje kapitale do të jetë dukshëm 
më i lartë se sa që do të ishte ky nivel nëse do të kishte shpenzime të qëndrueshme në 
mirëmbajtje kapitale gjatë kësaj periudhe të dhënë.  

Kjo do të jetë veçanërisht mëse e saktë, për shembull, kur kemi parasysh zëvendësimin e 
rrjetit të gypave dhe të kanalizimeve. Tani, në vitin 2011, kërkesat për mirëmbajtje 
kapitale të nevojshme për zëvendësimin e tubave do të ishin shumë të mëdha e nëse gjatë 
dy dekadave të fundit do të kishte fonde dhe shpenzimet tani do të ishin shumë më të 
ulëta. Prandaj, në mënyrë që rregullatori të vendosë tarifa reale, Plani i Menaxhimit të 
Aseteve duhet të paraqes mirëmbajtjen kapitale të ndarë në mes të kërkesave për 
mirëmbajtje kapitale aktuale dhe atyre të prapambetura nga e kaluara. Në praktikë kjo 
ndarje do të ishte shumë vështirë që të përcaktohej dhe duhet përdorur gjykim, bazur në 
parimet e menaxhimit të aseteve, dhe i njejti të identifikohet në PMA. 

4.2. Të Dhënat dhe Informatat nga Burimet e Jashtme 

Përveç informatave të mbledhura nga kompania e ujit nga sistemet e saj operacionale dhe 
ato të mirëmbajtjes ka edhe disa fusha të tjera të jashtme për kompaninë nga ku ajo mund 
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të marrë të dhëna në mënyrë që të zhvillojë Planin e Menaxhimit të Aseteve. Në pika të 
shkurtra këto janë: 

• Burimet potenciale të financimit: 

Kompania do të duhet të bëjë vlerësimin më të mirë të mundshëm se cilat burime 
potenciale të financimit ka në dispozicion. Ky koncept është diskutuar në Pjesën 
1: Seksioni 7. Prandaj është jetike që të mblidhen këto informata nga organizata 
të tilla si Qeveria (qendrore dhe lokale), donatorët, IFN (Institucionet Financiare 
Ndërkombëtare) dhe bankat zhvillimore, në mënyrë që të vlerësohen mundësitë e 
ardhshme për kredi dhe grante.  

• Politikat Tarifore 

Qeveria - e përfaqësuar aktualisht nga Njësia për Politika dhe Monitorimin e NP 
të MZHE sa i përket KRU – dhe nga rregullatori për ujë (ZRRUM) të dy 
institucionet mund të kenë pikëpamje dhe politika në lidhje me nivelet tarifore 
dhe se sa këto mund të lejohen që të rriten. Pavarësisht se cilat janë planet e 
mirëmbajtjeve dhe investimeve kapitale të kompanive, sa i përket nivelit politik 
niveli i tarifave do të duhet të ngelet i përballueshëm dhe i pranueshëm. Në 
realitet kjo do të thotë se disa (ose ndoshta të gjitha!) shpenzimet e propozuara në 
PMA nuk do të mund të financohen gjatë disa viteve të ardhshme përmes rritjes 
së tarifave. Në qoftë se gjatë fillimit të procesit të planifikimit të menaxhimit të 
aseteve do të ishin të ditura ose do të kishte ide se cilat janë politikat tarifore të 
QK atëherë do të rriteshin gjasat që edhe plani në fjalë të ishte më realist.  

• Obligimet Ligjore 

Kosova po vazhdon në rrugën e saj drejt integrimit më të afërt me BE dhe 
përfundimisht edhe anëtarësimit në BE. Ky proces padyshim që do të bartë në 
vete edhe ndryshime të obligimeve ligjore që do t’u vihen ofruesve të shërbimeve 
të furnizimit me ujë dhe shërbimeve të ujërave të zeza - për shembull në lidhje 
me cilësinë e ujit të pijshëm dhe trajtimin e ujërave të zeza urbane. Përveç kësaj 
ligjvënësit e Kosovës dhe rregullatori i ujit mund të fillojnë me ndryshime në 
standardet dhe rregulloret e tyre. Në procesin e planifikimit të menaxhimit të 
aseteve kompanitë duhet të jenë të vetëdijshëm për zhvillimin e politikave dhe 
qëllimeve qeveritare të cilat mund të ndikojnë në operimin e tyre, dhe 
rrjedhimisht në shpenzimet operative dhe ato investuese, të kompanive të ujit. 

Në mënyrë që të mbledhen informacione për të kuptuar përfitimet e mundshme dhe 
ndikimet në kosto që mund të kenë politikat dhe legjislacioni nga këto organe të jashtme 
në sektorin e ujit dhe ujërave të zeza është e rëndësishme që personelii lartë i KRU në 
Kosovë të zhvillojë marrëdhënie dhe të ndërlidhet me përfaqësuesit e qeverisë, 
institucionet financiare dhe me donatorët sa i përket këtyre çështjeve. Ky informacion do 
të informojë procesin e planifikimit të menaxhimit të aseteve dhe pastaj mund të 
përmblidhet në PMA e kompanisë. 

4.3. Grumbullimi i përgjithshëm i të dhënave 

Seksionet e mëparshme kanë përshkruar procesin e mbledhjes së informacionit dhe të 
analizave për të dhënë informacion që tani mund të përdoret për të zhvilluar një Plan 
Menaxhimi të Aseteve. 
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Menaxhimi i aseteve është një "proces". Ky proces është ai i mbledhjes së të dhënave, 
përdorimit të të dhënave për të mbledhur informata për asetet e kompanisë dhe 
përdorimin e këtij informacioni për të formuar Planin e Menaxhimit të Aseteve për të 
“…përmbushur nivelin e kërkuar të shërbimit për konsumatorët aktual dhe ata të 

ardhshëm në mënyrën sa më kosto-efektive nëpërmjet krijimit, përvetësimit, operimit, 

mirëmbajtjes, rehabilitimit dhe hedhjes së aseteve …”. Ky proces është ilustruar në 
diagramin më poshtë, ku paraqitet se si menaxhimi i aseteve ka të bëjë me planifikimin e 
biznesit, dhe përfundimisht me përcaktimin e tarifave. 

 

 

Figura 16: Marrëdhënia në mes të dhënave, informacioneve dhe analizave që duhet të 
mblidhen së bashku për të krijuar planin për menaxhim të aseteve  

Prandaj është e domosdoshme që të mblidhen të gjitha të dhënat së bashku përmes 
procesit të menaxhimit të aseteve për të zhvilluar PMA. Ky është një proces shumë 
përsëritës; i bazuar vlerësimin e shërbyeshmërisë dhe të rrezikut dhe në kërkesën për të 
siguruar nivelet e dakorduara të shërbimit për konsumatorë, kompania duhet të 
identifikojë nevojat e saj sa i përket mirëmbajtjes dhe rritjes kapitale. Nevojat e 
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vlerësuara pastaj duhet të rregullohen në mënyrë që të përafrohen me financimin 
potencial, ose se paku realist, dhe nëse është e nevojshme propozimet për të rritur nivelet 
e shërbimit të reduktuar për t’u përshtatur me nivelet e reduktuara të financimit. Ky 
proces përsëritës është ilustruar në diagramin në vijim: 

 

Figura 17: Procesi i planifikimit të menaxhimit të aseteve është proces përsëritës në mes të 
nevojave kapitale, financimit potencial si dhe nivelit të shërbimit  

Pjesët e tjera të këtij udhëzuesi përshkruajnë se si këto të dhëna dhe informacione nga 
menaxhimi i aseteve mund të zhvillohen dhe të rezultojnë me Planin e Menaxhimit të 
Aseteve.  
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5. PLANI PËR MENAXHIMIN E ASETEVE 

5.1. Afati kohor i PMA 

Periudha kohore e rekomanduar për t’u përfshirë në PMA është 20 vjet. Një periudhë më 
e shkurtër nuk do të lejojë një periudhë mjaftueshëm të gjatë për planifikimin e 
investimeve të mëdha të tilla si impiantet për trajtimin e ujërave të zeza dhe zgjerimin e 
sistemit të furnizimit me ujë, ndërsa një periudhë më e gjatë mund të jetë shumë 
spekulative. 

PMA duhet të merret posaqërisht me periudhën e parë 3 vjecare të mbuluar pasi që kjo 
është periudha në mes të rishikimeve tarifore të ZRRUM. PMA duhet të jetë një 
dokument i cili rishikohet vazhdimisht, por në çdo rast është e rekomandueshme që plani 
t’i nënshtrohet një shqyrtimi madhor çdo 3 vjet e kjo për t’u ndërlidhur me ciklin e 
përcaktimit të tarifave rregullatore. Në praktikë procesi aktual i përgatitjes dhe i rishikimit 
të PMA do të duhet të fillojë të paktën 6 - 9 muaj para afatit të fundit të dorëzimit të 
aplikacionit për procesin e përcaktimit të tarifave e kjo për të lejuar kohë për finalizimin e 
PMA dhe bartjen e investimeve të propozuara infrastrukturore në biznes plan, pastaj 
biznes plani formon bazën e aplikacionit tarifor. 

5.2. Përmbajtja dhe Struktura  

Si duhet të duket PMA? Konsiderata e parë që duhet marrë parasysh është se KRU në 
Kosovë kanë dy aktivitete kryesore biznesore – ujë dhe ujëra të zeza. Prandaj 
rekomandohet që PMA duhet të përgatitet në dy vëllime: 

• Vëllimi 1: Ujë 

• Vëllimi 2: Ujëra të zeza 

Kjo shtrirje harmonizon procesin e planifikimit me kuadrin rregullator të ZRRUM i cili i 
konsideron aktivitetet e ujit dhe të ujërave të zeza si dy aktivitete të veçanta të biznesit.  

Megjithatë secili plan, apo vëllim, do të kenë të njëjtën strukturë dhe do të ndjek të njejtat 
parime të menaxhimit të aseteve. Edhe pse duhet theksuar se në fund të fundit çdo KRU 
mund të përshtatë dhe të përmirësojë strukturën e propozuar në përputhje me nevojat e 
tyre të veçanta dhe proceset e menaxhimit të aseteve - kjo strukturë nuk ka për qëllim që 
të jetë një shabllon i caktuar i PMA. Diagrami në vijim, Figura 18, ilustron se si duhet 
strukturuar PMA. 
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Figura 18: Struktura e përgjithshme e PMA 
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5.2.1. Pjesa 2: Qasja ndaj Planifikimit të Menaxhimit të Aseteve 

Ky seksion duhet të shpjegojë qasjen e kompanisë për menaxhimin e aseteve. I 
njejti nuk duhet të jetë një seksion i gjatë, por duhet që shkurtimisht të tregojë se si 
kompania implementon menaxhimin e aseteve, si dhe çfarë të dhëna janë mbledhur 
për të ndihmuar procesin e menaxhimit të aseteve dhe sistemet dhe proceset e 
përdorura për të bërë këtë. 

5.2.2. Pjesa 3: Strategjia dhe Planfikimi 

Duhet të bëhen deklarata të qarta në lidhje me objektivat e përgjithshme që duhet të 
arrihen nga investimet e propozuara në kuadër të PMA. Deklarata e niveleve të 
shërbimit duhet të paraqitet dhe të shpjegohet në këtë seksion. Pastaj duhet vijuar 
me rishikimin/vështrimin kritik të obligimeve të kompanisë, performancës dhe 
ofrimit të shërbimeve, në veçanti duke u ndalur në ato pika ku ka ngecje në 
përmbushjen e NSH dhe aty ku propozohet që të ketë përmirësime në NSH.  

5.2.3. Pjesa 4: Mirëmbajtja Kapitale dhe Punët e Pabëra 

Ky seksion duhet të rishikojë rezultatet e analizave të të dhënave duke përdorur 
konceptet dhe mjetet e dhëna më parë në këto udhëzime - në veçanti të 
shërbyeshmërisë dhe kritikalitetit të aseteve. Ky seksion më së miri do të ishte të 
ndahej në dy nën-seksione;  

(a) asetet nën-tokësore (infrastrukturore), tubat ose kanalizimet etj. dhe  

(b) asetet mbi tokësore (jo-infrastrukturore). 

Pas një përmbledhje fillestare në lidhje me gjendjen aktuale operative të aseteve 
kryesore mund të prezantohen rezultatet e detajuara të shërbyeshmërisë dhe 
analizës së rrezikut e kjo për të dhënë një justifikim të fuqishëm për skemat 
prioritare të mirëmbajtjes kapitale të nevojshme për të ruajtur nivelet ekzistuese të 
shërbimeve. Në këtë fazë do të duhet gjykim i drejtë për të bërë ndarjen në mes të 
skemave të mirëmbajtjes kapitale dhe punëve të pabëra më parë. 

Rezultatet e analizave të Orarit 20 vjeçar për Riparime dhe Zëvendësime mund të 
paraqiten në këtë seksion. Do të duhet të ketë një përshkrim të një sërë zgjidhjeve 
alternative që janë konsideruar për të menjanuar dështimet e caktuara në shërbime 
dhe duhet dhënë arsyershmëri se pse ato janë refuzuar. Pritet që krahasimet në bazë 
të kostos së jetëgjatësisë së plotë të përdoren në këtë proces dhe që bilanci optimal 
në mes të shpenzimeve operative dhe atyre kapitale të arrihet nga secila skemë. 

Për secilën skemë të identifikuar minimumi i informacionit të nevojshëm duhet të 
jetë si ai i paraqitur në vijim (kjo vlen edhe për Pjesën 5 të PMA, ashtu siç 
përshkruhet më poshtë): 

• Përshkrimi i i projektit 
• Deklaratë e shkurtër në lidhje me nevojën për projekt 
• Viti për të cilin nevojitet projekti 
• Viti i kërkuar a është fleksibël apo absolut  
• Vlerësimi i kostos së projektit 
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• Si janë vlerësuar kostot 
• Burimi(et) e financimit të marra parasysh/në dispozicion për këtë lloj të 

projektit  
• Ndryshimet në operimet e përgjithshme të cilat mund të ndodhin si rezultat 

i projektit (duke përfshirë kërkesat e operatorit, kostot shtesë të O&M, 
ndryshimet rregullatore, të gjitha përfitimet që mund të dalin nga kjo, etj.) 

• Ndikimi i projektit në NSH 
• Prioritizimi i bazuar në kritikalitet dhe shërbyeshmëri 

Të gjitha skemat atëherë duhet të renditen sipas përparësisë në drejtim të 
përmirësimit të shërbimit dhe zbutjes së rrezikut. Nëse është e mundur ky rangim 
mund të mbështetet nga komente të përshtatshme ku do të shpjegoheshin të gjitha 
vlerësimet e bëra në lidhje me koston/përfitimin. 

Për çdo skemë duhet të bëhet një deklaratë ku deklarohen rezultatet e shërbimeve të 
përmirësuara që do të rezultonin nga implementimi. Aty ku është e mundur kjo 
duhet të shprehet në terma sasiorë, p.sh. deklarimi i numrit të konsumatorëve që do 
të përfitonin nga përmirësimet në shërbime dhe sasia e atij përfitimi. 

5.2.4.  Pjesa 5: Rritja Kapitale 

Ky seksion do të duhet të paraqesë rezultatet e analizave të tre shtytësve kryesorë të 
rritjes kapitale: 

• Analiza e kërkesës duke treguar kapacitetin e sistemit të nevojshëm për të 
përmbushur kërkesat e dala si rrjedhojë e rritjes së popullsisë. 

• Paraqitja e planeve të kompanisë për zgjerimin e rrjetit në zonat e reja që 
nuk shërbeheshin më parë. 

• Paraqitja në hollësi e detyrimeve ligjore që kompania do të duhet t’i 
përmbushë si tani e poashtu edhe në të ardhmen dhe prezantimi i 
opcioneve për të përmbushur këto kërkesa. 

Përsëri ky seksion duhet të përmbajë dy nën-seksione kryesore; asetet nën-tokësore 
dhe ato mbi-tokësore.  

Skemat e propozuara duhet të paraqiten duke u bazuar në koston e jetëgjatësisë së 
plotë - për shembull, kërkesa e shtuara për furnizimi me ujë mund të përmbushen 
duke shtuar furnizimin (dmth duhet ndërtuar një impiant i ri për trajtimin e ujit 
dhe/ose burime të reja të ujit) ose duke ulur në mënyrë drastike humbjet nga rrjeti. 
Të dy opsionet kanë kostot e tyre kapitale dhe operative përgjatë jetëgjatësisë së 
tyre dhe këto duhet të analizohen dhe të paraqiten. Ky proces i analizimit për të 
justifikuar zgjedhjen e çdo skeme është një proces kohë konsumues, megjithatë në 
qoftë se kompania ka për qëllim që të planifikojë për të ardhmen dhe të bëjë 
përpjekje për të marrë fondet e nevojshme, si nga të ardhurat e gjeneruara përmes 
tarifave ose nga grantet/kreditë e jashtme do të jetë i nevojshëm një justifikim i 
tillë. Vendi më i mirë për ta paraqitur këtë është në PMA.  

5.2.5. Pjesa 6: Planifikimi Financiar 

Pasi që të jenë idenitifikuar kërkesat për mirëmbajtje dhe rritje kapitale të 
kompanisë në terma të skemave sepcifike ose të projekteve atëherë ky seksion 
duhet të identifikojë se cilat investime në mirëmbajtje dhe rritje kapitale KRU 
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realisht mund të financojnë dhe se ku do të ketë nevojë për financim të jashtëm 
përmes formës së granteve ose kredive. 

Burimet e identifikuara të financimit, duke përfshirë vlerësimin e resurseve 
vetanake të kompanisë e që mund të jenë në dispozicion për investime, duhet të 
paraqiten këtu.  

Në bazë të renditjes prioritare të paraqitur në seksionet e mëparëshme një plan 
realist i investimeve kapitale duhet të zhvillohet e që do të tregonte një plan të 
përballueshëm zbatimi i përhapur në afatin kohor prej 20 vitesh të PMA. Një tabelë 
ose graf që tregon nevojat financiare për secilin vit, i ndarë sipas aseteve dhe 
kategorive financiare të përshkruara në seksionet e mëparshme, duhet të përfshihet 
në këtë seksion. 

Natyrisht se do të ketë disa supozime të mëdha të bëra në lidhje me 
disponueshmërinë e fondeve, veçanërisht në periudhën afatmesme dhe afatgjatë (> 
5-vjet), megjithatë theksi këtu është që të zhvillohet një Plan realist për 
Menaxhimin e Aseteve i cili do të jetë i besueshëm dhe jo vetëm një listë me 
dëshira që kompania do të dëshironte që ta implementonte nëse do të kishte fonde 
të pa-limituara. Kjo është esenca e tërë planifikimit të menaxhimit të aseteve – që 
të sigurohet përdorimi më i mirë i mundshëm i fondeve të limituara. 

Supozimet e bëra duhet të paraqiten si paqartësi afatgjata dhe qartësisht të vihen në 
dukje në këtë seksion të PMA. Ky është edhe seksioni nga ky do të merren të 
dhënat për t’u shfrytëzuar në biznes plan.  

5.2.6. Pjesa 7: Monitorimi i Performancës 

Ashtu siç është cekur në Pjesën 1 të këtyre udhëzimeve, menaxhimi i aseteve është 
një proces i vazhdueshëm dhe duhet të bëhet pjesë e secilës kompani të menaxhuar 
mirë. Në mënyrë që procesi të përmirësohet është e nevojshme që të monitorohet 
performanca e kompanisë kundrejt PMA.  

Ky kapitull i PMA duhet të regjistrojë monitorimin e propozuar dhe rezultatet e 
mëparshme të monitorimit të planit të menaxhimit të aseteve. Për shembull, PMA e 
mëparshme mund të ketë propozuar skema për të zëvendësuar gypat kryesor të ujit 
që ishin në gjendje të dobët për të reduktuar numrin e ndërprejeve të pa-
planifikuara në furnizim (për shkak të plasjeve) në një lagje e cila ka pësuar 
ndërprerje të shpeshta të furnizimit. Nëse investimet para-kapitale të mirëmbajtjes, 
normat e plasjeve dhe kohët e ndërprerjeve dihen atëherë këto mund të krahasohen 
me situatën pas investimeve të impelementuara dhe të vihet në dukje niveli i 
përmirësuar i shërbimit. Ky informacion do të jetë i dobishëm në planifikimin e 
ardhshëm të menaxhimit të aseteve. 

Gjithashtu lloji dhe cilësia e të dhënave të regjistruara në lidhje me asetet dhe 
mirëmbajtjen/riparimin e tyre duhet të monitorohen dhe të rishikohen në mënyrë që 
të mund të planifikohen dhe implementohen procedura dhe sisteme të përmirësuara 
për menaxhimet e ardhshme të aseteve. 
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5.2.7. Pjesa 8: Përmirësimet në Menaxhimin e Aseteve 

Planifikimi i menaxhimit të aseteve është një proces ciklik. Bazuar në rezultatet e 
paraqitura në seksionin 8 (të monitorimit), në këtë seksion duhet të prezantohen 
rekomandimet me shpenzimet e ndërlidhura në lidhje me atë se si kompania mund 
të përmirësoj procesin e menaxhimit të aseteve. Ky seksion paraqet informatat 
kthyese dhe do të shërbejë për të informuar menaxhmentin e kompanisë se cilat 
ndryshime ose sisteme dhe procese të reja janë të nevojshme për ciklin e ardhshëm 
të menaxhimit të aseteve. Në këtë mënyrë secili PMA do të jetë i bazuar në 
mësimet e nxjerra nga PMA e mëparshëm.  

5.3. Outputet e PMA në Biznes Plan 

Ashtu siç përshkruhet në pjesën paraprake PMA do të përmbajë shumë më shumë se 
vetëm disa rezultate (të dhëna) financiare e të cilat mund të barten në biznes planin e 
kompanisë. PMA është një mjet që do të përdoret për të informuar konsumatorët, 
rregullatorët, donatorët dhe institucionet financiare për mënyrën se si kompania propozon 
për të menaxhuar asetet e saj për të arritur nivelet e kërkuara të shërbimit për 
konsumatorë. Megjithatë, disa rezultate kryesore të rëndësishme për planin e biznesit do 
të jenë ato të dala nga rezultatet e PMA. Në vijim përshkruhet se si këto rezultate 
(outpute) mund të prezantohen në PMA. 

Rezultati kryesor i kërkuar nga PMA, e i cili do të përdoret për të informuar biznes planin 
e KRU dhe, rrjedhimisht, aplikacionin tarifor që dorëzohet në ZRRUM, janë parashikimet 
për kohëzgjatjen e PMA për katër kategori të shpenzimeve në asete: 

• Mirëmbajtja Kapitale – asetet nën-tokësore (infrastrukturore) 

• Mirëmbajtja Kapitale – asetet mbi-tokësore (jo-infrastrukturore) 

• Rritja Kapitale – asetet nën-tokësore (infrastrukturore) 

• Rritja Kapitale – asetet mbi-tokësore (jo-infrastrukturore) 

Totali për çdo kategori do të përbëhen nga projektet e shumta individuale – të mëdha dhe 
të vogla - të cilat janë identifikuar në bazë të analizave të mëparshme të shërbyeshmërisë 
dhe të kritikalitetit dhe ndërlidhjes së tyre me nivelet e shërbimit.   

Këto rezultate mund të paraqiten në një formë grafike siç ilustrohet më poshtë: 
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Figura 19: Shembull i një parashikimi 20 vjeçar për investimet kapitale 

Në shembullin e mësipërm mund të shihet se një prapambetje e mirëmbajtjes kapitale është e 
nevojshme në 5 vitet e para e që rezulton në shpenzime më të larta të mirëmbajtjes kapitale. 
Shembulli ilustron poashtu edhe një kërkesë të lartë për rritje kapitale në vitet nga 2013 deri 
afërsisht 2019. Në mënyrë tipike kjo mund të jetë rezultat i analizës së bilancit të 
furnizimit/kërkesës që tregon nevojën për investim madhor në kapacitetet prodhuese të ujit si 
p.sh. impiantin e ri për trajtim të ujit (ose në rastin e ujërave të zeza – impiantin e ri për trajtimin 
e ujërave të zeza). Rritja në shpenzimet për mirëmbajtje kapitale në vitet e mëvonshme (pas 
2028 e tutje) është poashtu një trend që rezulton nga shpenzimet e rritura për mirëmbajtje të 
aseteve për shkak të investimeve të bëra në vitet 2013-2016.  

Rezultatet e përshkruara dhe ilustruara më lart janë rezultatet nga PMA që do të përdoren për të 
informuar planin e biznesit dhe inpute të modelit tarifor. Në fakt, për të dy këto dokumente 
kërkohet që vetëm informacioni i tre viteve të para të Planit të Menaxhimit të Aseteve të 
paraqitet. Megjithatë, në mënyrë që të merren të dhënat për këto tre vite të para është e 
rëndësishme që të paraqitet se si janë konsideruar në planin afatgjatë planet për mirëmbajtje dhe 
rritje kapitale. 
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6. ZRRUM & MENAXHIMI I ASETEVE 

6.1. Roli i ZRRUM 

Këto udhëzime janë projektuar kryesisht për të udhëhequr KRU në atë se si të fillohet 
procesi i menaxhimit të aseteve. Megjithatë, ZRRUM ka një rol kyç për të luajtur në 
menaxhimin e aseteve. Në veçanti ZRRUM duhet të monitorojë kompanitë e ujit që 
veprojnë në sektorin e ujit për të siguruar që ato: 

• Operojnë sipas standardeve të pranueshme të performancës 

• Shpenzojnë mjete të mjaftueshme në mirëmbajtje kapitale ashtu siç është 
dakorduar gjatë përcaktimit të tarifave 

Nëpërmjet kompetencave ligjore për të vendosur tarifat, ZRRUM ka ndikim të 
rëndësishëm në të dy këto aspekte. Para së gjithash, tarifat vendosne në bazë të asaj se 
kompanitë e ujit do të operojnë mbi standardet e caktuara minimale dhe do të shpenzojnë 
një sasi të caktuar të të ardhurave të gjeneruara nga tarifat për të ruajtuar bazën e aseteve. 
Prandaj, në mënyrë që të sigurohet pajtueshmëria me nivelet e shërbimit dhe shpenzimet 
kapitale të përcaktuara në biznes planet dhe aplikacionet tarifore të KRU, ZRRUM duhet 
gjithashtu të sigurojë që kompanitë mbledhin dhe ofrojnë të dhëna të besueshme në lidhje 
me performancën dhe shpenzimet e KRU. 

Personeli i ZRRUM duhet poashtu që të kuptojë parimet e menaxhimit të aseteve në 
mënyrë që të jenë në gjendje për të siguruar që investimet e propozuara në planet e 
biznesit janë të bazuara në planifikimin e saktë të menaxhimit të aseteve dhe se ato 
projekte janë që të ... përmbushur nivelin e kërkuar të shërbimit për konsumatorët 
aktual dhe ata të ardhshëm në mënyrën sa më kosto-efektive nëpërmjet krijimit, 

përvetësimit, operimit, mirëmbajtjes, rehabilitimit dhe hedhjes së aseteve... citim nga 
përkufizimi i MNMI - (Manualit Ndërkombëtar për Menaxhim të Infrastrukturës)  për 
menaxhimin e aseteve. 

6.2. Monitorimi 

Në mënyrë që të monitorohen KRU, Plani Monitorues Vjetor12 rekomandon shtimin e një 
numri të treguesve që do të rrisin mundësinë e ZRRUM për të monitoruar performancën e 
ndërlidhur me menaxhimin e aseteve, të tilla si mbledhjën e të dhënave për dështimet e 
gypave kryesorë të ujit dhe të kanalizimeve, si dhe performancën e tyre në lidhje me 
deklaratën e tyre të NSH të vendosur. 

Duke mbledhur këtë lloj të të dhënave ZRRUM mund të vlerësojë nëse shërbyeshmëria e 
bazës së aseteve është duke u përmirësuar apo jo dhe të krahasojë performancës kundrejt 
deklaratës së NSH që është e përfshirë në PMA. Kjo do të tregojë nëse shpenzimet për 
mirëmbajtje kapitale që janë aprovuar në procesin e mëparshëm të përcaktimit të tarifave 

                                                           

 
12 Plani Monitorues Vjetor – Raporti Final, Projekti për Mbështetje të Mëtejshme Institucionale të 
ZRRUM, 4 Maj 2011, Livrimi “H” i projektit.  
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dhe në biznes plane është e mjaftueshme për të mirëmbajtur nivelin e përgjithshëm të 
shërbyeshmërisë së aseteve nën-tokësore. 

Në vijim është i paraqitur një shembull i një lloji të analizës që duhet marrë në 
konsideratë nga ZRRUM dhe të shoh nëse KRU janë duke demonstuar nivelet e duhura të 
shpenzimeve për mirëmbajtje kapitale. Nëse monitorohet numri i plasjeve/kilometër/vit 
për tubat kryesorë të  një KRU të caktuar nga kjo analizë mund të shihet nëse ky tregues 
shënon përmirësim ose përkeqësim me kalimin e viteve. Pasi që rrjeti ka tendencë të 
përkeqësimit me kalimin e viteve trendi duhet të tregoj se shkalla e plasjeve së paku të 
qëndroj stabile. Ky është një tregues i përafërt që tregon se niveli i shpenzimeve për 
mirëmbajtje kapitale në periudhën e monitoruar është pothuajse ai i duhuri. Një shkallë 
vazhdimisht në rritje e plasjeve të tubave do të ishte indikacion i rrjetit të përkeqësuar dhe 
i nivelit të ulët të shpenzimeve për mirëmbajtje kapitale. Kjo metodë e analizmit është e 
ilustruar në figurën vijuese: 

 

Figura 20: Shembull se si nivelet kryesore të shërbyeshmërisë së tubave të ujit mund të 
monitorohen me kalimin e kohës e kjo për të siguruar se planifikimi i menaxhimit të aseteve 
është duke arritur rezultatet e dëshiruara 

Nëse supozohet se nivelet e shërbimit për konsumatorë janë arritur, niveli i shpenzimeve 
për mirëmbajtje kapitale duhet të ngelet në mes të niveleve të sipërme dhe të ulëta të 
stabilitetit e kjo për të treguar se shpenzimet për mirëmbajtje kapitale nuk janë në nivele 
as shumë të larta e as të shumë të ulëta. Në shembullin e treguar më sipër rrjeti i është 
nënshtruar programit gjithëpërfshirës të ripërtëritjeve të gypave kryesorë – program i 
nevojshëm për t’u marrë me punët e prapambetura të mirëmbajtjes kapitale dhe për të 
përafruar nivelet e shërbimit në nivelet e kërkuara. Posa nivelet e standardve të shërbimit 
të jenë plotësuar, atëherë mirëmbajtja kapitale do të jetë në nivelet e zakonshme të 
shpenzimeve për të ruajtur shërbyeshmërinë përbrenda intervaleve të kërkuara. 

Për të treguar shërbyeshmërinë e rrjetit të kanalizimeve sigurisht se mund të bëhet një 
analizë në baza vjetore e ngjashme me atë të paraqitur më sipër në lidhje me bllokimet e 
kanalizimeve si dhe të përmbytjeve të kanalizmeve. 
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6.3. Shqyrtimi i Planeve për Menaxhimin e Aseteve 

ZRRUM në mënyrë që të miratojë planet e propozuara të investimeve kapitale të KRU do 
të duhet të shqyrtojë Planet e Menaxhimit të Aseteve të KRU për të parë nëse plani është i 
bazuar në parimet e menaxhimit të aseteve të përcaktuara në këto udhëzime. 

Ne veçanti ZRRUM duhet të kontrollojë se: 

• Nivelet e shërbimit janë vendosur, se ato janë të arsyeshme dhe se çdo ngecje në 
NSH është e adresuar në planet e propozuara për mirëmbajtjen dhe rritjen 
kapitale 

• Proceset, procedurat dhe shpenzimet janë të bazuara në të dhëna të arsyeshme e të 
sakta dhe në analiza - dmth propozimet për investime kapitale janë të bazuara në 
analizimin e shërbyeshmërisë dhe të kritikaliteti e që nga ana tjetër janë të 
ndërlidhura direkt me NSH.  

• Ka një ndarje të qartë në mes të investimeve të paraqitura në plan, dmth.  

o Mirëmbajtja kapitale 

o Rritja kapitale – e nevojshme për të adresuar; 

� Bilancin e furnizimit/kërkesës 

� Përmirësimet e cilësisë së ujit 

� Obligimet statutore 

• Është zbatuar qasja e kostos së jetëgjatësisë së plotë gjatë përzgjedhjes së 
zgjedhjeve investuese në mënyrë që shpenzimet operative poashtu të jenë të 
përfshira në koston totale të projektit gjatë krahasimit të këtyrë mundësive. 

• Janë bërë disa vlerësime të financimeve potenciale të projekteve të propozuara në 
PMA në mënyrë që i njejti të mos ngelet vetëm një listë e dëshirave të 
investimeve të bazuara në nivele jo-realiste të financimit. 

Duke hetuar dhe kontrolluar PMA nga këndvështrimi se ajo formon bazën e biznes 
planeve të KRU ZRRUM mund të bëjë një vlerësim të nivelit të besimit që mund të 
vendoset në komponentin e investimeve në përcaktimin e tarifave. 

6.4. PMA si Pjesë e Aplikacioneve të Ardhshme Tarifore 

Aplikacionet tarifore për periudhën e ardhshme 3 vjeçare 2012-2014 për fat të keq nuk 
janë të mbështetura nga PMA përkundër asaj se kjo ishte një kërkesë e Departamentit të 
Tarifave. Kjo kërkesë do të zbatohet për periudhën e ardhshme të rishikimit të tarifave për 
vitet 2015 deri 2017. 
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7. KONKLUDIMET & REKOMANDIMET 

Koncepti i menaxhimit të aseteve në Kosovë, siç u përmend në pjesën 1: Seksioni 1.1, është 
ende një koncept i ri në Kosovë. Kjo pjesë përmbyll udhëzuesit për menaxhim të aseteve duke u 
fokusuar në ato aspekte që duhet bërë nga KRU së bashku me partnerët mbështetës për të sjellë 
menaxhimin e aseteve në operimin e tyre të biznesit. Së pari në lidhje me kulturën biznesore dhe 
organizative të KRU dhe së dyti hapat e parë praktikë që mund të ndërmerren në praktikën e 
tyre të të bërit biznes. 

7.1. Ndryshim në Kulturën Biznesore 

Një temë e rëndësishme në këtë Udhëzues të Menaxhimit të Aseteve ka qenë nevoja që 
menaxhimi i aseteve të fillojë nga lart, me fjalë të tjera nësa kompania dëshiron që të 
përdorë menaxhimin e aseteve si parim parësor të biznesit të saj menaxhmenti i lartë 
duhet të nxisë dhe të drejtojë këtë proces – i njejti nuk do të merret me seriozitet ose të 
bëhet mënyrë e të vepruarit nëse do të ngelej vetëm një koncept i fshehur diku në ndonjë 
departament planifikimi me pak resurse. Për këtë, sigurisht, se do të ketë nevojë për 
interesim, angazhim dhe mbështetje të Bordit të Drejtorëve dhe të Drejtorëve Menaxhues 
dhe të menaxherëve të tjerë të lartë.  

Pra, hapi i parë në zbatimin e planifikimit të menaxhimit të aseteve është që të merret një 
vendim nga menaxhmenti i lartë për ta bërë të qartë se kjo do të jetë rruga/mënyra e të 
verpuarit të KRU në të ardhmen. 

Përveç kësaj është i nevojshëm ndryshimi në kulturën e biznesit. Menaxhimi i mirë i 
aseteve kërkon bashkëpunim dhe transparencë në mes të departamenteve të ndryshme - 
duhet të ketë një rrjedhje të lirë të informacionit e që aktualisht nuk është evidente tek 
KRU në Kosovë, dhe mënyra se si do të duhej bërë kjo është e ilustruar në diagramin e 
paraqitur në vijim: 

 

Figura 21: Menaxhimi i aseteve është i vendosur në zemër të operimeve të kompanisë së ujit 
me qarkullim të lirë të informatave në mes departamenteve kryesore  
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Për t’u nxitur një ndryshim i këtij lloji jo vetëm që do të kërkohet nga menaxhmenti i lartë 
që të vendosin menaxhimin e asteve si rruga që duhet ndjekur, por ata duhet që të 
aplikojnë aftësitë e tyre drejtuese që këto ndryshime edhe të ndodhin. 

Planifikimi i menaxhimit të aseteve po ashtu do të kërkojë që të ketë një lloj ri-organizimi 
të kompanisë. Struktura organizative e kompanive të ujit në shumë shtete të zhvilluara në 
shumicën e rasteve ka Departamentin e Menaxhimit të Aseteve e ku personeli i lartë ka 
tituj të tillë si p.sh. “Menaxher Strategjik i Aseteve – Prodhimi i Ujit” për të drejtuar 
planifikimin strategjik të investimeve në asete për atë pjesë të biznesit. Edhe pse, duke 
marrë parasysh madhësinë relative dhe fazën e zhvillimit, kjo është ndoshta e 
panevojshme në KRU e Kosovës, të paktën ato të gjitha duhet të kenë një Departament 
për Planifikim dhe Zhvillim - dhe pastaj të sigurohen që me kalimin e kohës ata të marrin 
mbështetje dhe resurse që atyre ju duhen për të udhëhequr funksionin e menaxhimit të 
aseteve. 

Menaxhimi, operimi dhe mirëmbajtja e një sistemi GIS, MIS apo edhe të një databaze të 
thjeshtë të inventarit të aseteve poashtu do të merr resurse – personel, hapësire zyrash, 
softver dhe paisje hardverike – plus trajnim dhe ekspertizë. Pasi një KUR të ketë 
vendosur që të përdorë parimet e menaxhimit të aseteve asaj do t’i duhet që të planifikojë 
se si do të gjejë personelin e duhur dhe resurse që me të vërtetë ta implementojë atë – 
edhe pse në shumicën e KRU një pjesë e konsiderueshme e personelit dhe ekspertizës 
tashmë ekziston, ose kjo mund te arrihet me trajnime të mëtejshme dhe me provizionim të 
hardverit dhe softverit. Përveç kësaj në ato KRU që praktikohet menaxhimi i aseteve 
duke përdorur sistemin GIS (e që shpresohet të jetë rasti me të gjitha KRU) do të duhej që 
të angazhojnë ekipe të hulumtimit për të qenë në gjendje që të mbledhin të dhëna nga 
terreni, kryesisht koordinata të GPS në lidhje me lokacionin dhe gjendjen e asetit.  

Për të përmbledhur këtë çështje; së pari KRU duhet të vendosin që të fillojnë me 
planifikimin e menaxhimit të aseteve dhe ta vënë atë në qendër të operimeve të biznesit 
dhe pastaj ato duhet të fillojnë të planifikojnë që të ndajnë resurse në mënyrë që i njejti 
edhe të implementohet. 

7.2. Hapat e Parë të Rekomanduar 

Pasi të ketë filluar praktikimi i menaxhimit të aseteve mund të ndërmerren një sërë 
hapash konkret. Disa mund të fillojnë menjëherë ndërsa për të tjerët mund të jenë të 
nevojshme resurse, trajnim dhe sisteme shtesë. Hapat e parë të rekomanduar janë; 

1. Mbledhja dhe Ruajtja e të Dhënave: KRU mund të fillojnë duke zhvilluar 
procedura për të mbledhur të dhëna për të gjitha asetet (siç është diskutuar në 
Pjesën 2: Seksioni 2) – veçanërisht në lidhje me mirëmbajtjen dhe riparimet dhe, në 
veçanti, kostot e ndërlidhura të këtyre intervenimeve. Edhe në qoftë se kompania 
nuk e ka zhvilluar një mjet të përshtatshëm për të ruajtur këto të dhëna, inventarin e 
aseteve dmth. një databazë ose sistem GIS, të dhënat ende mund të mblidhen në 
letër të shkruar ose në fletë punuese që më vonë do të shfrytëzohej për t’u insertuar 
në sisteme që do të zhvilloheshin. Procedurat e thjeshta për mbledhjen e 
informacionit në lidhje me punët e mirëmbajtjes lehtësisht mund të krijohen ashtu 
si është përshkruar në Pjesën 2: Seksioni 2.2. 

2. Krijimi i Inventarit të Aseteve: Krijimi i një inventari gjithëpërfshirës të aseteve 
siç përshkruhet në Pjesën 2: Seksioni 2.4 është hapi kryesor i nevojshëm për të 
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lejuar kompanitë e ujit që të kenë njohuri në lidhje me bazën e tyre të aseteve. 
Rekomandohet që një inventar i aseteve, i përshtatshëm për qëllime të planifikimit 
të menaxhimit të aseteve, të përfshihet në ndonjë program të financuar nga 
donatorët për të avancuar ose futur sisteme MIS në KRU. Siç u theksua më parë 
kjo nuk duhet të ngatërrohet me një regjistër kontabiliteti të aseteve - edhe pse në 
një sistem mirë të planifikuar të dy sistemet shumë mirë mund të përdorin 
databazën e njëjtë. Një inventar bazë i aseteve i aftë për të funksionuar në MS 
Access është përfshirë në CD Mjetet e Menaxhimit të Aseteve të përfshirë në këta 
udhëzues – kjo duhet të jetë një pikë e mirë fillestare për KRU që nuk kanë sisteme 
të databazave në MIS/GIS. Posedimi i inventarit të aseteve të çon në hapin e 
ardhshëm - aftësinë që në mënyrë të gatshme të kryhet vlerësimi i shërbyeshmërisë 
dhe i kritikalitetit dhe në këtë mënyrë të fillohet me justifikimin dhe prioritizimin e 
shpenzimeve të propozuara kapitale. 

3. Futja në përdorim e GIS: Rekomandohet që ato KRU pa një sistem të GIS të 
zhvilluar plotësisht të fillojnë planifikimin për të financuar dhe për të instaluar një 
sistem të tillë dhe ato KRU që fare pak ose që fare nuk i përdorin këto sisteme – 
shumica e të cilave kanë nevojë për avancim të konsiderueshëm të softverit dhe 
hardverit – t’i zhvillojnë ato. Në lidhje me këtë puna e bërë në KRU Hidrodrini 
gjatë 5 apo 6 viteve të fundit është një shembull i shkëlqyer për cilëndo KRU që 
dëshiron që të zhvillojë një sistem GIS (shih Aneksin 4 - Përdorimi i GIS si mjet i 
Menaxhimit të Aseteve). Posa ky sistem të jetë i populluar plotësisht me të dhëna 
KRU do të kenë një kuptim të përmirësuar ndjeshëm të nevojës/kërkesës për 
mirëmbajtje kapitale të aseteve nën-tokësore.  

4. Përgatitja e deklaratës së Nivelit të Shërbimit: Kjo është një detyrë mjaft e 
drejtpërdrejtë që mund të kryhet menjëherë, pa investime të mëtejshme. Ashtu siç 
është shpjeguar më parë në këtë dokument udhëzues, krijimi i niveleve të shërbimit 
është një komponent kyç i planifikimit të menaxhimit të aseteve. Posa të jetë 
përgatitur një herë dhe të jetë dakorduar me akterët është e rëndësishme që KRU të 
publikojnë NSH e tyre të synuar – kjo mund të bëhet përmes faqes së internetit ose 
direkt përmes grupeve të interesuara të akterëve si p.sh. përfaqësuesve të 
konsumatorëve. 

5. Analizimi i bilancit të Furnizimit/Kërkesës dhe i obligimeve statutore: 
Përgatitja e një analize të bilancit të furnizimit/kërkesës e kjo për të planifikuar 
paraprakisht kërkesat për furnizim me ujë dhe shërbime të ujërave të zeza në planin 
afatmesëm deri në atë afatgjatë është poashtu një aktivitet i cili do të mund të 
ndërmerrej nga Departamenti për Planifikim dhe Zhvillim i secilës KRU. Krahas 
kësaj mund të ndërmerret vlerësimi i detyrimeve të ardhshme ligjore që do të 
kërkojnë investime në projektet e rritjes kapitale. 

6. Vlerësimi i resurseve të brendshme: Kompanitë duhet të vlerësojë aftësitë e tyre 
interne për të ndërmarë aktivitetet dhe/ose; 

a. Të caktojnë një departament të dedikuar me trajnim të përshtatshëm plus 
hardver dhe softver apo, 

b. Ti qasen donatorëve dhe/ose QK për mbështetje konsulence për të zhvilluar 
planifikimin e menaxhimit të aseteve.   
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Hapat më lart janë vetëm një pikënisje. Posa menaxhim i aseteve të ketë filluar për së 
mbari do të jetë një proces i cili do të përmirësohet vazhdimisht. Megjithatë posa disa të 
dhëna fillestare të janë mbledhur dhe analizuar KRU duhet të jenë në gjendje që të 
përgatisin PMA e saj të parë. 

Në fund, në kohën e tanishme janë në vazhdim e sipër projektet e angazhuara për të 
avancuar dhe përmirësuar softverët e faturimit/llogarive së bashku me sistemet e MIS dhe 
GIS në disa prej KRU. Menaxhimi i aseteve duhet të përfshihet në dizajnimin e këtyre 
projekteve – për shembull kur të bëhet avancimi i modulit të aseteve në sistemet e 
faturimit dhe raportet pastaj lehtësisht mund të përfshihen për të mundësuar që të dhënat e 
aseteve të ruhen dhe të përpunohen për qëllime të menaxhimit të aseteve. Ky është një 
rast dhe mundësi e mirë që nuk duhet të lëshohet pa u shfrytëzuar.   

___________________________________________________________________   
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MIRËNJOHJET & BURIMET 

Mirënjohjet 

Konsulentët dëshirojnë të falenderojne për mbështetjen e marrë nga akterët e ndryshëm në Kosovë në 
përgatitjen e këtij dokumenti udhëzues: 

• Personelin e ZRRUM në veçanti Vehbi Durakun për mbështetjen e tij dhe komentet mbi 
menaxhimin e aseteve 

• Departamentin për Planifikim dhe Zhvillim të HS KRU Radoniqi, në veçanti Shpejtim 
Hadrin, për ofrimin e të dhënave në lidhje me atë se cila është qasja e kësaj kompanie për 
planifikimin e investimeve. 

• Shefin e Departamentit të GIS në KRU Hidrodrini, Mehsud Kuka, për kohën qe gjeti për 
të shpjeguar përdorimin e GIS në kompaninë e ujit. 

• Ardiana Gashin në KRU Prishtina për demonstrimin e përdorimit të sistemit të faturimit 
PRONET në lidhje me modulin e aseteve. 

Burimet 

Për ata që e kuptojnë gjuhën angleze në internet ka në dispozicion një gamë të madhe të 
informacionit për menaxhimit të aseteve. Duke kërkuar terma të tillë si "planifikimi i 
menaxhimit të aseteve të ujit" mund të gjenden plane dhe doracak të ndryshëme të menaxhimit 
të aseteve dhe në shumicën e rasteve të njejtat edhe mund të shkarkohen. Në veçanti, planifikimi 
i menaxhimit të aseteve është një proces i themeluar mirë i përdorur nga kompanitë e ujit në 
Australi dhe në Zelandë të Re dhe disa shembuj informativ  PMA mund të gjenden në veb faqet 
e kompanive të ujit. 

Në prodhimin e këtij dokumenti udhëzues faqet e mëposhtme të internetit janë dëshmuar të 
dobishme: 

• Udhëzuesi për menaxhimin e aseteve i vënë në dispozicion nga Qendra e Financave në 
New Mexico: 
http://www.nmenv.state.nm.us/dwb/assistance/documents/AssetManagementGuide.pdf 

• Agjencia për Mbrojtjen e Mjedisit në SHBA prodhon një sërë udhëzuesish për menaxhim 
të aseteve, duke përfshirë edhe softver për menaxhimin e aseteve që mund të shkarkohen 
pa pagesë dhe janë të dobishëm për kompani të vogla të ujit si dhe mund të shkarkohet 
një video udhëzuese në lidhje me konceptet e menaxhimit të aseteve. 
http://water.epa.gov/type/watersheds/wastewater/index.cfm 

• International Infrastructure Management Manual, Edicioni i 2006, botuar nga Institute of 
Public Works Engineering Australia (IPWEA). Ky është një manual i njohur 
ndërkombëtarisht për menaxhimin e aseteve dhe është bazë për vendosjen e standardeve 
të menaxhimit të aseteve në mbarë botën. Shih: 

http://www.ipwea.org.au/AM/Template.cfm?Section=Member_Services#International_In
frastructure_Management_Manual_(IIMM)_New_2006_Edition 

• Plani i menaxhimit të aseteve në dispozicion nga linku i bashkangjitur, për Invercargill 
Water Supply in New Zealand, demonstron një Plan të Menaxhimit të Aseteve për një 
kompani të ujit të një madhësie të ngjashme me ato në Kosovë: 
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• http://www.icc.govt.nz/PublicDocuments/~/media/CSK/Files/PublicDocuments/Assets-
Activity%20management/Water%20Supply%20Asset%20Management%20Plan%20200
8.ashx 

• Për informacion në lidhje me gjendjen ekzistuese në planifikimin e investimeve kapitale 
në Kosovë duhet t'i referohemi raportit "Mbështetje për proceset planifikuese të 
investimeve kapitale për Kompanitë Regjionale të Ujit në Kosovë”, përgatitur nga Taskë 
Forca e Ujit pranë Zyrës së Kryeministrit dhe financuar nga SDC. 
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ANEKSI 1 – NIVELI I SHËRBIMIT 

Tabela e mëposhtme paraqet shembullin e një deklarate të Nivelit të Shërbimit që mund të 
përdoret nga një KRU në Kosovë. Duhet mbajtur mend se ky është vetëm një shembull; niveli i 
shërbimit do drejtojë nivelin e mirëmbajtjes kapitale dhe të shpenzimeve për rritje kapitale dhe, 
prandaj, deklarata e NSH duhet të jetë e përshtatur për aftësitë e aseteve të çdo kompanie dhe 
nivelit te mirëmbajtjes se aseteve që ato mund të përballojnë.  

Zona e 
Shërbi
mit 

Nr 
Ref. 

Masa Specifike Niveli i Shërbimit Caku afatgjatë planifikues i 
Nivelit të Shërbimit  

O
b
li
g
im
e
t 
li
g
jo
re
  

1 Pajtueshmëria me 
standardet e cilësisë së 
ujit të IKSHP 

Pajtueshmëri 100% me 
standardin AI 2/1999 për 
standardet mikrobiologjike dhe 
90% për karakteristikat 
fiziko/kimike në burimet e ujit. 
 

Përputhshmëri me Direktiven 
e BE për Cilësinë e Ujit të 
Pijshëm  

2 Lejet e parshikuara të 
shkarkimit/derdhjes  

Për momentin nuk aplikohet  Objekti afatgjatë është që të 
ketë pajtueshmëri me 
Direktivën e BE për Trajtimin 
e Ujërave të Zeza Urbane 
për të gjitha shkarkimet e 
ujërave të zeza të trajtuara 
nga qendrat urbane  

3 Ndërprerjet e 
planifikuara të furnizimit 
me ujë 

Zakonisht 24 orë furnizim për 
të gjitha kyçjet për 9 muaj 
përpos për disa fshatra në 
periudhën Qershor-Gusht.   

24 orë furnizim për të gjithë  

4 Shtypja dhe prurjet në 
tubin kryesor – si në 
rregullat për standardet 
minimale të shërbimit të 
caktuara nga ZRRUM  

Shtypja mesatare në mes të 
7m dhe 70m për të gjithë 
konsumatorët 

 

5 Zhvillimi i zonave të 
mbrojtura ujore – 
pajtueshmëri me Ligjin e 
Ujit të MMPH 
 

Mbrojtja e të gjitha burimeve 
të ujit  

 

6 Lejet e marra nga 
MMPH për nxjerrje të ujit 
nga burimet e ujit  

Të gjitha nxjerrjet të licencuara  

7 Licencimi i kompanisë së 
ujit 

KRU të licencuara nga 
ZRRUM dhe pajtueshmëri me 
të gjitha kushtet e licencës. 

 

S
h
ë
rb
im
i 
p
ë
r 

K
o
n
s
u
m
a
to
rë
  

8 Periudha minimale e 
njoftimit për ndërprerje të 
planifikuara  

Paralajmërim së paku 48 orë 
para ndërprerjes 

 

9 Ndërprerje të pa-
planifikuara të furnizimit 
me ujë  

Trend zvogëlues   

10 Bllokime dhe vërshime 
nga kanalizimet 

Trend zvogëlues   

11 Zgjerim i rrjetit të - Objektivi afatgjatë është 
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Zona e 
Shërbi
mit 

Nr 
Ref. 

Masa Specifike Niveli i Shërbimit Caku afatgjatë planifikues i 
Nivelit të Shërbimit  

furnizimit me ujë në të 
gjitha pjesët e zonës së 
shërbimit  
 

mbulueshmëria prej 90% të 
zonës së shërbimit  
 

12 Mbulueshmëria me 
shërbime të ujërave të 
zeza (rrjetit të 
kanalizimeve)  

Mbulueshmëri 100% në 
qendrat urbane 

Zgjerim në zonat rurale  

13 Numri i ankesave për 
erë/shije të ujit  

Trend zvogëlues  

14 Ankesat në lidhje me 
papastërtitë 
(turbullirat/ngjyra) e ujit  

Trend zvogëlues  

15 Koha që KRU ose 
kontraktorit të tyre i 
nevoitet për t’i përgjigjur 
ndaj kërkesës për 
ndërhyrje/shërbim 

Emergjencat për 1 orë 
 
Rrjedhjet e vogla - 5 ditë pune  
 
Për 95% të të gjitha kërkesave 
për shërbime  

 

16 Ujëmatësit e 
konsumatorëve 

Kontrollimi dhe kalibrimi i të 
gjithë ujëmatësve së paku një 
herë në 5 vite 
 
95% e të gjithë ujëmatësve 
përbrenda saktësisë prej +/- 
10% 
 
Së paku 90% e të gjithë 
konsumatorëve me ujëmatës 

Të gjithë konsumatorët të 
kenë furnizim të matur me 
ujë. 

17 Rritja e numrit të 
konsumatorëve 

Regjistrim i 100% i të gjitha 
kyçjeve në shërbimet e 
furnzimit me ujë dhe 
shërbimet e ujërave të zeza 

 

O
p
e
ra
ti
v
e
 

18 Zvogëlimi i UPF- si për 
humbjet komerciale e 
poashtu edhe ato 
teknike  

Trend zvogëlues Reduktim në më pak se 30% 
deri në 2021 

19 Numri i aksidenteve me 
shkaktim të lëndimeve të 
rënda të shkaktuara nga 
operimi dhe mirëmbajtja 
e sistemit të furnizimit 
me ujë  

Nil  
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ANEKSI 2 – SHEMBULL I RAPORTIT PËR 
RIPARIM TË ASETIT 

Në faqet e ardhshme janë të paraqitura dy shembuj të formave: 

• Forma e raportit të riparimit 

• Forma e vlerësimit të gjendjës dhe të performancës  

Këto forma janë të dizajnuara për përdorim nga KRU për të regjistruar të dhëna për vlerësimin 
dhe riparimet e të gjitha llojeve të aseteve. Natyrisht që format duhet të përshtaten me kërkesat e 
çdo kompanie të veçantë të ujit. Format janë të dizajnuara për përdorim në format elektronik 
dhe fletë pune të shumta mund të përdoren në një libër pune të vetme (Workbook). 

Në fakt, mënyra e rekomanduar për të bërë mbledhjen e të dhënave është që këto forma të jenë 
forma për futjen e të dhënave e që përdoren drejtëpërdrejtë përbrenda databazës së inventarit të 
aseteve (MS Access ose të ngjashme). Një përmirësim i mëtejshëm do të ishte lidhja e 
drejtëpërdrejtë e kësaj databaze me sistemin GIS. 

Forma elektronike e kësaj forme është e përfshirë në CD - Mjetet për Menaxhimin e Aseteve. 
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Raport i Riparimit 

D. i Mirembajtjes - Urdh. e Riparim Nr:

Urdheruar nga:

Data:

Data ose koha e defektit ose kur eshte pranuar 

ankesa

Data e Riparimit:

Lokacioni i riparimit Detajet e asetit qe duhet riparuar:

Emri i objektit (nese aplikohet) ID e asetit ne inventar

Emri i rruges Lloji i sherbimit

Lagja/Fshati Kategoira e asetit

Qyteti/Komuna Kategoria e inxhinierise

Ref. e nyjes ne rrjet (nese aplikohet) Diametri i tubit ne mm (nese aplikohet)

Koordinatat; X, Y Materiali i tubit ekzistues (nese aplikohet)

Futni llojin e asetit:

Shkaku i defektit Lloji i asetit - MT

Lloji i asetit - NT

Pershkrimi i defektit ose ankesa

Pershkrimi i puneve riparuese

Vleresimi i kostos

Materiali i perdorur: Gjatesia/sasia njesia kosto/njesiaKosto totale Verejtje/vezhgime

1 Siguresa -             

2 -             

3 -             

4 -             

5 -             

6 -             

7 -             

8 -             

9 -             

10 -             

11 -             

12 -             

Puna Gjatesia/sasia njesia kosto/njesiaKosto totale Verejtje/vezhgime

1 -             

2 -             

3 -             

4 -             

5 -             

6 -             

7 -             

8 -             

9 -             

10 -             

Pajisjet Gjatesia/sasia njesia kosto/njesiaKosto totale Verejtje/vezhgime

1 -             

2 -             

3 -             

4 -             

5 -             

Rikonsolidimi i kostove

Materilat -                                 

Puna -                                 

Pajisjet -                                 

KOSTO TOTALE E RIPARIMIT -                                 

Koha:
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Raporti per Vleresimin e Gjendjes dhe te Performances

Data:

Data dhe koha e vleresimit

Kryer nga:

Lokacioni i vleresimit Detajet e ils of asset to be assessed:

Emri i objektit (nese aplikohet) ID e asetit ne inventar

Emri i rruges Lloji i sherbimit

Lagja/Fshati Kategoira e asetit

Qyteti/Komuna Kategoria e inxhinierise

Ref. e nyjes ne rrjet (nese aplikohet) Diametri i tubit ne mm (nese aplikohet)

Koordinatat; X, Y Materiali i tubit ekzistues (nese aplikohet)

Futni llojin e asetit:

Lloji i asetit - MT

Lloji i asetit - NT

Vleresimi i gjendjes - gjendja e pergjithshme, problemet, riparimet ose mirembajtja e kerkuar

Rangimi i pergjithshem i vleresimit te gjendjes

Vleresimi i performances - a funksion aseti si duhet?

Rangimi i pergjithshem i vleresimit te perfor.

Rangimi i gjendjes Rangimi i performances

1 Nuk ka defekte ose perkeqesime te paperfillshme 1 Standard modern dhe ofron sherbimin e kerkuar

2 Defekte te vogla dhe/ose perkeqesime, perfor. nuk eshte e ndikuar 2 Standarde te vjeteruara - probleme te vogla te besueshmerise

3 Defekte dhe perkeqesime, nuk ka efekte te medha ne perfor. 3 Performanca nuk eshte eficente sa duhet por ofron sherbime normale

4 Defekte te medha - mund te ndikoje ne performance 4 Probleme te besueshmerise dhe ngec ne kapacitet

5 Gjendje kritike - pengon operimin e duhur 5 Deshton ne sigurimin e performances/kapaciteti te kerkuar

Koha:
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ANEKSI 3 – SHEMBULL I INVENTARIT TË 
ASETEVE MBI-TOKËSORE 

Shembulli i mësipërm i inventarit të aseteve mbi-tokësore, me përdorimin e fletëve punuese në 
MS Excel, e të ilustruara në faqet në vazhdim është në dispozicion në CD - Mjetet për 
Menaxhimin e Aseteve. Kjo është projektuar për t'u përdorur në lidhje me të dhënat e aseteve 
tashmë në dispozicion në KRU nga vlerësimi i aseteve që është bërë në vitin 2007 e që ishte 
pjesë e procesit të korporatizimit. Kjo është një pikënisje në zhvillimin e planifikimit të 
menaxhimit të aseteve e që mund të shfrytëzohet për aq kohë deri sa të kemi në dispozicion një 
databazë të aseteve në mënyrë ideale të ndërlidhur me sistemin GIS. 

Të dhënat e përdorura për të populluar shembullin e dhënë janë marrë nga regjistri i aseteve të 
KRU HS Radoniqi - të dhënat e përdorura janë vetëm për qëllime ilustrative dhe nuk janë 
domosdoshmërisht një reflektim i vërtetë i gjendjes së aseteve. 

Fletët punuese (Spreadsheets) përfshijnë shembuj të analizimit të shërbyeshmërisë dhe 
kritikalitetit, siç përshkruhet në Pjesën 2: Pjesa 3.3, së bashku me matricat e përdorura dhe listën 
e rreziqeve të mundshme për asetet. Versioni elektronik në CD mund të adoptohet lehtësisht në 
mënyrë që t’i përshtatet nevojave të ndryshme të ndonjë kompanie të veçantë të ujit. 

Për të kuptuar plotësisht se si funksionon fleta punuese rekomandohet që të hapet verzioni 
elektronik.
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Matricat e mësipërme janë të ndërlidhura me analizat në inventarin e aseteve, shih faqen e ardhshme. 

Rreziqet Potenciale
1 2 3 4 5 6 Bllokimi

6 3.60 4.08 4.56 5.04 5.52 6.00 Dëmet kimike / rrejdha e gazit

5 3.08 3.58 4.07 4.57 5.06 5.56 Dëmet në ndërtime

4 2.56 3.07 3.58 4.10 4.61 5.12 Korozioni

3 2.04 2.57 3.10 3.62 4.15 4.68 Tërmeti

2 1.52 2.06 2.61 3.15 3.70 4.24 Dëme në linjat elektrike

1 1.00 1.56 2.12 2.68 3.24 3.80 Zjarri

Matrica e Kritikalitetit Përmbytjet

Lëvizjet e tokës

Shtypja e lartë

Kycjet ilegale 

1 2 3 4 5 Mungesë e kapacitetit

1 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 Rryfeja

2 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 Dështimet mekanike

3 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 Gjendje e dobët ose e rrezikshme

4 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 Dështim serioz i furnizimit me rrymë

5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 Dëme në trafik

Performanca

Gjendja

Probabiliteti

Pasojat
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Asset List Servicability Risk Assessment Notes

Location Unit Quantity

Date of 

construction/ 

installation

Assessment 

date

Condition 

Grade 1-5

Performance 

Grade 1-5

Servicability 

Grade 1-5

Potential failure mode / 

cause

Social/ Legal/ 

Environmental 

Cost 

Adverse 

affect on 

Company 

reputation

Reduction 

in Level of 

Service

Cost of 

repair/ 

damage

Adverse 

affect on 

Public 

Health

Weighted 

average 

consequence 

score

Probability 

rating; 

High=6 

Low=1

Risk 

severity Recommended action

0.10 0.05 0.35 0.20 0.30 1-6 6 - 1

HV Power Supply    

M&E Plant   

El. Transformer 35/6 KV, 4 MVA Sopot (Janosh) Pcs 2 1983/06 24/05/2011 4 2 3.0 Electrical fault 2 1 4 3 3 3 6 4.6

High Voltage Plant - cells with all equipment and accessories Pcs 1 1983/00 24/05/2011 2 4 3.0 Poor or dangerous condition 1 6 6 6 6 6 6 6.0

Low Voltage Plant - with all equipment and accessories Pcs 1 1983/00 24/05/2011 2 3 2.5 Poor or dangerous condition 2 1 4 2 4 3 1 2.1

Measuring Equipment LS 1 1983/03 24/05/2011 1 5 3.0 Electrical fault 1 2 3 3 1 2 6 4.1

Other Equipment and installation LS 1 1983/05 24/05/2011 4 5 4.5 Electrical fault 1 2 1 1 2 1 1 1.0

Long Distance El. Power Line 35 KV, Gjakove - Sopot (TS Janosh 35/6 KV) LS 1 1983 24/05/2011 4 2 3.0 Poor or dangerous condition 2 3 5 1 1 3 3 3.1

Long Distance El. Power Line 2x6 KV, Sopot (TS Janosh 35/6 KV) - PS1 Zhdrell, PS-2 Irrigation LS 1 1983 24/05/2011 4 5 4.5 Lightning 1 1 4 3 1 2 1 1.6

Long Distance El. Power Line 6 KV, PS1 Zhdrell - WTP (TS) LS 1 1983 24/05/2011 5 5 5.0 Poor or dangerous condition 5 5 5 5 5 5 2 3.7

Long Distance El. Power Line 6 KV, PS1 Zhdrell - TS Dam LS 1 1983 24/05/2011 3 5 4.0 Lightning 3 3 5 3 1 3 6 4.6

Radoniqi Lake    

Civil works and buildings    

The Reservoir Vol = 113 mil m3 24/05/2011 2 1 1.5 Earthquake 6 6 6 6 6 6 1 3.8

Weir diversion structure on river 24/05/2011 4 1 2.5 Flooding 2 2 2 4 1 2 2 2.1

Concrete open canal  (b/h=0.9-3.0/2.0-4.0 m) m 7244 1980/06 24/05/2011 5 4 4.5 Flooding 1 1 1 1 1 1 2 1.5

Concrete road cross (b/L = 8.00/7.0-9.0 m) Pcs 3 1980/06 24/05/2011 2 2 2.0 Flooding 1 1 1 1 1 1 2 1.5

Concrete road cross (b/L = 2.5/7.0-9.0 m) Pcs 9 1980/06 24/05/2011 1 2 1.5 Flooding 1 1 1 1 1 1 2 1.5

Concrete Aqueducts (b/h/L = 0.3/0.3/6.0-8.0 m) Pcs 8 1980/06 24/05/2011 1 2 1.5 Flooding 1 1 1 1 1 1 2 1.5

Concrete protective quay walls 2x60 m (Canal And - River Prue) m 120 2006 24/05/2011 5 4 4.5 Poor or dangerous condition 5 4 2 6 2 3 6 4.6

Radoniqi Dam Site    

Civil works and buildings    

Earth fill dam L=200m h = 60m 24/05/2011 1 1 1.0 Flooding 2 5 6 6 6 6 1 3.8

Water intake tower 24/05/2011 3 2 2.5 Earthquake 1 1 6 6 1 4 1 2.7

Control and monitoring house 24/05/2011 2 5 3.5 Poor or dangerous condition 1 1 2 4 1 2 6 4.1

Spillway structure 24/05/2011 2 3 2.5 Lack of capacity 4 5 4 4 3 4 3 3.6

M&E Plant 24/05/2011   

El. motor Valve DN800 Pcs 5 1986 24/05/2011 4 5 4.5 Electrical fault 1 3 5 2 1 3 3 3.1

Manual Valve DN800 Pcs 5 1986 24/05/2011 4 5 4.5 Mechanical breakdown 1 3 5 2 1 3 3 3.1

Pipes, Fittings, Installations Ls 1 1986 24/05/2011 4 5 4.5 Poor or dangerous condition 1 1 1 1 1 1 4 2.6

El. Switchboard Pcs 1 1986/97 24/05/2011 4 5 4.5 Electrical fault 1 1 5 2 1 3 5 4.1

Transformer Station 6/0.4 KV, 630 KVA Pcs 1 2001 24/05/2011 4 5 4.5 Lightning 1 1 4 3 2 3 2 2.6

Antenna GP 30B with Pillar Pcs 1 1997 24/05/2011 5 5 5.0 Lightning 1 1 1 2 1 1 1 1.0

Water Treatment Plant    

Civil works and buildings    

Administrative - operating Building (G+1) m2 253 1986    

Mechanical Room (G) m2 220 1986    

Laboratory, Chemical Dosage Unit (G+1) m2 480 1986    

Pulsation - Filtration m2 1465 1986    

Control Valve Room m2 77 1986    

Distribution Chamber m2 65 1986    

Metal Container - Warehouse m2 13 1986    

Generator House m2 25 1986    

Old Pump House (Cermjani) m2 19 1986    

Guard House - Metal kiosk m2 7 1986    

Asphalt Access and Internal Roads m2 1214 1986    

Concrete settling basin m2 108 1986    

M&E Plant    

Gate House    

Valve DN1100 Pcs 2 2000    

Valve DN800 Pcs 4 2000    

Pneumatic. Motor Valve DN800 Pcs 2 2000    

Chain Crane Pcs 1 1986    

Ultrasonic Water Meter (Inlet/Outlet) Pcs 2 2000    

Distribution Chamber    

Pneumatic. Motor Valve DN500 Pcs 2 2000    

Pulasators    

Electrical Vacuum Blower with 2 pneumatic motor valves Pcs 2 1986/00    

Pneumatic Motor Valve DN150 Pcs 12 2000    

Valve DN150 Pcs 24 2000    

Pneumatic. Motor Valve DN100 Pcs 4 2000    

Level control Equipment and installation Pcs 2 2000    

Filters    

Automatic gate for water inlet Pcs 8 2000    

Level Transmitters with necessary and auxiliary equipment Pcs 17 1986/00    

Regulation Pneumatic Motor Valve DN250 Pcs 17 2000    

Pneumatic Motor Valve DN400 for Washing water Pcs 8 2000    

Pneumatic Motor Valve DN200 for Washing air Pcs 8 2000    

Valve DN150 for Draining Pcs 8 2000    

Machine Room    

Washing  El. motor Centrifugal pump Litostroj 7CN3, 120 l/sek, 18 mWC, 24 kw Pcs 3 2000    

Valve DN250 Pcs 6 2000    

Check Valve DN250 Pcs 3 2000    

Water meter for washing water Coltrontrone Pcs 1 2000    

Air Compressor E4-140, 850/500 with preparing air group (filter, regulator, dryer) Pcs 2 2000    

Preparing air group (filter, dryer, regulator) Pcs 1 1995    

Air Compressor Energoinvest 1010 Pcs 2 1995    

Air Compressor Universal 500-270D, 500 l/min,                                         10 bar, 3 kw Pcs 1 1995    

Washing Air Blower Fagram Pcs 2 1986    

Check Valve DN200 Pcs 2 2000    

Pump Station for domestic water supply Elektrokovina with 3 pumps, 3 pressure tanks, El. switchboard, auxiliary equipment, pipes fittings Pcs 1 1995    

El. motor centrifugal pumps for domestic water supply KSB NG5/102R, 5 m3/h, 72 mWC Pcs 1 2000    
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ANEKSI 4 – PËRDORIMI I GIS SI NJË MJET PËR 
MENAXHIMIN E ASETEVE 

Sistemet Gjeografike të Informacionit janë mjete analitike të fuqishëme për ruajtjen e të 
dhënave dhe për përdorim në menaxhimin e aseteve, veçanërisht për asetet nën-tokësore. 
Megjithatë, ai është vetëm një mjet dhe pjesë e procesit - ka shumë më tepër për t’u bërë për 
menaxhimin efektiv të aseteve se sa të paturit e një sistemi GIS. Megjithatë për ofruesit e 
shërbimeve për ujë dhe ujëra të zeza që operojnë përbrenda një zonë të madhe posedimi i 
aftësisë për të analizuar të dhënat në bazë hapsinore mund të bëjë procesin për menaxhimin e 
aseteve shumë më të lehtë dhe më efikas dhe të kesh dhe të përdorësh sistemin GIS për 
menaxhim të aseteve duhet të jetë prioritet i të gjitha ndërmarrjeve që planifikojnë ta kenë 
planifikimin e menaxhimit të aseteve pjesë qënësore të procesve biznesore. 

Përvoja në Kosovë 

Pas vitit 1999, kur programet e zhvillimit  të financuara nga ndërkombëtare për herë të 
parë filluan të mbështesin KRU, u ofruan disa sisteme bazike hartografike GIS së bashku 
me sistemet hardverike kompjuterike, për t’u mundësuar KRU që të paraqesin në hartë 
rrjetin e tyre. Këto sisteme bazike hartografike zakonisht shfrytëzonin foto të marra nga 
ajri mbi të cilat pastaj shtriheshin sistemet e rrjeteve të furnizimit me ujë si dhe të 
kanalizimeve, zakonisht duke përdorur AutoCAD dhe softverin MapInfo. Në të vërtetë ky 
nuk është një sistem i plotë GIS por më tepër sistem hartografik pasi që nuk ka 
ndërlidhshmëri me databazat tjera. Që atëherë disa kompani të ujit i kanë zhvilluar këtë 
sistem hartografik dhe e kanë përditësuar shtrirjen e rrjetit dhe këto të dhëna i kanë 
paraqitur në harta (të importuara nga fajlat e AutoCAD) që për shembull tregojn projektet 
e propozuara/lokacionet dhe të dhënat për riparime të tubave. 

Ajo se cfarë ju mungon këtyre sistemeve janë databazat, veçanërisht që të mundësohej 
ruajtja e të dhënave për nyjet dhe koordinatat. Posedimi i të dhënave për nyje ndihmon në 
identifikimin e pjesëve specifike të tubit dhe jo vetëm që ndihmon në identifikimin dhe 
lokalizimin e këtij aseti por është edhe jashtëzakonisht e dobishme për modelimin 
hidraulik të sistemit. 

Me mbështetjen e qeverisë gjermane KRU në Pejë, Hidrodrini, gjatë 5 apo 6 viteve të 
fundit ka zhvilluar një sistem GIS plotësisht funksional që mund të shërbejë si shembull 
për KRU e tjera në Kosovë dhe në rajon. Sistemi është i bazuar në ArcGIS (verzioni 9.3, i 
cili së shpejti do të avancohet në verzionin 10 të ArcGis) dhe përfshinë ArcMap dhe 
ArcInfo që mbështesin pakot e hartografise respektivisht të databazës. Sistemi GIS është 
plotësisht i populluar me të dhëna për sistemin e furnizimit me ujë në qytetin e Pejës. 
Aktualisht puna është në vazhdim e sipër, apo planet janë bërë, për të përfshirë rrjetet për 
njësitë operative në Istog, Klinë dhe Junik dhe gjithashtu për të filluar futjen e të dhënave 
të inspektuara për rrjetet e ujërave të zeza. 

GIS në KRU Hidrodrini 

Sistemi me të cilin operon KRU Hidrodrini mundet që me shpejtësi dhe me efikasitet të 
përpunojë të dhënat dhe të ndërmarrë disa koncepte të planifikimit të menaxhimit të 
aseteve ashtu siç është përshkruar në këta udhëzues. Për shembull: 
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• Të gjitha ose vetëm ndonjë pjesë e rrjetit mund të analizohet për kritikalitet; në 
KRU Hidrodrini kritikaliteti është përcaktuar si tubacionet që kanë një e më 
shumë nga aspektet e mëposhtme: 

o E instaluar nën rrugën kryesore 

o Shtrihet nën hekurudhë 

o Furnizon konsumatorë të rëndësishëm, p.sh. shkollë ose spital. 

Një pjesë e tubit që ka të tre kriteret renditet e lartë apo e nivelit 3, me dy kritere 
renditet e nivelit 2 ose e kritikalitetit të mesëm dhe me vetëm një kriter është e 
ulët apo të nivelit 1. Nëse nuk ka një numër (rang) atëherë aseti konsiderohet si 
jo-kritik. 

• Shërbyeshmëria konsideruar në GIS; viti i instalimit dhe jetëgjatësia standarde e 
pritur për materiale të ndryshme të tubave i shtohen si të dhëna sistemit për 
secilën gjatësi të tubit. Nga këto të dhëna analizohet vjetërisa e aseteve dhe tubat 
kategorizohen varësisht nga jetëgjatësia e tyre e planifikuar si dhe koha e 
projektuar për t’u zëvendësuar ai aset. I tërë rrjeti pastaj kategorizohet në 4 
kategori duke filluar nga “kërkohet zëvendësim urgjent” deri tek “ende nuk ka 
nevojë për zëvendësim” varësisht nga vjetërisa e asetit dhe mosha terorike e tij 
për t’u zëvendësuar. 

• Një tjetër aspekt i kombinuar për kritikalitetin/shërbyeshmërinë përcaktohet nga 
të dhënat e mbledhura nga Departamenti i Mirëmbajtjës në KRU Hidrodrini e kjo 
ka të bëjë me riparimet në rrjet. Secili riparim i tubit, pas dështimit të raportuar, 
regjistrohet dhe pastaj ruhet në databazën e mirëmbajtjes (e ndërlidhur me GIS) 
dhe me metodë hartografike lehtësisht mund të lokalizohet (inspektuesit dërgohen 
në terren për të marrë koordinatat në rast se është e pamundur të identifikohet 
riparimi përmes pikave të nyjeve). Nga këto të dhëna mund të llogaritet shkalla e 
plasjeve për kilometër për vit për secilën pjesë të tubacionit ose për cilëndo rrugë 
ose lagje. 

Duke marrë së bashku këto tri analiza na ofrohet një tablo e qartë se ku janë prioritetet për 
intervenim – si për riparim, renovim e poashtu edhe për zëvendësim. Ky informacion 
lehtësisht mund të paraqitet në mënyrë hartografike në GIS duke përdorur ngjyrat për të 
treguar kritikalitetin dhe shërbyeshmërinë, dhe pastaj mund të shihet një pasqyrë grafike 
në lidhje me prioritetet e investimeve në Pejë. 

Procesi i mësipërm është ilustruar në tre diagramet në vijim, të nxjerra nga KRU 
Hidrodrini dhe paraqesin një pjesë të qytetit të Pejës. 
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Figura 22: Një pjesë e rrjetit të tubacioneve në Pejë që tregon tubat e ranguar sipas ngjyrës për kritikalitet (bazuar në tre kritere) 
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Figura 23: Pjesë e rrjetit të tubacioneve me tuba të ranguar sipas nevojës relative për zëvendësim (bazuar në vjetërsi dhe jetëgjatësine teorike të 
dizajnuar) 
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Figura 24: Pjesa e njejtë e rrjetit që tregon normat e ulëta dhe të larta të plasjeve të gypave/km/vit  
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Këto tri pjesë të informacionit mund të kombinohen më tej për të krijuar një pamje mbi 
atë se cilat seksione të tubit ose pjesë të rrjetit do të jenë prioritare për ndërhyrje në bazë 
të tre analizave, pra duke marrë në konsideratë kritikalitetin dhe shërbyeshmërinë. Një 
shembull i tillë paraqitet në hartat e mësipërme - në çdo hartë rrethi i kuq tregon një pjesë 
të tubit që ka rangim të lartë – dmth është tub kritik, i vjetër dhe ka plasje të shpeshta. Në 
këtë shembull ky tub do të ishte prioritet për zëvendësim, kur të kishte fonde në 
dispozicion. 

Komente për KRU Hidrodrini për GIS në lidhje me Menaxhimin e Aseteve  

Rasti studimor i paraqitur këtu tregon llojin e analizës që KRU Hidrodrini tashmë 
ndërmerr kur merr vendime për investime. Duhet dhënë disa komente në lidhje me atë se 
si kjo ndërlidhet me menaxhimin e aseteve: 

• Kritikaliteti: shkalla e plasjeve për km ofron informacion si në lidhje me 
shërbyeshmërinë – një shkallë e lartë e plasjeve zakonisht është indikacion se tubi 
është në gjendje të dobët – dhe probabilitetit të dështimit për kritikalitetin – një 
tub që ka plasje të shpeshta ne të kaluarën është tregues se do të dështojë edhe më 
shpesh në të ardhmen. Megjithatë, duhet mos harruar se nuk ndodh gjithmonë 
kështu; ndoshta tubi i treguar më sipër (rrethi i kuq) plaset shpeshë për shkak të 
një ngjarjeve të njëhershme, për shembull riparimi i rrugës osë punët ndërtimore 
në atë zonë. 

• Megjithatë, rezultatet e këtyre analizave do të përmirësohen në kohë pasi që të 
dhënat edhe do të rriten me kalimin e kohës. Kjo do të përmirësojë 
besueshmërinë e rezultateve dhe ngjarjet që ndodhin vetëm një herë do të kenë 
ndikim më të vogël në databazë. 

• Në GIS nuk regjistrohen ose ruhen të dhëna në lidhje me kostot – kjo do të ishte 
shume e lehtë që të praktikohej për analiza potenciale. Përderisa plasjet/km/vit 
janë një informacion jashtëzakonisht i dobishëm në lidhje me një tub të veçantë 
ose zonë të rrjetit pa të dhëna të kostos është e vështirë që të përdoren analizat për 
të marrë vendime ekonomike. Për shembull, mund të ndodh që një tub ka pësuar 
plasje disa herë por kostoja e riparimit të jetë shumë më e ulët se sa kostoja nëse 
ky tub do të zëvendësohej. 

• Mosha nuk është një e dhënë zëvendësuese për gjendjen/shërbyeshmërine – por 
është e dobishme që përfshihet si faktor pasi që ka pak ose aspak të dhëna tjera. 

Për të kuptuar sa i fuqishëm si mjet mund të jetë sistemi GIS për të asistuar në procesin e 
menaxhimit të aseteve nën-tokësore rekomandohet që të gjendet kohë dhe të vizitohet 
KRU Hidrodrini në Pejë dhe të aranzhohet një demonstrim i punës së këtij sistemi. Në 
ndërkohë pamjet e paraqitura në katër faqet e ardhshme pasqyrojnë më së miri 
aftësitë/mundësitë e këtij sistemi. 
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Figura 25: Pamje e marrë nga GIS - që tregon një pjesë të rrjetit furnizues me ujë për Pejë e me tuba të theksuar me ngjyra për të 
treguar shërbyeshmërinë duke u bazuar në plasje/km/vit. Në anën e majtë mund të zgjedhen analiza tjera të aseteve. 
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Figura 26: Pamje nga GIS  - që tregon përdorimin e GIS për të bërë ndërlidhjen hapsinore të lokacionit vizuel në inventarin e aseteve; 
në këtë rast këtu paraqitet dhomëza e valvulës. 
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Figura 27: Pamje nga GIS - që tregon përdorimin e hartografisë së rrjetit për të ruajtur të dhëna në lidhje me projektet për investime 
kapitale. Detajet e investimeve të planifikuara janë të treguara në tabelën në vijim me rastin e përzgjedhjes në monitor të tubit. 
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Figura 28: Pamje nga GIS - që tregon planifikimin e investimeve kapitale të përfshira në rrjet. Dritarja e hapur më e vogël për 
projektin e propozuar.
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ANEKSI 5 – SHEMBULL I ANALIZËS SË 
FURNIZIMIT/KËRKESËS 

Në tri faqet e mëposhtme tregohet një shembull i një llogaritje të bilancit të furnizimit/kërkesës - siç 
referohet në Pjesën 2: Seksioni 3.5 – në formatin e Excel “spreadsheet”. Ky shembull i veçantë është marrë 
nga një studim fizibiliteti i kohëve të fundit i kryer për të vlerësuar të nevojat e ardhshme infrastrukturore të 
KRU Prishtina13 për tërë regjionin e saj operacional dhe shtatë komunat.  

Procesi në këtë rast është relativisht i thjeshtë dhe llogarit ngecjen në furnizim/kërkesë për një periudhë 20 
vjeçare te periudhës planifikuese dhe llogaritja e kërkesës për furnizim është bërë sipas rendit të paraqitur në 
vijim: 

1. Vlerësimi i rritjes së numrit të popullsisë për komunitetet e ndryshme (në nivel komunal) 

2. Llogaritja e popullsisë duke u bazuar në normat e rritjes dhe popullsinë aktuale 

3. Vlerësimi i përqindjës së popullsisë së lidhur në rrjetin e furnizimit me ujë - duke lejuar zgjerim të 
ardhshëm të zonës së shërbimit 

4. Llogaritja e numrit të popullsisë që është e lidhur në sistem 

5. Vlerësimi i konsumit për kokë banori duke marrë parasysh elasiticitetin e çmimeve dhe rritjen e të 
ardhurave (e që të dyja ndikojnë në kërkesë) 

6. Llogaritja e kërkesës për kons. shtëpiak dhe ata jo-shtëpiak 

7. Llogaritja dhe shtimi i humbjeve të ujit në totalin e kërkesës duke marrë në konsideratë reduktimin e 
kërkesës përmes praktikave të përmirësuara dhe të investimeve në rrjet. 

8. Llogaritja e totalit të prodhimit të përgjithshëm e në dispozicion të ujit nga burimet ekzistuese 

9. Llogaritja e tepricës osë ngecjës në bilancin e furnizimit/kërkesës. 

Logjika e këtij procesi llogaritës mund të shihet qartë në versionin elektronik të këtij “spreadsheet” të 
përfshira në CD Mjetet e Menaxhimit të Aseteve. 

                                                           

 
13 Riprodhuar nga Projekti i KRU Prishtina: Studimi i Fizibilitetit për Zhvillimin e Burimit të Ri të Ujit, 2009, WYG si 
pjesë e Projekteve Infrastrukturore të financuara nga KE  
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Analiza e Kërkesës për Ujë 2011 2015 2020 2025 2030 2035 2040

1 Shkalla e rritjës së popullatës %
Komuna 1 1 4.0% 3.0% 2.0% 1.5% 1.4% 1.3% 1.3%

Komuna 2 1 4.0% 3.0% 2.0% 1.5% 1.4% 1.3% 1.3%

Komuna 3 4 1.0% 0.8% 0.6% 0.5% 0.4% 0.3% 0.3%

Komuna 4 5 2.5% 1.8% 1.2% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0%

Komuna 5 4 1.0% 0.8% 0.6% 0.5% 0.4% 0.3% 0.3%

Komuna 6 5 2.5% 1.8% 1.2% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0%

Komuna 7 5 2.5% 1.8% 1.2% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0%

Komuna 8 4 1.0% 0.8% 0.6% 0.5% 0.4% 0.3% 0.3%

SHKALLA E PëRGJITHSHME E RRITJES % 2.3% 1.6% 1.2% 1.1% 1.1% 1.1%

2 Projeksionet e Popullatës    Banorët
Komuna 1 ban 258,124 295,623 332,318 361,611 387,910 414,095 441,720

Komuna 2 ban 34,718 39,762 44,697 48,637 52,174 55,696 59,412

Komuna 3 ban 21,548 22,323 23,086 23,678 24,134 24,522 24,892

Komuna 4 ban 12,239 13,314 14,260 15,026 15,792 16,598 17,444

Komuna 5 ban 27,288 28,270 29,235 29,985 30,563 31,055 31,523

Komuna 6 ban 57,474 62,523 66,964 70,561 74,160 77,943 81,919

Komuna 7 ban 87,933 95,657 102,452 107,955 113,462 119,250 125,333

Komuna 8 ban 58,579 60,686 62,759 64,370 65,608 66,665 67,671

TOTALI ban 557,903 618,158 675,770 721,823 763,803 805,823 849,914

3 Shkalla e kyçjeve - Për ujë
Komuna 1 92.3% 94% 95% 96% 96% 97% 98%

Komuna 2 88.2% 89% 90% 91% 92% 94% 95%

Komuna 3 72.3% 75% 79% 82% 85% 90% 95%

Komuna 4 91.0% 92% 94% 95% 96% 97% 98%

Komuna 5 62.7% 66% 70% 75% 80% 88% 95%

Komuna 6 58.5% 61% 64% 67% 70% 83% 95%

Komuna 7 61.6% 65% 70% 75% 80% 88% 95%

Komuna 8 26.2% 35% 45% 58% 70% 80% 90%

4 Popullata e kyçur (Pjesa 2 x Pjesa 3)
Komuna 1 238,302 276,442 315,702 345,339 372,394 401,672 432,885

Komuna 2 30,619 35,387 40,227 44,260 48,000 52,076 56,441

Komuna 3 15,578 16,804 18,238 19,416 20,514 22,070 23,648

Komuna 4 11,138 12,294 13,404 14,274 15,161 16,100 17,096

Komuna 5 17,106 18,640 20,465 22,489 24,450 27,173 29,947

Komuna 6 33,640 38,115 42,857 47,276 51,912 64,303 77,823

Komuna 7 54,189 62,509 71,716 80,966 90,770 104,343 119,066

Komuna 8 15,339 20,965 28,242 37,012 45,926 53,332 60,904

Nën-Totali 415,912 481,156 550,850 611,032 669,126 741,069 817,810

5 Shkalla e konsumit për kokë banori të dhënat 2010 m3/vit m3/ditë lkbd

Komuna 1 11,022,205 30,198 127

Komuna 2 862,453 2,363 77

Komuna 3 526,434 1,442 93

Komuna 4 701,486 1,922 173

Komuna 5 332,378 911 53

Komuna 6 518,001 1,419 42

Komuna 7 1,564,565 4,286 79

Komuna 8 337,691 925 60

Totali 15,865,213 43,466 105

6 Elasticiteti i çmimeve
Ngritjet e çmimeve 7.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0%

Indiciet e çmimeve -0.4 1.00 1.31 1.69 2.05 2.50 3.04 3.70

Rritja e të ardhurave 4.0% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5%

Indiciet e të ardhurave 0.5 1.00 1.19 1.39 1.57 1.78 2.01 2.28

2011 2015 2020 2025 2030 2035 2040

7 Kërkesa për ujë për kokë banori-kons.shtëpiak (l/kb/d)

Komuna 1 lkbd 140 137 134 132 129 127 125

Komuna 2 lkbd 140 137 134 132 129 127 125

Komuna 3 lkbd 125 122 119 117 116 114 112

Komuna 4 lkbd 140 137 134 132 129 127 125

Komuna 5 lkbd 125 122 119 117 116 114 112

Komuna 6 lkbd 125 122 119 117 116 114 112

Komuna 7 lkbd 125 122 119 117 116 114 112

Komuna 8 lkbd 125 122 119 117 116 114 112

8 Kërkesa për Ujë- Kons.shtëpiak (m3/ditë)    (Pjesa 4 X Pjesa 7)
Komuna 1 33,362 37,927 42,243 45,443 48,191 51,118 54,178

Komuna 2 4,287 4,855 5,383 5,824 6,212 6,627 7,064

Komuna 3 1,947 2,058 2,179 2,281 2,370 2,508 2,643

Komuna 4 1,559 1,687 1,794 1,878 1,962 2,049 2,140

Komuna 5 2,138 2,283 2,445 2,642 2,825 3,088 3,346

Komuna 6 4,205 4,669 5,120 5,554 5,998 7,307 8,696

Komuna 7 6,774 7,657 8,568 9,513 10,488 11,856 13,305

Komuna 8 1,917 2,568 3,374 4,349 5,306 6,060 6,806

Nën-Totali m³/d 56,190 63,704 71,105 77,484 83,352 90,613 98,177

Mesatarja e l/kb/d për regjion 135 132 129 127 125 122 120
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9.1 Industria dhe bizneset e mëdha - Kërkesa për ujë për jo-shtëpiak dhe shkalla e parashikuar e Rritjes Industriale për 2011 - 2040 
Komuna 1 13.4% 0.0% 1.5% 1.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Komuna 2 1.1% 0.0% 1.5% 1.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Komuna 3 2.4% 0.0% 1.0% 1.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Komuna 4 5.9% 0.0% 1.0% 1.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Komuna 5 2.3% 0.0% 0.5% 0.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Komuna 6 4.7% 0.0% 0.5% 0.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Komuna 7 1.9% 0.0% 1.0% 1.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Komuna 8 62.8% 0.0% 0.5% 0.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

9.2 Industria dhe bizneset e mëdha - Kërkesa për Ujë për jo-shtëpiak m3/day  (Pjesa 8 x (1+Pjesa 9.1))
Komuna 1 4,476             4,476             4,822             5,195             5,195             5,195             5,195             

Komuna 2 46                  46                  50                  54                  54                  54                  54                  

Komuna 3 47                  47                  49                  52                  52                  52                  52                  

Komuna 4 92                  92                  96                  101                101                101                101                

Komuna 5 49                  49                  50                  52                  52                  52                  52                  

Komuna 6 196                196                201                206                206                206                206                

Komuna 7 128                128                135                142                142                142                142                

Komuna 8 1,203             1,203             1,234             1,265             1,265             1,265             1,265             

Nën-Totali 6,237             6,237             6,637             7,065             7,065             7,065             7,065             

9.3 Dyqanet, kafenetë dhe konsumatorët komercial - Kërkesa për ujë për jo-shtëpiak (m3/ditë) shprehur në % të Kërkesës për kons.sht (% x Pjesa 8)
Komuna 1 5.1% 1,691             1,922             2,141             2,303             2,443             2,591             2,746             

Komuna 2 1.3% 54                  61                  68                  74                  78                  84                  89                  

Komuna 3 1.6% 31                  33                  35                  36                  38                  40                  42                  

Komuna 4 2.7% 42                  46                  49                  51                  53                  56                  58                  

Komuna 5 2.1% 44                  47                  51                  55                  59                  64                  70                  

Komuna 6 1.7% 71                  79                  87                  94                  102                124                147                

Komuna 7 2.8% 193                218                244                271                299                338                379                

Komuna 8 2.8% 54                  72                  95                  122                149                170                191                

Nën-Totali 2,181             2,479             2,769             3,006             3,220             3,466             3,723             

9.4 Institucionet - Kërkesa për ujë për jo-shtëpiak (m3/ditë) shprehur si % e Kërkesës së kons.shtëpiak  (% x Pjesa 8)
Komuna 1 12.4% 4,124             4,688             5,222             5,618             5,957             6,319             6,697             

Komuna 2 2.0% 84                  96                  106                115                122                130                139                

Komuna 3 0.0% -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Komuna 4 6.4% 100                109                115                121                126                132                138                

Komuna 5 3.0% 65                  69                  74                  80                  85                  93                  101                

Komuna 6 3.6% 152                169                185                201                217                264                314                

Komuna 7 0.4% 24                  28                  31                  34                  38                  43                  48                  

Komuna 8 5.9% 113                151                199                256                312                357                401                

Nën-Totali 4,663             5,309             5,932             6,424             6,858             7,339             7,838             

2011 2015 2020 2025 2030 2035 2040

9 Totali i Kërkesës për ujë për jo-shtëpiak m3/ditë  (Pjesa 9.2 + Pjesa 9.3 + Pjesa 9.4)
Komuna 1 10,292            11,087            12,185            13,116            13,595            14,105            14,638            

Komuna 2 185                203                224                242                255                268                282                

Komuna 3 78                  80                  84                  88                  90                  92                  94                  

Komuna 4 235                246                261                273                281                289                297                

Komuna 5 158                166                175                187                196                209                222                

Komuna 6 419                444                473                501                524                594                667                

Komuna 7 345                374                410                447                478                522                568                

Komuna 8 1,370             1,426             1,527             1,643             1,726             1,792             1,856             

Totali 13,082            14,026            15,338            16,496            17,144            17,870            18,626            

10 Kërkesa për ujë m3/ditë              (Pjesa 8 + Pjesa 9) 
Komuna 1 43,654            49,014            54,428            58,558            61,786            65,223            68,816            

Komuna 2 4,472             5,058             5,607             6,066             6,466             6,895             7,346             

Komuna 3 2,025             2,138             2,263             2,369             2,460             2,600             2,736             

Komuna 4 1,794             1,933             2,054             2,152             2,243             2,338             2,437             

Komuna 5 2,297             2,449             2,620             2,829             3,021             3,297             3,569             

Komuna 6 4,624             5,113             5,593             6,055             6,522             7,900             9,364             

Komuna 7 7,119             8,031             8,977             9,959             10,966            12,378            13,874            

Komuna 8 3,287             3,995             4,901             5,991             7,032             7,852             8,662             

Nën-Total 69,271            77,730            86,443            93,980            100,496          108,483          116,804          

11 Humbjet e ujit - UPF - Humbjet teknike dhe administrative

(Nga sistemi i faturimit) m3 m3/ditë

Totali i ujit të prodhuar 2010 45,606,153       124,948            

Uji i furnizuar/faturuar 2010 20,639,973       56,548             

Humbjet e ujit - volumetrike 24,966,180       68,400             

Humbjet e ujit (UPF) - % 54.7% 54.7%

12 Humbjet e projektuara të ujit (UPF) 54.7% 51.3% 47.1% 42.8% 38.5% 34.3% 30.0%

Humbjet teknike si % e UPF 60.0% 60.0% 60.0% 60.0% 60.0% 60.0% 60.0%

Humbjet teknike si % e prodhimit 32.8% 30.8% 28.2% 25.7% 23.1% 20.6% 18.0%

Faktori i humbjeve teknike si % e kërkesës 48.9% 44.5% 39.4% 34.6% 30.1% 25.9% 22.0%

Humbjet Teknike m3/ditë                        (Pjesa 10 x Pjesa 12)
Komuna 1 21,352            21,813            21,418            20,233            18,580            16,880            15,106            

Komuna 2 2,187             2,251             2,206             2,096             1,944             1,785             1,613             

Komuna 3 991                952                890                819                740                673                601                

Komuna 4 877                860                808                743                674                605                535                

Komuna 5 1,123             1,090             1,031             977                908                853                783                

Komuna 6 2,262             2,275             2,201             2,092             1,961             2,045             2,055             

Komuna 7 3,482             3,574             3,533             3,441             3,298             3,204             3,045             

Komuna 8 1,608             1,778             1,929             2,070             2,115             2,032             1,901             

Nën-Totali 33,881            34,594            34,016            32,471            30,221            28,076            25,640            

14 Kërkesa totale për ujë m3/ditë             (Pjesa 10 + Pjesa 13)
Komuna 1 65,005            70,827            75,846            78,791            80,365            82,104            83,922            

Komuna 2 6,659             7,309             7,813             8,162             8,411             8,680             8,958             

Komuna 3 3,016             3,090             3,153             3,188             3,199             3,272             3,337             

Komuna 4 2,671             2,793             2,863             2,895             2,917             2,943             2,972             

Komuna 5 3,420             3,539             3,651             3,806             3,929             4,150             4,352             

Komuna 6 6,886             7,388             7,793             8,147             8,484             9,945             11,419            

Komuna 7 10,601            11,605            12,510            13,401            14,263            15,582            16,919            

Komuna 8 4,895             5,772             6,829             8,061             9,147             9,884             10,564            

Totali i kërkesës m3/ditë 103,153          112,324          120,459          126,452          130,717          136,559          142,443          
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Figura 29: Parashikimet për popullatën dhe Kycjet  

15 Totali i Kërkesës për Ujë m3/vit              (Pjesa 14 x 365)
Komuna 1 23,726,967 25,851,972 27,683,742 28,758,756 29,333,393 29,967,786 30,631,549

Komuna 2 2,430,431 2,667,888 2,851,656 2,979,132 3,069,888 3,168,164 3,269,849

Komuna 3 1,100,727 1,127,711 1,150,945 1,163,598 1,167,801 1,194,396 1,218,046

Komuna 4 975,017 1,019,456 1,044,820 1,056,711 1,064,823 1,074,163 1,084,686

Komuna 5 1,248,231 1,291,738 1,332,658 1,389,242 1,434,198 1,514,787 1,588,601

Komuna 6 2,513,308 2,696,609 2,844,584 2,973,740 3,096,544 3,629,924 4,168,044

Komuna 7 3,869,394 4,235,878 4,566,206 4,891,224 5,206,151 5,687,398 6,175,407

Komuna 8 1,786,681 2,106,936 2,492,746 2,942,427 3,338,731 3,607,507 3,855,682

Totali i Kërkesës m3/ditë 37,650,756 40,998,189 43,967,357 46,154,830 47,711,529 49,844,125 51,991,865

2011 2015 2020 2025 2030 2035 2040

Komuna 1 49,680 54,806 58,865 61,144 62,682 64,348 66,070

Komuna 2 6,383 7,016 7,501 7,836 8,080 8,343 8,615

Komuna 3 2,900 2,974 3,036 3,069 3,083 3,157 3,223

Komuna 4 2,322 2,437 2,499 2,527 2,552 2,579 2,609

Komuna 5 3,184 3,300 3,407 3,555 3,675 3,887 4,081

Komuna 6 6,262 6,747 7,135 7,474 7,802 9,198 10,605

Komuna 7 10,087 11,065 11,939 12,799 13,642 14,925 16,226

Komuna 8 2,855 3,711 4,702 5,851 6,902 7,628 8,300

Nën-Total 83,673 92,056 99,085 104,256 108,417 114,064 119,728

Komuna 1 15,325            16,021            16,980            17,648            17,683            17,756            17,852            

Komuna 2 275                294                312                326                331                337                344                

Komuna 3 116                115                117                119                116                116                115                

Komuna 4 349                356                363                368                365                364                362                

Komuna 5 236                239                244                251                255                263                271                

Komuna 6 624                641                659                674                682                747                814                

Komuna 7 514                540                571                601                622                657                693                

Komuna 8 2,040             2,061             2,128             2,210             2,245             2,255             2,264             

Nën-TotalI 19,480            20,268            21,374            22,196            22,300            22,495            22,715            

KONSIDERIMI I BILANCIT Të UJIT ME MESATAREN E NXJERRJES Së UJIT NGA REZERVUARëT
2011 2015 2020 2025 2030 2035 2040

18 Bilanci i ujit për regjion

Totali i kërkesës për ujë l/s         (Pjesa 14)

Totali i kërkesës për ujë l/s 1,194             1,300             1,394             1,464             1,513             1,581             1,649             

Kapaciteti i inputit të sistemit:

Rezervuari 1 618 618 618 618 618 618 618

Rezervuari 2 285 285 285 285 285 285 285

Fusha kryesore e puseve 110 110 110 110 110 110 110

Fusha e puseve në Komuna 3 40 40 40 40 40 40 40

Fusha e puseve në Komuna 7 30 30 30 30 30 30 30

Komuna 5 60 60 60 60 60 60 60

Komuna 6 60 60 60 60 60 60 60

Komuna 8 60 60 60 60 60 60 60

Totali i kapacitetit të inputit l/s 1,263 1,263 1,263 1,263 1,263 1,263 1,263

Mbetja/ deficiti i inputit të sistemit l/s

Mbetja / deficiti i inputit të sistemit l/s 69 -37 -131 -201 -250 -318 -386 

Kapaciteti total i Fabrikës për Trajtim të  Ujit l/s

Impianti trajtues 1 950 950 950 950 950 950 950

Impianti trajtues 2 400 400 400 400 400 400 400

Komuna 2 110 110 0 0 0 0 0

Komuna 3 50 50 50 50 50 50 50

Komuna 5 60 60 60 60 60 60 60

Komuna 6 60 60 60 60 60 60 60

Komuna 7 30 30 30 30 30 30 30

Komuna 8 90 90 90 90 90 90 90

Faza e ardhshme I e IPU 700 700 700 700 700

Faza e ardhshme II e IPU 500 500

Faza e ardhshme III e IPU

Totali i kapacitetit të sistemit për trajtim l/s 1,750 1,750 2,340 2,340 2,340 2,840 2,840

Mbetja / deficiti i Trajtimit të Ujit  l/s 

Mbetja / deficiti i Trajtimit të Ujit  l/s 556 450 946 876 827 1,259 1,191

Totali i Kërkesës për Secilën Komunë dhe ndarja në shtëpiak dhe jo-shtëpiak: 

16 - Totali i Kërkesës për Ujë për kons.shtëpiak = Kërkesën për Ujë për Kons.shtëpiak + Humbjet [m3/ditë]  (Pjesa 8 + (Pjesa 8 x Pjesa 12))

17 - Totali i Kërkesës për Ujë për Kons.jo shtëpiak = Kërkesën për ujë për Kons.Shtëpiak + Humbjet [m3/d] (Pjesa 9 +(Pjesa 9 x Pjesa12))


