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FAQE 1 STUDIMI I FIZIBILITETIT 

1. PËRMBLEDHJA EKZEKUTIVE  
Raporti i studimit të fizibilitetit është i ndarë gjerësisht në tri pjesë. Pjesët 2 deri në 5 
përshkruajnë situatën e përgjithshme në lidhje me ofruesit publik të ujit bashkë me kornizat 
ligjore dhe institucionale në lidhje me kualitetin e ujit të pijshëm. Pjesët 6 deri në 8 kanë të 
bëjnë me gjendjen dhe nevojat në Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik në Kosovë. 
(IKSHPK) në lidhje me respektimin e Direktivës së Ujit të Pijshëm 98/83/EC dhe pjesa tjetër 
9 deri në 14, merret me gjendjen dhe nevojat e kompanive të ujësjellësve regjional në 
Kosovë. Pjesët 15 deri në 17 përmbledhin dhe japin koston e rekomandimeve të ndryshme në 
lidhje IKSHP-në dhe kompanitë regjionale të ujësjellësve të bëra në pjesët e mësipërme. 

Pritet që ky dokument të ofroj informacion të dobishëm dhe udhëzues për politikat dhe për 
projektet e ardhshme të konsultantëve të cilat mund të ndërmerren në lidhje me përmirësimin 
e kualitetit të ujit në Kosovë.  

Ky dokument përmban komentet teknike të draftit paraprak nga kontribuuesit e mëposhtëm: 

 Zyra Ndërlidhëse e Komisionit Evropian  (ECLO) 
 Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik (IKSHPK) 
 Task forca për ujin (Baton Begolli) 
 Shtatë kompanitë regjionale të ujësjellësve  

1.1. IKSHPK DHE MONITORIMI I KUALITETIT TË UJIT  
Legjislacioni aktual në Kosovë në lidhje me kualitetin e ujit të pijshëm (Udhëzimi 
Administrativ 2/1999) është bazuar në standardet Jugosllave të viteve 1980-ta dhe 1990-ta 
dhe tani është i vjetruar. IKSHP është organi përgjegjës i qeverisë për monitorimin e kualitetit 
të ujit të pijshëm në Kosovë nga të gjithë ofruesit e ujit, përfshirë, ujin e përpunuar dhe të 
pompuar të ofruar nga shtatë kompanitë regjionale të ujësjellësve, ujin e ofruar nga 
ujësjellësit komunal të disa komunave me shumicë serbe, furnizuesit e vegjël të komunitetit si 
dhe ujin e burimeve të vendosur në shishe. 

Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik në Kosovë (IKSHPK) është organi përgjegjës qeveritar 
në Kosovë për të gjithat çështjet e lidhura me shëndetin përfshirë “monitorimin dhe zbatimin” 
e standardeve të ujit të pijshëm për të gjithë ofruesit e ujit në Kosovë në pajtueshmëri me 
kërkesat e nenit 7 të Ligjit për Shëndetin Publik 2007/02 L78. 

Aktivitetet detale të IKSHPK-së në lidhje me monitorimin e kualitetit të ujit janë dhënë në 
pjesën 5 të Udhëzimit Administrativ të UNMIK-ut (Shëndetësi) 2/ 1999: “Testimi dhe 
Zbatimi i Standardeve Minimale për Kualitetin e Ujit të Pijshëm”. Instituti është një organ 
qeveritar mbikëqyrës i hulumtimit dhe shëndetit publik nën kontrollin e Ministrisë së 
Shëndetësisë në Kosovë. 

Duhet të merret parasysh që fushëveprimi aktual i IKSHPK dhe fushëveprimi i ardhshëm 
është në linjë me kërkesat e Direktivës së Ujit të Pijshëm 98/83/EC që do të transpozohet në 
standardet për kualitetin e ujit të pijshëm dmth. kualitetin e ujit të përpunuar. Monitorimi dhe 
zbatimi i kualitetit të ujit të pijshëm (ujit sipërfaqësor dhe nëntokësor) është përgjegjësi e 
MAPH dhe asociohet me agjencitë dmth. KEPA/KIHM dhe nuk është përgjegjësi e IKSHPK-
së. Megjithatë, IKSHPK ndërmerr disa veprime të limituara të monitorimit, analizimit dhe 
raportimit të kualitetit të ujit të papërpunuar kryesisht në pesë rezervuarët e mëdhenj 
akumulues apo lumenj të operuar nga kompanitë regjionale të ujësjellësve.   



 

FAQE 2 STUDIMI I FIZIBILITETIT 

Direktiva e re e ujit të pijshëm 98/83/EC përfshinë një numër të madh të parametrave kimik 
të cilat (psh. trehalometanët (THM-të) dhe pesticidet) nuk janë përfshirë në standardet aktuale 
për ujin e pijshëm në Kosovë, si dhe një numër të parametrave inorganik shtesë (psh. 
merkuri, nikeli, etj) të cilat gjithashtu nuk janë përfshirë në standardet aktuale për kualitetin e 
ujit.  

Aktualisht pajisjet analitike kimike të IKSHPK-së në Prishtinë nuk janë në gjendje të 
monitorojnë shumë parametra të rijnë kimik të cilët janë të përfshirë në Direktivën e Ujit të 
Pijshëm. Për këtë arsye instrumentet e reja për analiza organike dhe jo-organike janë 
urgjentisht të nevojshme në laboratorin kryesor të IKSHPK në Prishtinë, së bashku me 
pajisjet tjera përcjellëse për zyrën e IKSHPK në Prishtinë dhe 6 zyrat regjionale të IKSHP, ku 
përfshihen kompjuterët e rijnë, spektrofotometrat dhe automjetet. 

Shënim: Standardet aktuale të Kosovës për kualitetin e ujit të pijshëm përfshijnë një numër 
standardesh që mbulojnë çështjet mikrobiologjike në mënyrë mjaft gjithëpërfshirëse, por 
mbulojnë vetëm një numër të limituar të parametrave fiziko-kimik (psh. është i përfshirë 
vetëm një metal i rëndë (plumbi)), dhe faktikisht nuk ka parametra organik të përfshirë1 në 
standardet aktuale krahasuar me Direktivën e Ujit të Pijshëm 98/83/EC2. 

Për më tepër disa parametra kimik të listuar në standardet aktuale të Kosovës për kualitetin e 
ujit të pijshëm si: fenolet, dhe të tjera, të pa-listuara por potencialisht të rëndësishme (p.sh. 
merkuri, benzeni, nikeli, pesticidet, cianidet etj.) nuk mund të analizohen në Kosovë për 
shkak të mungesave të pajisjeve analitike. Si pasojë mostrat e ujit duhet të dërgohen në disa 
laboratorë tjerë publik në rajon (p.sh. në Shkup) nëse është e nevojshme, ku ata posedojnë 
pajisje analitike, kështu duke shkaktuar kosto shtesë për IKSHPK-në dhe duke shkaktuar 
vonesa në marrjen e rezultateve.  

Në një muaj tipik (si Prilli 2008), zyra regjionale e IKSHPK-së në Pejë ka marrë mostrat për 
analizim në 170 pika, ku përfshihen 120 mostra bakteriologjike dhe 50 mostra kmike nga 
rrjetet, si dhe 9 mostra bakteriologjike dhe kimike nga burimet e ujit të papërpunuar.  

Në mënyrë tipike (psh. në Pejë) mostrat e ujit merren dy apo tri herë në javë në pjesë të 
ndryshme të rrjetit dhe në burime. Analizimi i limituar (bazik) ndërmerret nga të gjithë 
laboratorët regjional, derisa mostrat më tutje dërgohen në mënyrë rutinore në Prishtinë për 
analizime të mëtutjeshme kimike (por të limituara). 

Duhet të vihet në pah se për shkak të pajisjeve analitike kimike jo-adekuate në IKSHPK, 
vetëm një numër i caktuar i parametrave kimike të listuara në standardet aktuale të ujit të 
pijshëm testohen në mënyrë rutinore. Për këtë arsye, janë të nevojshme urgjentisht 
instrumentet për analiza organike dhe inorganike në laboratorin kryesor të IKSHPK në 
Prishtinë, së bashku me pajisjet tjera të nevojshme për zyrën e IKSHPK-së në Prishtinë dhe 
gjashtë zyrat regjionale, ku përfshihen kompjuterët e rijnë, spektrofotometrat dhe automjetet.  

Detajet e plota të investimeve të rekomanduara për pajisje janë dhënë në pjesën 7.4 të këtij 
raporti, por janë dhënë edhe shkurtimisht në tabelën e mëposhtme: 

 
                                                
1 Fenolet dhe detergjentet referohen ne listën periodike B si parametra fiziko-kimik, por nuk janë dhënë limitet 
parametrike në standardin aktual UA 2/1999 të standardit të kualitetit të ujit.  
2 Standardet e kualitetit të ujit të pijshëm janë të aplikueshme në të gjitha Shtetet Anëtare dhe bazohet në 
udhëzimet e OBSH-së për kualitetin e ujit të pijshëm (Edicioni i Dytë, 1993).  
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TABELA 1.1: KOSTOJA E VLERËSUAR E PAJISJEVE TË REJA TË PROPOZUARA PËR IKSHPK  
Pajisja Tipi Numri Lokacioni Kostoja 

buxhetore për 
njësi € 

Kostoja e 
buxhetit total 

Pajisja analitike 
-organike 
-organike 
 
-inorganike 
-Ditto 

 
GC-MS/ 
NPD/HSS 
HPLC+ DAD 
 
ICP-MS 
UV/VIS 
spektrofotomet
ër 

 
1 
1 
 

1 
1 

 
Prishtina 
Prishtina 
 
Prishtina 
Prishtina 

 
105,000 
70,000 

 
170,000 
18,000 

 
105,000 
70,000 

 
170,000 
18,000 

Pajisja analitike 
-analizat rutinore për 
kemikale  

 
UV/VIS 
spektrofotomet
ër 

 
6 

 
Laboratorët 
regjional 

 
12,000E 

 

 
108,000 

Kompjuterët 
-për pajisjet e reja 
laboratorike  
-për ruajtjen e të dhënave  

 
laptop 
PC 

 
2 
6 

 
Pristina 
Laboratorët 
regjional 

 
1,250 
1,000 

 
2,500 
6,000 

Automjetet 
-4 x 4 
-Kamionetë 
-Kamionetë  

Nevoja të 
përgjithshme  
Nevoja të 
përgjithshme 
Nevoja të 
përgjithshme 

 
1 
1 
6 

 
Prishtina 
Prishtina 
Laboratorët 
regjional 

 
25,000 
15,000 
15,000 

 
25,000 
15,000 
90,000 

Totali     609,500 
 

Fuqizimi institucional/legjislacioni i ri që mbulon transpozimin e kërkesave kryesore të 
Direktivës së Ujit të Pijshëm në legjislacionin e ri të propozuar në Kosovë rekomandohet nga 
ky raport, në mënyrë që të zëvendësohen standardet aktuale të ujit të pijshëm, së bashku me 
çështjet e tjera të lidhura me publikimin e një raporti vjetor për kualitetin e ujit të pijshëm në 
Kosovë. Rekomandimet kryesore janë dhënë në pjesën 7.2 të raportit .  

Në veçanti, rekomandohet që Departamenti i Ekologjisë humane në IKSHPK, i cili është 
përgjegjës për monitorimin e kualitetit të ujit të pijshëm, të ri-strukturohet dhe zgjerohet për 
tu bërë “Departament Rregullator i Kualitetit të Ujit të Pijshëm- DRRKUP” gjysmë-autonom. 
Një departament i dedikuar gjysmë-autonom i cili do të merret me kualitetin e ujit të pijshëm, 
do të reflektoj praktikat e mira Evropiane dhe nuk do të krijoj ndonjë gërshetim me organet 
tjera qeveritare në Kosovë. Do të ishte komplementar me rregullatorët tjerë të sektorit të ujit 
si ZRRUM (me të cilin IKSHPK e ka të nënshkruar protokollin me të cilin definohen 
përgjegjësitë) dhe MAPH (me të cilën do të nënshkruhet një protokoll ku përcaktohen 
rekomandimet). Departamenti do të jetë brenda strukturës së IKSHPK-së, me një identitet të 
qartë rregullator dhe me një staf shtesë mjekësor dhe jo-mjekësor nga disiplinat e ndryshme 
profesionale. Ndryshimet e propozuara janë dhënë në pjesën 7.3.2  të këtij raporti.  

Përveç kësaj, rekomandohen trajnime për stafin e IKSHPK-së në Prishtinë dhe zyrat 
regjionale në lidhje me një numër të fushave teknike, përfshirë edhe teknologjinë e trajtimit të 



 

FAQE 4 STUDIMI I FIZIBILITETIT 

ujit, teknikat e mostrimit, etj. Për këto rekomandime me gjerësisht flitet në pjesën 7.4.4 të 
këtij raporti.  

1.2. KUR-TË DHE FURNIZIMI ME UJË  
Kosova është e pasur me burime natyrore ujore. Furnizimi me ujë të pijshëm është pak a 
shumë i ndarë në mënyrë të barabartë ndërmjet ujit sipërfaqësor, me rreth 55% të ujit të 
furnizuar, dhe ujërave nëntokësore, të cilët e furnizojnë 45% të pjesës së mbetur. Gjysma e 
ujit që e furnizon Kosovën vije nga 5 rezervarët e mëdhenj të ujit, një pjesë tjetër 
domethënëse prej 31% vije nga burimet natyrale, këto burime natyrale përbëjnë një resurs të 
madh të ujit nëntokësor të kualitetit të lartë.  

Në Kosovë janë shtatë KUR të licencuara, zonat e shërbimeve të të cilave mbulojnë rreth 
96% të popullsisë dhe të cilat furnizojnë me ujë rreth 60% të popullsisë që jeton në ato zona. 
Prej 40% të popullsisë të cilat nuk e marrin ujin nga KUR-të, vlerësohet se rreth 7% jetojnë 
në komunitet që furnizohet me ujë nga sistemet rrjedhëse të pompuara – prej të cilave (3%) 
nuk menaxhohen nga askush – pjesa e mbetur prej 33% nuk kanë sistem të furnizimit me ujë 
të pompuar, dhe e marrin ujin nga puset apo burimet shtëpiake. Do të ishte e arsyeshme që të 
vlerësohet që shumica e 40% të popullsisë që nuk furnizohet nga KUR-të nuk furnizohen me 
ujë të dezinfektuar. Për këtë arsye, ekziston arsyeja për brengosje në lidhje me kualitetin 
e ujit dhe rrezikun që pason prej saj për shëndetin publik.   

Zhvillimi i vazhdueshëm në Kosovë, veçanërisht zhvillimi i paplanifikuar, është duke 
shkaktuar presion më të madh në eko-sistemet ujore me rrezik konsekuent për kualitetin e ujit 
të pa-përpunuar që shfrytëzohet për furnizim të publikut. KUR-të kanë raportuar që nga 71 
burime ujore që përdoren në Kosovë 33 prej tyre janë në rrezik për ndonjë lloj kontaminimi. 
Këto burime në rrezik, përbëjnë 65% të ujit të pijshëm që ofrohet nga ujësjellësit. Në veçanti 
shumë prej burimeve të akuifereve janë vlerësuar se janë në rrezik të lartë për kontaminim. 
Kjo situatë është përkeqësuar nga mungesa e zonave të definuar mbrojtëse ujore (ZMU), në të 
cilën gjendje burimet e ujit të pijshëm janë të pambrojtura nga zhvillimi i padëshirueshëm i 
vazhdueshëm dhe ndotja potenciale. Definimi, themelimi dhe implementimi i ZMU-ve në 
Kosovë është parë të jetë një nga prioritetet për mbrojtjen e kualitetit të ujit të pijshëm; 
veçanërisht për rezervuarët e shkallës së madhe, për të cilët ZMU mund të përcaktohen 
lehtë.  

Shumica e ujitë të pijshëm të Kosovës, rreth 57%, trajtohet në dymbëdhjetë FPU-të të cilat 
ofrojnë ujë të filtruar dhe të dezinfektuar për disa nga qendrat kryesore të popullsisë. Nuk 
ekziston ndonjë standard konsistent i aplikueshëm për FPU-të në Kosovë; disa prej tyre janë 
moderne ne gjendje të mirë, të tjerat janë prej viteve 1960-ta dhe kërkojnë rehabilitim 
ekstensiv. Ekziston nevoja për investim dhe avancim të 8 prej gjithsej 12 FPU-ve, veçanërisht 
të 2 FPU-ve më të mëdha të Albanikut e cila e furnizon regjionin e Prishtinës, dhe Radoniqit 
e cila fabrikë e furnizon regjionin e Gjakovës. Këto dy FPU nuk janë modernizuar që prej 
kohës kur janë ndërtuar në fillim të viteve 1980-ta, dhe kërkohet modernizimi në pjesën e 
automatikës e monitorimit të kualitetit të ujit. Përveç kësaj, është e mundshme të kërkohen 
ndryshime në procesin e trajtimit të ujit, veçanërisht në lidhje me paraklorimin në masë të 
madhe në FPU, në mënyrë që të reduktohet apo eliminohet rreziku nga formimi i THM-ve në 
ujin e pijshëm. Investimi në modernizimin e FPU-ve të vjetra është esencial nëse 
dëshirohet të arrihet përshtatshmëria me Direktivën. Detajet e plota të rekomandimeve 
për investime në FPU janë dhënë në pjesën 16.2 të këtij raporti. 

Gjatë zhvillimit të studimit janë identifikuar një varg çështjesh në lidhje me mirëmbajtjen dhe 
operimin e fabrikave të përpunimit të ujit dhe sistemeve të klorimit, veçanërisht në lidhje me 
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funksionimin e pajisjeve të teknologjisë së lartë për kontroll të kualitetit dhe monitorim. Këto 
çështje janë identifikuar në pjesën  11.3 të raportit ku edhe janë dhënë rekomandimet për 
asistencë teknike. Të përmbledhura ato janë:  

 Trajnimet në kalibrimin dhe mirëmbajtjen e instrumenteve të kualitetit të ujit. 
 Trajnimet për procesin dhe teknologjinë kimike të shfrytëzuar në fabrika të ujit.  
 Përmirësimin e sistemeve të prokurimit të KUR-ve për të siguruar pjesët e nevojshme për 

pajisjet e teknologjisë së lartë.  

Përveç FPUV-vë, në Kosovë ekzistojnë 50 pika të dozimit me klor jashtë lokacioneve të 
FPU-ve. Disa prej tyre janë sisteme të klorimit të gaztë në gjendje të plotë funksionale 
veçanërisht në furnizuesit e mëdhenj, ndërsa të tjerat janë sisteme të thjeshta me pikë. Nuk 
ekziston ndonjë sistem i qëndrueshëm i mirëmbajtjes apo riparimit të këtyre pikave të 
dozimit, ku për 23 prej 50 pikave të dozimit është raportuar se kanë nevojë për ndërrim, 
riparim apo modernizim. Pasi që përshtatshmëria me kërkesat e Direktivës dhe ofrimi i 
ujit të sigurt për pije varet nga sistemet funksionale dhe të besueshme të klorimit, në të 
gjithë Kosovën është imperativ që sistemet e klorimit duhet të ngritën në një standard të 
besueshëm dhe konsistent.  

Një çështje tjetër brengosëse është standardi i ruajtjes dhe mbajtjes së klorit të gaztë, i cili në 
përgjithësi është në standard të ulët. Kjo çështje është diskutuar gjerësisht në pjesën 12.2. 
Është posaçërisht me rëndësi që pasi shfrytëzimi i klorit të gaztë është vlerësuar të jetë 
metoda me e besueshme e dezinfektimit të ujit në Kosovë. Një aksident serioz me klorin e 
gaztë mund ta influencoj politikën e ardhshme të dezinfektimit në dëm të kualitetit të ujit, 
megjithatë një situatë e tillë mund të shmanget duke përdorur standarde të sigurisë të cilat 
reflektojnë praktikat më të mira aktuale.  

Laboratorët e FPU-ve që shfrytëzohen për testim të përshtatshmërisë së ujit dhe për 
optimizim të operimit të FPU-ve, gjithashtu janë në një standard të paqëndrueshëm. Në fakt 
një FPU (Hidroregjioni Jugor) nuk ka laborator fare. Sikur edhe në FPU dhe sisteme të 
klorimit, edhe për stafin e laboratorëve janë të nevojshme trajnimet për të siguruar që 
instrumentet e teknologjisë mund të mirëmbahen dhe kalibrohen.   

Direktiva kërkon që kualiteti i ujit të pijshëm të jetë e përshtatshëm në pikën ku shfrytëzohet 
për konsum njerëzor, që do të thotë në krojet e konsumatorëve. Uji i Kosovës bartet dhe 
shpërndahet deri tek krojet e konsumatorëve nëpërmjet një rrjeti me rreth 3 milion metra të 
gypave. Në këtë fushë do të kërkohen investimet më të mëdha. Së paku 78% e rrjetit është e 
ndërtuar nga materiale të vjetra të gypave dhe do të ketë nevojë të ndërrohen në 25 vitet e 
ardhshme, nëse jo më përpara. Të dhënat e marra nga KUR-të vlerësojnë që rreth 43% e 
rrjetit është në gjendje të keqe – i vjetruar dhe me nivele të larta të rrjedhjeve. Në Kosovë ka 
ndërprerje të rregullta ujit të planifikuara në shumicën e regjioneve, të cilat janë më të 
shpeshta gjatë verës kur rriten kërkesat dhe rriten keqpërdorimet. Derisa të eliminohen 
humbjet dhe reduktimet, për të parandaluar kontaminimin në sistemin e shpërndarjes 
së ujit është e vështirë të arrihet përshtatshmëria me Direktiva.   

Detajet e plota të investimeve të rekomanduara dhe kostot e tyre, veçanërisht ato që janë 
posaçërisht të rëndësishme për Kosovën për tu përafruar me Direktivën janë dhënë ne 
seksionin 16. Në përmbledhje e kostos është vlerësuar të jetë €67 milion nevojiten të 
investohen në FPU, sisteme të klorimit dhe renovim të rrjetit të shpërndarjes për të furnizuar 
bazën ekzistuese të konsumatorëve me standardet të përafërta me Direktivën.  €178 milion 
tjera vlerësohet se duhet të investohen për të iu ofruar ujë 24 orë konsumatorëve ekzistues.  
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Për të zgjeruar këtë infrastrukturë për të gjithë qytetarët do të duhen së paku edhe €244 
milion investime tjera.  

Për këtë arsye rreth €½ miliard të investimeve do të jenë të nevojshme përgjatë disa viteve të 
ardhshme në mënyrë që t’i mundësohet kompanive regjionale të ujësjellësve të arrijnë 
përshtatshmërinë me standardet kualitative të Direktivës së Ujit të Pijshëm.  

Nevojat investuese prioritare, që duhet të adresohen në afat të mesëm dhe afat të gjatë janë 
përmbledhura në tabelën e mëposhtme: 

TABELA 1.2: PËRMBLEDHJA E INVESTIMEVE TË REKOMANDUARA PËR KUR-TË NË AFAT TË 
SHKURTR 
Përshkrimi Vlerësimi i 

kostos së 
projektit – 
Miliona Euro 

Vlerësimi i 
kostos së 
projektit – 
Miliona Euro 

 
Fabrikat e përpunimit të ujit – Përmirësimet dhe FPU-të e reja: 
16.2.1. Avancimi dhe modernizimi i FPU në Albanik  
16.2.3. Avancimi dhe modernizimi i FPU Radoniqi  
16.2.4. Renovimi dhe avancimi i FPU Shipol  
16.2.5. Renovimi dhe avancimi i FPU Badovc 
16.2.6. Rehabilitimi dhe avancimi i FPU Drenas  
16.2.7. Re-konstruktimi i FPU Dragash  
16.2.11. Ndërtimi i FPU të re në Klinë  
TOTALI për investimet kapitale prioritare nëpër FPU: 

 
 

€2.42 
€3.11 
€5.70 
€3.10 
€0.45 
€1.80 
€1.66 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

€18.3 
 
Sistemet e klorimit 
16.3.1. Zëvendësimi i sistemeve të dozimit manual me klor  – 15 lokacione 
16.3.2. Modernizmi dhe riparimi i sistemeve ekzistuese – 8 lokacione 
16.3.3. Përmirësimi i ruajtjes së gazit  – 34 lokacione  
16.3.4. Instalimi i klorimit sekondar – 3 lokacione 
16.3.5. Sistemet e klorimit për ujësjellësit komunal  – 10 lokacione 
TOTALI për investimet kapitale prioritare në sistemet e klorimit: 

 
 

€0.75 
€0.32 
€0.24 
€0.16 
€0.40 

 

 
 
 
 
 
 
 

€1.9 
 
Laboratorët  
16.4.1. Sigurimi i laboratorit për kualitetin e ujit për Hidroregjioni Jugor 
16.4.3. Ri- pajisja e laboratorit të FPU në Shipol   
TOTALI për investimet kapitale prioritare për laboratorët e KUR-ve  

 
 

€0.12 
€0.09 

 
 
 
 

€0.21 
Renovimi dhe zëvendësimi i gypave – sistemet e transmisionit dhe 
shpërndarjes.  
 
Bazuar në koston për zvogëlim të humbjeve teknike në mënyrë të 
mjaftueshme që teorikisht do të mundësonte furnizimin 24 orësh – siç 
është kalkuluar në pjesën 16.6 

  
 
 

€45.7 

TOTALI   €66.1 
 

Detajet e plota të investimeve të tabelës së mësipërme mund të gjinden në pjesët 16 dhe 17. 
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2. HYRJA 

2.1. HISTORIKU I PROJEKTIT  
Raporti i studimit të fizibilitetit është një nga dokumentet kryesore të përgatitura nga projekti 
“Studimi i Fizibilitetit për Kualitetin e Ujit të Pijshëm në Kosovë” (RKSOKB 1244), të 
ndërmarr nën Lot 2 të kornizës kontratë të KE-së nga Konsulentët Ndërkombëtar të  
Hydroplan Ingenieurs GMBH, Gjermani.  

Dy autorët e këtij raporti janë: 

 Graham Cleverly (Udhëheqës i ekipit) 
 Tim Westmoreland (Specialist i ujërave) 

Kurdo që ky dokument i referohet termit “Direktivë” ka të bëjë me Direktivën për Ujin e 
Pijshëm të KE-së 98/83/EC, apo titulli i plotë i direktivës është: “Për kualitetin e ujit që 
synohet të përdoret për konsum njerëzor”.  

Një draft i këtij raporti në lidhje me gjendjen e furnizimit me ujë është qarkulluar në të gjitha 
kompanitë e ujësjellësve regjional në gusht të vitit 2009 për konsultime dhe komente. 
Gjithashtu i është dërguar i plotë IKSHPK-së, ZRRUM-it dhe Task Forcës së Ujërave për 
komentet e tyre. Versioni final i raportit reflekton të gjitha komentet e marra.  

2.2. EMRAT E VENDEVE NË KOSOVË  
Aty ku referohen emrat e vendeve (p.sh. Liqeni i Gazivodës) në tekst, në versionin anglisht 
është përdorur terminologjia që përdoret më së shpeshti në Kosovë. Përkthimi në shqip i këtij 
dokumenti do ta përdorë terminologjinë e që shfrytëzohet në shqip. Një qasje e ngjashme 
është do të aplikohet edhe për përkthimin serbisht. 

2.3. FUSHËVEPRIMI I RAPORTIT 
Raporti i fizibilitetit është një nga dokumentet e kërkuara të përgatiten në bazë të Termave të 
Referencës së projektit “Studimi i fizibilitetit për kualitetin e ujit të pijshëm në Kosovë” 
(UNSCR 1244) dhe përbëhet prej:  

 Një përshkrimi të gjendjes aktuale të kualitetit të ujit të pijshëm në Kosovë për të gjithë 
qytetarët.  

 Kostot buxhetore dhe implikimet që mbulojnë mundësi të ndryshme dhe zgjidhje të 
propozuara për IKSHP-në në lidhje me monitorimin e ardhshëm të kualitetit të ujit të 
pijshëm, përfshirë marrjen e mostrave, pajisjet analitike, transpozimin e Direktivës në 
legjislacionin e Kosovës, trajnimin e stafit;  

 Rekomandimet dhe kostot buxhetore për shtatë kompanitë e ujësjellësve (KUR-të) në 
lidhje me furnizimin me ujë të përpunuar/ çështjet e kërkesave, çështjet e resurseve, 
trajtimin e ujit, rehabilitimin e rrjetit, çështjet e UPF-së, si dhe çështjet tjera që kanë efekt 
në kualitetin e ujit të pijshëm dhe të cilat nevojitet të adresohen për ta arritur 
përshtatshmërinë e plotë me Direktivën në krojet e konsumatorëve.  

Dokumentet tjera përfundimtare që përbëhen prej “Shënimeve Udhëzuese, dhe Planeve të 
Veprimit Emergjent” që janë përfshirë në termat e referencës së projektit” dhe janë 
përmendur shkurt në këtë raport, por dokumentet e plota janë dhënë si vëllime të veçanta.  
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Termat e referencës për një projekt të mundshëm të ardhshëm të IPA-s, përfshirë asistencën 
teknike dhe furnizimin me pajisje së bashku me vlerësimin e nevojave dhe një specifikim 
detal të pajisjeve të referencuar në këtë Studim aty ku është e nevojshme janë dhënë poashtu 
në një vëllim të veçantë. Rekomandimet e këtij studimi kanë për qëllim identifikimin e 
nevojave afat-mesme për IKSHPK-në, të cilat është e mundshme të mbulohen në termat e 
referencës për një projekt të ardhshëm të mundshëm të IPA-s, dhe të cilat identifikojnë 
nevojat afatgjate të KUR-ve, të cilat kërkojnë investime të mëdha kapitale në vitet në vijim.     

2.4. DOKUMENTET E PREGATITURA TË PROJEKTIT  
Struktura e dokumenteve të kërkuara për përgatitje nga projekti është përmbledhur mëposhtë:  

Vëllimi 1: Projekti “Studimi i fizibilitetit për kualitetin e ujit të pijshëm në Kosovë”  
(UNSCR 1244) përfshirë rekomandimet e aplikueshme për IKSHPK-në dhe Kompanitë 
Regjionale të Ujësjellësve. (Ky dokument).  

Vëllimi II: Draft Njoftimin Udhëzues të IKSHPK-së për Kompanitë Regjionale të 
Ujësjellësve, për veprimet që duhet të ndërmerren në rast të ndonjë dështimit të kualitetit të 
ujit, dhe shënimet udhëzuese për planet e veprimeve emergjente.  

Vëllimi III: Draft Termat e Referencës për një projekt të mundshëm të asistencës teknike dhe 
të furnizimit me pajisje të IPA-s të financuar nga BE-ja:  

 Specifikimet teknike pajisjet e nevojshme për IKSHPK (instrumente të laboratorëve, 
kompjuter dhe automjete) përfshirë detajet pajisjeve dhe çmimet e tyre dhe detajet e 
furnitorëve lokal në Kosovë.  

 Vlerësimin formal të nevojave për aryseshmërinë e pajisjeve të përmendura më lartë për 
IKSHPK-në.  

Vëllimi IV: Raporti final dhe propozimi i projektit 

3. PËRSHKRIMI I PËRGJITHSHËM I FURNIZIMIT PUBLIK ME UJË I KOSOVËS  

3.1. RESURSET UJORE  
Kosova ka resurse të mjaftueshme ujore. Në veçanti, pjesa perëndimore e vendit është e pasur 
me burime natyrale gjeologjike nëntokësore që ofrojnë mbi 1000 l/s, të cilat i ofrojnë ujë të 
kualitetit të madh të qyteteve si Prizreni, Peja dhe Istogu. Përveç këtyre burimeve, ekzistojnë 
pesë rezervuar të cilat ofrojnë pjesën më të madhe të ujit në vend, kryesisht në pjesën lindore 
të tij. Rezervuarët e ujit janë dhënë në listën e mëposhtme: 

TABELA 3.1: REZERVUARËT E MBULUAR NË KOSOVË 
Emri i rezervuarit Viti i ndërtimit  Kapaciteti i përafërt (m³) 
Batllava 1960 40,000,000 
Badovc 1960 27,000,000 
Radoniqi 1984 113,000,000 
Gazivoda 1979 370,000,000 
Përilepnica 1983 4,200,000 
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Kosova është e përbërë prej katër baseneve të lumenjve; Drini i Bardhë, Ibri, Morava e 
Binqës dhe Lepenci. Përveç basenit të Ibrit, burimi i të cilit ndodhet në Malin e Zi, burimet e 
baseneve të lumenjve tjerë ndodhen të gjithë brenda Kosovës. Me fjalë të tjera, resurset ujore 
të Kosovës e kanë origjinën brenda territorit të Kosovës dhe drenohen jashtë në vendet fqinje. 
Kjo është e rëndësishme sepse do të thotë, që në përgjithësi, kualiteti i ujit të papërpunuar të 
Kosovës mbetet të ruhet dhe të mbrohet brenda mandatit të institucioneve të Kosovës. Për 
këtë arsye, Kosova, nuk është e varur prej vendeve fqinje në aspektin e mbrojtjes së resurseve 
të saja ujore.   

Për shkak të mungesës pothuajse të plotë të sistemit të trajtimit të ujërave të zeza në Kosovë, 
pas rrjedhjes së ujit nga pjesët e larta/ malet nëpër zonat urbane dhe gjysmë-urbane, kualiteti i 
ujit të papërpunuar bije në masë të konsiderueshme. Në përgjithësi, për këtë arsye, shumica e 
ujit të papërpunuar që futet në sistem të ujit të pijshëm dhe përpunohet, merret kryesisht prej 
lumenjve dhe liqeve në pikat para qendrave urbane.  

Për dallim prej kësaj, ujërat nëntokësor që nxirren nga burimet natyrale dhe akuiferët 
nëntokësor, për shkak të natyrës së tyre, ofrojnë një lloj mbrojte natyrale dhe në përgjithësi 
janë të një kualiteti të lartë e kërkojnë shumë pak trajtim. Megjithatë, siç do të shpjegohet 
mëtutje në këtë raport, një situatë e tillë nuk duhet të merret gjithmonë si e saktë; me rritjen e 
zhvillimit, veçanërisht zhvillimit të paplanifikuar, është duke u bërë presion edhe më i madh 
në hidro-sisteme dhe rreziku nga kontaminimi i burimeve natyrale është duke u rritur me një 
efekt direkt në kualitetin e ujit.  

Në total janë 71 burime ujore që shfrytëzohen nga kompanitë regjionale të ujësjellësve dhe të 
cilat ofrojnë mbi 95% të ujit publik të Kosovës. Këto burime ndryshojnë prej burimeve 
shumë të vogla të cilat furnizojnë një fshat të vetëm (< 5 l/s) deri te burimet e mëdha apo 
rezervuarët që janë në gjendje të ofrojnë deri në 1000 l/s. Tipet dhe burimeve ujore që 
shfrytëzohen në Kosovë janë dhënë në diagramin e mëposhtëm:  

FIGURA 3.1: TIPET E BURIMEVE UJORE     
 

 

 

 

 

 

 

 

Kjo tregon që e një pjesë e madhe e ujit të pijshëm në Kosovë, rreth 81%, vije nga 5 
rezervuarët (shih Tabelën 3.1) të cilat e përbëjnë rreth 50% të burimeve totale dhe burimet 
natyrale që përbëjnë një 31% tjera. Të gjitha 71 burimet ofrojnë rreth 128 Mil. m³/vit, për 
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sistemin e ujit të pijshëm3. Bazuar në mesataren e reshjeve 950 mm/vit dhe faktorin e 
drenimit prej 30%, përfundohet se kompanitë e ujësjellësve shfrytëzojnë vetëm 4% të 
burimeve natyrore të ujit në Kosovë. 

3.2. FURNIZIMI ME UJË  
Shumica e ujit të pijshëm të Kosovës, përpunohet dhe shpërndahet nga shtatë kompanitë e 
ujësjellësve regjional të cilat zyrtarisht shërbejnë si furnizues të ujit në 26 nga 32 komunat e 
Kosovës. Ekzistojnë pesë kompani më të vogla që furnizojnë publikun me ujë dhe që 
operojnë jashtë sektorit kryesor të rregulluar të ujit në Kosovë. Këto kompani kanë lokacionet 
e tyre në komunat e udhëhequra nga serbët: si Leposaviq, Zubin Potok dhe Shtërpce apo në 
komunat tjera të vogla, përfshirë edhe komunat e reja të sapokrijuara të cilat për arsye të 
ndryshme nuk iu kanë bashkuar strukturave regjionale. Detajet kryesore të gjashtë kompanive 
regjionale (KUR-ve) janë dhënë në tabelën e mëposhtme: 

TABELA 3.2: DETAJET KRYESORE TË KOMPANIVE REGJIONALE TË UJËSJELLËSVE  
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Prishtina Pristina, 
Fushe Kosova, 
Obiliq, 
Lipjan, 
Podujeva, 
Shtime, 
Drenas 

 79,883     40.8  16 4 15 34 23 1,074 

Hidroregjioni 
Jugor 

Prizren, 
Suhareka, 
Malisheva, 
Dragash 

28,782     12.6  13 2 8 10 9 243 

Hidrodrini Peja, 
Istog, 
Klina, 
Junik, 
Decan4 

28,470     30.4  14 0 15 16 5 571 

Mitrovica Mitrovica, 
Vushtrri, 
Skenderaj, 
Zvecan5 

20,174     16.8  3 1 1 15 12 426 

HS Radoniqi Gjakova, 
Rahovec 

26,273     17.1  1 1 1 5 2 479 

Bifurkacioni Ferizaj, 
Kacanik6 

14,209       3.9  15 1 6 3 0 147 

                                                
3 Të dhënat e ZRRUM për vitin 2008. 
4 Dy komuna, ajo e Deçanit dhe e Kaçanikut, nuk operojnë më nën kornizën e kompanive regjionale, edhe pse 
është e kuptueshme që për nga pikëpamja ligjore sistemet e tyre dhe asetet mbeten ende pjesë të kompanive të 
ujësjellësve regjional 
5 Lidhjet e konsumatorëve në Zveçan dhe në Mitrovicën e Veriut nuk janë të përfshira në këto fusha dhe nuk 
faturohen nga KUR-të, edhe pse ato furnizohen me ujë dhe të dhënat janë përfshirë në sasinë e ujit të përpunuar. 
Një numër i vlerësuar në mënyrë të përafërt mund të jetë rreth 8,000 
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Hidromorava Gjilan, 
Kamenica, 
Viti 

15,513       5.9  9 3 4 9 7 161 

  

Siç mund të shihet nga tabela e mësipërme, KUR-të kanë karakteristika të ndryshme sa i 
përket madhësisë, shkallë dhe infrastrukturës së përzier me të cilën operojnë. Kjo do të thotë 
që edhe nevojat dhe prioritetet e tyre për përmirësimin e kualitetit të ujit ndryshojnë, edhe pse 
ekzistojnë disa rreziqe të përbashkëta të cilat do të sqarohen më gjerësisht në pjesën e mbetur 
të studimit.  

Shumica nga shtatë kompanitë menaxhojnë dhe operojnë të gjithë infrastrukturën ujore prej 
burimit të ujit deri në pikën ku uji arrijnë tek konsumatori, ku përjashtim bënë rezervuari dhe 
kanali i ujitjes i Gazivodës i cili operohet nga hidro-sistemi dhe kompania e ujitjes, Ibër-
Lepenci, e cila e furnizon me ujë KUR të Mitrovicës dhe të Prishtinës, për trajtim dhe 
shpërndarje të mëtutjeshme.  

SHËNIM 3.2: KONTEKSTI HISTORIK  

 

3.3. POPULLSIA DHE OFRIMI I SHËRBIMEVE  

3.3.1. POPULLSIA PREZENTE  
Në mënyrë që të kuptohen nevojat për zhvillim të sektorit të ujit në Kosovë dhe të bëhen 
vlerësimet kuptimplote për nevojat, është e rëndësishme që të kemi në dispozicion disa të 

                                                                                                                                                  
6 Shih shënimin 5 më lartë 

ZHVILLIMI HISTORIK 
Infrastruktura e furnizimit me ujë në Kosovë është zhvilluar në masë të madhe, 
në formën ekzistuese, në fillim të viteve 1960-ta e mëtutje, edhe pse disa qytete 
të vjetra si Prizreni dhe Peja kanë pasur sisteme të pompimit shumë më herët 
dhe disa prej gypave të tyre datojnë që nga vitet 1930-ta. Prishtina, psh. nuk ka 
pasur sistem të pompuar të shpërndarjes së ujit deri në vitin 1962 (prej fushës së 
puseve të Kolevicës e cila është duke u diskutuar tani). Disa projekte tjera të 
mëdha për Prishtinën janë zhvilluar më vonë në vitet 1960, penda e Badovcit 
dhe fabrika e përpunimit të ujit (1966). Rezervuari i Batllavës është ndërtuar 
poashtu gjatë asaj kohe, por nuk është shfrytëzuar për furnizim me ujë të 
pijshëm deri në fazën e dytë të zhvillimeve të mëdha (me fondet e Bankës 
Botërore) të cilat kanë ndodhur në fillim të viteve 1980-ta dhe fabrika e 
përpunimit të ujit në Albanik është filluar në vitin 1982. Gjatë kësaj periudhe 
është zhvilluar dhe ndërtuar sistemi i Radoniqit në Gjakovë dhe është ndërtuar 
pjesa e Ibrit në Hidrosistemin Ibër Lepenc, e cila ka përfshirë pendën e 
Gazivodës së bashku me fabrikën e përpunimit të ujit të Mitrovicës dhe 
ujësjellësin e Mitrovicës. Këto zhvillime janë pasur më tutje nga një periudhë e 
gjatë e neglizhimit dhe mos-investimeve deri në vitet e pas-luftës, 1999 e tutje, 
kur fondet e shumë donatorëve janë shfrytëzuar për të rehabilituar shumë 
sisteme të ujësjellësve, janë ndërtuar fabrikat e reja të përpunimit të ujit në 
Ferizaj dhe Gjilan të cilat përbëjnë një shembull të mirë të standardeve aktuale 
teknologjike.  
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dhëna të besueshme dhe të kemi njohuri për vlerësimet e përafërta aktuale të popullsisë. 
Fatkeqësisht të dhënat për popullsinë në Kosovë nuk janë të sakta, me të dhëna shpesh 
keqpërdorët për të reflektuar interesat dhe qëllimet politike dhe nuk janë të dhëna të bazuara 
në regjistrimin e popullsisë. Megjithatë, tabela e dhënë mposhtë dhe diskutimi i mëposhtëm, 
përpiqen të japin një ide të përgjithshme për numrin e popullsisë e cila aktualisht furnizohet 
me ujë të pijshëm dhe numrin e atyre që mbetet të lidhjen me rrjetin e ujësjellësve. Të dhënat 
në tabelën e mëposhtme bazohen në raportet autoritative të kryera nga Ministria e 
Shërbimeve Publike në vitin 20047. 

TABELA 3.3.1: VLERËSIMET E POPULLSISË PËR ZONAT E FURNIZIMIT ME UJË NGA KUR-TË  
Emri i KUR Komuna Vlerësimi i 

popullsisë 
nga MSHP 
në vitin 
2004 

Totali regjional – 
2004 

Vlerësimi i 
MSHP i 
korrektuar për 
rritje prej 1% në 
vite për 5 vite 
deri në vitin 
2009 

Vlerësimet e 
kompanive 
regjionale të 
ujësjellësve  

Prishtina Prishtina 242,397 579,812 609,388 650,000 
 Fushë Kosova 48,519    
 Obiliqi 28,616    
 Podujeva 96,366    
 Lipjani 64,875    
 Shtimja 31,442    
 Drenasi 67,597    
Hidroregjioni Jugor Prizreni 222,560 389,586 409,458 421,656 
 Dragashi 37,486    
 Suhareka 70,297    
 Malisheva 59,243    
Hidrodrini Peja  112,653 243,841 256,279 258,000 
 Klina 42,938    
 Istogu 45,679    
 Juniku 42,571    
Mitrovica Mitrovica  60,812 211,897 222,705 300,000 
 Skenderaj 56,405    
 Vushtrria 94,680    
Hidrosistemi Radoniqi Gjakova 97,931 166,629 175,128 235,580 
 Rahoveci 68,698    
Bifurkacioni Ferizaj 147,279 191,634 201,409 180,000 
 Kaçanik 44,355    
Hidromorava Gjilani 163,365 262,864 276,273 107,000 
 Kamenica 44,020    
 Vitia 55,479    
TOTALI   2,046,263 2,150,640 2,152,236 
 

Të dhënat e mësipërme nuk përfshinë një popullsi prej rreth 55,000 banorësh të cilët jetojnë 
në komunat të cilat nuk janë të përfshira aktualisht në zonat e shërbimit të kompanive 
regjionale të ujësjellësve. Është e qartë nga të dhënat e ofruara nga kompanitë e ujësjellësve 
regjionale, që në rastin më të mirë, ato paraqesin një vlerësim mesatar por nuk bazohen në 
asnjë hulumtim apo analizë. Koincidentalisht raporti i Ministrisë së Shërbimeve Publike për 

                                                
7 “Analiza e Statistikave Vitale të Kosovës për periudhën më të re”, Enti i Statistikave i Kosovës, Ministria e 
Shërbimeve Publike, 2004. www.ks-gov.net/esk  
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totalin e popullsisë përputhet plotësisht me të dhënat kompanive, megjithatë ka dallime 
domethënëse ndërmjet dy grupeve të të dhënave. Duke pasur parasysh se të dhënat e 
Ministrisë së Shërbimeve Publike bazohen në analizat e të dhënave në lidhje me lindjet, 
vdekjet, vijueshmërinë në shkollë, tatimin në pronë, vlerësimi i popullsisë mund të 
konsiderohet më domethënës dhe më i saktë për numrin popullsisë e cila merr ujin e pijshëm 
nga ofruesit publik krahasuar me të dhënat e ofruara nga KUR-të         

3.3.2. MBULIMI I SHËRBIMIT  
Duke shfrytëzuar të dhënat e raportit të Ministrisë së Shërbimeve Publike  (të korrigjuara në 
vitin 2009) me koeficientet e shfrytëzuesve shtëpiak dhe të dhënat e KUR-ve të dërguara në 
ZRRUM për numrin e konsumatorëve shtëpiak, në tabelën e dhënë mëposhtë jepen të dhënat 
për mbulimin e shërbimit për secilin regjion të furnizimit. 

TABELA 3.3.2: MBULIMI I FURNIZIMIT ME UJË TË PIJSHËM 
Emri i KUR Popullsia në 

zonën e 
shërbimit  

Nr. i lidhjeve të 
konsumatorëve 
– vetëm 
rezidencial8 

Koeficienti i 
popullsisë/ 
shtëpi 

Popullsia e 
furnizuar me 
ujë  

Mbulimi i 
shërbimit  % 

Prishtina 609,368  70,655  6.89  486,812  80% 
Hidroregjioni Jugor 409,458  23,190  8.04  186,448  46% 
Hidrodrini 256,279  24,166  6.78  163,844  64% 
Mitrovica 222,705  18,174  6.58  119,583  54% 
HS Radoniqi 175,178  22,830  6.84  156,160  89% 
Bifurkacioni 201,409  11,963  7.01  83,860  42% 
Hidromorava 276,273  13,537  6.32  85,554  31% 

 

Mesatarja e mbulimit të furnizimit për Kosovë është 60% në 26 komuna të cilat janë të 
mbuluara nga furnizimi i KUR-ve. Harta e bashkangjitur në Annex 1 jep një ilustrim 
gjeografik të zonave të mbuluara nga KUR-të të cilat furnizohen me ujë në Kosovë.  

Konkludimi që mund të nxirret nga këto të dhëna është se një pjesë e madhe e popullsisë ende 
nuk furnizohet me ujë nga KUR-të, dhe për këtë arsye, ajo pjesë e popullsisë nuk furnizohet 
me një standard të kualitetit të sigurt të ujit. Janë rreth 860,000 persona, apo 40% e 
popullsisë, që nuk kanë qasje në ujë sigurt dhe të dezinfektuar në vendet ku ata jetojnë, kjo 
përbën një popullsi që jeton në 881 fshatra e të cilët nuk kanë sistem të pompuar të ujit (ku i 
gjithë uji vije prej puseve në shumicën e rasteve), sipas një raporti të fundit nga CDI9, një 
OJQ që është aktive në sektorin e ujit në Kosovë 

3.4. SISTEMIT TJERA TË FURNIZIMIT ME UJË 
Ky raport, dhe në veçanti pjesa në lidhje më impaktin e DUP në ujësjellës, në rend të parë 
merret me efektin që do ta ketë legjislacioni i ri në KUR. Zonat e kombinuara të mbulimit të 
shërbimit të tyre përfshinë rreth 96% të të gjithë popullsisë dhe ato bashkërisht i ofrojnë ujë 
rreth 57% të numrit të përgjithshëm të popullsisë në Kosovë. Grafiku i dhënë mëposhtë e 
tregon ndarjen ndërmjet kategorive të ndryshme të regjimeve të ujësjellësve në Kosovë.  

                                                
8 Të dhëna nga ZRRUM 2008 
9 Të dhënat e mbledhura nga CDI të prezantuar në punëtorinë për menaxhimin e ujërave në zonat rurale, të 
mbajtur në Prishtinë, me 16 prill 2009  
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FIGURA 3.4: PËRQINDJET E VLERËSUARA TË POPULLSISË KRAHARSUAR ME TIPET E 
OFRUESEVE TË UJIT. 

57%

3%4%
3%

33%
KU Regjionale

KU Komunale

Skemat e fshatrav e te menax h.

Skemat e fshatrav e te pamenax h.

Nuk ka sistem tw  popmuar te uiit 

 
Komunitet që nuk furnizohen me ujë nga KUR-të ndahen në katër kategori të gjera;  

 Furnizohen me ujë nga ndërmarrjet komunale të ujësjellësve, 
 Sistemet e menaxhuara të fshatrave (në përgjithësi të udhëhequra nga komuniteti por disa 

prej tyre udhëhiqen edhe prej komunave), 
 Sistemet e pa-menaxhuara të pompuara të fshatrave, 
 Pa sisteme të pompuara të ujit. Kjo kategori në përgjithësi e merr ujin prej puseve 

shtëpiake. 

3.4.1. SISTEMET KOMUANLE:  
Sistemet e ndryshme furnizojnë me ujë një popullsi të vlerësuar prej rreth 35,000 banorësh10 
të cilat menaxhohen drejtpërdrejtë nga komunat. (shënim: për qëllime të këtij raporti të 
dhënat për komunën e Deçanit janë përfshirë në të dhënat e KUR Hidrodrini, përveç nëse 
është përcaktuar ndryshe).  

 Leposaviqi: kjo komunë veriore e Kosovës ka një sistem të vogël të furnizimit i cili 
përbëhet prej katër burimeve natyrale dhe një fabrike të vogël të pompimit. Klori i lëngët 
përdoret si dezinfektues dhe shtohet në rezervuarin e ujit të trajtuar. Fabrika dhe e pajisjet 
raportohet të jenë në gjendje të keqe. 

 Zubin Potoku: nuk ka shumë informacione rreth gjendjes së sistemit të ujësjellësit në këtë 
qytezë komunë të vogël. Është kuptuar që uji merret nga një burim natyral dhe nuk ka 
fabrikë të përpunimit të ujit apo infrastrukturë domethënëse të rrjetit.  

 Shtërpcë: uji merret nga burimet e maleve të larta nëpërmjet një sistemi të gypave, 
rezervuarëve për zvogëlim të shtypjes dhe rezervuarëve të vogël. Nuk ka klorim 
funksional dhe edhe pse kualiteti i ujit të papërpunuar është shumë i mirë, ekziston rreziku 
i kontaminimit bakteriologjik.  

 Hani i Lezit: kjo komunë e vogël e krijuar rishtazi ka një sistem të ujësjellësit të 
menaxhuar nga komuna ku uji merret nga një burim natyral. Nuk ka klorim dhe sistemi 
raportohet të jetë në gjendje të keqe.  

 Novobërda: ekziston një sistem i vogël i furnizimit me ujë në Novobërdë, i cili është pjesë 
e kompleksi të minierave. Gjendja e tij është e keqe edhe përgjegjësia për operim dhe 
mirëmbajtje të tij është e paqartë.  

                                                
10 Bazuar ne vlerësimin e popullsisë në këto komuna prej 58,000 dhe furnizim me 60%. 
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Këto sisteme nevojitet që së paku të sjellën nën kontrollin e ZRRUM dhe IKSHP, nëse nuk 
vihen në mandatin e KUR-ve për menaxhim dhe operim, para se të arrihen përmirësimet dhe 
përshtatshmëria me kualitetin e ujit. 

Është vënë në dijeni që Qeveria e Kosovës është duke kërkuar që të integroj këta ujësjellës 
komunal, që i shërbejnë kryesisht popullsive të dominuara nga serbët, brenda fushëveprimit 
të KUR-ve përkatëse. Megjithatë, është me rëndësi mbikëqyrja e kualitetit të ujit të pijshëm 
duhet të bëhet nga IKSHPK, pa marrë parasysh aranzhimet menaxheriale dhe aranzhimet 
operacionale.    

3.4.2. UJËSJELLËSIT E VEGJËL TË KOMUNITETIT  
40% e popullsisë që jeton në komunitetet që nuk mund të arrihen të furnizohen nga KUR-të 
apo ndërmarrjet komunale të ofrimit të ujit, e marrin ujin e pijshëm nga sistemet e vogla të 
udhëhequra nga komuniteti apo puset private të vendosura në pronat shtëpiake.  

Direktiva nuk aplikohet domosdoshmërish për ujësjellësit e vegjël që furnizojnë më pak se 50 
persona apo që ofrojnë më pak se 10 m³/ditë. Shumica e këtyre furnizuesve privat do të bien 
në këtë kategori, megjithatë ekziston një numër mjaft i madh i ujësjellësve të udhëhequr në 
mënyrë private/nga komuniteti të cilët operojnë në nivel fshatrash të cilat presupozohet se 
ofrojnë më shumë se >10 m³/ditë. CDI, një OJQ aktive në sektorin e ujërave në Kosovë, 
vlerëson se janë 196 fshatra me sisteme të ujësjellësve jashtë mandatit të KUR-ve11. Prej 
këtyre: 

 84 sisteme operohen nga komunitetet  
 43 sisteme menaxhohen nga komunat  
 69 sisteme nuk menaxhohen nga askush. 

Besohet se asnjë prej këtyre 196 sistemeve nuk janë të pajisura me sisteme të dozimit të klorit 
për të ofruar ujë të dezinfektuar, dhe për këtë arsye është e pamundur që të përshtaten në 
mënyrë të vazhdueshme me standardet e Direktivës. Shumë prej këtyre skemave të 
ujësjellësve gjithashtu vuajnë nga probleme tjera për shkak të:  

 Inxhinierisë së dobët për shkak të mungesës së involvimit të stafit profesional nga KUR-të  
 Materiale të dobëta të ndërtimit dhe ndërtimit jo të mirë.  
 Nuk kanë ujëmatës. 
 Nuk kanë mirëmbajtje. 

Kualiteti i ujit do të sigurohet vetëm kur KUR-të të kenë kapacitet dhe resurse që t’i 
menaxhojnë këto skema, edhe pse duke marrë parasysh pozitën e dobët financiare të 
shumicës së KUR-ve është e mundur që ky proces të marr disa vite.  

Prej rreth 1400 fshatrave të Kosovës, është vlerësuar se janë rreth 880 komunitete , me rreth 
750,000 banorë, që marrin ujë nga niveli shtëpiak i puseve apo burimeve tjera lokale. Puset 
shpesh nuk janë të mbrojtura mirë dhe në disa raste janë në kufi të nivelit të sanitarisë. Për 
këtë arsye, kualiteti bakteriologjik, konsiderohet të jetë i ultë dhe jashtë përshtatshmërisë 
normale. 

                                                
11 Këto informacione bazohen në një hulumtim të kryer nga CDI, të prezantuara në një punëtori të titulluar 
“Menaxhimi i ujërave rurale”, për sektorin e ujërave në Kosovë me 16 Prill 2009.  
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4. KORNIZA LIGJORE PËR KUALITETIN E UJIT TË PIJSHËM  

4.1. LIGJI PËR SHËNDETIN PUBLIK 
Neni 7 i ligjit për shëndetin publik (2007/02 L78), konfirmon që Instituti i Shëndetit Publik i 
Kosovës (IKSHPK) është organi qeveritar përgjegjës për inter-alia monitorim12 dhe zbatim të 
standardeve të kualitetit të ujit në Kosovë.  

4.2. UA 2/1999 I UNMIK-UT 
Një nga “Udhëzimet e para Administrative” që është miratuar nga Sekretaria Shëndetësore e 
Administratës Civile të KB-së pas konfliktit të vitit 1999 në Kosovë, ka qenë Udhëzimi 
Administrativ (për Shëndetësinë) 2/1999: “Standardet minimale të testimit dhe të zbatimit të 
kualitetit të ujit të pijshëm”, që nga këtu e tutje referohet në përgjithësi si “UA 2/1999”. 

Dokumenti kryesor kyç përcakton standardet për kualitetin e ujit të pijshëm të përdorur në 
Kosovë, si dhe minimumin e frekuencës së mostrimit dhe dispozitat speciale për emergjenca 
dhe bazohet në standardet jugosllave 33/87, dhe 13/91. 

Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik në Kosovë (IKSHPK) konfirmohet në Udhëzim 
Administrativ si organi qeveritar përgjegjës për monitorim dhe zbatim të standardeve 
minimale dhe i është dhënë e drejta të kërkoj një kosto të caktuar për testim. 

Standardet minimale të përcaktuara me UA 2/1999 mbulojnë një numër të parametrave 
mikrobiologjik, kimik dhe fizik, të nën-ndarë mëtutje në “Bazik” (Lista A) dhe “Periodik” 
apo “jo-rutinore” (Lista B). 

Frekuenca e mostrimit është e përcaktuar në bazë të ekuivalentit të banorëve (me një konsum 
nacional të përcaktuar në 100 litra në ditë për person). Standardi mbulon të gjithë ujin e 
pijshëm që ofrohet në Kosovë përfshirë ujësjellësit rural “të pa pompuar, njësitë shkollore 
dhe ndërtesat publike”. 

Tabela 3A e standardit të Kosovës mbulon maksimumin e koncentrimeve për vlerat fiziko-
kimike në ujin e pijshëm për kushtet “normale” dhe për “rastet e jashtëzakonshme” por janë 
lënë jashtë liste limitet për detergjente dhe fenole nga Lista B.  

4.3. LEGJISLACIONI I AMBIENTIT QË ËSHTË I LIDHUR ME KUALITETIN E UJIT TË PIJSHËM  
Legjislacioni më i rëndësishëm ambientalistik që ka efekt në kualitetin e ujit të pijshëm në 
Kosovë është përcaktuar në Udhëzimin Administrativ të nxjerrë në vitin 2007 nga MAPH. 
Udhëzimi administrativ 40-13/07 përcakton kriteret për definimin e zonave mbrojtëse ujore 
(ZMU) rreth burimeve të ujit të Kosovës bazuar në Ligjin mbi Ujërat të Kosovës, rregullorja 
numër 2004/41.  

Edhe pse nuk lidhet në mënyrë direkete me kualitetin e ujit të pijshëm legjislacioni është i 
rëndësishëm për shkak se ruajtja e ujit të papërpunuar është e një rëndësie të madhe për 

                                                
12 Përkthimi në anglisht i Ligjit për Shëndetin Publik, në nenin 7 konfirmon që IKSHPK është përgjegjës ndër të 
tjera për “mbikëqyrje dhe inspektim të ujit të pijshëm” dhe “mbikëqyrje dhe inspektim të ujit të ambalazhuar”, 
poashtu aty ceket se këto çështje duhet të rregullohen me akte nën-ligjor dmth Udhëzimi Administrativ 2/1999. 
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sigurimin e kualitetit të ujit që përdoret për pije e që vije nga ujësjellësit publik. Kjo çështje 
është diskutuar mëtutje në pjesën 10.2.  

4.4. DIREKTIVA E UJIT TË PIJSHËM  (98/83/EC) 

4.4.1. KOSOVA DHE BE-JA 
Një supozim bazik që është i lidhur me rekomandimet e këtij studimi të fizibilitetit është që 
Kosova synon t’i bashkohet Bashkimit Evropian, në një moment të përshtatshëm gjatë 
dekadës së ardhshme apo ngjashëm, dhe Direktivat evropiane përfshirë edhe direktivat e 
lidhura me Ambientin duhet të transpozohen në legjislacionin e Kosovës përgjatë disa viteve 
të ardhshme. Për këtë arsye, transpozimi i direktivës së ujit të pijshëm në legjislacionin e 
Kosovës, në mënyrë që të përmirësohet kualiteti i ujit të pijshëm, do të përfaqësoj një hap të 
rëndësishëm në rrugën për të arritur kërkesat e Kapitullit për Ambientin të Aquis 
Communautaire.  

4.4.2. DIREKTIVA 
Direktiva e parë për ujin e pijshëm (80/778/EEC) ka hyrë në fuqi në vitin 1980 në Shtetet 
Anëtare dhe ka harmonizuar standardet për kualitetin e ujit të pijshëm në Shtetet Anëtare të 
BE-së për herë të parë. Direktiva ka qenë e bazuar në udhëzimet për kualitetin e ujit të 
Organizatës Botërore të Shëndetësisë (OBSH-së) të asaj kohe dhe për herë të parë janë 
përcaktuar koncentrimet maksimale të definuara si “parametra” për ujin e pijshëm. Komisioni 
Evropian ka zëvendësuar Direktivën e mëhershme me një direktivë të re në vitin 1998, për të 
reflektuar kështu “Udhëzimet” e rishikuara për kualitetin e ujit të pijshëm të OBSH-së të vitit 
1993 – dhe direktiva e re ka përmbajtur një numër parametrash të rijnë dhe disa vlera 
maksimale të rishikuara. Kjo mundësi është shfrytëzuar për të futur disa koncepte të reja (si 
mostrimi në krojet e konsumatorëve dhe disa standarde më strikte (si psh. për bromidet). 
Gjithashtu janë definuar edhe disa obligime të reja për shtetet anëtare që të monitorojnë në 
mënyrë të rregullt kualitetin e ujit të pijshëm (normalisht në krojet e konsumatorëve) dhe të 
publikojnë raporte të rregullta të detalizuara për kualitetin e ujit që iu ofrohet publikut, pa 
ndonjë kosto. 

Direktiva mbulon “ujin që synohet të përdoret për konsum njerëzor” dhe kjo përfshinë ujin e 
ambalazhuar natyral (por jo ujin natyral mineral dhe ujërat medicinale). Megjithatë, shtetet 
anëtare “mund të përjashtojnë” ujësjellësit e vegjël të cilët ofrojnë më pak se 10 metra kub 
ujë në ditë apo që i shërbejnë më pak se 50 personave.  

Direktiva fokusohet në parametrat të cilët janë të rëndësishëm për shëndetin e publikut por 
gjithashtu përfshinë parametra tjerë që janë të lidhur me procesin e kontrollit të përpunimit 
(psh. si hekuri, magnezi, era, etj). Shtetet anëtare janë të lira të përcaktojnë standarde shtesë 
apo të kenë standarde më strikte kombëtare. Megjithatë, shtetet anëtare nuk lejohen të 
zvogëlojnë asnjë nga standardet e Direktivës!  

Direktiva përfshinë 48 parametra mikrobiologjik dhe kimik që duhet të monitorohen dhe 
raportohen në mënyrë të rregullt.  

4.4.3. DALLIMET KRYESORE NDËRMJET DIREKTIVËS SË KE-SË DHE UA 2/1999 
Dallimet kryesore ndërmjet UA 2/1999 dhe direktivës së ujit të pijshëm janë:  
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 Koncentrimet Maksimale të Lejuara (KML) në UA 2/1999 për parametrat indikator të 
pjesës C të direktivës dhe gjithashtu për nitratet, nitratet, amoniakun dhe flouridet në 
parametrat kimik (direktiva pjesa B) nuk korrespondojnë plotësisht me Direktivën (p.sh. 
standardet e Kosovës e përcaktojnë limitin e plumbit në 50 µg/l13 derisa direktiva jep një 
limit shumë më të ulët që nga viti 2013 duhet të jetë vetëm 10 µg/l). 

 UA 2/1999 nuk ka ndonjë KML për 21 parametrat tjerë të listuar në pjesën B të direktivës 
(p.sh. për trehalomentanët (THM-të)), hidrokarburet policiklike aromatike, benzenin, 
cianidet, pesticidet specifike, dhe metalet e rënda toksike si merkuri, nikeli, arseni, etj).  

 Kërkesat monitoruese janë të limituara në UA 2/1999 krahasuar me “kontrollimin” më të 
shpeshtë (dmth rutinor) dhe “auditimin” (që është më i rrallë por gjithëpërfshirës) të 
përcaktuar në standardet minimale të frekuencave monitoruese në direktivë.  

 UA 2/1999 aplikohet për ujin e pijshëm që ofrohet nga ujësjellësit publik dhe privat , 
derisa ujësjellësit e vegjël që ofrojnë më pak se 10 m3 ujë në ditë apo furnizojnë më pak 
se 50 persona mund të përjashtohen në bazë të direktivës.  

 UA 2/1999 nuk është specifik rreth mostrave që duhet të merren dhe sa “reprezentative 
mund të jenë ato në pikën ku uji përdoret për pije” dmth në përgjithësi në krojet e 
konsumatorëve.  

 Nuk ka obligime në IKSHPK për publikime të rezultateve të kualitetit në bazë të UA 
2/1999 derisa Direktiva (neni 13) kërkon “që të jepen informata adekuate për kualitetin e 
ujit që synohet të përdoret për konsum njerëzor e që i ofrohet konsumatorëve”.  

 Nuk obligime aktuale për IKSHP-në që të sigurojnë “që substancat apo materialet që 
përdoren në instalimet e reja të ujit nuk kanë ndikim direkt apo indirekt në kualitetin e ujit 
të pijshëm” derisa Neni 10 i direktivës e adreson plotësisht këtë çështje. (Në praktikë 
Kompanitë Regjionale të Ujësjellësve në përgjithësi konsultohen me IKSHPK-në për 
çfarëdo materiali apo substance të propozuar të jetë në kontakt me ujin, para përdorimit të 
tyre). 

Aktualisht shumë parametra potencialisht të rëndësishëm organik dhe inorganik (si THM-
të/merkuri) nuk janë përfshirë në standardet kosovare për kualitetin e ujit dhe për ketë arsye 
nuk analizohen në mënyrë rutinore nga IKSHPK. Shumica e këtyre parametrave sigurisht që 
nuk do të gjinden në ujërat që përdoren për pije në Kosovë, por derisa Direktiva të futet në 
përdorim në legjislacion e Kosovës dhe derisa të bëhet analizat e rregullta dhe të bëhet 
raportimi për to, askush nuk mund të jetë i sigurt për kualitetin e ujit.  

Tabela e mëposhtme krahason limitet parametrike të UA 2/1999 me Direktivën e Ujit të 
Pijshëm për të gjithë parametrat e direktivës.   

TABELA 4.4.3A: KRAHASIMI I LIMITEVE PARAMETRIKE   
Parametri Njësia UA 2/1999 

Rastet normale/ 
jashtëzakonshme 

UA 2/1999 

Uji I 
ambalazhuar 

Direktiva 

98/83/EC 

Kërkesat e direktivës 

Shih aneksi 1pjesa B 

Akrirlamidet µg/l N/A N/A 0.10  
Antimoni µg/l N/A N/A 5.0  
Arseni µg/l N/A N/A 10.0  
Benzeni µg/l N/A N/A 1.0  
Benzo(a) pirenet µg/l N/A N/A 0.010  
Boron mg/l N/A N/A 1.0  
Bromate µg/l N/A N/A 10 Shtete anëtare duhet të kërkojnë 
                                                
13 Shënim 1mg/l =1000 µg/l 
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vlera më të ulta  
Kadmiumi µg/l N/A N/A 5.0  
Kromi µg/l N/A N/A 50  
Bakri mg/l N/A N/A 2.0  
Cianidet µg/l N/A N/A 50  
1,2 –dikloroetanet µg/l N/A N/A 3.0  
Epiklorhidrin  µg/l N/A N/A 0.10  
Fluoridet mg/l 1.0/ 4.5 1.0 1.5  
Plumbi µg/l 50/10(!) 50 10 Limiti që duhet të arrihet në vitin 

2013.  
Merkuri µg/l N/A N/A 1.0  
Nikeli µg/l N/A N/A 20  
Nitratet mg/l 10.0/15.0 5.0 50  
Nitritet mg/l 0.005/0.05 zero 0.50  
Pesticidet µg/l N/A N/A 0.10  
Pesticidet –totali µg/l N/A N/A 0.50 Shuma totale e të gjitha pesticideve 
Hidrokarburet 
aromatike policiklike  

µg/l N/A N/A 0.10  

Seleni  µg/l N/A N/A 10  
Tetrakloroetanet 
dhe trikloroetanet 

µg/l N/A N/A 10  

Trehalometanet – 
totali 

µg/l N/A N/A 100 Aty ku është e mundur pa e 
dëmtuar dezinfektimin shtetet 
anëtare duhet të kërkojnë vlera 
më të ulta. Limiti duhet të arrihet 
në 2008.  

Vinil kloride µg/l N/A N/A 0.50  
 

Standardet bakteriologjike të Direktivës dhe UA 2/1999.  

Standardet bakteriologjike në këtë Direktivë  janë strikte (dhe normalisht janë zero sa i përket 
përmbajtjes së baktereve në mostra) për arsye të qarta, por një dështim i vetëm nuk do të 
thotë që uji nuk është i sigurt për pije.  

Standardet bakteriologjike në UA 2/1999 janë gjithashtu strikte (ato normalisht janë zero për 
baterie në mostrat e marra) dhe në përgjithësi janë në pajtueshmëri me Direktivën.  

Standardet kimike dhe fizike në Direktivë dhe UA 2/1999  

Standardet kimike dhe fizike janë përcaktuar në një margjinë të gjerë të sigurisë dhe bazuar 
në shfrytëzimin e ujit gjatë gjithë ciklit jetësor, duke marrë parasysh secilin parametër prezent 
në ushqim. Kjo është me rëndësi sepse shumë ushqime të shpeshta si pijet e vendosura në 
kënaqe apo ushqimi i procesuar përmbajnë nivele shumë më të larta të disa kemikaleve të 
caktuara (p.sh. çaji përmban nivele të larta të fluorideve dhe pijet në kënaqe përmbajnë nivele 
të larta të aluminit). Shumica e parametrave fizik dhe kimik nuk gjinden asnjëherë në ujin e 
pijshëm apo gjenden vetëm në rrethana lokale, në koncentrime shumë të vogla. Përkohësisht 
“detergjentet” janë lejuar në Direktivë, kur parametrat natyral i kalojnë vlerat e tyre – nëse ato 
nuk përbëjnë rrezik për shëndetin (p.sh. Irlanda e Veriut ka limite më të larta për aluminin14).  

                                                
14 Alumini si parametër indikator në Direktivë. 
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Ekzistojnë 38 standarde numerike për parametrat kimik dhe radiologjik në direktivë, prej të 
cilave 26 janë për kemikale të cilat konsiderohen potencialisht të dëmshme për shëndetin e 
njeriut dhe 12 standarde plus pesë parametra pa vlera numerike të cilat quhen parametra 
“indikator” që lidhen me lidhen me karakteristikat astetike.  

Shumica e parametrave kimik që janë të listuara në Direktivë nuk janë të përfshira në UA 
2/1999. Parametrat fizik si shija, ngjyra, pH-ja, etj. janë në përgjithësi të ngjashme në 
Direktivë dhe UA 2/1999.  

Standardet radioaktive në Direktivë dhe UA 2/1999  

Direktiva përfshinë limitet parametrike për tritium së bashku me dozën totale indikative për 
radioaktivitet. Radioaktiviteti në formë të tritiumit nuk besohet të jetë prezent në ujin e pa-
përpunuar apo të përpunuar në sasi të mëdha në Kosovë dhe mostrat e herëpashershme të 
dërguara për analizim në IKSHPK kanë rezultuar të jenë negative. Direktiva nuk kërkon 
kontrollim rutinor apo monitorim auditues “dhe në bazë të monitorimeve të bëra më herët, 
niveli i tritiumit është mjaft nën vlerën paramtrike të përcaktuar në Direktivë (100Bq/l).   

Në UA 2/1999 nuk janë përfshirë parametrat për radioaktivitet.  

Kërkesat për monitorim në bazë të Direktivës dhe UA 2/1999  

Direktiva përfshinë një koncept të kontrollimit të rregullt nga “autoriteti kompetent” – dmth 
IKSHPK në Kosovë – për të gjithë parametrat e listuar si “Parametra Indikator” të Pjesës C të 
Direktivës (kryesisht në lidhje me kualitetin bakteriologjik dhe astetik). Ndërsa monitorimi 
auditues  kërkohet për të siguruar se janë mbajtur të gjithë parametrat e direktivës.  

UA 2/1999 përcakton se gjatë secilit inspektim mostrat merren nga ujësjellësit prej: 

1. Secilit burim  
2. Prej rezervarit të ujit të pijshëm pas trajtimit (që mendohet të jetë rezervuari i ruajtjes 

së ujit)  
3. Nga rrjeti, brenda një numri të pikave të definuara në bazë të ekuivalentit të numrit të 

banorëve: 

TABELA 4.4.3B: AI 2/1999 NUMRI I KËRKUAR I MOSTRAVE TË RRJETIT  
Numri i EB Deri në 

10,000 
1,001-5,000 5,001-100,000 100,001- 

200,000 
200,001- 
400,000 

400,001- 
600,000 

Pika në rrjet 2 5 7 10 12 15 
       

 

Në këtë mënyrë nuk ka kërkesa për të marrë mostra në mënyrë specifike nga krojet e 
konsumatorëve.  

4.4.4. ÇËSHTJET E RËNDËSISHME NË DIREKTIVË PËR KOSOVËN  
Disa pika të rëndësishme në Direktivë duhet të vihen në pah për shkak të rëndësisë direkte të 
tyre për Kosovë:  
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 Direktiva nuk specifikon vlera të klorit rezidual në standarde edhe pse shtetet anëtare 
mund të përcaktojnë limitet e tyre në standardet kombëtare në bazë të parimit të 
“subsidaritetit”. (standardi i Kosovës specifikon që niveli i klorit të lirë residual duhet të 
jetë ndërmjet 0.2 dhe 0.5 mg/l “nëse uji dezinfektohet me preparate të klorit” së bashku 
me maksimumin për “raste të jashtëzakonshme” që është 0.8 mg/l në rast të ndonjë 
kontaminimi të madh bakteriologjik të burimit).  

 Pika normale për monitorimin e kualitetit të ujit është e specifikuar në krojet e 
konsumatorëve. Për këtë arsye nuk është e mjaftueshme që kualiteti i ujit të jetë i 
përshtatshëm me standardet kur uji del nga fabrikat e përpunimit të ujit. Kjo ka rezultuar 
në shpenzime të mëdha për shtetet anëtare në përmirësimin dhe rehabilitimin e sistemeve 
të shpërndarjes – praktikisht në lidhje me përshtatshmërinë me hekur dhe magnez.  

 Direktiva aktuale lë disa pyetje pa përgjigje, si limitet e dëmtuesve të endokrines dhe 
protokollet e mostrimit për plumb, gëlqere dhe nikel, si dhe frekuencën e mostrimit për 
substancat radioaktive. Këto çështje mund të zgjidhen apo rishikohen më vonë në 
Direktivë (shih më poshtë).  

 Në direktivë është adoptuar një masë e caktuar e fleksibilitetit për të siguruar që të gjitha 
vendet pajtohen me draftin final të direktivës, për shembull për nivelet e përshtatshmërisë 
së bromit dhe të trehalometanëve. Shtetet anëtare pritet të “kërkojnë” nivele më të ulta se 
limitet e përcaktuara në direktivë për disa parametra si turbiditeti.  

 Direktiva nuk specifikon kush është “autoriteti kompetent” për monitorimin e standardeve 
të kualitetit të ujit të pijshëm. Në shumicën e vendeve kjo përgjegjësi i delegohet 
departamentit specifik në Ministrinë e Shëndetësisë apo rregullatorit të pavarur qeveritar 
të ujit, për ta mbajtur besueshmërinë e publikut. Në Kosovë, organi qeveritar që 
“rregullon” të gjithë ofruesit e ujit të pijshëm, ndërmarrjet private dhe personat individual, 
furnizuesit dhe shitësit e ujit të ambalazhuar është Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik 
për Kosovë (IKSHPK).  

 Metodat specifike analitike janë të përcaktuar në direktivë për parametrat bakteriologjik. 
Në vendet tjera (në bazë të parimit të subsidaritetit), Shtetet Anëtare lejohen të vendosin 
për teknikat analitike të preferuara, duke marrë parasysh se përshtatën me kërkesat për 
besueshmërinë e tyre, precizitetin dhe limitet e vlerave të detektimit të specifikuara në 
Direktivë.  

 Vetëm ato pesticide15 të cilat është e mundur të jenë prezente në një ujësjellës të caktuar 
duhet të monitorohen. Megjithatë, në shumë vende shfrytëzohen ende disa pesticide 
ilegale dhe për këtë arsye nevojitet një gjykim se për cilat pesticide duhet të bëhen 
testimet. Shfrytëzimi i Pesticideve në Kosovë aktualisht është mjaft i limituar – shih 
pjesën 10.1. 

 Analizat laboratorike nuk janë ndërmarrë në mënyrë rutinore për epiklorhidirn, akrilamide 
apo vinil kloridin. Testet nuk mund të bëhen më nivelin e sigurisë së kërkuar dhe këto 
kemikale kontrollohen normalisht nga specifikacioni i produktit. 

 Direktiva aplikon standarde strikte për trehalometanët (THM-të) të cilat janë potencialisht 
kancerogjene dhe formohen si bashkë-produktet16 të klorimit, kur ka turbiditet të lartë në 

                                                
15 Në Irlandën e Veriut (që është e ngjashme me Kosovën sa i përket popullsisë dhe madhësisë së territorit si dhe 
që ka një strukturë përafërsisht të njëjtë të ujit të pijshëm dhe të rregullatorëve të ujit), mos-përshtatshmëria 
kryesor në vitin 2007 ka qenë për shkak të % së lartë të: THM-ve, hekurit, aluminit, magnezit, pesticideve, 
plumbit, pesticideve totale, turbiditetit, e coli, nikelit, heptaklor epoksidit (një pesticide e ndaluar!), ngjyrës dhe 
pH-së.  

16 Duhet të kihet parasysh se të  gjithë dezinfektantët kimik prodhojnë bashkë-produkte të tyre organike apo 
inorganike të cilat mund të jenë të dëmshme. Për këtë arsye nuk ekziston një zgjidhje universale për dezinfektimin 
e ujit. Dezinfektimi me klor të gaztë konsiderohet opsioni më i mirë për dezinfektim me kemikale në fabrikat 
kryesore të përpunimit të ujit në Kosovë, krahasuar me alterntviat tjera si kloraminet, ozoni, dyoksidi i klorit, 
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ujin e papërpunuar (në mënyrë tipike kur përdoret para-klorimin në fabrikat e mëdha të 
përpunimit të ujit në Kosovë, përfshirë Mitrovicën (Shipolin) dhe Prishtinën (Albanikun). 
Kjo kërkesë e direktivës do të vejë presion në kompanitë e ujësjellësve që ta limitojnë 
para-klorimin në të ardhmen edhe pse nuk duhet të komprometohet paraklorimit me asnjë 
kusht.  

 Direktiva përfshinë një kërkesë që materialet e reja dhe produktet në kontakt me ujin të 
miratohen paraprakisht nga organi kompetent i emëruar nga Shteti Anëtar. Në Kosovë ky 
organ është IKSHPK dhe standardet e reja për kualitetin e ujit do të ketë nevojë ta 
përfshijnë një dispozitë për IKSHPK-në që ajo të miratoj formalisht materialet dhe 
produktet e tilla.  

 Direktiva kërkon që cilido laborator në të cilin analizohen mostrat të kenë një ”sistem të 
kontrollit analitik”. Kjo në përgjithësi do të thotë që të laboratorët të jenë të akredituar dhe 
të njohur ndërkombëtarisht nga organe si p.sh. ISO.  

4.4.5. UJI I ABALAZHUAR  
Direktiva e ujit të pijshëm gjithashtu aplikohet për ujin e ambalazhuar (por jo për ujin natyral 
mineral i cili rregullohet me direktivën 80/777/EEC apo ujërat medicinale).  

Në përgjithësi17 të gjithë parametrat dhe limitet të përfshirë në Direktivën e ujit të pijshëm për 
ujin e pijshëm aplikohen në mënyrë të barabartë edhe për ujin e ambalazhuar. 

Edhe pse konsiderimi i ujit të ambalazhuar ka qenë i vendosur në termat e referencës së 
projektit, mbulohet deri në një masë të caktuar mëtutje në këtë raport për shkak të efektit të 
mostrimit dhe kërkesave për analizim të Direktivës së ujit të pijshëm, dhe monitorimi i 
kualitetit të ujit është e mundur të vazhdoj të jetë përgjegjësi e IKSHPK-së edhe në të 
ardhmen.  

4.4.6. RISHIKIMI I DIREKTIVËS AKTUALE TË UJIT TË PIJSHËM 
Komisioni Evropian aktualisht është duke e rishikuar Direktivën e Ujit të Pijshëm 98/83/EC. 
Çështjet kryesore që do të rishikohen në Direktivë janë:  

 Kontaminimi bakteriologjik (të merren parasysh njohuritë e reja që nga viti 1998)  
 Substancat kimike, përfshirë edhe produktet e ndërtimit në kontakt me ujin (rishikimi i 

nenit 10 të direktivës aktuale)  
 Ujësjellësit e vegjël (vendosja e qasjes së vlerësimit të riskut)  
 Vlerësimi i riskut dhe menaxhimi i riskut (mbikëqyrja e kualitetit të ujit dhe planet për 

sigurinë ujore, prej marrjes së ujit deri në kroje)  
 
Implikimet për Kosovën është e pamundur të maten plotësisht para finalizimit dhe nxjerrjes 
së direktivës së re. Megjithatë, është e mundshme që çështjet kyçe të mëposhtme do të duhet 
të adresohen në Kosovë dhe në vendet tjera:  

Kontaminimi bakteriologjik: Parametrat shtesë tjerë bakteriologjik si kriptosporidiumi 
është e mundshme të përfshihen në direktivë me një tolerancë zero pozitive në mostra. 
Cryptosporidium oocysts shfaqet kryesisht në ujërat sipërfaqësor dhe nuk asgjësohen nga 

                                                                                                                                                  
ndërsa rrezatimi me UV konsiderohet si dezinfektues i fuqishëm por kërkon rrymë elektrike konstanante, është i 
shtrenjtë dhe nuk ofron residual në rrjet.  
17 Përjashtimet kryesore janë në regjimin e monitorimit për kontrollim dhe auditim ekzistojnë tre parametra shtesë 
indikator mikrobiologjik dhe limitet janë të përfshira vetëm për ujin e ambalazhuar. 
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klorimi por mund të asgjësohen nga rrezet UV apo ozonizimi. Dezinfektimi me ozon si një 
alternativë nda klorimit është shumë e shtrenjtë dhe ujit të dezinfektuar nevojitet ti shtohet 
sërish klor për ta mbajtur rezidualin më rrjet, për këtë arsye nuk konsiderohet opsion i 
përshtatshëm për Kosovën. Rrezatimi me UV mund të nevojitet në të ardhmen në fabrikat e 
përpunimit të ujit në Kosovë aty ku do të vlerësohet se ekziston rreziku nga kriptosporidumi 
(veçanërisht aty ku mund të ketë përballje të kafshëve shtëpiake me burimet e ujërave të 
kontaminuara).  

Substancat kimike: Një organ qendror i centralizuar në një Shtetet anëtar do të jetë 
përgjegjës për analizimin dhe miratimin e të gjitha materialeve në kontakt me ujin e pijshëm, 
për dallim prej aranzhimeve aktuale ku secili shtet është përgjegjës individualisht për 
miratimin e materialeve. Kjo do të e mirëseardhur për Kosovën, e cila do të mund të përfitoj 
nga një organ ekspert mbarë Evropian, për përcaktimin nëse përdorimi i materialeve të reja 
është i pranueshëm apo jo. 

Ujësjellësit e vegjël: Aktualisht ujësjellësit e vegjël mund të përjashtohen nga kërkesat e 
direktivës së ujit të pijshëm. Është e mundshme që në të ardhmen ujësjellësit e vegjël të jenë 
objekt i të njëjtave standarde të kualitetit sikurse edhe ujësjellësit e mëdhenj (por me një qasje 
monitoruese e cila do të bazohet në vendet me risk më të lartë). Implikimet për Kosovën do të 
jenë domethënëse në lidhje me nevojën për shtim të analizave për ujësjellësit e vegjël të 
komunitetit dhe vështërsitë për mbulimin e kostos së shërbimit në komunitete relativisht të 
varfra.  

Vlerësimi dhe menaxhimi i riskut: Shënimet Udhëzuese për planet e veprimit emergjent 
janë përgatitur si vëllimi II dhe janë përshkruar në pjesën 2.4 të këtij raporti, ato përfshinë 
konsiderata detale për “Planet e Veprimit për Sigurinë Ujore” në linjë me udhëzimet e 
OBSH-së për kualitetin e ujit të pijshëm. Planifikimi i sigurisë ujore duhet të mbështetet nga 
vlerësimi i riskut dhe qasja për menaxhimin e riskut.  
 

4.5. DIREKTIVAT TJERA TË RËNDËSISHME NË LIDHJE ME KUALITETIN E UJIT  

4.5.1. RËNDËSIA E DIREKTIVAVE TJERA EVROPIANE  
Ky raport merret kryesisht me kualitetin e ujit të pijshëm (dmth të trajtuar18). Përgjegjësia për 
monitorim të kualitetit të ujit të patrajtuar i mbetet Ministrisë së Ambientit dhe Planifikimit 
Hapësinor (MAPH) (e cila është në pajtueshmëri me Ligjin e Ujërave, dhe ka përgjegjësinë 
për rezervuarët e ruajtjes së ujit) dhe Institutit Kosovar të Hidromterologjisë (KIHM). 
Megjithatë, IKSHPK aktualisht bënë monitorimin e limituar dhe analizimin e ujit të 
papërpunuar – kryesisht aty ku uji përdoret për pije (p.sh në pesë rezervuarët e mëdhenj të 
shërbimit dhe burimet natyrore). Në këtë mënyrë parametrat që monitorohen dhe frekuenca e 
mostrimit të ujit të patrajtuar ka efekt në tipit e pajisjeve të nevojshme për analizimin e ujit të 
trajtuar.  

4.5.2. KUALITETI I UJIT NËN-TOKËSOR  
Direktiva Kornizë e Ujit 2000/60/EC përcakton kornizën për kualitetin e ujit sipërfaqësor dhe 
nëntokësor dhe përfshinë substancat prioritare për ujin nën-tokësor, ku ato listohen në 

                                                
18 Kjo mund të përfshijë një klorim të limituar të ujërave nëntokësore apo mund të përbëhen prej fazave të 
ndryshme të përpunimit konvencional në FPU të ujërave sipërfaqësore 
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Aneksin X të direktivës. Këto substanca prioritare përfshijnë një numër të ndotësve organik 
(p.sh. pesticidet) dhe gjithashtu metalet e rënda si dhe disa metale të rënda që përbëhen nga 
plumbi, merkuri, nikeli dhe përbërësit e tyre.  

Përpunimi i ujit nëntokësor që synohet të përdoret për konsum njerëzor është rregulluar në 
bazë të Direktivës së Këshillit 2006/118/EC për mbrojtjen e ujërave nëntokësore nga ndotja 
dhe shkatërrimi si dhe në bazë të Direktivës së Këshillit 2000/60/EC – Direktiva kornizë e 
ujërave.  

Direktiva 2006/118/EC përcakton kriteret për vlerësim të standardeve të kualitetit të ujit 
nëntokësor. Përveç standardeve të përcaktuara në Aneksin I, lista minimale e ndotësve dhe 
treguesve të tyre është prezantuar në Aneksin II për të cilin shtetet anëtare duhet të 
përcaktojnë pragjet e vlerave. 

Direktiva 2006/118/EC kërkon nga shtetet anëtare të përcaktojnë pragjet e vlerave për secilin 
ndotës që mund të përbëj rrezik. Si minimum, nivelet duhet të përcaktohen për ndotësit e 
mëposhtëm: amoniaku, arseni, kadmiumi, kloridet, plumbi, merkuri, sulfatet, trekloretilenin 
dhe tetrakloretenin. Të gjithë ndotësit potencial të sipër-përmendur (plus një numër i atyre 
shtesë) janë përfshirë në Direktivën e Ujit të Pijshëm si kemikale të listuara në pjesën B, 
kështu direktiva 2006/118/EC që mbulon mbrojtjen e ujërave nëntokësore dhe direktiva 
98/83/EC që mbulon kualitetin e ujitë të pijshëm janë plotësisht kompatibile.  

IKSHPK në mënyrë rutinore merr mostra dhe analizon ujërat sipërfaqësore (dmth ujin e 
papërpunuar) deri në një masë të limituar, por koncentrohet kryesisht në ujërat e përpunuar në 
pajtueshmëri me përgjegjësitë e përcaktuar në UA 2/1999 siç është përshkruar më lartë në 
këtë raport në lidhje me ujin e pijshëm. IKSHPK nuk merr mostrat prej ujërave nëntokësore 
në mënyrë të rregullt për arsye praktike.  

Mostrimi dhe analizimi i ujërave nëntokësore në Kosovë është përgjegjësi e MAPH dhe 
implementohet nga KEPA dhe KIHM.  

Mbështetja institucionale për MAPH-në e financuar nga KE-ja dhe autoritetet e baseneve 
ujore (janar 2008 – janar 2010) ka për qëllim të themeloj programet monitoruese të ujit, bazat 
e të dhënave të integruara dhe të asociuara në Sistemin Gjeografik të Informacionit (GIS) për 
menaxhimin dhe kontrollin e resurseve ujore në basenin e lumit Drin, dhe të fuqizoj 
kapacitetin institucional të Departamentit të Resurseve Ujore të Ministrisë së Ambientit dhe 
të Planifikimit Hapësinor si dhe të fuqizoj zhvillimin e Autoritetit të Baseneve Ujore.  

Termat e Referencës së këtij projekti përfshijnë:  

 Themelimi i programit të rrjetit për monitorim të resurseve ujore 
(sipërfaqësore/nëntokësore), në Basenin e Lumit Drin.  

 Termat e referencës për implementimin e programit të rrjetit për monitorim të resurseve 
ujore në Basenin e Lumit Drin.   

 Nuk parashihet ndonjë gërshetim ndërmjet përgjegjësive të IKSHPK-së sa i përket 
monitorimit të ujit të pijshëm dhe përgjegjësive të MAPH/ KEPA/ KIHM për monitorim 
të resurseve ujore dmth kualitetit të ujit të patrajtuar.   

4.5.3. KUALITETI I UJIT SIPËRFAËSOR 
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Direktiva e këshillit 75/440/EEC e datës 16 qershor 1975 ka të bëjë me kualitetin e ujit 
sipërfaqësor që synohet të përdoret për përpunim të tij, dhe direktiva 79/869/EEC që ka të 
bëjë me matjen dhe frekuencën e marrjes së mostrave dhe analizimin e tyre, janë zëvendësuar 
së voni me Direktivën Kornizë të Ujërave. Direktiva Kornizë e Ujërave (2000/60/EC) 
përfshinë minimumin e frekuencave monitoruese për zonat e mbrojtura përshirë pikat ku 
merret uji për përpunim. Këto frekuenca minimale janë dhënë si 4 brenda vitit për komunitet 
që përbëhen nga më pak se 10,000 banorë dhe 12 në vit për komunitetet që përbëhen nga më 
shumë se 30,000 banorë.   

Mostrimi dhe analizimi i ujërave sipërfaqësore në Kosovë është përgjegjësi e MAPH-së dhe 
implementohet nëpërmjet KEPA/ KIHM. IKSHP ndërmerr një monitorim dhe analizim të 
limituar të ujërave sipërfaqësor të papërpunuar të pesë rezervuarëve kryesor  të operuar nga 
kompanitë regjionale të ujësjellësve dhe në pikat ku uji merret prej lumenjve, si në Klinë. 

Rekomandohet më tutje në këtë projekt që si pjesë e një projekti të ardhshëm të financuar nga 
BE-ja për fuqizim insitiucional, duhet të zhvillohen protokollet formale ndërmjet IKSHPK-së 
dhe MAPH-së/ KIHM, komunave me shumicë serbe dhe shtatë KUR-ve, duke përcaktuar 
kështu përgjegjësitë e tyre dhe çështjet e rëndësishme të lidhura me monitorimin e ujit të 
përpunuar dhe të pa-përpunuar.  

5. KORNIZA INSTITUCIONALE PËR KUALITETIN E UJIT TË PIJSHËM  

5.1. INSTITUCIONET KRYESORE TË KOSOVËS TË PËRFSHIRA NË ÇËSHTJET E KUALITETIT 
TË UJIT 
Institucionet kryesore të përfshira në monitorim dhe zbatim të çështjeve të kualitetit të ujit në 
Kosovë janë përshkruar shkurtimisht më poshtë:  

5.1.1. INSTITUTI KOMBËTAR I SHËNDETIT PUBLIK NË KOSOVË  
IKSHPK është organi i Qeverisë së Kosovës përgjegjës për të gjitha çështjet e lidhura 
shëndetin publik, përfshirë “monitorimin dhe zbatimin” e standardeve të ujit të pijshëm në 
Kosovë në pajtueshmëri me kërkesat e Nenit 7 të ligjit për shëndetin publik 2007/02 L78. 

Aktivitetet detale të IKSHPK-së në lidhje me monitorimin e kualitetit të ujit të pijshëm janë 
dhënë në pjesën 5 të udhëzimit administrativ (për shëndetësinë) 2/1999 2/ 1999: “Testimi dhe 
zbatimi i standardeve minimale për kualitetin e ujit të pijshëm”. Instituti është nën pronësinë 
e qeverisë dhe është organ hulumtues dhe mbikëqyrës i shëndetit publik nën kontrollin e 
Ministrisë së Shëndetësisë në Kosovë.  

5.1.2. KOMPANITË REGJIONALE TË UJËSJELLËSVE  
Shtatë kompanitë e ujësjellësve regjional në Kosovë janë formuar, ndërmjet viteve 2002 e 
2006, nga Agjencia Kosovare e Mirëbesimit, një organizatë përgjegjëse për ndërmarrjet 
publike e themeluar nën mandatin e Misionit të KB-ve në Kosovë. Para kësaj periudhe, uji 
është ofruar nga bashkimet e kompanive komunale të ujësjellësve, të cilat kanë qenë rreth 30 
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në numër, të cilat janë konsoliduar në një proces të bashkimit dhe inkorporimit ligjor në 
shtatë kompanitë që operojnë sot19. 

Kompanitë mbesin pronë e shtetit nën kontrollin e Qeverisë së Kosovës nëpërmjet Ministrisë 
së Ekonomisë dhe Financave20. Secila KUR është e regjistruar si ndërmarrje në pronësi 
publike me kapital vetanak në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë. Ato të gjitha janë të 
licencuara për ofrim të ujit të pijshëm nga Zyra e Rregullatorit të Ujit dhe Mbeturinave, e cila 
Zyrë përveç detyrave tjera i përcakton tarifat dhe standardet minimale të përshtatjes së 
kualitetit të ujit me kushtet e licencës. 

Kompanitë gjithashtu kanë marrëdhënie kontraktuale me secilën komunë në regjion. Këto 
marrëveshje janë të nënshkruar si marrëveshje shërbimi të cilat i japin KUR-ve rolin e vetëm 
dhe ekskluziv sa i përket furnizimit me ujë brenda komunës në fjalë dhe i përcaktojnë detyrat 
për secilën palë.  

Secila nga kompanitë udhëhiqet nga Bordet e Drejtorëve të emëruar nga Ministria e 
Ekonomisë dhe Financave dhe menaxhohet në punët e përditshme nga Drejtori Menaxhues. 
Strukturat organizative të kompanive ndryshojnë nga njëra tjera, por zakonisht secila 
kompani ka një Drejtor Financiar dhe një Drejtor Teknik, ku departamenti i këtij të fundit 
është zakonisht përgjegjës për prodhimin e ujit dhe kontrollimin e kualitetit. 

5.1.3. MINISTRIA E AMBIENTIT DHE E PLANIFIKIMIT HAPËSINOR  
MAPH është themeluar në Kosovë në mars të vitit 2002 dhe është Ministria përgjegjëse e 
Qeverisë së Kosovës përgjegjëse për një varg çështjesh të rëndësishme ambientalisitike dhe të 
planifikimit, përfshirë çështjet e resurseve ujore (dmth ujërat e papërpunuar), mbeturinat, 
pyjet, kualitetin e ajrit, menaxhimin e tokave dhe zhvillimin e planifikimit. Ligji aktual i 
ujërave 2004/24 “për menaxhimin, planifikimin, mbrojtjen dhe përgjegjësinë institucionale në 
lidhje me burimet e ujit” tani është në rishikim e sipër nga MAPH për të reflektuar 
ndryshimet e bëra në vitin 2004. Në ligjin aktual nuk ka referenca për monitorimin e 
kualitetit, duke qenë kjo përgjegjësi e IKSHPK-së. 

5.1.4. AGJENCIA KOSOVARE E MBROJTJES SË AMBIENTIT  
KEPA është themeluar në pajtueshmëri me ligjin për mbrojtjen e ambientit të vitit 2003 si një 
institucion brenda MAPH për kryerjen e detyrave administrative, profesionale, hulumtuese 
dhe mbështetëse për shkencën në fushën e mbrojtjes së ambientit. Në lidhje me kualitetin e 
ujit KEPA kryesisht merret me kualitetin e ujit të papërpunuar.  

5.1.5. INSTITUTI KOSOVAR I HIDROMETEOROLOGJISË   
KIHM është themeluar në vitin 2007 nëpërmjet ligjit për aktivitetet hidro-meteorologjike. 
Qëllimi kryesor i saj në bazë të nenit 1 të ligjit është ”të rregulloj çështjet hidro-
meteorologjike dhe mënyrën se si të arrihet kjo”. Ai ka për qëllim të merret me monitorimin e 
rrjedhave të lumenjve dhe gjendjen e ujërave të tyre nëntokësore dmth. ujërave të patrajtuara.  

5.1.6. ZYRA E RREGULLATORIT TË UJËRAVE DHE MBETURINAVE  
                                                
19 Përveç shtatë kompanive regjionale të ujësjellësve, ekzistojnë edhe 5 skema komunale të operuar në nivel 
komunal. Këto janë përshkruar më herët në pjesën 3.4.1. 
20 Përveç Bifurkacionit nga Ferizaj, i cili për shkak të regjionit të vogël të cilit i shërben është nën pronësinë e 
përbashkët të komunave. 
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ZRRUM është themeluar në bazë të rregullores së UNMIK-ut 2004/2009 dhe është 
zëvendësuar me ligjin e Kosovës Nr 03/L-086 in 2008. Komisioni rregullator për ujin dhe 
mbeturinat është themeluar si organ i pavarur në bazë të nenit 137 të Kushtetutës. ZRRUM 
është përgjegjës për rregullimin e aktiviteteve të të gjithë ofruesve të ujit, rregullimin e 
ujërave të zeza dhe shërbimet e kanalizimit në të gjithë Kosovën në pajtueshmëri me ligjin 
prezent.  

ZRRUM gjithashtu është përgjegjës për monitorimin dhe zbatimin e përshtatshmërisë me 
standardet e shërbimit si dhe për licencimin e ofruesve të shërbimeve (dmth për kompanitë 
regjionale të ujësjellësve) si dhe ka pushtetin për vënien e gjobave deri në 50,000 euro për 
ofruesit e shërbimeve nëse uji që e ofrojnë ato “nuk është i përshtatshëm për konsum 
njerëzor”. Këto përgjegjësi të përbashkëta në lidhje me ujin e përpunuar janë formalizuar 
nëpërmjet protokollit ndërmjet IKSHPK-së dhe ZRRUIM-it të nënshkruar në mars 2007. 
Shih pjesën 5.3 të këtij raporti. 

5.2. BASHKËPUNIMI I IKSHPK-SË ME KUR-TË  
IKSHPK ka kontrata të nënshkruar ame të shtatë KUR-të në vitin 2000/2001 e cila përcakton 
kornizën dhe koston për njësi të monitorimit dhe analizimit mostrave të ujit në pajtueshmëri 
me frekuencat dhe parametrat e përcaktuar në UA 2/1999. IKSHPK merr mostrat fizike të ujit 
për të gjitha KUR-të, përveç për Kompaninë e Ujësjellësit Regjional në Prishtinë, e cila merr 
shumicën e mostrave në emër të IKSHPK-së.  

Dy shembuj janë dhënë mëposhtë për të demonstruar nivelin dhe koston aktuale për mostrim 
dhe analizim:  

SHËNIM 5.2A: SHEMBUJ TË MARRËVESHJEVE PËR MARRJE TË MOSTRAVE NDËRMJET 
IKSHPK DHE KUR PRISHTINA  
Kompania e Ujësjellësit Regjional Prishtina 
Kompania e Ujësjellësit Regjional Prishtina furnizon me ujë të përpunuar shtatë komuna në 11 zona të 
ndryshme të furnizimit. Shtatë komunat janë: Prishtina, Fushë Kosova, Podujeva, Lipjani, Obiliqi, 
Drenasi dhe Shtimja.  

Regjimi ditor i marrjes së mostrave:  
Mostrat e ujit të papërpunuar merren nga rezervuarët e Batllavës dhe Badovcit, nga fusha e puseve 
Korni në Fushë Kosovë dhe nga fusha e puseve lokale në Obiliq.  

Mostrat e ujit të trajtuar merren nga 10-18 pika të përcaktuara në rrjetin për qytetin e Prishtinës 
(paralelisht me mostrat që merren nga stafi i IKSHPK-së)  

Regjmi javor i marrjes së mostrave  
Mostrat e ujit të papërpunuar merren nga fusha e puseve në Drenas/ Lipjan (dhe disa të tjera nga 
ujësjellësit e komuniteteve, përfshirë edhe ato të minoritetit serb)  

Mostrat e ujit të përpunuar merren prej rezervuarëve të mëdhenj dhe prej fabrikave kryesore të ujit.  

Regjimi mujor i mostrave  
Mostrat e ujit të papërpunuar merren nga rezervuarët e Batllavës dhe Badovict  

Regjimi i marrjes së mostrave, për cdo tre muaj  
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Mostrat e ujit të papërpunuar merren në Albanik, Badovc, Obiliq dhe te Kroni 

Kontrata ndërmjet IKSHPK-së dhe KUR Prishtina: 
Kontrata aktuale ndërmjet IKSHPK-së dhe KUR Prishtina është nënshkruar me 18 janar 2000 dhe 
është amandamentuar me 30 korrik 2000, ajo mbulon frekuencën e mostrimit dhe kostot që duhet të 
paguhen nga KUR Prishtina për IKSHPK-në për të ofruar këtë shërbim.  

Kostoja e analizimit të çdo mostre nga rrjeti është 5 euro (zakonisht janë 285 mostra në muaj) derisa 
kostoja për marrje të mostrave dhe analizim të tyre nga rezervuarët dhe fabrikat e përpunimit të ujit 
është 25 euro për mostër. 

KUR Prishtina ka kërkuar kohëve të fundit ta rishikoj kontratën aktuale me IKSHPK.  

 
SHËNIM 5.2B: SHEMBULL I MARRËVESHJES PËR MARRJE TË MOSTRAVE NDËRMJET 
IKSHPK-SË DHE KUR HIDRODRINIT:  
Kompania e Ujësjellësit Regjional Hidrodrini (Pejë) 
Kompania e ujësjellësit regjional Hidrodrini furnizon me ujë të përpunuar 5 komuna nëpërmjet nëntë 
zonave të furnizimit.  

Marrja e mostrave dy here në jave  
1. Qyteti i Pejës (10 mostra bakteriologjike dhe 4 kimike përfshirë burimet (çdo të Hënë) dhe 9 
bakteriologjike dhe 4 kimike, përjashtuar burimeve (të enjteve)  

Marrja e mostrave çdo dy jave  
Istogu: 14 mostra bakteriologjike dhe 8 kimike  

Klina: 14 mostra bakteriologjike dhe 8 kimike  

Marrja e mostrave për çdo muaj  
Deçani: 8 mostra bakteriologjike dhe 4 kimike  

Juniku: 4 mostra bakteriologjike dhe 2 kimike  

5.3. BASHKËPUNIMI AKTUAL NDËRMJET IKSHPK-SË DHE ZRRUM-IT  
Udhëzimi administrativ 2/1999 i lejon IKSHPK-së të ndërmarrë veprime korrigjuese 
obligative mbi ofruesit e ujit të pijshëm dhe përcakton marrëveshjet për vënien e gjobave 
financiare. Megjithatë, një rregullore e mëvonshme e UNMIK-ut 20004/49 (që është 
zëvendësuar më vonë me ligjin e Kosovës Nr. 03/L-086 in 2008) i jep Zyrës së Rregullatorit 
të Ujërave dhe Mbeturinave, pushtetin që të imponoj vënien e dënimeve (gjobave) deri në 
50,000 euro për Ndërmarrjet në Pronësi Publike (NPP) në rast të furnizimit të popullsisë me 
ujë “të papërshtatshëm për pije”. Këto përgjegjësi të përbashkëta rregullative janë formalizuar 
nëpërmjet një protokolli ndërmjet IKSHPK-së dhe ZRRUM-it në mars 2007.  

Duhet të vihet në pah se IKSHPK dhe ZRRUM duhet ta vazhdojnë bashkëpunimin për 
çështjet e kualitetit të ujit të pijshëm. ZRRUM përgatitë një raport vjetor të performancës në 
të cilin raportohet performanca e shtatë kompanive të ujësjellësve regjional, duke e krahasuar 
me performancën e viteve të kaluar, duke u bazuar në një numër treguesish përfshirë edhe 
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numrin e dështimit të mostrave për 1000 mostra të marra, të dhëna këto të marra nga 
IKSHPK. Ky është një shembull i mirë i vazhdimit të bashkëpunimit ndërmjet palëve 
kryesore në sektorin e ujërave në Kosovë. 

Raporti vjetor i preformancës i ZRRUM-it për kompanitë regjionale të ujësjellësve i 
publikuar në korrik 2009, i cili përmban të dhëna për vitin 2008, demonstron një përmirësim 
të vogël të vazhdueshëm vit pas viti në sektorin e përshtatshmërisë në kualitetin e ujit të 
pijshëm. Megjithatë, duhet të vihet në pah se të dhënat në dispozicion nga IKSHPK i 
referohen kryesisht përshtatshmërisë me UA 2/1999 për parametrat bakteriologjik (jo kimik).  

Tabela e mëposhtme përmbledh nivelet e përshtatshmërisë për parametrat bakteriologjik dhe 
kimik me standardet aktuale të Kosovës për kualitetin e ujit të pijshëm, për vitin 2008 si dhe 
ofron të dhëna të ngjashme për vitin 2007. Mund të shihet ka pasur një përmirësim të vogël 
bakteriologjik në vitin 2008 krahasuar me vitin 2007 dhe një devijim të vogël sa i përket 
kualitetit kimik (bazuar vetëm në disa parametra dhe një numër relativisht të vogël të 
mostrave).  

TABELA 5.3: KRAHASIMI I DËSHTIMEVE TË KUALITETIT TË UJIT PËR VITET 2007 DHE 2008  
Kompania Dështimet në testet bakteriologjike  Dështimet në testet kimike  

 2007 2008 2007 2008 
Prishtina 1.6% 1.4% 0.0% 0.0% 
Prizren 8.8% 4.8% 4.1% 4.8% 
Peja 6.4% 7.9% 7.3% 5.2% 
Mitrovica 1.4% 1.4% 9.2% 5.7% 
Gjakova 0.2% 0.0% 0.0% 0.4% 
Gjilani 4.0% 1.7% 0.0% 0.0% 
Ferizaj 5.7% 9.2% 0.0% 7.1% 
Totali 3.4% 3.0% 2.9% 3.3% 

 

5.4. BASHKËPUNIMI ME INSTITUCIONET TJERA  
Ekziston vetëm një bashkëpunim i limituar formal ndërmjet IKSHPK-së dhe institucioneve 
tjera (MAPH/ KEPA /KHIM) që janë përgjegjëse për aspektet tjera të kualitetit të ujit edhe 
pse vazhdon bashkëpunimi në baza joformale.  

Aktualisht IKSHPK-ja nuk monitoron kualitetin e ujit të pijshëm për katër komunat me 
shumicë serbe për arsye praktike.  

Më tutje në këtë raport rekomandohet që si pjesë e një projektit për fuqizim institucional të 
financuar nga BE-ja, të zhvillohen protokollet formale ndërmjet IKSHPK-së dhe MAPH/ 
KHIM, komunave me shumicë serbe dhe shtatë kompanive të ujësjellësve regjional, për të 
përcaktuar përgjegjësitë e secilit institucion, çështjet e rëndësishme që janë të lidhura me 
monitorimin e kualitetit të ujit të papërpunuar dhe të përpunuar.  

6. IKSHPK-JA  – VLERËSIMI I KAPACITETIT EKZISTUES  

6.1. IKSHPK – STRUKTURA E ZYRËS QENDRORE DHE E ZYRAVE REGJIONALE  
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IKSHPK është e përbërë prej zyrës kryesore që ka laborator relativisht të pajisur mirë në 
Prishtinë, e që është e vendosur në kompleksin spitalor në Prishtinë, së bashku me zyrat 
regjionale të IKSHPK-së që gjinden në gjashtë qytetet kryesore të Kosovës: Peja, Prizren, 
Mitrovica, Gjakova, Ferizaj dhe Gjilani. IKSHPK kryen një numër të caktuar të funksioneve 
të mbikëqyrjes së shëndetit publik si të ushqimit, gjakut/urinës, ajrit dhe standardeve të 
kualitetit të ujit, si dhe mbikëqyrjen e shpërndarjes së disa sëmundjeve të transmetueshme në 
të gjithë Kosovën. Zyra kryesore e IKSHPK-së në Prishtinë është e përbërë prej pesë 
departamenteve kryesore operacionale të përbërë nga: ekologjia humane, mjekësia sociale, 
epidemiologjia, mikrobiologjia dhe sistemi i informimit shëndetësor, me një laborator të 
përbashkët për matjen e parametrave mikrobiologjik, organik dhe inorganik në ushqim, 
gjak/urinë dhe ujin pijshëm.  

IKSHPK udhëhiqet nga profesor Naser Ramadani. Instituti i raporton në baza të rregullta 
Ministrit të Shëndetësisë, Dr. Alush Gashit, nëpërmjet profesor Ramadanit.  IKSHPK ka 
marrë një asistencë teknike të konsiderueshme dhe pajisje nga një numër i donatorëve pas 
konfliktit të vitit 1999, veçanërisht ka marrë mbështetje nga OBSH-ja, por niveli i 
mbështetjes teknike dhe financiare ka shkuar duke rënë dhe tani është shumë i limituar.  

Departamenti i Ekologjisë Humane të IKSHPK-së është përgjegjës inter alia për mbikëqyrjen 
e kualitetit të ujit të pijshëm dhe kryerja aktivitete të lidhura me ujin është përgjegjësi e Dr 
Burbuqe Nushi-Latifi (e cila ka shumë pak resurse tjera profesionale dhe administrative në 
dispozicion). Departamenti i Ekologjisë Humane i ka tri përgjegjësi kryesore në lidhje me 
ujin:  

 Mbikëqyrja e kualitetit të ujit të pijshëm (që mbulon të gjithë ujësjellësit 
publik, ujësjellësit e komunitetit dhe ujin e ambalazhuar në Kosovë)  

 Toksikologjinë 
 Sanitarinë 

 
Zyrat regjionale të IKSHPK-së / laboratorët kanë gjithashtu një strukturë të njëjtë me 5 
departamente, përfshirë edhe Departamentin e Ekologjisë Humane me përgjegjësi regjionale 
të njëjta si ato të sipërpërmendura.  

Zyrat regjionale të IKSHPK-së funksionojnë si qendra të zyrave regjionale në terren për të 
gjitha çështjet e lidhura me shëndetin publik dhe i raportojnë zyrës qendrore të IKSHPK-së 
në Prishtinë.  

Organografi i IKSHPK-së i cili tregon strukturën e departamenteve dhe aktivitetet kryesore të 
ndërmarra është dhënë figurën e faqes në vijim:  



 

FAQE 31 STUDIMI I FIZIBILITETIT 

FIGURA 6.1: STRUKTURA EKZISTUESE E IKSHPK  

 

 

6.2. MARRJA E MOSTRAVE DHE ANALIZIMI I UJIT TË PIJSHËM NGA IKSHPK  
Aktualisht, mostrat e ujit të papërpunuar21 dhe të përpunuar merren prej ujësjellësve publik 
(dhe të komunitetit) në gjashtë regjione nga stafi regjional i zyrave të IKSHPK-së në bazë të 
frekuencës së përcaktuar në UA 2/1999, pjesa 4. Mostrat ujore analizohen në laboratorët e 
zyrave regjionale për parametrat bazik (si E-coli, pH, turbiditeti, klori residual, etj) apo 
dërgohen në laboratorin qendror të IKSHPK-së në Prishtinë për analiza të mëtutjeshme të 
limituara kimike (si për plumb, sulfate, etj). Shënim: Standardet aktuale të Kosovës mbulojnë 
mjaft gjerësisht çështjet mikrobiologjike, por mbulojnë vetëm një numër të limituar të 
parametrave fiziko-kimik (si metalet e rënda përfshirë (plumbin)), dhe faktikisht nuk ka 
parametra organik22 të përfshirë në standardin aktual për ujin e pijshëm krahasuar me 
Direktivën e Ujit të Pijshëm 98/83/EC23. 

Për mëtutje, disa parametra kimik të listuara në standardet aktuale për kualitetin e ujit të 
pijshëm, si fenolet dhe disa të tjera nuk janë të vendosura në listë por janë potencialisht të 
rëndësishme (si merkuri, benzeni, nikeli, pesticidet, cianidet etj), dhe nuk mund të analizohen 
në Kosovë për shkak të kufizimeve teknike të pajisjeve analitike në dispozicion. Për pasojë, 
mostrat e ujit duhet të dërgohen në laboratorët më mirë të pajisur në rajon (si në Shkup) nëse 

                                                
21 Marrja e mostrave dhe testimi i ujit të patrajtuar  nga IKSHPK është e limituar në burimet ku uji merret për 
pije si në rezervuarët e mëdhenj (psh në Gazivodë, Batllavë, Badovc, Radoniq, etj) si dhe në vendet ku uji 
merret për trajtim nga lumenjtë (psh në Klinë)  
22 Fenolet dhe detergjentet janë referuar në Listën Periodike B parametrat fiziko-kimik, por nuk ka limite parametrike të 
dhëna në UA aktual 2/1999 për standardet e kualitetit të ujit të pijshëm.  
23 Standardet evropiane për kualitetin e ujit të pijshëm të aplikueshme në të gjitha Shtet Anëtare janë të bazuara në 
Udhëzimet për kualitetin e ujit të pijshëm të OBSH-së (edicioni i dytë, 1993).  
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është e nevojshme, ku janë në dispozicion pajisjet e tilla analitike, kështu krijojnë një kosto 
shtesë për IKSHPK-në dhe rezultojnë në vonesa në marrjen e rezultateve.  

Në një muaj tipik (p.sh. në Prill 2008), zyra regjionale e IKSHPK-së në Pjeë ka marrë mostra 
dhe ka kryer analiza për 170 mostra ujore, përfshirë këtu 120 mostra bakteriologjike dhe 50 
mostra kimike nga rrjeti si dhe 9 mostra bakteriologjike dhe kimike nga burimet ujit të 
papërpunuar. Një përmbledhje e të gjitha mostrave kimike dhe bakteriologjike të marra nga 
IKSHPK në pajtueshmëri me standardet aktuale të ujit të pijshëm, për ujësjellësit e KUR-ve 
është dhënë në tabelën A1.1 në Annex 1. 

Në mënyrë tipike (p.sh. për Pejën) mostrat ujore mblidhen dy apo tri herë në javë nga pjesë të 
ndryshme të rrjetit dhe në burime. Analizimi bazik (i limituar) bëhet në laboratorët e zyrave 
regjionale, derisa mostrat në mënyrë rutinore dërgohen në Prishtinë për analiza të 
mëtutjeshme (por të limituara).  

Duhet të vihet në pah se për shkak të pajisjeve joadekuate analitike kimike në IKSHPK, 
vetëm disa parametra kimik që janë të listuar në standardet aktuale të Kosovës testohen 
aktualisht në mënyrë rutinore.   

6.3. PAJISJET DHE OBJEKTET AKTUALE  

6.3.1. PAJISJET EKZISTUESE ANALITIKE (IKSHPK PRISHTINË)  
Pajisjet analitike ekzistuese që gjenden në laboratorin e IKSHPK-së në Prishtinë, që 
shfrytëzohen për ujin e pijshëm janë dhënë më poshtë:  

Për parametrat mikrobiologjik   

Laboratori qendror mikrobiologjik i IKSHPK-së shfrytëzon filtrimin membranor për matjen 
rutinore të parametrave mikrobiologjike.  

Për parametrat inorganik  

Laboratori qendror i IKSHPK-së ka pajisjet analitike bazike të njëjta sikurse edhe gjashtë 
laboratorët regjional të IKSHPK-së për analizat rutinore kemikale. Megjithatë, laboratori 
gjithashtu posedon dy Spektrofotometra me absorbim atomik (AAS), me një dritë me një 
kaldajë. Megjithatë, instrumenti i kaldajës, shfrytëzohet ekskluzivisht për matjen e nivelit të 
plumbit në gjakun e njerëzve dhe nuk është në dispozicion për monitorim rutnior të kualitetit 
të ujit. Instrumenti i kaldajës është i vjetër por është ende në gjendje të mirë dhe funksional. 
Çështjet kryesore të mëdha për sa i përket pajisjeve analitike në dispozicion për analiza 
organike dhe inorganike në IKSHPK Prishtinë janë përmbledhur në tabelën 6.3.1 mëposhtë 

Laboratori i IKSHPK-së aktualisht nuk është në gjendje të matë katër parametra të 
rëndësishëm të metaleve të rënda të përfshira në Aneksin 1 pjesa B e Direktivës së Ujit të 
Pijshëm:   

 Merkuri  
 Seleni  
 Arseni  
 Antimoni 
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Laboratori kryesor i IKSHPK-së gjithashtu ka një spektrofotometër UV/VIS, por ai 
shfrytëzohet ekskluzivisht për analizimin e mostrave të gjakut dhe të urinës dhe për 
momentin nuk shfrytëzohet për analizimin e mostrave jo-organike të ujit të pijshëm.  
 
Për parametrat organik   

Laboratori qendror i IKSHPK-së ka kromatografët e gaztë (GC) dhe të lëngët (LC). 
Kromatografi i gaztë ka një detektor të jonizimit të kaldajës (FID) por IKSHPK nuk ka 
aktualisht Gas Chromatograph Mass Spectrometer (GC-MS). Stafi i laboratorit janë duke 
punuar me metoda kromatografike por nuk kanë ende të dhëna të gatshme. Kromatografi i 
gaztë i IKSHPK-së është zëvendësuar kohëve të fundit me financimin e Qeverisë së Kosovës, 
me një Kromatograf të gaztë të ri plus FID dhe një pajisje për auto-mostrim. Megjithatë, deri 
më tani nuk është ofruar ndonjë Mass Spectrometer (komponenti më i shtrenjtë) për shkak të 
pamundësive buxhetore të IKSHPK-së.  

Në praktikë, laboratori qendror i IKSHPK-së në Prishtinë nuk është në gjendje të 
përcaktoj nëse ndonjë parametër organik i Pjesës B të Aneksit 1 kërkohet në limitin e 
detektimit. Në mënyrë specifike instrumentet e laboratorit të IKSHPK-së nuk mund të 
analizojnë prezencën e pesticideve apo trehalometanëve (THM-ve24). 

Pajisjet kryesore analitike të IKSHPK-së në Prishtinë për analizimin e parametrave organik 
dhe inorganik në ujë janë përmbledhur më poshtë:  

TABELA 6.3.1: LABORATORI QENDROR I IKSHPK-SË – PAJISJET EKZISTUESE ANALITIKE KIMIKE  
Komponenti Sasia Teknika 

analizuese 
Viti i prodhimit të 
pajisjeve  

Kualiteti i pajisjes  

1 Furnace AAS Varian 2002 Në gjendje mesatare, 
kryesisht përdoret për 
analizimin e metaleve të 
rënda (plumbin) në gjak e 
urinë dhe jo në ujin e 
pijshëm.  
NUK SHFRYTËZOHET 
PËR UJIN E PIJSHËM  

Pajise organike 

1 Flame AAS UNICAM 929 
1995 

I vjetër, funksionon ende 
por vështirë të gjenden 
pjesët rezervë, ka 
sensitivitet të dobët/ limit të 
detektimit.  

Pajisje organike 1 Gas  
Kromatograf me 
FID 

Trace 2000 series 
supplied by 
Thermoquest 
Instruments 
(2001) 

I vjetër, sensitivitet të dobët 
/ limit të detektimit. Tani 
redundant, shih më poshtë. 
NUK SHFRYTËZOHET  

 1 Kormatograf i 
lëngët me  
Performancë të 
lartë  

GBC LC 1200 
(2001) 

HLPC i vjetër me UV 
detektor 
NUK PËRDORET  

                                                
24 THM-të janë potencialisht kancerogjene, ato janë bashkë-produkt prezent në ujërat e përpunuara si pasojë e 
praktikës mjaft të përhapur në Kosovë të paraklorimit të ujit të papërtuar me turbiditet të lartë. 
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 1 Kormatograf i 
lëngët me  
performancë të 
lartë 

Knauer HPLC i ri me UV detektor. 
Përdoret vetëm për 
analizim të ushqimit. NUK 
SHFRYTËZOHET PËR 
UJIN E PIJSHËM  

6.3.2. PAJISJET ANALITIKE EKZISTUESE (ZYRAT REGJIONALE TË IKSHPK-SË)  
Laboratorët regjional të IKSHPK-së marrin mostrat dhe analizojnë parametrat bazik 
bakteriologjik dhe fiziko-kimik. Laboratorët regjional të IKSHPK-së në përgjithësi janë të 
pajisur mirë (nga donatorët e mëhershëm OBSH/AER?IRC) për të matur parametrat 
bakteriologjik dhe fiziko-kimik.  

6.3.3. PAJISJA ME KOMPJUTER (IKSHPK PRISHTINË)   
Pajisja aktuale me kompjuter në përgjithësi është adekuate. Megjithatë, shumica e komjutërve 
ekzistues që janë në shfrytëzim nga IKSHPK janë dhënë nga donatorët e mëhershëm si pjesë 
e asistencës (p.sh nga OBSH/AER/IRC) 4-5 vite më parë dhe tani janë mjaft të vjetër dhe nuk 
mund të operojnë me softuerët më të ri.  

6.3.4. PAJISJA ME KOMPJUTER (ZYRAT REGJIONALE TË IKSHPK-SË)   
Shumica e kompjuterëve në zyrat regjionale të IKSHPK-së edhe pse të ofruara nga donatorët 
më përpara (si OBSH/AER/IRC) kryesisht të vjetër 4-5 vjet, tani janë në përgjithësi të 
vjetruar edhe pse janë mirë të mirëmbajtur  dhe ende funksional por nuk mund të operojnë 
softuerët e rijnë komercial.  

6.3.5.  AUTOMJETET EKZISTUESE (PRISHTINË)  
IKSHPK operon me një park mjaft të madh të automjeteve (shumica e të cilëve mjaft të 
vjetër) përfshirë edhe disa 4 x 4 për qëllime operacionale, këto automjetet javë të vendosura 
në zyrën qendrore të IKSHPK-së në Prishtinë apo në gjashtë zyrat regjionale. Megjithatë, 
aktualisht nuk ka automjete të IKSHPK-së të dedikuara për kryerjen e detyrave të përcaktuar 
në pjesën 7.4.1. Kjo është veçanërisht brengosëse në rast të ndonjë incidenti/ndodhie me 
kualitetin e ujit e cila do të kërkonte pjesëmarrje urgjente të personelit të caktuar të IKSHPK-
së.  

6.3.6. AUTOMJETET EKZISUTESE (ZYRAT REGJIONALE TË IKSHPK-SË)   
Automjetet e IKSHPK-së (Lada-t) të cilat i janë dhënë IKSHPK-së nëpërmjet kontributeve të 
donatorit OBSH-së në vitin 2000, për kryerjen e aktiviteteve rutionore  si mbledhjen e 
mostrave për dërgimin në zyrat regjionale të IKSHPK-së, janë përfundimisht në fundit e jetës 
së tyre apo veçse janë shkatërruar dhe që të gjitha ka nevojë për zëvendësim urgjent.  

7. VLERËSIMI I NEVOJAVE TË ARDHSHME TË IKSHPK-SË NË LIDHJE ME 
DIREKTIVËN  

7.1. MARRJA E MOSTRAVE DHE ANALIZIMI: OPSIONET E MUNDSHME PËR TË ARDHMEN NË 
IKSHPK  
Aranzhimet aktuale  në Kosovë për monitorimin e kualitetit të ujit të furnizuar nga kompanitë 
regjionale të ujësjellësve, në pajtueshmëri me UA 2/1999, kanë rezultuar në marrjen e 
mostrave dhe analizimin e parametrave “bazik” të ujit (kryesisht parametrat bakteriologjik) 
nga gjashtë zyrat regjionale të IKSHPK-së. Laboratori kryesor i IKSHPK-së në Prishtinë 
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merr mostrat dhe analizon parametrat bazik për regjionin e Prishtinës. Përveç kësaj, laboratori 
inorganik dhe organik në Prishtinë shërben si një “qendër e ekselencës” për analiza 
inorganike dhe kimike organike (të limituara) të ujit të pijshëm në të gjithë Kosovën. Shtatë 
kompanitë regjionale të ujësjellësve gjithashtu marrin disa mostra dhe kryerjen disa analiza 
në laboratorët e tyre25, ku kryesisht kontrollojnë përshtatshmërinë bakteriologjike për qëllime 
operacionale (p.sh. turbiditeti, ngjyra, klori residual dhe niveli i alumin sulfatit).   

Ekzistojnë disa opsione alternative për menaxhimin e marrjes së mostrave dhe analizimit të 
kualitetit të ujit të pijshëm në Kosovë në të ardhmen, të cilat opsione janë konsideruar 
shkurtimisht më poshtë:  

Opsioni 1: Gjashtë laboratorët regjional të IKSHPK-së të marrin mostrat dhe të bëjnë 
analizat në regjionet e tyre. Ky opsion nuk konsiderohet se është efektiv sa i përket kostos së 
tij për shkak të territorit të vogël të Kosovës dhe nevojës për pajisje analitike në të gjithë 
laboratorët regjional me pajisje relativisht të shtrenjta për analiza inorganike dhe organike si 
dhe për kontroll të kualitetit.  

Opsioni 2: Kompanitë e ujësjellësve regjional të marrin direkt mostrat dhe të bëjnë analizat e 
tyre në regjionin përkatës. Ky opsion nuk konsiderohet se ka kosto efektive për shkak të 
arsyeve të njëjta të përmendura më lartë për gjashtë zyrat regjionale të IKSHPK-së. Për 
mëtutje, nga IKSHPK kërkohet që të auditoj analizat dhe procedurat e përdorura në laborator, 
si dhe ekziston rreziku që konsumatorët ta humbin besimin që aktualisht e kanë në IKSHPK.  

Opsioni 3: Të gjitha mostrat e marra dhe analizimi të bëhet në disa laborator privat në 
Kosovë. Aktualisht në Kosovë nuk ka ndonjë laborator privat që është në gjendje të ofroj këto 
shërbime. Për mëtutje, do të kërkohet që IKSHPK-ja t’i auditoj analizat dhe procedurat e 
laboratorit, gjithashtu ekziston rreziku që konsumatorët ta humbin besimin që aktualisht e 
kanë në IKSHPK.  

Konkludim: Aranzhimet aktuale për marrjen e mostrave dhe analizimin e ujit të pijshëm që 
ofrohet nga shtatë kompanitë e ujësjellësve regjional në Kosovë është e mundshme të 
vazhdojnë për një të ardhshme të parashikueshme dhe në mënyrë adekuate reflektojnë 
territorin dhe kërkesat në sektorin e ujërave në Kosovë në lidhje me marrjen e mostrave dhe 
analizimin e tyre. Konsolidimi i laboratorit kimik me instrumente analitike dhe ekspertizë në 
një vend (si Prishtina) për momentin, është një opsion i qartë i preferueshëm, i cili duhet të 
vazhdohet më tutje në të ardhmen. Rekomandimet që bëhen tutje në këtë raport për 
instrumente shtesë laboratorike për analizimin e parametrave inorganik dhe organik në 
pajtueshmëri me kapacitetin e laboratorit në IKSHPK dhe në kompanitë regjionale të 
ujësjellësve.  

7.2. LEGJISLACIONI I RI PËR QË DO TA ZËVENDËSONTE UA 2/1999  
Standardet aktuale të kualitetit të ujit dhe çështjet tjera në lidhje me kualitetin e ujit janë 
përcaktuar me UA 2/1999. Ky udhëzim më lartë në këtë raport është konsideruar si i vjetruar 
dhe që nuk i mbulon në mënyrë adekuate të gjithë parametrat dhe limitet e përcaktuar me 
Direktivën e Ujitë të Pijshëm 98/83/EC, apo nuk i mbulon në mënyrë adekuate disa kërkesa 
të rëndësishme të Direktivës. Çështjet e mëposhtme duhet të adresohen plotësisht dhe duhet 
të propozohen në legjislacionin  e ri për kualitetin e ujit të pijshëm në Kosovë, i cili duhet të 
nxirret pas konsultimit të Qeverisë me kontribuuesit kryesor në sektorin e ujit dhe konsultimit 
me publikun:  

                                                
25  Kualiteti i laboratorëve me te cilët operojnë KUR-te dallojnë shumë ndërmjet tyre – shih pjesën 14.  
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7.2.1. NENET E DIREKTIVËS   
Në bazë të direktivës kërkohet që 19 nene të rishikohen me kujdes dhe të transpozohen, nëse 
është e nevojshme në legjislacionin e ri për kualitetin e ujit në Kosovë. Në veçanti shkalla 
kohore për arritjen e përshtatshmërisë së plotë (apo pothuajse të plotë26) nga kompanitë 
regjionale të ujësjellësve duhet të jetë reale dhe duhet të marrë në konsideratë nevojat për 
investime të konsiderueshme kapitale nga kompanitë e ujësjellësve në infrastrukturë të re apo 
të rehabilituar, siç përshkruhet tutje në këtë raport. Disa “derogime” kohore për disa 
parametra kimike (si THM-të) gjithashtu duhet të përfshihen në legjislacion në mënyrë që të 
lejohet kohë e mjaftueshme për implementimin e investimeve të mardha.  

7.2.2. STANDARDET E KUALITETIT TË UJIT/ FREKUENCA E MONITORIMIT  
Parametrat bakteriologjik, kimik dhe indikator si dhe limitet e tyre duhet të përshtatën 
plotësisht me limitet maksimale të përcaktuar në Direktivë  

 Çfarëdo parametri apo limiti parametrik nacional shtesë i rëndësishëm për Kosovën 
nevojitet të përfshihet në legjislacion (p.sh limitet maksimale dhe minimale për klorin 
residual, etj)  

 Kontrolli minimal dhe frekuenca e monitorimit auditues i përcaktuar në tabelën B1 të 
Direktivës për ujësjellësit e pompuar dhe në tabelën B2 për ujin e ambalazhuar duhet të 
transpozohet plotësisht.  

7.2.3. TEKNIKAT ANALIZUESE DHE AKREDITIMI I LABORATORËVE TË IKSHPK-SË  
Teknikat laboratorike që duhet të përdoren nga IKSHPK për analizimin e parametrave 
bakteriologjik të vendosura në Pjesën A të direktivës duhet të jenë në pajtueshmëri të plotë 
me Aneksin III të Direktivës. 

 Zgjedhja e teknikave analizuese për parametrat kimik të listuar në Pjesën B të Direktivës 
dhe për parametrat Indikator të listuar në pjesën C të direktivës është e lirë dhe nuk 
specifikohet në Direktivë, që do me thënë janë përgjegjësi e secilit “Shtet Anëtar” të 
vendosë për to. Megjithatë teknikat që duhet të adoptohen nga IKSHPK duhet të jenë në 
pajtueshmëri me vërtetësinë, precizitetin dhe limitet e detektimit të përcaktuara në 
Aneksin III për secilin parametër. Në praktikë karakteristikat e performancës të 
specifikuar në Direktivë nënkuptojnë që kualiteti i lartë është mbajtur dhe operuar nga 
instrumentet analitike në mënyrë që t’i mundësojnë IKSHPK-së të jetë në gjendje të arrij 
nivele të larta të performancës së specifikuar.  

 Direktiva kërkon që cilido laborator në të cilin analizohen mostrat të ka “një sistem të 
kontrollit të kualitetit analitik”. Kjo në përgjithësi do të thotë që laboratorët e IKSHPK-së 
do të kërkohet të akreditohen nga një institucion i njohur ndërkombëtarisht si osh ISO.   

7.2.4. MIRATIMI I MATRIALEVE TË REJA NË KOTAKT ME UJIN  
Direktiva përfshinë një kërkesë për miratimin e të gjitha materialeve dhe produkteve të reja 
në kontakt me ujin nga një organ përgjegjës i nominur nga Shteti Anëtar (p.sh IKSHPK). Për 
këtë arsye, legjislacioni i ri i propozuar për kualitetin e ujit duhet të përfshijë dispozitën që 
IKSHPK duhet që formalisht të miratoj këto materiale dhe produkte. 
 
 

                                                
26 Përshtatshmëria 100% nuk arrihet asnjëherë në praktikë për shkak të numrit të madh të mostrave të kërkuara 
për analizim.  
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7.2.5. RAPORTIMI VJETOR PUBLIK I PERFORMANCËS SË KUALITETIT TË UJIT  
Aktualisht nuk ka obligime për IKSHPK-në të publikoj rezultatet e analizimit të kualitetit të 
ujit, derisa Direktiva (neni 13) kërkon që “konsumatorëve duhet të iu jepen informata 
adekuate dhe me kohë për kualitetin e ujit që synohet të përdoret për pije”. Në këtë mënyrë 
duhet të vendoset një dispozitë në legjislacionin kosovar në bazë të së cilës do të kërkohet 
nga IKSHPK që të përgatis një raport detal vjetor27 për kualitetin e ujit të pijshëm në të gjithë 
Kosovën, i cili raport do të mbulonte:  

 Ujin e furnizuar nga secila prej shtatë kompanive regjionale të ujësjellësve bazuar në 
zonën e furnizimit (aktualisht janë rreth 37 zona të ndara të shërbimit në vendet ku 
operojnë KUR-të)  

 Ujin e furnizuar në pesë zonat tjera të vogla të furnizimit që menaxhohen nga komunat; 
Leposaviqi, Zubin Potoku, Shtërpca, Hani i Lezit dhe Novobërda (deri në kohën kur këto 
nuk integrohen në KUR-të adekuate në pajtueshmëri me kërkesat e Qeverisë së Kosovës). 

 Furnizuesit e vegjël të komunitetit (prej të cilëve rreth 88028 nuk kanë trajtim apo klorim 
dhe janë në rrezik për kontaminim bakteriologjik)  

 Ujin e ambalazhuar (ekzistojnë përafërsisht 12 furnizues me ujë të ambalazhuar në 
Kosovë).  

7.2.6. UDHËZIMET PËR LEGJISLACIONIN E RI  
Udhëzimet detale jo-obligative29 për shfrytëzim nga kompanitë e ujësjellësve apo IKSHPK-së 
për të ndihmuar në interpretimin e legjislacionit të ri për kualitetin e ujit duhet të që të 
eliminojnë keqkuptimet dhe interpretimet e ndryshme.  

7.2.7. FURNIZUESIT ME UJË TË KOMUNITIT  
Aktualisht i gjithë uji i pijshëm në Kosovë monitorohet nga IKSHPK në pajtueshmëri me 
kërkesat e UA 2/1999. Direktiva e ujit të pijshëm thekson që “Shtetet Anëtare” mund të 
përjashtojnë ujin që synohet të përdoret për konsum njerëzor nga burimet individuale që 
ofrojnë më pak se 10 m3 ujë në ditë si mesatare apo që i shërbejnë më pak se 50 personave, 
përveç nëse ky ujë shërbehet për aktivitete komerciale apo publike. Është përgjegjësi e 
Qeverisë së Kosovës të vendosë për politikën e avancimit të këtyre furnizuesve të komunitetit 
përfshirë edhe lidhjen e shumicës30 së tyre në rrjetin publik të pompuar të themi në rreth 15-
20 vitet e ardhshme. Si pjesë e kësaj politike, duhet të vendoset edhe të implementohet 
politika e mbikëqyrjes së kualitetit të ujit të këtyre furnizuesve të vegjël të komunitetit nga 
IKSHPK-ja. Praktika e mirë (p.sh në Skoci) është që të adoptohet qasja e bazuar në risk për të 
hetuar furnizuesit e vegjël të komunitetit dhe të analizohen në mënyrë rutinore parametrat e 
listuar në Pjesën A të  Direktivës të themi për një vit, por  ë analizohen një nivel i reduktuar i 
parametrave kimik.  

7.2.8. UJI I AMBALAZHUAR   
Legjislacioni i ri i propozuar për kualitetin e ujit të pijshëm nevojitet ta përfshijë një dispozitë 
për kontrollim dhe monitorim auditues të kualitetit të ujit të ambalazhuar që prodhohet dhe 

                                                
27  Si shembuj të shihen raporti vjetor i NIDWI për kualitetin e ujit të pijshëm në Irlandën e Veriut dhe raportin 
vjetor të ZRRUM-it për performancën e kompanive regjionale të ujësjellësve.  
28 Në bazë të CDI – shih pjesën 3.4 
29 Një shembull i udhëzimeve është përgatitur nga DWI në vitin 2000, si pjesë e mbështetjes së draft 
rregulloreve të reja për kualitetin e ujit për Angli dhe Uells.  
30 Nuk është e parashikueshme/ ekonomike të lidhen të gjithë qytetarët me furnizuesit publik pasi që shumë 
fshatra janë të vendosura në zona shumë të larta shumë larg prej gypave të ujësjellësit të pompuar. Përfshirja 
rreth 90-95 të qytetarëve në një rrjet të pompuar do të jetë një synim i arsyeshëm. 
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shitet në Kosovës, si dhe për ujin e burimeve që importohet. Kjo do të mund t’i mundësoj 
IKSHPK-së që të kërkoj një çmim të arsyeshëm komercial për analizimin dhe këto të hyra do 
të mund të ndihmojnë IKSHPK-së që ta zvogëloj koston e kërkuar nga kompanitë e 
ujësjellësve regjional, furnizuesit komunal dhe furnizuesit e vegjël të komunitetit.  

7.2.9. MONITORIMI KONTROLLUES DHE AUDITUES DHE MOSTRIMI REPREZENTATIV  
Direktiva përcakton frekuencën minimale të kontrollimit dhe auditimit monitorues për 
furnizuesit publik dhe për furnizuesit e ujit të ambalazhuar të përcaktuar në tabelën B1 dhe 
B2. Legjislacioni i ri për kualitetin e ujit të pijshëm duhet të transpozoj këto kërkesa 
minimale, por IKSHPK duhet të vendosë nëse dëshiron të ketë një frekuencë më të lartë  të 
marrjes së mostrave bakteriologjike në rrjet. Legjislacioni i ri për kualitetin e ujit të pijshëm 
(apo udhëzimet shoqëruese) duhet të përcaktojnë metodologjinë përfaqësuese për marrjen e 
mostrave nga pikat e rrjetit, në përgjithësi në krojet e konsumatorëve.  

Legjislacioni i propozuar për kualitetin e ujit të pijshëm duhet gjithashtu të përcaktoj një 
procedurë të miratuar detale për marrjen e mostrave në pajtueshmëri me praktikën e mirë, të 
miratuar nga stafi i IKSHPK dhe stafi i marrjes së mostrave në kompanitë e ujësjellësve 
regjional.  

7.2.10. PLANIFIKIMI EMERGJENT 
Legjislacioni i ri i propozuar duhet të përfshijë procedurat (përfshirë edhe hetimin e shpejt të 
arsyeve të dështimeve) që duhet të ndiqen në rast të ndonjë incidenti apo emergjence me 
kualitetin e ujit përfshirë përmirësimin e limiteve të përkohshme për parametrat 
bakteriologjik dhe kimik.  

7.2.11. TË HYRAT DHE GJOBAT  
Legjislacioni i ri i propozuar për ujin e pijshëm duhet të përfshijë aranzhimet detale për kostot 
që duhet të merren nga kompanitë e ujësjellësve regjional, komunat, kompanitë e 
ambalazhimit të ujit dhe furnizuesit e komunitetit në lidhje me kontrollimin dhe monitorimin 
auditues që ndërmerret nga IKSHPK.  

Legjislacioni i ri i propozuar për kualitetin e ujit të pijshëm gjithashtu duhet të përcaktoj 
zbatimin e një regjimi për rastet e furnizimit me “ujë që nuk është i përshtatshëm për konsum 
njerëzor”, përfshirë edhe definicionin e plotë se çka do të thotë ky term në kontekstin e 
Kosovës dhe në bazë të çfarë rrethanash ai është i zbatueshëm. Çfarëdo procedure e zbatimit 
të tij e përfshirë në legjislacionin për kualitetin e ujit duhet të jetë në pajtueshmëri me 
rregullat aktuale të ZRRUM-it për standardet e shërbimit, apo çfarëdo rregullash të 
amandamentuara të ZRRUM-it që kanë efekt në zbatimin e standardeve të kualitetit të ujit.  

Regjimi i zbatimit të ligjit i propozuar në bazë të legjislacionit të ri për kualitetin e ujit duhet 
të aplikohet nga IKSHPK për furnizuesit e ujit vetëm si “mjet i fundit” dhe duhet të ketë një 
obligim për IKSHPK-në që legjislacioni i ri i propozuar duhet ta kërkojë përshtatshmërinë me 
standardet e reja nëpërmjet konsultimit aktiv dhe bashkëpunimit me furnizuesit e ujit.  

7.3. RISTRUKTURIMI I  PROPOZUAR I DEPARTAMENTIT PËR KUALITETIN E UJIT NË 
IKSHPK  

7.3.1. ARANZHIMET AKTUALE  
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Departamenti i Ekologjisë Humane në IKSHPK ka përgjegjësinë direkte për inter-alia 
monitorim të ujit të pijshëm për “të gjithë ofruesit e ujit” përfshirë ujin e ambalazhuar dhe 
ujësjellësit e komunitetit, gjithashtu ka edhe përgjegjësinë tjetër primare për çështjet e 
snitarisë dhe toksikologjisë. Në bazë të aranzhimeve aktuale stafi nga të gjithë departamentet 
e IKSHPK-së në Prishtinë dhe gjashtë zyrat regjionale të IKSHPK-së punojnë në baza 
kolegjiale që është plotësisht e nevojshme dhe në bazë të një qasje të menaxhmentit të duhur, 
për dallim prej përgjegjësive tjera për shëndetin publik në Kosovë ku ka shumë gërshetime. 
Në këtë mënyrë stafi mjekësor i IKSHPK-së nevojitet të punojë në mënyrë fleksibile ashtu që 
të mund të adresoj sfidat rutinore dhe jo-rutinore të shëndetit publik në Kosovë (p.sh. rasti 
aktual i Gripit të Derrit).  

7.3.2. NDRYSHIMET E PROPOZUARA  
Në pajtueshmëri me praktikat e mira ndërkombëtare31, dhe në mënyrë që t’i përgjigjemi 
përgjegjësive të shtuara dhe sfidave që rezultojnë për IKSHPK nga propozimi i legjislacionit 
ri për kualitetin e ujit të pijshëm në Kosovë, i cili do të jetë në pajtueshmëri me Direktivën e 
Ujit të Pijshëm, më poshtë janë propozuar disa ndryshime strukturale në Departamentin e 
Ekologjisë Humane.  

Stafi i ekologjisë humane në IKSHPK aktualisht i mbulon kërkesat e UA 2/1999, që është 
vetëm një komponentë e një përgjegjësie shumë më të gjerë për monitorimin dhe 
mirëmbajtjen e gjithë shëndetit publik në Kosovë. Megjithatë, propozohet që në të ardhmen të 
themelohet një “zyrë” e veçantë gjysmë-autonome brenda strukturës dhe identitetit të 
IKSHPK-së që do të merrej me kualitetin e ujit, me personelin e trajnuar adekuat (jo 
domosdoshmërish vetëm stafin e trajnuar mjekësor), me qasje në instrumentet e laboratorit 
dhe me një buxhet operacional, përfshirë këtu edhe të hyrat e gjeneruara nga shërbimet 
komerciale si marrja e mostrave dhe analizimi i ujit të ambalazhuar. Të gjitha këto do të 
kontribuonin në një rol të profilit më të lartë “rregullator”.  

Ndryshimet kryesore të propozuar janë dhënë më poshtë:  

Departamenti i ri gjysmë autonom i IKSHPK-së: “Departamenti i Rregullimit të 
Kualitetit të Ujit të Pijshëm” (DRRKUP) 

Një departamenti i ri gjysmë-autonom në IKSHPK duhet të dedikohet vetëm në monitorimin 
e kualitetit të ujit të pijshëm në Kosovë, departamenti duhet të themelohet brenda zyrave 
kryesore të IKSHPK në Prishtinë, me qasje prioritare ne laboratorin aktual ekzistues të 
përbashkët.  

Stafi shtesë profesional dhe administrativ si dhe nevoja për trajnime  

Duhet të zgjedhet/emërohet stafi shtesë mjekësor dhe jo-mjekësor përfshirë edhe Drejtorin në 
nivelin më të lartë për ta udhëhequr departamentin e ri. Udhëheqësit e seksioneve duhet të 
përfshijnë: a) Marrja e mostrave, analizimi dhe raportimi (përfshirë menaxhmentin në nivel të 
zyrave regjionale të IKSHPK-së në lidhje me çështjet e kualitetit të ujit), b) Çështjet e 
zbatimit të ligjit dhe ligjore, c) Çështjet e shëndetit publik dhe ambientalistike, d) Rregullimi i 
furnizueseve të komunitetit dhe të ujit të ambalazhuar , e) Miratimi teknik i materialeve/ 
çështjet e planifikimit emergjent dhe GIS dhe f) Rregullimin regjional të kompanive të 

                                                
31 Psh. Irlanda e Veriut (me një popullsi prej rreth 1.6 milion) ku ujësjellësit janë në pronësi të publikut dhe 
operohen nga Drejtoria e Ujit të Pijshëm të Irlandës së Veriut ka përgjegjësinë për rregullimin e kualitetit të ujit 
të pijshëm.  
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ujësjellësve, të cilët duhet të emërohen së bashku me stafin e nevojshëm mbështetës 
administrativ dhe teknik.  

Përgjegjësitë e reja/ trajnimet  

Përgjegjësitë e reja të propozuara duhet të definohen qartë në përshkrimet e vendeve të punës. 
Departamenti i ri i rregullimit të ujit të pijshëm nevojitet të zhvilloj etikën e rregullatorit e 
cila përfshinë jo vetëm çështjet mjekësore por edhe çështjet edukative, çështjet e 
përshtatshmërisë, raportimit vjetor dhe zbatimit nëse është e nevojshme. DRRKUP i 
udhëhequr nga Drejtori i ri i emëruar duhet të jetë pro-aktiv në promovimin e kualitetit të ujit 
të pijshëm dhe duhet të bashkëpunoj për së afërmi me kundër-palët e rregullatorit ekonomik 
dhe ambientalistik ZRRUM/MAHP si dhe të marrë pjesë si palë kyçe në sektorin e ujërave.  
Trajnimi i stafit në përdorimin e bazës së të dhënave,  si dhe zhvillimi i kompetencave 
specifike teknike si. Kimia e përpunimit të ujit, operimi me instrumente të avancuara 
analitike, mirëmbajtja si dhe çështjet tjera relevante do të jetë i nevojshëm.  

Misioni /logo e DRRKUP  

Departamenti i ri duhet të zhvilloj një Mision të përshtatshëm p.sh “Ta përmirësoj në mënyrë 
të vazhdueshëm kualitetin e ujit të pijshëm në Kosovë nëpërmjet aplikimit të standardeve 
evropiane dhe praktikave më të mirë në shëndetin publik të lidhur me ujin e pijshëm, për 
ujësjellësve publik, të komunitetit dhe ujin e ambalazhuar”. 

Duhet të dizajnohet një logo e re për t’ia dhënë departamentit një identitet unik. Automjetet e 
IKSHPK-së në Prishtinë dhe në zyrat regjionale duhet të jenë të identifikuar me logo të 
përshtatshme të “DRRKUP”.   

Manovrimi me të dhëna dhe përgjegjësitë për raportim për publikun  

Rritja e madhe e rezultateve analitike të kualitetit duhet të menaxhohen në mënyrë 
profesionale, përfshirë zhvillimin e prezantimit hapësinor të rezultateve nëpërmjet sistemit 
GIS, për të parë “pikat kyçe” të kualitetit të ujit në mënyrë që të identifikohen dhe të 
adresohen ato. Poashtu duhet të monitorohen trendët e kualitetit të ujit të pijshëm dhe duhet të 
ndërmerren veprime sipas nevojës. Përveç kësaj, përgatitja e informatave mujore për 
kompaninë regjionale të ujësjellësve dhe furnizuesit e ujit të ambalazhuar, si dhe përgatitja e 
raportit vjetor të kualitetit të lartë për tu shpërndarë tek të gjithë palët e interesuara dhe 
publiku, do të kërkojnë staf të dedikuar shtesë.  

Përgjegjësitë e reja për zbatim  

Derisa vënia e gjobave për mos-përshtatshmëri duhet të shihet si një mundësi e fundit, procesi 
ligjor i zbatimit duket të jetë i tej-zgjatur. Do të ketë nevojë për staf me trajnime ligjore që do 
të sigurojnë zbatimin efektiv të ligjit nëpër gjykata për kompani të ujësjellësve të cilat 
“ofrojnë ujë që nuk është i përshtatshëm për konsum njerëzor”, në mënyrë që të sigurohet 
ndjekja e suksesshme penale. 

Uebsajti i ri i DRRKUP   

Nevojitet të krijohet një uebsajt i ri i cili do ta tregoj historinë e kualitetit të ujit të pijshëm, 
rezultatet mujore dhe ato vjetore si dhe legjislacioni relevant për Kosovën dhe BE, poashtu 
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edhe raportet vjetore si dhe linqet për rregullatorët tjerë të ujit të pijshëm si. DWI, NI-DWI 
etj.  

7.4. NEVOJAT E IKSHPK-SË PËR PAJISJE  

7.4.1. NEVOJAT PËR PAJISJE PËR IKSHPK NË ZYRËN/LABORATORIN QENDROR NË 
PRISHTINË  

Çfarëdo projekti i ardhshëm mbështetës për IKSHPK-në duhet të përfshijë asistencën teknike, 
ofrimin e pajisjeve analitike të propozuara, kompjuterëve dhe automjeteve. Ky projekt i 
rekomanduar, është qenësor për zhvillimin e IKSHPK-së, dhe pritet të ofroj asistencë teknike 
për zëvendësimin e standardeve aktuale (të vjetruara) për ujin e pijshëm dhe obligimet tjera 
(si frekuencën monitoruese, raportimin publik, etj), të gjitha këto në linjë me kërkesat e 
Direktivës së Ujit të Pijshëm 98/83/EC. Pajisjet moderne efikase analitike kimike dhe asocimi 
i tyre me kompjuter si dhe pajisjet tjera të përbëra nga automjetet e reja janë përmbledhur në 
tabelën 7.4.2 të dhënë më poshtë në këtë raport. 

Instrumente e propozuara për analiza kimike  

Siç është përshkruar më sipër, vetëm disa parametra kimik në standardet aktuale për 
kualitetin e ujit të pijshëm mund të analizohen nga IKSHPK aktualisht, për shkak të 
kufizimeve në instrumentet e IKSHPK-së.  

Pajisjet e reja të propozuar analitike do të mundësonin analizimin e të gjithë  parametrave 
organik dhe inorganik të Direktivës së Ujit të Pijshëm 98/83/EC, në limitet e detektimit të 
Direktivës si dhe të raportohen në mënyrë efikase nga IKSHPK. 

Benifitet e gjera të monitorimit efektiv të kualitetit të ujit të pijshëm në lidhje me standardet e 
kualitetit të ujit të pijshëm të KE-së, për ujësjellësit publik, të komunitetit dhe ujin e 
ambalazhuar, do të ofronin një besueshmëri më të madhe publikut kosovar, që kualiteti i ujit 
që iu ofrohet atyre është i përshtatshëm për pije. Çfarëdo dështimi i identifikuar gjatë marrjes 
së mostrave në mënyrë rutinore dhe analizave do t’i mundësonte IKSHPK-së marrjen e 
informatave të sakta se ku uji i ofruar nuk është adekuat dhe në këtë mënyrë do të 
mundësonte ndërmarrjen e masave rregullatore nga IKSHPK.  

Pajisja me kompjuter  

Pajisjet e propozuar analitike inorganike dhe organike do të kenë nevojë për kompjuter të 
dedikuar për operim të softuerëve të këtyre pajisjeve dhe për analizim, përdorim dhe raportim 
të një vëllimi të madh të rezultateve. Benifitet e ofrimit të kompjuterëve të propozuar do të 
ishin se a) pajisjet analitike do të operoheshin në mënyrë më efikase nga stafi i IKSHPK në 
Prishtinë dhe b) një numër më i madh i rezultateve të kualitetit të ujit mund të menaxhohen në 
mënyrë më efektive.  

Me ofrimin e laptop kompjuterëve të dedikuar me softuer të azhurnuar për laboratorin e 
IKSHPK-së në Prishtinë, stafi do të jetë në gjendje të menaxhoj, përdor dhe ndaj informatat 
analitike të prodhuara në bazë të regjimit të monitorimit “kontrollues” të Direktivës së Ujit të 
Pijshëm.  

Laptopët propozohen për zyrën e IKSHPK-së në Prishtinë që të mund të ofrojnë një 
fleksibilitet shtesë në punë, përfshirë edhe punën gjatë vizitave në terren në gjashtë zyrat 
regjionale të IKSHPK-së.  
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Automjetet 

4 x 4: Propozohet një automjet 4x4 i cili do të bazohet në zyrën qendrore në Prishtinë. Ofrimi 
i këtij automjeti do të mund të ofroj benifitet e përshkruara në mënyrë detale në raportin e 
vlerësimit të nevojave:  

 Qasja emergjente në lokacione në të gjithë Kosovën në çfarëdo moti32  
 Mbikëqyrjen rutinore / menaxheriale në gjashtë zyrat regjionale  
 Vizitat në terren nëpër regjione në zonat e largëta për shkak të shpërthimit të sëmundjeve 

të lidhura me ujin.  
 Studimi i burimeve potenciale të reja të ujit  

Kamionta (pickup): Propozohet një kamionetë për zyrën e IKSHPK në Prishtinë. Ofrimi i 
një kamionete për IKSHPK në Prishtinë do të lehtësoj mbledhjen e mostrave dhe 
transportimin e tyre për në zyrën qendrore në Prishtinë për analizim. (Shënim: Numri i 
mostrave që duhet të mblidhen dhe të analizohen në regjionin e Prishtinës është shumë më i 
madhe se sa i regjioneve tjera të IKSHPK-së)  

7.4.2. NEVOJAT PËR PAJISJE/ BENIFITET PËR LABORATORËT REGJIONAL TË IKSHPK-SË  
Pajisjet e propozuara për zyrat regjionale të IKSHPK-së janë përmbledhur mëposhtë në 
tabelën 7.4.2 si dhe janë përshkuar mëposhtë:  

Pajisjet analitike   

Spektrofotometrat e rinj UV/VIS propozohen për secilin laborator regjional të IKSHPK-së 
(gjithashtu edhe për laboratorin kryesor të IKSHPK në Prishtinë). Këto instrumente do të 
mundësojnë analizimin rutinor të parametrave inorganik (si alumini, hekuri, magnezi) dhe 
analizimin e treguesve të ndotësve fekal (si amoniaku, nitritet, nitratet).  

Kompjuterët  

Me ofrimin e kompjuterëve personal të dedikuar me softuer të azhurnuar në secilën zyrë 
regjionale, stafi regjional i IKSHPK-së do të jetë në gjendje të menaxhoj, përdorë dhe ndaj 
një numër të madh të informacionit analitik të prodhuar në bazë të regjimit të “kontrollit” 
monitorues të Direktivës së Ujit të Pijshëm.  

Automjetet 

Propozohen gjashtë kamionta (pickup), për secilën zyrë regjionale të IKSHPK-së. 
Kamionetat e reja propozohet të zëvendësojnë kamiontat ekzistuese të dhuruara nga OBSH 
për secilën zyrë të IKSHPK në vitin 2000/2001 të cilat tani më nuk mund të riparohen më 
tutje. (Shih raportin e vlerësimit të nevojave dhe fotografitë e automjeteve për detaje të 
mëtutjeshme). Frekuenca e marrjes së mostrave për ujin e pijshëm përcaktohen në bazë të 
shkallës së shërbimit individual në secilin regjion dhe përafërsisht merren 2 deri në 3 herë në 
javë. Mostrat prej ujësjellësve të komunitetit dhe ujit të ambalazhuar merren në baza më të 

                                                
32 Direktiva e ujit të pijshëm 98/83/EC në të cilin do të bazohen standardet e kualitet të ujit përfshijnë 
nenin 8 “Shtetet anëtare duhet të sigurojnë që çdo dështim në vlerat parametrike në pajtueshmëri me 
Nenin 5 duhet të hetohet menjëherë  në mënyrë që të hetohet dhe të identifikohet shkaku”  
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pa-parashikueshme. Nuk konsiderohet e parashikushme që zyrat e ndryshme regjionale të 
IKSHPK-së të përdorin veturat e njëjta për kryerjen e aktiviteteve të marrjes së mostrave.  

Ofrimi i kamionetave për stafin e IKSHPK-së në secilën nga gjashtë zyrat regjionale do të 
lehtësoj mbledhjen e mostrave të ujit dhe dërgimin e tyre a) në zyrën regjionale për analizim 
(kontrollimi i mostrave) apo, b) në laboratorin kryesor në Prishtinë për analizim (mostrimi 
auditues).  

TABELA 7.4.2: KOSTOJA E VLERËSUAR PËR PAJISJET E REJA TË PROPOZUARA PËR IKSHPK  
Pajisja  Tipi Numri Lokacioni Kostoja 

buxhetore € 
Kostoja totale 
buxhetore 

Pajisja analitike 
-organike 
-organike 
 
-inorganike 
-inorganike 

 
GC-MS/ NPD/HSS 
HPLC+ DAD 
 
ICP-MS 
UV/VIS 
spektrofotometer 

 
1 Nr 
1 Nr 
 
1 Nr 
1 Nr 

 
Prishtinë 
Prishtinë 
 
Prishtinë 
Prishtinë 

 
105,000 
70,000 

 
170,000 
18,000 

 
105,000 
70,000 

 
170,000 
18,000 

Pajisja analitike 
-analiza rutinore kimike  

 
UV/VIS 
spektrometers 

 
6 nr  

 
Laboratorët 
regjional  

 
12,000E 

 

 
108,000 

Kompjuterët 
-për pajisje të reja 
laboratorike  
-për të dhëna  

 
laptop 
PC 

 
2 Nr 
6 Nr 

 
Prishtinë 
Laboratorët 
regjional 

 
1,250 
1,000 

 
2,500 
6,000 

Automjetet 
-4 x 4 
-kamionetë 
-kamioneta 

Qëllim i 
përgjithshëm 
Qëllim i 
përgjithshëm 
Qëllim i 
përgjithshëm 
 

 
1Nr 
1 Nr 
6 Nr 

 
Prishtinë 
Prishtinë 
Lab. Regjional  

 
25,000 
15,000 
15,000 

 
25,000 
15,000 
90,000 

Totali     609,500 
 

7.4.3. ÇËSHTJET TJERA TË LIDHURA MË NDËRTIMIN E KAPACITETEVE TË IKSHPK-SË  
Si pasojë e futjes në fuqi të legjislacionit të ri të Kosovës për kualitetin e ujit të pijshëm, disa 
aktivitete të rëndësishme në lidhje me ndërtimin e kapaciteteve duhet të ndërmerren nga 
IKSHPK në bashkëpunim me palët tjera të interesit. Këto aktivitete janë identifikuar më 
poshtë për përfshirje të tyre në çfarëdo projekti mbështes për IKSHPK-në:  

 Draftimi i protokolleve formale ndërmjet secilës prej shtatë KUR-vë dhe IKSHPK-së: që 
do të mbulonin mostrimin, raportimin dhe aktivitetet që do të ndërmerren në rast të mos-
përshtatshmërisë dhe bazuar në draftin e njoftimit informues të IKSHPK-së, të përgatitur 
si një dokument i veçantë nën këtë projekt.  

 Miratimin e rishikimit të zonave të furnizimit dhe shifrave të prodhimit me KUR-të: (të 
cilat do ta përcaktojnë minimumin e mostrave të marra për kontroll dhe monitorimin 
auditues) dhe miratimin e lokacioneve reprezentative për pikat e marrjes së mostrave në 
rrjet – kryesisht në krojet e konsumatorëve.  

 Miratimi i lokacioneve të marrjes së mostrave dhe frekuencën e tyre për ujërat e 
papërpunuara sipërfaqësore dhe nëntokësore me MAPH/KHIM/KUR-të.  
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 Miratimi i një regjimi monitorues për kualitetin e ujit për ujësjellësit e komunitetit me 
komunat, etj.  

 Miratimi i regjimit të marrjes së mostrave dhe të raportimit për ujin e ambalazhuar, për 
ujin e prodhuar në Kosovë dhe të importuar.  

 Zhvillimi i softuerit (bazuar në një formë standarde dhe një bazë të të dhënave softuerike, 
të modifikuar për tu përshtatur me nevojat e IKSHPK-së) për të lehtësuar menaxhimin 
efektiv dhe interpretimin e rezultateve të kualitetit të ujit të papërpunuar dhe të përpunuar 
nga IKSHPK.  

 Mbështetja në zhvillimin e raportimit mujor dhe vjetor të rezultateve të kualitetit të ujit   
përfshirë publikimin e një raporti vjetor.  

 Mbështetja në zhvillimin e një uebsajti për Departamentin e Rregullimit të Kualitetit të 
Ujit të Pijshëm (DRRKUP)  

7.4.4. REKOMANDIMET TJERA PËR TRAJNIMET E NEVOJSHME TË IKSHPK-SË  
Si pasojë e futjes në fuqi të legjislacionit për kualitetin e ujit duhet të ndërmerren edhe një 
varg aktivitetesh të rëndësishme trajnuese të përbërë nga kurse 2-3 ditore, të bazuara në 
Kosovë, të ndërmarra nga IKSHPK në bashkëpunim me kontribuuesit e tjerë të sektorit të 
ujit, të cilat janë identifikuar mëposhtë për përfshirjen e tyre në mbështetjen e ardhshme dhe 
projektet për ndërtimin e kapaciteteve në lidhje me kualitetin e ujit të pijshëm dhe IKSHPK-
së. 

 Teknikat e marrjes së mostrave33 për kontrollim dhe monitorim auditues 
 Teknologjia e përpunimit të ujit përfshirë klorimin dhe shfrytëzimin efikas të 

polielektrolitëve  
 Shfrytëzimi i bazës së të dhënave për raportim dhe interpretim të rezultateve:  
 Shfrytëzimi i GIS planifikimit hapësinor për informimin për kualitetin e ujit  
 Teknikat e analizimit mikrobiologjik në pajtueshmëri me teknikat e dhëna në Aneksin III 

të Direktivës.  
 Interpretimi dhe analizimi i avancuar kimik me shfrytëzimin e instrumenteve ICP-MS dhe 

GC-MS   

7.5. KËRKESAT AFATGJATE PËR IKSHPK  
Në aspektin afatgjate, aktivitete tjera do të jenë të nevojshëm për departamentin e propozuar 
për rregullimin e kualitetit të ujit, këto aktivitete duhet të diskutohen dhe të miratohen me 
IKSHPK. Kjo do të mund të përfshijë, për shembull, zyrat ndërlidhëse (linqet me zyrat 
regjionale dhe ndërmjet zyrave) që të mund të mundësohet ndarja dhe mbledhja e 
informatave si dhe shfrytëzimi i përbashkët i bazës së të dhënave dhe pajisjeve. Kjo do të 
kërkoj një rrjet privat virtual (VPN) dhe instalimin e kompjuterëve dhe të kabllove.  

8. DËSHTIMET E KUALITETIT TË UJIT  
Dy dokumente të lidhura me dështimet e kualitetit të ujit kanë qenë të përfshira në Termat e 
Referencës për “Studimin e Fizibilitetit për Kualitetin e Ujit të Pijshëm në Kosovë”. Këto 
janë përmbledhur dhe dhënë në mënyrë detale në dy pjesët e mëposhtme. Dokumentet e plota 
janë dhënë si dokumente të veçanta në Vëllimin II  

                                                
33 Shembull: Agjencia e Ambientit e Anglisë dhe Uellsit – “Praktikat dhe Procedurat e marrjes së mostrave – 
Pjesa 2 e Mikrobiologjia e ujit të Pijshëm (2002) e Dokumentit teknik për ujin për “Parimet e higjienës së 
ujësjellësve dhe shënimet udhëzuese teknike”. 
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 Të bashkëpunoj me IKSHPK-në, kompanitë regjionale të ujësjellësve dhe ZRRUM-in për 
të zhvilluar shënimet udhëzuese të IKSHPK-së për kompanitë e ujësjellësve  

 Të bashkëpunoj me IKSHPK-në, kompanitë regjionale të ujësjellësve dhe ZRRUM-in që 
të zhvilloj Planet e Veprimit Emergjent  që do të përcaktonin se si do të vepronin 
kompanitë e ujësjellësve në rast të dështimit të kualitetit të ujit.  

8.1. NJOFTIMI INFORMUES I IKSHPK-SË PËR KOMPANITË E UJËSJELLËSVE REGJIONAL  
Në pajtueshmëri me rregullat e shërbimit standard të ZRRUM, të përcaktuar në pjesën 17.1, 
është përgjegjësi e shërbyesve të ujësjellësve dhe të kanalizimit (si e kompanive regjionale të 
ujësjellësve) që “të ndiqen udhëzimet e dhëna nga ISHP34 për informimin e konsumatorëve 
nëse për çfarëdo arsye uji i pijshëm dështon të përmbush standardet minimale”. Megjithatë, 
deri tani, nuk ka pasur udhëzime të dokumentuara nga IKSHPK që përcakton kërkesat e tilla.  

Një draft i “njoftimit informues” për informim të konsumatorëve, nëse për çfarëdo rasti 
kualiteti i ujit bije nën minimum, është përgatitur si material mbështetës për palët e 
interesuara dhe është prezantuar në Punëtorinë për planifikimin emergjent (Punëtoria 2) të 
mbajtur si pjesë e “Studimit të Fizibilitetit për Kualitetin e Ujit të Pijshëm në Kosovë” të 
financuar nga BE-ja dhe të menaxhuar nga ECLO, me 30 Qershor 2009. Njoftimi është 
përgatitur në kontekst më të gjerë të Planeve për Sigurinë Ujorë (PSU) në pajtueshmëri me 
udhëzimet OBSH-së.  

Fushëveprimi i njoftimit është limituar për shërbimet e ujësjellësve të licencuar dhe të 
kanalizimit që ofrojnë shërbime në Kosovë (dmth KUR-të dhe disa komuna që ofrojnë 
shërbime të ujësjellësve). Fushëveprimi i këtij njoftimi nuk mbulon çështjet e kualitetit të ujit 
për furnizuesit privat dhe rural, të cilat nuk janë nën përgjegjësinë e ofruesve publik të 
shërbimeve të ujësjellësve dhe kanalizimit.  

Ky njoftim ofron një kornizë për nxjerrjen e udhëzimeve për shërbyesit e ujit dhe të 
ujësjellësit, si Kompanitë Regjionale të Ujësjellësve.  

Ky njoftim pritet të nxirret së shpejti nga Kompanitë Regjionale të Ujësjellësve si një 
Njoftim Informues në  pajtueshmëri me procedurat legjislative në fuqi në Kosovë dhe 
dokumentet nën-ligjore që janë pjesë e udhëzimit administrative (Shëndetësi) 2/1999: 
Standardet minimale për testim dhe zbatim të kualitetit të ujit të pijshëm.  

Nga kompanitë e ujësjellësve dhe IKSHPK është kërkuar të komentohet drafti i njoftimit 
informues të prezantuar në Punëtorinë e 2-të në fund të korrik 2009. Versioni final përfshinë 
komentet e marra.  

8.2. PLANET E VEPRIMIT EMERGJENT  
Draft shënimet udhëzuese për planifikimin e veprimit emergjent në rast të një emergjence 
ujore janë përgatitur si material mbështetës për palët e interesuara dhe janë prezantuar si pjesë 
e punëtorisë për planifikim emergjent (Punëtoria nr 2) të mbajtur si pjesë e “Studimit të 
fizibilitetit për kualitetin e ujit të pijshëm në Kosovë” të financuar nga BE-ja dhe menaxhuar 
nga ECLO, me 30 qershor 2009.  

                                                
34 Akronimi IKSHPK shfrytëzohet në këto shënime në vend të ISHP, për të nënkuptuar Institutin Kombëtar të 
Shëndetit Publik në Kosovë.  
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Shënimet udhëzuese janë bazuar kryesisht në udhëzimet e fundit të OBSH-së për kualitetin e 
ujit të pijshëm, rekomandimet e edicionit të tretë (përfshirë shtojcat 1 dhe 2-2008) së bashku 
me dokumentet tjera relevante, përfshirë Direktivën e Ujit të Pijshëm 98/83/EC, udhëzimin 
administrative 2/1999, manualin teknik të Ekzekutivit Skocez për ujësjellësit privat, etj.  

Udhëzimet për planet e veprimit për emergjenca ujore janë përgatitur në një kontekst më të 
gjerë të Planeve për Sigurinë Ujore (PSU) ne pajtueshmëri me praktikat e mira të OBSH-së.  

Një shembull se si një kompani e madhe e ujësjellësit në MB ka planifikuar simulimin e një 
emergjence kimike gjithashtu është dhënë si informacion në pjesën e 9 të shënimeve 
udhëzuese.  

Janë dhënë rekomandimet për KUR-të dhe IKSHPK-në në pjesën 7 të shënimeve udhëzuese.  

Shembujt tjerë të jetës reale të derdhjeve kimike dhe të konsekuencave gjithashtu janë 
shqyrtuar në këtë punëtori.  

Nga KUR-të dhe IKSHPK është kërkuar të komentojnë draft shënimet udhëzuese të 
prezantuar në punëtorinë e 2 nga fundit i korrikut. Versioni final përfshinë komentet e 
rishikuara.  

Edhe pse nuk ka pasur kërkesa ligjore aktualisht në Kosovë për KUR-të që të zhvillojnë 
Planet e Veprimit Emergjent në rast të ndonjë ndodhie të lidhur me ujë, gjithashtu shpresohet 
që shënimet udhëzuese do të mund të mundësojnë që aktivitetet të ndërmerren në 
pajtueshmëri me praktikat e mira ndërkombëtare në të ardhmen e afërt, duke marrë parasysh 
se do të ndiqen rekomandimet e dhëna në pjesën 7 të shënimeve udhëzuese.  

9. ÇËSHTJET E KUALITETIT TË UJIT PËR KUR-TË NË LIDHJE ME DUP TË 
KE-SË  
Në lidhje me furnizimin me ujë të pijshëm Direktiva e ujit të pijshëm e KE-së duhet të 
shqyrtohet në lidhje me atë se si do të ndikojë në tri komponentët kryesore të ofrimit të ujit – 
burimet e ujit të papërpunuar, uji i përpunuar dhe sistemi i furnizimit/shpërndarjes.  Efektet e 
mundshme janë përmbledhur më poshtë dhe do të shqyrtohen në detale në pjesët e 
mëposhtme.  

9.1. UJI I PAPËRPUNUAR  
Direktiva nuk mbulon apo kërkon të përmbushen parametra të kualitetit të ujit të 
papërpunuar35. Shumica e ujit të papërpunuar, edhe nëse është i ndotur (me disa përjashtime), 
mund të trajtohet në një standard që është i përshtatshëm me Direktivën duke pasur në 
dispozicion teknologjinë e përshtatshme të trajtimit. Megjithatë, disa çështje të rëndësishme 
duhet ë nënvizohen në lidhje me regjimin e furnizimit me ujë në Kosovë: 

 Rreth 43% e ujit të furnizuar nga KUR-të “trajtohet” vetëm me klor (nuk kalon nëpërmjet 
FPU-ve). Kjo sasi e ujit, që vije prej burimeve të ujërave nëntokësore, nuk trajtohet për 
mënjanimin e kontaminimit kimik.  

                                                
35 Kualiteti i ujit të papërpunuar për ujërat sipërfaqësor mbulohen nga Direktiva e Këshillit 75/440/EEC (e cila 
së shpejti do të zëvendësohet nga dispozitat që përmbahen në Direktivën Kornizë të Ujit 2000(60/EC). Për 
ujërat nëntokësor, kualiteti i ujit mbulohet nga Direktiva e Këshillit 2006/118/EC për mbrojtjen e ujërave 
nëntokësore nga ndotja. 
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 Edhe në rast të ujit të trajtuar, shumica e FPU-ve nuk do të jenë në gjendje të ballafaqohen 
me një incident serioz të konatiminimit kimik/organik 

 Mbrojtja e burimeve ujore, për këtë arsye, është qenësore si barrierë e parë për 
parandalimin e hyrjes së ndotësve kimik dhe organik në ujësjellësit e ujit të pijshëm. 

9.2. UJI I PËRPUNUAR 
Çështjet kryesore brengosëse në lidhje me DUP që mund ta afektojnë mënyrën se si 
aktualisht trajtohet uji janë:  

 DUP përcakton kufirin e sipërm (i cili sipas mundësisë duhet të përmirësohet) për bashkë-
produktet e dezinfektimit, veçanërisht për trehalometanët (THM-të) në 100 g/l.  THM-të 
janë të njohura si potencial kancerogjene për njeriun. Forma primare e formimit të THM-
ve është gjatë klorimit të ujit me përbërje të lartë organike, dmth THM-të mund të 
formohen gjatë paraklorimit të ujit të papërpunuar, veçanërisht në ujërat sipërfaqësor që 
kanë përbërje të lartë organike. Pa testim periodik për formimin e THM-ve është e 
pamundshme të jemi të sigurt se kjo nuk ndodhë në FPU-të e Kosovës, veçanërisht në ato 
që e praktikojnë paraklorimin. 

 DUP poashtu përcakton kufirin e sipërm për vlerat parametrike për një numër të 
substancave kimike të cilat nuk janë të përcaktuar aktualisht në UA të UNMIK-ut 2/1999, 
për shembull për metalet siç janë arseni, bakri, nikeli, merkuri si edhe përbërësit e tyre si 
benzeni dhe pesticidet. Pasi që aktualisht bëhen shumë pak apo nuk bëhen fare testime për 
këto substanca është e pamundur të dihen ndryshimet që kërkohen të bëhen në procesin e 
përpunimit të ujit për të arritur përshtatshmërinë me DUP.  

Për implikimet e pikave të mësipërme do të diskutohet në pjesën 11 ku flitet për Fabrikat e 
Përpunimit të Ujit. 

9.3. FURNIZIMI ME UJË DHE SHPËRNDARJA 
Një dallim qenësor ndërmjet Direktivës dhe UA 2/1999 është që kualiteti i ujit të pijshëm 
duhet të jetë i përshtatshëm “në pikën…në të cilën uji arninë në krojet e konsumatorëve të 
cilat normalisht përdoren për konsum njerëzor”36. Për këtë arsye KUR-të, duhet që, nëse 
është e nevojshme të ndërmarrin hapa për të siguruar që uji jo vetëm që është në përputhje me 
standardin e caktuar në pikën e përpunimit dhe/apo klorimit por duhet të mbetet në një 
standard të tillë në të gjithë sistemin e shpërndarjes.  

Për këtë arsye do të kërkohet nga KUR-të që: 

 Të sigurojnë klorin rezidual në pjesë më të gjata të sistemit të shpërndarjes, duke instaluar 
sipas nevojës edhe sisteme të klorimit sekondar. 

 T’i reduktojnë apo eliminojnë mundësitë e kontaminimit potencial të ujit në rezervuar dhe 
sisteme të shpërndarjes, veçanërisht duke siguruar furnizimin me ujë, në mënyrë që të 
mënjanohet rreziku i hyrjes së ndotësve në rrjet nëpërmjet sifonit të prapmë. 

 Të ndërmarrin testime dhe monitorime ekstensive në pikat përfundimtare të rrjetit. 

Në shumë aspekte, do të jenë këto çështje të cilat sipas të gjitha gjasave do t’i pamundësojnë 
KUR-ve arritjen e përshtatshmërisë së plotë me direktivën.   

10. ÇËSHTJET E BURIMEVE TË UJIT TË PAPËRPUNUAR  
                                                
36 DUP KE Neni 6.1(a). 
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10.1. KONTAMINIMI POTENCIAL 
Si një pjesë integrale e hulumtimit për këtë studim nga KUR-të është kërkuar që të 
identifikojnë rreziqet potenciale (apo aktuale) për burimet e ujërave të papërpunuar të cilat i 
menaxhojnë ato. Nuk është bërë vlerësim i nivelit të rrezikut, por mund të vlerësohet se 
rreziku për ndotje aktuale varijon prej atij të ulët në shumicën e rasteve deri në atë të lartë në 
më pak raste. Dy tabelat e mëposhtme ilustrojnë tipet e rreziqeve për ndotje të identifikuara. 

TABELA 10.1A: RREZIQET E PËRGJITHSME TË RAPORTUARA PËR NDOTJE 
 Rreziku për ndotje nga:     

Tipi i burimit të ujit  Aktiviteti 
bujqësor 

Aktiviteti 
industrial 

Ferma të 
peshkut 

Ruajtja e 
rezervave të 
naftës  

Transporti 
rrugor  

Totali 

Burim natyror 1 1   2 4 
Akuifer – nëntokësor 18 2  2  22 
Kanal i ujitjes  1    1 
Ekstraktim nga lumi   1 1  2 
Rezervuar 1   1 2 4 
Totali 20 4 1 4 4 33 
 
TABELA 10.1B: RREZIQET BAKTERIOLOGJIKE 
Tipi Ndotje nga ujërat e zeza Rritje të algave 
Burim natyral 4 0 
Ekstraktim nga lumi 2 0 
Rezervuar 4 4 
Akuifer nën-tokësor 5 0 
Totali 15 7 

 

Prej këtyre të dhënave është e qartë se ndërmjet menaxherëve të KUR-ve ekziston brenga se 
rreth gjysma e burimeve natyrale të ujit, 33 prej 71-ve, janë në rrezik domethënës për 
kontaminim. Analizat e mëtutjeshme tregojnë që ky rrezik vlen për burimet e ujit që 
ofrojnë deri në 65% të ujit të pijshëm në Kosovë.  

Në intervistat e bërë me menaxhmentin e KUR-ve të involvuar në kualitetin e ujit dhe 
përpunimin e tij, nuk janë shprehur brenga të mëdha për mundësinë e prezencës së metaleve 
të rënda në ujin e pijshëm, të cilat janë të përfshirë si parametra kimik në Direktivë, e për të 
cilat aktualisht nuk bëhen testime as nga KUR-të e as nga IKSHP. Megjithatë, rreziku për 
ndotje nga benzeni dhe pesticidet është shprehur si brengë, edhe pse nuk ekzistojnë rezultate 
të testeve që do të tregonin prezencën e tyre në ujë. Të dyja këto janë përfshirë me limite 
shumë strikte në Direktivë 

SHËNIM 10.1: SHFRYTËZIMI I PESTICIDEVE NË KOSOVË  
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I vetmi rrezik i raportuar për kontaminim serioz kimik të eko-sistemit ujir është i lidhur 
rezervuarin e mbeturinave të minierës afër Graçanicës në afërsi të rezervuarit të Badovcit37. 
Edhe pse, rezervuari i mbeturinave të minierës është nën nivelin e rezervuarit të tijit të 
pijshëm, është raportuar që cianidet e sodiumit, që shftëzohen në përpunimin e plumbit dhe 
zinkut dhe që gjinden në rezervuarin e mbeturinave mund të derdhen në lumin e Graçanicës. 
Ky lum pastaj rrjedh në drejtim të lumit Sitnica që rrjedh drejt fushës së puseve Kroni. Disa 
nga puset në fushë janë shumë afër lumit shumë të ndotur Sitnica. Fusha e puseve Kroni, 
furnizon me mbi 100 l/s KUR të Prishtinës e cila i ofron atë ujë fushë Kosovës dhe një pjese 
të qytetit të Prishtinës. Rekomandohet që uji i Kronit të testohet në mënyrë të duhur në  baza 
të rregullta38. 

Tabela e vendosur në Aneksin 3 i liston disa prej rreziqeve potenciale më serioze për burimet 
e ujit të papërpunuar, të cilat janë nënvizuar nga stafet e KUR-ve. Këta nëntë shembuj na 
japin një ide për tipin e rrezikut që ekziston në kualitetin e ujit të papërpunuar. Shumica e 
këtyre rreziqeve vijnë si rezultat i aktiviteteve të zhvillimeve të pakontrolluara dhe 
transportimit të naftës dhe kemikaleve nëpër rrugë.  

 

                                                
37 E raportuar nga KFOR-i cili monitoron rreziqet kimike në Kosovë.  
38 Pas këtij raporti IKSHPK ka marrë mostrat nga fusha e puseve Kroni dhe nuk ka gjetur evidencë për 
kontaminim me cianide atje.  

Ka shumë pak informacione në dispozicion në Kosovë për nivelin e shfrytëzimit të pesticideve 
dhe efektin e tyrë në ujin e pijshëm. Ekziston nevoja për IKSHPK-në të ketë informacione për 
tipin dhe regjionin e shfrytëzimin të pesticideve në Kosovë, për shkak se në pajtueshmëri 
Direktivën e Ujit të Pijshëm (shinimi 6) limitet parametrike maksimale (që janë shumë strikte) 
për pesticidet individuale dhe totale (janë respektivisht 0.1µg/l dhe 0.50µg/l) vetëm “për ato 
pesticide të cilat mund të jenë prezente në ujësjellës duhet të monitorohen”.  

Informatat prej Doganave të Kosovës tregoj që një numër i ndryshëm i pesticideve, 
insekticideve, herbicideve, fungicideve janë importuar në Kosovë në vitin 2007.  

Tonazha mestarare e pesticideve të importuara në Kosovë gjatë viteve 2006, 2007 dhe 2008 
janë dhënë mëposhtë:  

 2006   142 tona 
 2007   153 tona 
 2008   165 tona 

Aktualisht nuk është ndërmarrë ndonjë analizë për të përcaktuar nivelin e pesticideve 
në ujin e pijshëm dhe në bazë të UA 2/1999 nuk janë përcaktuar limitet për to. 
Mënjanimi i pesticideve për të arritur limitet e përcaktuar në direktivë zakonisht 
kërkojnë trajtim shtesë terrciar (zakonisht me karbon aktiv granular (GAC)) me kosto 
kapitale. Në mungesë të cfardo informata në lidhje me nivelin aktual dhe të ardhshëm 
të pesticideve në ujin e pijshëm në Kosovë, kostot buxhetore investuese të paraqituar 
në këtë raport nuk përfshijnë dispozita për ofrimin e përpunimit terrciar për mënjanimin 
e pesticideve.  
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10.1.1. UJËRAT SIPËRFAQËSORE 
Nga të dhënat e mbledhura gjatë këtij studimi është vlerësuar se rreth 55% e ujit që merret 
nga ambienti natyral nga KUR-të vije nga burime sipërfaqësor; rreth 71 Mil. m³/vit. Shumica 
e kësaj, 50%, vije prej pesë rezervuarëve kryesor (shih 3.1). Në diskutime me stafin 
oeprecional të KUR-ve që i operojnë këto resurse, rreziqet serioze potenciale janë identifikuar 
në katër prej pesë rezervuarëve. Një brengë e veçantë ekziston për rezervuarët e Badovcit dhe 
të Batllavës të cilët i shërbejnë regjionit të Prishtinës.  

 Badovc: Rruga kryesore kalon rreth rezervuarit, në afërsi të njërës anë të tij; nuk ka 
barriera në mbrojtëse të rrugës të cilat do t’i parandalonin makinat të bien në rezervuar. 
Rënia e një tankeri me kemikale apo benzenë në rezervuar mund të ketë pasoja serioze. 
Gjithashtu janë dy pompa të karburanteve të vendosura në afërsi të kreut të rezervuarit në 
afërsi të lumit që hyn në rezervuar. Të dy këto çështje përbëjnë një kërcenim për ujin e 
Badovcit.  

 Batllava: Veçanërisht, që nga viti 1999, pjesa veriore e liqenit ka parë një zhvillim të 
paprecedent të restoranteve, hoteleve dhe vilave. Në vikende gjatë verës, mijëra njerëz 
shkojnë aty për qëllime të aktiviteteve rekreative. Nuk ka sistem të mbledhjes së ujërave 
të zeza, dhe shumica e ujërave të zeza derdhen drejtpërdrejtë në rezervuar. Përveç kësaj, 
KUR-të raportojnë se ka shpesh rritje të algave sidomos në pranverë dhe verë. Aktualisht 
KUR e dozon liqenin me sulfat bakri (250 kg në vit) për ta kontrolluar rritjen e algave në 
liqe, një praktikë e cila mund të duhet të ndalohet nëse përdoren standardet e BE-së për 
ambientin në Kosovë. Rritja e përbërjeve biologjike që vijnë si rezultat i zhvillimeve 
aktuale dhe zhvillimeve të ardhshme përreth liqenit do ta përkeqësoj edhe mëtutje 
situatën.  

10.1.2. UJËRAT NËNTOKËSORE  
Në përgjithësim, Kosova është e pasur me ujëra të burimeve natyrale, të cilat janë identifikuar 
se janë të rrezikuara shumë pak apo nuk janë të rrezikuara nga ndotja. Por, është kualiteti i 
burimeve të akuiferëve që është për brengosje; 22 prej 29 burimeve nëntokësore janë 
raportuar nga KUR-të se janë në rrezik nga ndotësit potencial. Shumica prej këtyre 22 
burimeve, që furnizojnë rreth 14.5 mil m3/vit apo përafërsisht 11% të ujit me të cilët 
furnizohet Kosova, nuk trajtohet para se të futet në sistem të furnizimit – vetëm dozohet me 
klor – dhe ato janë raportuar se janë në rrezik nga “ndonjë formë e kontaminimit” (kemikale 
apo organike) i cili kontaminim nuk do të parandalohej nga klorimi.  

Këta akuifer të rërës/zhavorrit në përgjithësi janë të vendosur në zonat e ulëta e të zhvilluara 
të Kosovës dhe në shumë raste kërcënimi ndaj tyre është duke u rritur nga zhvillimi i 
hovshëm. Duket se nuk ka konsideratë të mjaftueshme për gjerësinë horizontale të akuifërve 
nga autoritetet planifikuese komunale dhe, gjithsesi, shumica e zhvillimit është duke u bërë 
pa miratimin paraprak nga autoritetet planifikuese.   

10.2. ZONAT MBROJTËSE 

10.2.1. LEGJISLACIONI AKTUAL 
Siç është theksuar më lartë në pjesën 4.3 MAPH ka nxjerrë udhëzimin administrative 40-
13/07 në lidhje me kriteret për definimin e zonave mbrojtëse ujore (ZMU) për-rreth burimeve 
të ujit të pijshëm në Kosovë, bazuar në Ligjin për Ujërat, rregullorja numër 2004/41.  

UA përcakton kriteret detale për përcaktim të nivelit të secilës ZMU, varësisht nga tipi i 
burimit – akuifer, burim natyral apo ujë sipërfaqësor. UA i limiton aktivitetet të cilat mund të 
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ndërmerren brenda një ZMU të definuar dhe i jep përgjegjësinë për selektim dhe ofrim të 
informatave për secilën ZMU ndërmarrjeve furnizuese të ujit, dmth. KUR-ve. MAPH mbetet 
përgjegjëse për vendimin final dhe deklarimin e secilës ZMU.  

UA përcakton kategorinë e ZMU; mbrojtje e afërt rreth infrastrukturës së ujësjellësit dhe 
lokacionit të burimit, një zonë më e gjerë e përcaktuar në bazë të kritereve të përkueshme për 
burimet e akuiferëve dhe me distancë sipërfaqësore për ujin sipërfaqësor, dhe zona e tretë që 
përfshinë të gjithë zonën mbledhëse ujore.  

Është brengosëse se UA nuk përcakton ndonjë organizatë apo autoritet të veçantë që të zbatoj 
apo limitoj dhe ndaloj aktivitetet e dëmshme në zonat e përcaktuara si ZUM. Gjithashtu nuk 
janë përcaktuar dënimet për individët të cilët do të kryenin aktivitetet ilegale në një ZUM.    

10.2.2. NEVOJA PËR IMPLEMENTIM 
Është e qartë se zhvillimi i pakontrolluar (me apo pa leje ndërtimi) afër dhe ndonjëherë mbi 
burimet natyrale të ujit në Kosovë nuk mund të vazhdoj ad infinitum pa ndikuar shumë në 
hidro-ekosistem. Pothuajse në mënyrë të paevitueshme zhvillimi i pandalshëm i lidhur me 
aktivitetet ekonomike do të rezultojë në ndonjë aksident – i cili do të shkaktoj emergjencë të 
kualitetit të ujit – apo shkatërrim gradual të resurseve njerëzore duke shkaktuar përdorimin 
nga njeriut të kontaminuesve dhe rrezikun pasues për shëndet.  

Gjatë një punëtorie të projektit të mbajtur gjatë zhvillimit të këtij studimi të fizibilitetit (27 
maj 2009) ku kanë marrë pjesë përfaqësuesit e KUR-ve dhe shumica e  palëve tjera kryesore 
me interes në sektorin ujor, është realizuar një anketë me të gjithë pjesëmarrësit për të 
identifikuar çështjet me prioritet në lidhje me kualitetin e ujit. Pjesëmarrësit janë lutur të 
prioritizojnë çështjet brengosëse në lidhje me kualitetin e ujit, nga një listë prej 20 çështjeve 
të ndryshme të mundshme. Rezultatet e kësaj ankete janë dhënë në Aneksin 4. Përcaktimi 
dhe implementimi i ZMU është identifikuar si prioriteti më i lartë nga pjesëmarrësit.   

MAPH ka kërkuar nga KUR-të t’i definojnë ZMU para dhënies së licencave të ardhshme për 
përdorimin e resurseve ujore në vitin 2012. Arsyeja për këtë periudhë të gjatë kohore duket të 
jetë nevoja që kanë KUR-të për kryerje të një hulumtimi ekstensiv, veçanërisht në lidhje me 
kriteret e përshkueshmërisë për burimet e ujërave nëntokësore, para aplikimit të tyre për 
vendim nga MAPH për deklarimin e një ZUM-je. Kjo mund të zgjasë shumë dhe mund të jetë 
tepër vonë. Në veçanti përcaktimi i ZMU-ve për ujërat sipërfaqësor, për vendet ku është 
urgjentisht i nevojshëm, është relativisht shumë i lehtë dhe mund të bëhet në një shkallë 
shumë më të shkurtër kohore.  

Për më tepër, nuk janë bërë ende përpjekje për involvim të autoriteteve komunale 
planifikuese në këtë proces. Në shumë instanca lejet e planifikimit vazhdojnë të jepën nga 
komunat për një zhvillim jo-adekuat në zonat të cilat duhet që në fund të definohen si ZMU.  

Si përfundim, nevoja për të mbrojtur resurset ujore është shumë e vonuar, urgjente dhe duhet 
t’i jepet prioriteti më i lartë. Përvojat nga vendet tjera sugjerojnë që për funksionalizimin e 
ZMU-ve nevojitet bashkëpunim i plotë nga të gjitha palët e involvuara në sektor. 

11. PËRPUNIMI I UJIT 

11.1. FABRIKAT E PËRPUNIMIT TË UJIT - HYRJE 
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Nga sasia e përgjithshme e ujit që përdoret për pirje në Kosovë, rreth 57% e tij pastrohet dhe 
dezinfektohet nëpër FPU. Në Kosovë ekzistojnë 12 fabrika të përpunimit të ujit të cilat 
menaxhohen dhe operanohen nga KUR-të39. Ato dallojnë në dizajn dhe kapacitet që nga 96- 
l/s deri në 40 l/s. Nuk ka ndonjë standard konsistent të aplikueshëm në të gjitha FPU-të e 
Kosovës; disa janë moderne dhe në gjendje të mirë, të tjerat datojnë që nga 1960-at dhe 
kërkojnë rehabilitim ekstensiv. Tabela e mëposhtme ofron detalet e përgjithshme për secilën 
FPU: 

TABELA 11.1: FABRIKAT E PËRPUNIMIT TË UJIT NË KOSOVË 
Emri i FPU Operuar nga: Burimi i ujit: 

Emri/tipi 
Qendrat kryesore të 
popullsisë të 
furnizuara 

Kapaciteti 
i dizajnuar 
Ml/d 

Albanik Prishtina KUR Batllava/ Rezervuar Prishtina, Podujeva, 
Obiliq 

86.4 

Radoniqi HS Radoniqi KUR Radoniqi/ Rezervuar Gjakova 43.2 
Shipol Mitrovica KUR Gazivoda/ Rezervuar 

(nëpërmjet liqenit të 
Pridvoricës dhe kanalit) 

Mitrovica, Zveçani, 
Skenderaj, Vushtrri 

38.9 

Badovc Prishtina KUR Badovc/ Rezervuar Prishtina, Graçanica 34.6 
Pleshnica Bifurkacion KUR Nerodime/ Ekstraktim i lumit  Ferizaj 17.3 
Prizren qyteti Hidroregjioni Jugor KUR Bistrica/ Ekstraktim i lumit Prizren (pjesërisht) 13.0 
Perilepnica Hidromorava KUR Perilepnica/ Rezervuar Gjilan 10.4 
Dragash Hidroregjioni Jugor KUR Restelica/ Ekstraktim i lumit Dragash 7.8 
Veleknica Hidromorava KUR Akuifer/Fushë e puseve Gjilan 6.9 
Drenas/Bivolak Prishtina KUR Ibër Lepenc kanal 

(Gazivoda) 
Drenas, Ferronikel 5.2 

Letnica Hidromorava KUR Burim natyror Vitia 4.3 
Kastrioti Prishtina KUR Akuifer/fushë e puseve Obiliq 3.5 

 

Detajet e plota të FPU-ve janë dhënë në anekse të këtij raporti; Annex 5 përfshinë një tabelë 
në të cilën jepen të dhënat për procesin e trajtimit në secilën FPU dhe 0 jep një tabelë në të 
cilën pasqyrohet gjendja dhe nevojat kryesore investuese për secilën FPU, në mënyrë që të 
arrihet përshtatshmëria e plotë dhe e qëndrueshme me Direktivën. Në pjesët pasuese 
diskutohen dhe vihen në pah çështjet e trajtimit që duhet të adresohen, veçanërisht në lidhje 
me fillimin e zbatimit të Direktivës në Kosovë, dhe bërjen e rekomandimeve për investimet e 
duhura në FPU. 

11.2. VLERËSIMI I GJENDJES 
Tabela e mëposhtme e jep një përmbledhje të gjendjes në secilën FPU (shih 0 për detaje 
tjera):   

TABELA 11.2: PËRMBLEDHJE E PËRGJITHSHME E GJENDJES SË FPU-VE   
Emri i FPU Përmbledhje e gjendjes së përgjithshme Kategoria 
Albanik Të mirë, i mirëmbajtur mirë – nevojitet instalimi i pajisjeve për monitorim dhe kontrollim 

(SCADA) 
2 

Radoniqi Të mirë, i mirëmbajtur mirë – nevojitet instalimi i pajisjeve për monitorim dhe kontrollim 
(SCADA) 

2 

Shipol Në gjendje të dobët – nevojitet renovim i plotë dhe zgjerim – i planifikuar për vitin 2011  4 
Badovc Në gjendje të dobët – nevojitet renovim i plotë dhe zgjerim (filtër të ri) – planifikuar për 

vitin2010  
4 

                                                
39 E vetmja FPU në Kosovë që operohet nga ndërmarrja komunale është ajo në Leposaviq.  
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Pleshnica Në gjendjes shumë të mirë – fabrika moderne – kërkohet rritja e mundshme e kapacitetit. 1 
Prizren qyteti Në gjendje mesatare – kërkohet mirëmbajta ekstensive dhe modernizim. 3 
Perilepnica Në gjendje shumë të mirë – kërkohet pak mirëmbajtje. 1 
Dragash Në gjendje shumë të mirë – pothuajse jo funksional – kërkon renovim komplet  4 
Veleknica Në gjendje shumë të mirë – kërkohet pak mirëmbajtje. 1 
Drenas/Bivolak Në gjendje mesatare – projekti për zgjerim është duke u implementuar (2009) 3 
Letnica Në gjendje shumë të mirë – kërkohet pak mirëmbajtje. 1 
Kastrioti Në  gjendje të keqe deri në mesatare – kërkohet pak renovim dhe modernizim – nuk ka 

automatikë.  
3 

  

Për qëllime përshkruese FPU-të e listuara më lartë janë ndarë në katër kategori:  

Kategoria 1: Katër FPU-të në pjesën jug-lindore të Kosovës janë fabrika të reja apo kanë 
pasur një renovim të plotë në shtatë vitet e kaluara me mbështetjen dhe fondet e Qeverisë 
zvicerane. Fabrikat janë të automatizuara plotësisht dhe bëjnë monitorimin në kohë reale të 
kualitetit të ujit, të lidhura me sistemin SCADA (Supervision, Control and Data Acquisition), 
duke i dhënë kështu operatorëve mundësinë e optimizmit të procesit të trajtimit fizik dhe 
kimik. Edhe pse nuk janë fabrikat më të mëdha në Kosovë ato përbëjnë një shembull të mirë 
të teknologjisë moderne të përpunimit të ujit. Megjithatë, gjatë vizitave të ndërmarra atje për 
qëllim të studimit tonë të fizibilitetit janë identifikuar disa probleme për shkak të pajisjeve jo-
funksionale të kontrollit dhe të monitorimit. Për arsye të ndryshme, të diskutuara më lartë në 
pjesën 11.3, prokurimi i pjesëve rezervë për riparimin specialistik të pajisjeve të teknologjisë 
relativisht të lartë duket të jetë një problem i madh. Për shembull, ndodh shpesh që treguesit e 
trubiditetit apo klorit residual nuk janë duke punuar – kjo pajisje ka ndikim direkt në sistemin 
e dozimit me klor, operimin e filtrave dhe për këtë arsye edhe në operimin optimal të të gjithë 
fabrikës. Është e qartë se riparimi i instrumenteve dhe prokurimi i pjesëve rezervë shihen si 
çështje të rëndësishme si nga operatorët, ngjashëm edhe nga menaxherët, dhe kanë impakt 
domethënës negativ në sigurimin e standardeve të kualitetit të ujit të përpunuar.  

Kategoria 2: Dy FPU-të më të mëdha në Kosovë, janë të mirëmbajtura shumë mirë dhe 
funksionale, por të dyja, për shkak të vjetërsisë (të ndërtuara në vitin 1982 dhe 1984), do të 
përfitonin në masë të madhe nga modernizimi për të përdorur një sistem më të mirë të 
kontrollit të procesit (të ngjashëm me atë që gjendet në FPU-të e kategorisë së parë të 
përshkruar më sipër). Të dy fabrikat kanë mungesë të procesit të kontrollit të nevojshëm për 
optimizim të trajtimit fizik dhe kimik. Për shembull në Radniq ka mungesë të monitorimit 
dhe kontrollit në mënyrë që të automatizohet dhe optimizohet procesi i filtrimit. Asnjë nga 
fabrikat nuk e ka sistemin e dozimit me klor porpocional me rrjedhën e ujit dhe sistemin e 
informatës kthyese për të optimizuar dozimin me klor. Duke marrë parasysh madhësinë dhe 
rëndësinë e këtyre fabrikave, që trajtojnë rreth 50% të ujit të përpunuar në Kosovë, një 
projekt për modernizimin e këtyre dy fabrikave do të kishte impakt domethënës në sigurimin 
e përshtatshmërisë së kualitetit të ujit me Direktivën dhe do të mundësonte një operim të 
përmirësuar dhe më efiçent të fabrikës.  

Kategoria 3: Këto tri FPU të vogla janë funksionale, por janë në gjendje të keqe dhe për to 
nevojitet një program për mirëmbajtje ekstensive. Ato kanë nevojë për të gjithë modernizimin 
e përshkruar në kategorinë 2, por duke pasur parasysh se ato janë relativisht të vogla për kah 
madhësia, kjo nuk do të kishte efekt shumë të madh krahasuar me instalimin e sistemit të 
monitorimit dhe kontrollit dhe për këtë arsye nuk konsiderohet prioritet i lartë. Prioritet të 
lartë i është dhënë sigurimit të mirëmbajtjes retrospektive të fabrikave, në mënyrë që të 
kthehen në funksionalitet të plotë dhe një programi të vazhdueshëm të mirëmbajtjes 
preventative.   
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Kategoria 4: Këto tri fabrika, për arsye të ndryshme, kryesisht kanë mungesë të mjeteve 
financiare dhe janë në gjendje shumë të keqe sa i përket riparimit. Ato kanë nevojë për gjithë 
modernizimin e përshkruar në kategorinë 2, mirëmbajtjen e përshkruar në kategorinë 3 dhe 
renovimin ekstensiv të strukturave, ndërtesave dhe pajisjeve mekanike/elektrike. Në dy raste 
kjo është vërejtur nga KUR-të dhe me ndihmën e projekteve të fondeve të donatorëve, janë 
planifikuar projektet për renovimin e FPU të Badovcit (me fondet e KfË) dhe FPU të Shipolit 
(fondet e KE-së). Në rastin e FPU të Dragashit nuk ka plane aktuale, megjithatë, nevoja është 
mjaft urgjente. Fabrika, në disa aspekte, është jo-funksionale dhe është e dyshueshme nëse uji 
i patrajtuar përmirësohet aq nga procesi i sedimentimit dhe filtrimit.  

11.3. ÇËSHTJET E MIRËMBAJTJES DHE TË OPERIMIT   
Ekzistojnë një numër i observimeve gjenerike në lidhje me përpunimin e ujit ku përmirësimet 
në mirëmbajtje dhe praktika të operimit do të ndihmonin që uji që del nga FPU-të të jetë 
plotësisht në përputhje me Direktivën:  

Pjesët rezervë dhe mirëmbajta e instrumenteve: Instrumentet teknike elektronike të përdorura 
për kontrollim dhe monitorim të përpunimit dhe kualitetit të ujit shpesh janë të pa kalibruara 
dhe jo-funksionale. Kjo çështje është identifikuar si prioritet i lartë nga stafi teknik i 
kompanive në punëtorinë për kualitetin e ujit të mbajtur me 27 maj 2009. Siç është cekur më 
lartë, edhe në FPU-të më të mira të ndërtuara së voni, mund të gjenden instrumente jo-
funksionale që shërbejnë për monitorim të kualitetit të ujit apo kontroll të procesit. Këta 
faktor kyç që kontribuojnë në këtë çështje janë dhënë në shënimin e mëposhtëm: 

SHËNIM 11.3: ÇËSHTJET E INSTRUMENTEVE TË KUALITEIT TË UJIT  

 
Shumë nga këto probleme janë burokratike të cilat mund të zgjidhen me përdorimin e 
praktikave më të mira menaxheriale. Megjithatë, derisa të gjinden zgjidhjet dhe të 

INSTRUMENTET – ÇËSHTJET E MIRËMBAJTJES, KALIBRIMIT DHE PJESËT REZERVË  
 
Prokurimi: Burokracia në disa kompani dhe rregullat jashtëzakonisht strikte e kanë 
bërë të vështirë sigurimin e pjesëve origjinale rezervë nga prodhuesi për instrumente. 
Kjo aplikohet për pajisjet e FPU-ve dhe pajisjet e teknologjisë së lartë për laborator si 
sipektrofotometrat.  

Trajnimet:  Ka shumë pak, nëse ka fare, teknik të trajnuar të instrumenteve në KUR. 
Nuk ka trajnime formale për teknik të instrumenteve në Kosovë, dhe për këtë arsye, 
nuk ka profesionist puna e vetme të cilëve do të ishte mirëmbajtja dhe sigurimi i 
kalibrimit korrekt dhe monitorimi e kontrolli i instrumenteve.  

Financat: Mungesa e fondeve në dispozicion për blerjen e pjesëve rezervë apo për 
sjelljen e teknikëve nga prodhuesit e instrumenteve. Mund të kushtoj me mijëra euro që 
të sillet në Kosovë një ekspert teknik nga ndonjë prodhues për ta servisuar ndonjë 
instrument.  

Manualët e operimit dhe të mirëmbajtjes: Shpesh nuk janë të përkthyer në shqip, 
duke e bërë mirëmbajtjen më të vështirë.  

Standardizimi: Shpesh pajisje të prodhuesve të ndryshëm mund të gjinden për të 
njëjtën kategori  të pajisjeve, për shembull matës të rrjedhës së ujit nëpër FPU të 
prodhuesve të ndryshëm. Kjo e bënë më të vështirë mirëmbajtjen.. 
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implementohen përmirësimet e ardhshme në teknologjinë e përpunimit të ujit për kontrollin e 
kualitetit të ujit në FPU është e mundur te kenë efekt të shkurtër dhe të paqëndrueshëm.  

Njohuritë për teknologjinë e procesit të trajtimit kimik: Nga diskutimet e bëra me menaxherët 
e përpunimit të ujit dhe operatorët duket të ekzistoj një ngurrim për ndryshimin e praktikave 
aktuale. Kjo duket të ketë qenë shumë e lidhur me mungesën e njohurive teknike, por edhe 
më shumë me mungesën e vetëbesimit për marrjen e përgjegjësisë, duke u nisur nga maksima 
“nëse funksionon pse ta ndryshojmë”. Si rezultat proceset e trajtimit të ujit të përdoruar në 
FPU-të e Kosovës, nuk janë përmirësuar dhe freskuar në linjë me praktikat më të reja, psh. 
minimizimi i THM-ve. Janë bërë vetëm disa përpjekje për optimizmin e shfrytëzimit të 
kemikaleve në përpunimin e ujit, për ta zvogëluar përdorimin e kemikaleve dhe të kostos apo 
për ta përmirësuar kualitetin e ujit.  

Shfrytëzimi i aluminit: Duke pasur parasysh shfrytëzimin e gjithandejshëm të alumin sulfatit 
nuk duket se ka testim rutinor të ujit për prezencën e aluminit në disa prej laboratorëve KUR-
ve. Indikatori për alumin është përcaktuar në Dirketivë si 200 g/l. Edhe nëse ky limit nuk 
është tejkaluar alumini mund të kaloj nëpërmjet FPU-ve në sistemin e shpërndarjes dhe edhe 
në krojet e konsumatorëve pas larjes apo zbrazjes së sistemit.  

Mirëmbajtja preventive: Shumica e FPU-ve në Kosovë nuk kanë program preventativ të 
mirëmbajtjes, por mirëmbajtja vihet në funksion vetëm kur ndonjë pajisje prishet. Fakti që, në 
përgjithësi, manualët e operimit dhe të mirëmbajtjes nuk janë të përkthyer në shqip besohet 
që të jetë faktor kontribuues në mungesën e mirëmbajtjes së rregullt pro-aktive.     

11.4. PARA-KLORIMI DHE BASHKËPRODUKTET E DEZINFEKTIMIT 
Nëntë prej dymbëdhjetë FPU-ve, e paraklorojnë ujin e papërpunuar që hynë në fabrikë, 
shumica apo të gjitha, e bëjnë këtë gjatë gjithë kohës. Para-klorimi veçanërisht i ujërave 
sipërfaqësore që kanë përbërje të lartë organike mund të rezultojë në formimin e THM-ve, të 
cilat kanë të përcaktuara limitet e parametrave të sipërm në Direktivë40. Për këtë arsye është 
shumë e mundshme që në rast të futjes në fuqi të standardeve të Direktivës në Kosovë, para-
klorimi duhet të mos përdoret apo duhet të minimizohet në nivele të pranueshme.  

Para-klorimi shfrytëzohet për një numër arsyesh; për përmirësim të koagulimit duke 
reduktuar pH-në (alumin sulfati funksionin më mirë në nivele të ulta të pH-së), për ta larguar 
erën dhe shijen apo për ta oksiduar hekurin dhe magnezin, e në këtë mënyrë zvogëlimin e 
këtyre substancave. Vetëm në rastin e FPU të Shipolit para-klorimi shfrytëzohet si mjet i 
vetëm i dezinfektimit.  

Niveli i njohurive në lidhje me THM-të, në stafin teknik të KUR-ve dhe stafin që punon me 
kualitetin e ujit, në përgjithësi, ka qenë mjaft i ulët. Vetëm një KUR, ajo e Mitrovicës, kishte 
bërë paraprakisht vlerësimin e rrezikut nga formimi i THM-ve dhe në atë rast kishin besuar se 
një rrezik i tillë është i vogël.  

Ekzistojnë alternativa me të cilat mund të arrihen rezultatet e njëjta sikurse me  para-klorim 
dhe sigurisht që këto alternative do të jenë të ndryshme në secilën FPU. Për shembull, në 
FPU-të më të mëdha në atë të Albanikut dhe të Radoniqit, mund të konsiderohen alternativat 
e mëposhtme:  

                                                
40 Edhe pse në DUP janë të qarta hapat që duhet të merren për reduktimin e THM-ve nuk duhet ta dëmtojnë 
dezinfektimin.  
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 FPU Albanik: Para-klorimi raportohet të jetë përdorur për (a) zhdukjen e përbërjes së 
algave, (b) oksidim të hekurit dhe magnezit si dhe ulje të pH-së. Mundësitë alternative 
përfshinë: shfrytëzimin e ozonit apo UV rrezatimit për zhdukjen e algave, eksperimentimi 
me koagulant të ndryshëm për shembull koagulant ferik apo shfrytëzimi i dyoksidit të 
klorit në vend të klorit.  Është interesante për një fabrikë të përpunimit të ujit të madhësisë 
së tillë, që nuk ka ndonjë mundësi të parafiltrimit (tanker të sedimentimit apo të 
ngjashëm). Edhe pse kostoja kapitale do të ishte e lartë për një retro-instalim të një pajisje 
pastrimi të tillë, një projekt i tillë potencialisht mund ta zëvendësoj para-klorimin dhe 
përmirësoj prodhimin e fabrikës.  

 FPU Radoniqi: Para-klorimi është raportuar të jetë përdorur për të ndihmuar në zgjidhjen 
e problemeve të shijes dhe ngjyrës. KUR ka eksperimentuar alternativa të tejra, të cilat 
janë raportuar si të suksesshme; për shembull shfrytëzimi i koagulatëve ferik në 
bashkëpunim në polielektrolitin, si dhe ndaras, kanë testuar dyoksidin e klorit. Ata kanë 
raportuar se këshillat e ekspertëve për procesin e trajtimit kimik të ujit do të ishin të një 
vlere të madhe në zgjedhjen e proceseve dhe alternativave të shfrytëzimit të klorit.  Përveç 
kësaj, nuk ka sistem funksional të ajrimit të ujit të papërpunuar – stafi i fabrikës së 
përpunimit të ujit beson që kualiteti i ujit dhe shfrytëzimi i trajtimit të kemikaleve mund të 
përmirësohet në mënyrë respektive, nëse do të instalohej një sistem i thjeshtë i ajrimit.  

Në cilindo rast, të gjitha nëntë FPU-të që aktualisht e para-klorojnë ujin, duhet që në të 
njëjtën kohë ta kenë një program për testim për THM dhe, në pajtueshmëri me praktikat më të 
mira, ta rishikojnë procesin e tyre të trajtimit, me qëllim të heqjes apo minimizimit të para-
klorimit derisa nuk është esencial apo nuk gjendet ndonjë proces alternativ ekonomikisht i 
favorshëm.  

11.5. PËRMIRËSIMET DHE MODERNIZIMET  

11.5.1. FPU-TË EKZISTUESE 
Nga dymbëdhjetë FPU që ekzistojnë në Kosovë tetë prej tyre kërkojnë një nivel të 
modernizimit dhe të përmirësimit për t’i sjellë ato në një standard modern (si në nivelin e 4 
FPU-ve që gjenden në regjionet e Gjilanit dhe të Ferizajt) dhe që të sigurohet se gjatë gjithë 
kohës uji që del nga FPU-të përshtatet me kriteret e DUP. Këto janë tetë FPU-të të cilat janë 
klasifikuar në pjesën 11.2 si pjesë e kategorive 2 deri në 4. Prioritet kryesore që FPU-të që 
Kosovës të sjellën në një standard të njëjtë janë:  

FPU-të e Radoniqit dhe Albanikut; të dy fabrikat kërkojnë një avancim ekstensiv të kontrollit 
të procesit të ujit dhe të teknologjisë së monitorimit. Radoniqi ndoshta më shumë se sa 
Albaniku, kontrollohet plotësisht nga lëshimi manual i operimit dhe ndaljes së valvuleve, 
derisa Albaniku ka një kontrollim logjik (PLC) relativisht të ri dhe valvulat automatike të 
instaluara në sistemin e filtrimit. Instalimi i kontrollit modern dhe sistemeve të monitorimit 
do të ndihmoj në përmirësimin e proceseve të përpunimit të ujit në të dyja fabrikat, në veçanti 
do të lejoj monitorimin në kohë reale të parametrave kryesor të kualitetit të ujit – turbiditetit, 
klorit residual, temperaturës dhe pH-së.   

FPU-të e Badovcit dhe Shipolit; në të dy këto fabrika donatorët kanë projektet me fonde që 
gjenden në fazën e planifikimit/para-implementimit. Megjithatë, për asnjërën prej fabrikave 
termat e referimit nuk specifikojnë nivelin e teknologjisë së përpunimit të ujit e as ndonjë 
kriter për ujin e trajtuar në këto fabrika. Për përshtatshmërinë e ardhshme me DUP, është 
qenësore që renovimi i FPU-së në rastin e Badovcit, dhe zgjerimi në rastin e Shipolit, të jenë 
të dizajnuar në atë mënyrë që të prodhojnë ujë në pajtueshmëri me parametrat e Direktivës. 
Është thënë gjithashtu që në bazë të termave të referimit FPU e Shipolit do të dizajnohet për 
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një zgjerim prej 550 l/s (kapaciteti i dizajnuar i FPU-së aktuale është 450 l/s) dhe nuk është 
përmendur nevoja paralele për renovim, avancim dhe modernizim të fabrikës ekzistuese të 
Shipolit. Nuk do të ishte praktike aspak, sigurisht që do të ishte edhe e pamundëshme, të 
ndërtohet një FPU e re pranë asaj ekzistuese pa një renovim dhe përmirësim të fabrikës 
ekzistuese.  

FPU-të e Drenasit, Kastriotit dhe Prizrenit; këto janë tri FPU të vogla që kërkojnë një 
renovim gjeneral dhe modernizim, megjithatë, për shkak të kapaciteti të tyre më të vogël ato 
nuk konsiderohen si prioritet para fabrikave të mëdha. Në të tri fabrikat nevojitet ndërrimi  
sistemeve të kontrollit dhe të monitorimit, përmirësim të pajisjeve dozuese dhe mirëmbajtje 
ekstensive të përgjithshme në pjesët e strukturës dhe pjesët mekanike e elektrike të fabrikave. 
Në FPU të Kastriotit, i gjithë sistemi i filtrimit automatik është jo-funksional për dhe ka qenë 
i tillë që nga fillimi i punës së saj në vitin 1990. FPU në Prizren ka një dizajn të projektuar 
prej 100 l/s. por i prodhon vetëm  35 l/s – riparimi dhe renovimi i kësaj FPU-je do të ofroj një 
kapacitet shumë të nevojshëm.   

FPU e Dragashit; kjo FPU e vogël pothuajse nuk funksionon fare. Aty pothuajse nuk ka fare 
komponete të procesit të trajtimit të ujit që janë në gjendje të rregullt. Një renovim i madh 
dhe përmirësim i saj është i nevojshëm, ndoshta do të jetë më efektive sa i përket kostos të 
konstruktohet një FPU plotësisht e re aty. Rezervuari i sedimentimit dhe sistemet e dozimit të 
ajo janë jo-funksionale, pasi që sistemi përdor klorin e gaztë (normalisht klori i lëngët 
dozohet me dorë në sistem). Përveç kësaj, teknologjia për kontroll dhe monitorim është 
pothuajse jo-ekzistence dhe kërkohet të inkorporohet në çfarëdo fabrike të re apo të renovuar 
në Dragash.      

Në përgjithësi; ndërrimi i rërës së filtrit (media filtrit): Disa  fabrika të përpunimit të ujit nuk 
e kanë ndërruar media filtrin për shumë vite – në FPU të Albanikut, edhe pse në KUR ka 
planifikuar ta bëjë këtë punë gjatë vitit 2009, dhe në Badovc ku rëra e filtrit nuk është 
ndërruar që nga viti 1966. Zëvendësimi i rërës së filterëve mund të reduktoj numrin e 
pastrimit të filtrave dhe përmirësoj largimin e mbeturinave. Do të ishte normale që kjo punë 
të bëhet në bashkëpunim me inspeksionin të riparohet dhoma e filterëve, e veçanërisht filtër 
nozzles.  

Tabela në 0 jep një listë të plotë të propozimeve specifike për fabrikat e përpunimit të ujit, 
duke dhënë detale për fushat kryesore të përmirësimeve që kërkohet të bëhen në secilën FPU. 

11.5.2. ZHVILLIMI I FPU-VE TË REJA DHE ZGJERIMI I ATYRE EKZISTUESE  
Për shkak të nivelit të lartë të humbjeve të ujit në furnizim dhe sisteme e shpërndarjes në 
pjesën më të madhe të Kosovës (shih pjesën 13) mund të thuhet që rritja e prodhimit të ujit 
dhe furnizimit mund të jetë sikur derdhja e një kapaciteti më të madh të ujit në një kovë që 
rrjedh ujë – do të ketë benefit shumë të vogël real nga një gjë e tillë. Zgjidhja e çështjeve të 
kërkesave duhet të mbetet prioriteti numër  një kur adresohen çështjet e furnizimit dhe të 
kërkesave. Megjithatë, janë disa vende në Kosovë që shërbehen shumë kec sa i përket 
perspektivës së kualitetit të ujit dhe ku e vetmja mundësi për zgjidhjen e problemeve të 
kërkesave është ajo e rritjes së kapacitetit të përpunimit. Këto janë dhënë në shënimin e 
mëposhtëm.   

Problemet në një qytet të veçantë duhet të vihen në pah posaçërisht - Klina. Edhe para 
zhvillimeve të pas luftës, qyteti ka vajtuar nga kualiteti i dobët i ujit. Është e vetmja qendër e 
popullsisë e madhësisë së tillë në Kosovë në të cilën kualiteti i ujit gjithnjë dështon të plotësoj 
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kriteret e UA 2/1999 dhe qytetarët këshillohen që të mos a pinë ujin. Përmirësimet e kualitetit 
të ujit janë të urgjentisht të nevojshme41. 

SHËNIM 11.5.2A: ZHVILLIMET E PROPOZUARA PËR QYTETET E VOGLA  

 

SHËNIM 11.5.2B: ZHVILLIMET E PORPOZUARA PËR FPU-TË E MËDHA TË QENDRAVE 
URBANE  
 

 

                                                
41 E vetmja fabrikë e trajtimit të ujërave të zeza gjendet në Skenderaj, e vendosur mbi Klinën. Ujërat e zeza të 
Skenderajt derdhen në lumin Klina, pasi që aktualisht fabrika e trajtimit të ujërave të zeza nuk është në operim. 
Do të ishte e mundshme që nëse kjo fabrikë e përpunimit të ujit do të vihej në funksion kualiteti i ujit të 
papërpunuar mund të përmirësohej.   

Disa qytete të vogla kanë mungesë të ujit që plotëson kriteret e Direktivës, apo furnizohen me ujë i 
cili vetëm klorohet nga burimet të cilat janë në rrezik potencial të ndotjes. Nevojat për zhvillime 
specifike janë dhënë mëposhtë. 

Klina: Ky qytet i vogël në perëndim të Kosovës (me një popullsi prej rreth 25,000 banorësh), ka një 
skemë të ujësjellësit të zhvilluar në vitin 2002. Uji vije nga burimi natyral në lumin Klina dhe uji i 
papërpunuar vetëm klorohet para se të futet në sistem.  Nivele të larta të nitriteve dhe nitrateve 
gjinden në ujin e pijshëm që tregojnë se një bashkë kontaminim ndodhë ndërmjet burimit dhe ujit të 
lumit. Një FPU e vogël me një kapacitet prej rreth 6 mil l/ditë mund të jetë e nevojshme nëse nuk 
gjendet një burim alternativ i ujit. Qytetarët e Klinës janë udhëzuar vazhdimisht që të mos ta pinë 
ujin për disa vite me radhë tanimë.  

Suhareka dhe Malisheva: Këto dy qytete janë përfshirë në studim sepse ato në të ardhmen mund të 
përfitojnë nga fabrikat e përpunimit të ujit për resurset aktuale në dispozicion në mënyrë që të 
sigurohet një nivel më i lartë i kontrollit dhe i sigurisë sa i përket kualitetit të ujit të pijshëm. Në të dy 
rastet burimet ekzistuese janë dobët të mbrojtura dhe nuk ka ndonjë trajtim tjetër përpos klorimit. 
Kapaciteti i FPU do të jetë e nevojshme të jetë rreth 4 mil l/ditë për Suharekën dhe 3 mil l/ditë për 
Malishevën.  
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12. KLORIMI 
Siguria bakteriologjike e ujit të pijshëm është e një rëndësie shumë të madhe për mbrojtjen e 
shëndetit të popullsisë konsumatore. Klori është shfrytëzuar për më shumë se 100 vite si 
forma primare e dezinfektimit dhe është provuar të jetë një dezinfektues i sigurt dhe i 
besueshëm. Rastet më të shpeshta të dështimeve të kualitetit të ujit, që shpesh rezulton në 
probleme lokale apo të gjera shëndetësore, vijnë si rezultat i dështimit të klorit. 
Përshtatshmëria bakteriologjike me Direktivën në Kosovë varet nga sistemi dozues i klorit i 
mirëmbajtur mirë dhe operativ, i cili do ta mbante klorin residual në të gjithë rrjetin e 
furnizimit deri tek krojet e konsumatorëve. Pika e fundit është veçanërisht e rëndësishme në 
Kosovë, ku ndërprerjet e furnizimeve dhe kontaminimi konsekuent i ujit në sistemin e 
shpërndarjes përmes sifonit të prapmë është përbën një rrezik real.    

Edhe pse ekzistojnë teknika tjera të dezinfektimit të ujit të pijshëm – p.sh. UV, ozoni, 
dyoksidi i klorit – në fakt, i vetmi tip i dezinfektimit i shfrytëzuar në të gjithë sistemin e 
Kosovës është dozimi i klorit në ujësjellës, me anë të dozimit në burimin e ujit, në fabrikën e 
ujit apo në disa raste edhe si dozim sekondar më tutje në rrjetin e shpërndarjes. Pasiqë klori 
mbetet në ujë për një kohë pas dozimit, si teknikë dezinfektuese klori ka një përparësi të 
madhe të ofrimit të mbrojtjes nga kontaminimi bakteriologjik derisa uji gjendet në sistemin e 
shpërndarjes.  

Avancimet e mëdha të planifikuara apo potenciale janë dhënë mëposhtë.  

Prishtina: Në kohën e përgatitjes së këtij raporti (qershor 2009) një studim1 është duke u zhvilluar 
për të siguruar të ardhmen e nevojave të furnizimit me ujë të Prishtinës. Çfarëdo vlerësimi për 
kapacitete të reja shtesë për trajtimin e ujit nuk mund të jetë i saktë pa përfundimin e këtij studimi. 
Megjithatë, qartas qyteti është duke u zhvilluar në mënyrë rapide dhe është e mundshme që do të 
jetë i nevojshëm një kapacitet shtesë i FPU-ve për të plotësuar kërkesat në 10 vitet e ardhshme, 
edhe me reduktimet reale të humbjeve të ujit gjatë këtyre viteve. KUR Prishtina ka një kapacitet të 
dizajnuar prej 1500 l/s me FPU të vendosur në veri të qytetit dhe që merr ujin e papërpunuar nga 
Gazivoda nëpërmjet sistemit të kanalit të hapur të Ibër Lepecit. KUR Prishtina beson që një plan i 
ndarë në faza për ndërtim të FPU-ve me 500 l/s apo 1000 l/s me mundësi zgjerimi në të ardhmen 
do të jepte një siguri të nevojshme për plotësimin e nevojave të zhvillimit dhe zgjerimit të ardhshëm.  

Vushtrri: Komisioni Evropian është duke e financuar një projekt për një FPU të dizajnuar për 350 l/s 
për qytetin e Vushtrrisë të vendosur ne zonën e furnizimit të Mitrovicës. Aktualisht uji aty vije nga 
FPU e Shipolit, megjithatë ka reduktime të shpeshta, për shkak të kërkesave të larta/mungesës së 
kapaciteteve furnizuese dhe problemeve të transmetimit të ujit deri në Vushtrri. Është thënë se 
termat e referimit nuk përmbajnë ndonjë standard për kualitetin e ujit apo teknologjinë e propozuar 
për FPU-në e re. Nëse është e mundshme kjo duhet të adresohet gjatë procesit të dizajnimit.  

Radoniqi: FPU në Radoniqi ka qenë gjithnjë e dizajnuar për mundësinë e shtimit të 8 filterëve 
shtesë në fabrikën ekzistuese, duke e dyfishuar kapacitetin kështu nga 500 l/s në 1000 l/s në 
mënyrë që të gjitha komuntietet e zonës së furnizimit të Gjakovës/ Prizrenit/Lumëbardhit do të 
mund të lidheshin në sistemin e Radoniqit. Dizajni i këtij projekti nevojitët të rishikohet pasi që është 
bërë në vitet 1980-ta dhe në këtë mënyrë do të ishte e dobishme për projektin që të lejon një 
zgjerim të ofrimit të shërbimeve në afat të mesëm kohor.   
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Të dy sistemet e dozimit i klorit të gaztë dhe të lëngët përdoren, ku klori i gaztë përdoret 
kryesisht në burimet më të mëdha të ujit dhe në fabrika, ndërsa klori i lëngët përdoret 
kryesisht në instalimet më të vogla. Në total janë 62 pika ku klori dozohet apo duhet të 
dozohet në Kosovë;  

 12 prej tyre janë nëpër FPU, për të cilat janë dhënë detajet në Annex 5. 
 50 janë pika dozuese operacionale në lokacione tjera jashtë FPU-ve  

Ekziston një mungesë e veçantë e sistemeve të dozimit të klorit në zonën e Deçanit. Në 
gjashtë pikat e klorimit, klori dozohet në mënyrë manuale, që shpesh nuk është dozim i saktë 
dhe si rezultat shpesh ofrohet ujë i kualitetit të dobët dhe ka dështim të testeve të kualitetit të 
ujit42. Investimet në sistemet e klorimit janë ndalur qysh prej kohës kur operimi i ujit në 
Deçan është ndarë nga menaxhmenti regjional i KUR Hidrodrini. Mënyra jo e besueshme e 
klorimit në kombinim me mungesën pothuajse të plotë të sistemit të mbledhjes së ujërave të 
zeza në fshatrat e Deçanit përbën një rrezik serioz për shëndetin 

TABELA 12: PIKAT E DOZIMIT ME KLOR  – TIPI (DUKE PËRJASHTUAR SISTEMET E KLORIMIT NË 
NËPËR FPU)  
Emri i KUR-së  Gas 

Dozimi primar 

 

Dozimi 
sekondar 

Lëng 

Dozimi primar 

 

Dozimi 
sekondar 

 

Totali 

Prishtina 4 3 8 0 15 
Hidroregjioni Jugor 4 0 3 1 8 
Hidrodrini 7 0 8 0 15 
Mitrovica 0 0 0 1 1 
HS Radoniqi 0 1 0 0 1 
Bifurkacioni 0 0 6 0 6 
Hidromorava 3 0 1 0 4 
TOTAL 18 4 26 2 50 

 

12.1. GJENDJA E SISTEMEVE EKZISTUESE TË KLORIMIT  
Dy pjesët e mëposhtme përshkruajnë gjendjen e përgjithshme dhe çështjet kryesore teknike 
në lidhje me dozimin e klorit në ujësjellësit publik në Kosovë. Në përmbledhje mund të 
thuhet se gjendja e përgjithshme është e përzier; përfshirë këtu jovetëm sistemet e dozimit të 
mirëmbajtura mirë dhe të besueshëm por gjithashtu edhe shumë pika të dozimit ku klori 
dozohet me metoda primitive manuale – zakonisht me pikë nga një kontejner i mbushur me 
klor të lëngët. Në rastin e fundit, doza mund të jetë adekuate por ka shumë pak apo nuk ka 
kontroll fare te klorit residual.  

Në përgjithësi menaxherët e kompanive të ujësjellësve të përfshirë në përpunimin e ujit kanë 
shprehur një preferencë për shfrytëzimin e klorit të gaztë. Sistemet kuptohen mirë në Kosovë 
dhe dozimi me gaz është më i saktë se sa me klor të lëngët. Klori i lëngët  ka një jetëgjatësi 
më të shkurtër dhe mund të ngrihet gjatë dimrit në qoftë se nuk ruhet në dhoma të nxehta. 
Megjithatë, janë disa çështje serioze dhe brenga në lidhje me sigurinë e ruajtjes dhe bartjes së 
klorit të gaztë. Në rast të shpërthimit klori i gaztë është shumë i rrezikshëm për njerëzit. Deri 
tani kanë ndodhur disa aksidente që kanë qenë si rezultat i rrjedhjes së klorit të gaztë në 

                                                
42 Siç është raportuar në të dhënat e IKSHP-së  për 2008  
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Kosovë, fatmirësisht asnjë prej tyre nuk ka qenë serioz, por në qoftë se nuk përmirësohet 
standardi i ruajtjes dhe transportimit të klorit të gaztë, atëherë një aksident serioz është 
pothuajse i pashmangshëm. Kjo është një pikë veçanërisht e rëndësishme për tu adresuar nëse 
vazhdohet që klori i gaztë të jetë zgjedhja për dezinfektues në ujësjellësit publik në Kosovë.   

12.1.1. NË FABRIKAT E PËRPUNIMIT TË UJIT  
Në tabelën e mësposhme është dhënë në mënyrë të përmbledhur gjendja e sistemeve të 
klorimit në fabrikat e përpunimit të ujit. 

TABELA 12.1.1: GJENDJA E SISTEMEVE TË DOZIMIT TË KLORIT NËPËR FPU   
Emri i FPU Operuar nga: Para-klorim Klrorimi 

përfundim. 
Viti i 
instalimit 

Gjendja 

Albanik Prishtina KUR Lëng Gaz 2002 Mesatare– nevojitet 
automatizimi – 
kontrolli i rrjedhës 
dhe rezidualit  

Radoniqi HS Radoniqi KUR Gaz Gaz Para -1999 Mesatare– nevojitet 
automatizimi – 
kontrolli i rrjedhës 
dhe rezidualit 

Shipol Mitrovica KUR Gaz Gaz  
(nuk përdoret 
normalisht) 

2003 Mesatare– nevojitet 
automatizimi – 
kontrolli i rrjedhës 
dhe rezidualit 

Badovc Prishtina KUR Gaz Gaz Para -1999 Mesatare– nevojitet 
automatizimi – 
kontrolli i rrjedhës 
dhe rezidualit 

Pleshnica Bifurkacion KUR Nuk ka Gaz 2003 Në gjendje të mirë – 
nuk nevojiten 
përmirësime  

Prizren qyteti Hidroregjioni Jugor KUR Lëng Gaz Para -1999 Mesatare– nevojitet 
automatizimi – 
kontrolli i rrjedhës 
dhe rezidualit 

Përilepnica Hidromorava KUR Gaz Gaz 2002 Në gjendje të mirë – 
nuk nevojiten 
përmirësime 

Dragash Hidroregjioni Jugor KUR Nuk ka Gaz 
(jo funksional) 

2008 Jo-funksional 
nevojitet riparimi dhe 
përmirësimi.  

Veleknica Hidromorava KUR Gaz Gaz 2008 Në gjendje të mirë – 
nuk nevojiten 
përmirësime 

Drenas/Bivolak Prishtina KUR Nuk ka Gaz 2002 Mesatare– nevojitet 
automatizimi – 
kontrolli i rrjedhës 
dhe rezidualit 

Letnica Hidromorava KUR Gaz – 
normalisht, 
por aktualisht 
nuk 
funksionon – 
nuk ka . 

Lëng – e 
zëvendëson 
sistemin 
normal me 
gaz – nuk  

2003 Jo-funksional 
nevojitet riparimi. 

Kastrioti Prishtina KUR Normalisht Gaz Para -1999 Jo-funksional 
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nuk ka  
 - por 
nganjëherë 
përdorët 
lëngu  

(jo- 
funksional) 

nevojitet riparimi dhe 
përmirësimi. 

 

Për ta përmirësuar kontrollin e kualitetit të ujit, në shumicën e sistemeve të klorimit nëpër 
fabrika, në 6 prej tyre në total, kërkohet të përmirësohen ato sisteme duke përfshirë dozimin 
proporcional automatik në varësi prej rrjedhës së ujit dhe rregullim automatik të dozës së 
klorit në varësi prej monitorimit të klorit residual. Në kohën kur janë bërë vizitat për këtë 
studim, tri sisteme të dozimit me gaz nuk kanë funksionuar dhe janë kërkuar riparime për 
sistemin dozues. Në ato raste klori i lëngët është dozuar në mënyrë manuale. Në rastin e FPU 
të Kastriotit, pajisja e klorimit të gaztë nuk ka funksionuar dhe klori i lëngë është shtuar në 
ujë para filtrimit, në vend që doza finale e klorit të shtohet në ujin e trajtuar.  

12.1.2. PIKAT TJERA PRIMARE DHE SEKONDARE TË KLORIMIT  
50 pikat e dozimit jashtë fabrikave të ujit, janë në gjendje që ndryshojnë prej atyre mirë të 
mirëmbajtura dhe funksionale deri te ato të dozimit primitive manuale Tabela e mëposhtme 
vënë në pah gjendjen e përgjithshme të stacioneve të dozimit të klorit: 

TABELA 12.1.2: SISTEMET E DOZIMIT TË KLORIT (JASHT FPU-VE) – GJENDJA DHE TIPI 
 Gaz  Lëng    Totali 
Gjendja  Kontrolli i 

dozimit 
proporcional 
me rrjedhën  

Dozimi 
me nivel 
fiks  

Dozimi me 
kontroll 
automatik 
proporcional 
me rrjedhën  

Dozim 
me nivel 
fiks  

Manual – 
me pikë* 

Manual – 
me dorë* 

 

E mirë 5 2 5 2   14 
Mesatare 1 8  4   13 
Ka nevojë për 
modernizim  

 2     2 

E keqe – ka nevojë për 
riparim  

2 2  2   6 

Jo- funksional – 
kërkohet zëvendësimi  

   1 7 7 15 

Totali 8 14 5 9 7 7 50 
* Shënim: pikat dozimit manual janë të përfshira në ndërrimet e kërkuara – edhe pse në fakt 
ato janë funksionale.  

Siç mund të shihet, 23 sisteme raportohet që kërkojnë modernizim riparim ose ndërrim. 
Ekzistojnë një numër arsyesh teknike, për shkak të së cilave një numër i madh i sistemeve të 
klorimit nuk janë në gjendje të mirë dhe edhe pse është vështirë të gjeneralizohet, faktorët e 
mëposhtëm kanë kontribuar në operimin dhe mirëmbajtjen e dobët të sistemeve të klorimit:  

 Në zonat e largëta, nuk ka gjenerator në rast nevoje, dhe ndërprerjet e shpeshta dhe të 
gjata të rrymës elektrike kanë shkaktuar prishjen e kalibrimit të procesorëve dhe dëmtimin 
e instrumenteve.  

 Mungesa e trajnimeve të operatorëve apo ekesprtizës së tyre, plus mungesa e manualëve 
në gjuhën shqipe, kanë nënkuptuar që riparimi dhe kalibrimi nuk janë bërë fare apo nuk 
janë bërë në mënyrën e duhur. 
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 Vështirësitë ne gjetjen e pjesëve rezervë – një çështje e njëjtë me atë të përshkruar në 
pjesën 11.3 për FPU-të – mungesa e financave ne dispozicion dhe burokracia e 
prokurimit.  

 Mungesa e standardizimit të sistemeve të dozimit të klorit do të thotë që operatorët shpesh 
marrin pajisje me të cilat ata nuk janë të familjarizuar dhe pa trajnimet e duhura për to nuk 
bëhet mirëmbajtja e duhur e tyre.  

Këto janë disa prej arsyeve kryesore të raportuara dhe të vërejtura gjatë zhvillimit të këtij 
studimi ku shumë sisteme të klorimit janë në gjendje të dobët operacionale. Duhet të 
ndërmerren hapa nga KUR-të për t’i adresuar këto çështje në mënyrë që të sigurohet 
përshtatshmëria bakteriologjike e ujit të pijshëm, veçanërisht duke marrë parasysh se shumica 
e sistemeve të dozimit që nuk janë funksionale janë instaluar relativisht vonë, shumica pas 
viti 1999.  

12.2. RUAJTJA E SIGURT DHE MANOVRIMI ME KLOR TË GAZTË  
Derisa ruajtja e sigurt dhe manovrimi me klor të gaztë nuk është një çështje që ka ndikim 
direkt në kualitetin e ujit, ajo mund të ketë një efekt të rëndësishëm indirekt. Siç është thënë 
në pjesën 12.1 dozimi me klor të gaztë, duke marrë parasysh gjendjen ekzistuese ne Kosovë, 
është më i përshtatshëm se sa dezinfektimi me klor të lëngët. Megjithatë një aksident serioz 
me klorin e gaztë mund të influencoj në masë të madhe operatorët që të kalojnë në përdorim 
të klorit të lëngët – që të ofrojnë kushte më të sigurta të operimit me kusht të ofrimit të ujit të 
dezinfektuar në mënyrë të sigurt. Niveli aktual i manovrimit me klor të gaztë, nëse nuk 
përmirësohet, do të shpije pothuajse sigurt në një kohë, në ndonjë aksident të tillë. 
Megjithatë, me përmirësimin e ambienteve të sigurisë dhe pajisjeve nuk ka arsye pse të mos 
përdoret klori i gaztë në mënyrë të sigurt për një të ardhme të parashikueshme.  

Klori i gaztë në Kosovë, zakonisht vije nga një fabrikë në Krushevac në Serbi dhe 
transportohet deri në Kosovë nëpër rrugë. Kontrata e furnizuesit menaxhohet në mënyrë 
qendrore nga Qeveria e Kosovës. Gazi vije në bombola 150 litërshe ose 1000 litërshe, 
zakonisht bombolat 1000 litërshe shkojnë në FPU-të e mëdha. Furnizimet shtesë dhe 
bombolat e zbrazta ruhet në një depo në qendrën kryesore të KUR Prishtina.  

Ekzistojnë disa fusha të caktuara në lidhje me shfrytëzimin e klorit të gaztë të cilat duhet të 
adresohen:  

 Testimi i bombolave të gazit dhe certifikimi; është vërejtur gjatë vizitave të bëra me 
qëllim të zhvillimit të këtij studimi që ndoshta gjysma e bombolave të inspektuara nuk e 
kanë pasur vulën e certifikatës së testit aktual43. 

 Edhe nëse kanë qenë të testuara ato mund të mos kenë qenë të sigurta. Një aksident ka 
ndodhur në vitin 2007 me një bombolë të gazit e cila ka qenë e testuar dhe e certifikuar në 
mënyrë normale44. 

 Praktikat aktuale të rekomanduara, veçanërisht për FPU-të e mëdha apo për qendrat 
urbane, janë që të ruhet klori i gaztë në ndërtesa të mbyllura të shenjëzuara. Një gjë e tillë 
nuk ndodh në asnjë prej vendeve ku ruhet gazi në Kosovë.  

                                                
43 Praktika normale është se bombolat e gazit dhe valvulat mbyllëse testohen dhe në to gravohet data e skadimit 
të testit. Në Kosovë bombolat zakonisht dërgohet ne Krushevac në Serbi për testim dhe certifikim.  
44 Aksidenti ka ndodhur në Shtime në instalimin e KUR Prishtina në vitin 2007. Valvula e bombolës e cila ka 
qenë e stampuar dhe e testuar, ka rrjedhur gaz duke e lëshuar gazin në një seri të eksplodimeve. Askush nuk 
është lënduar.  
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 Së paku 20 vende kur ruhet gazi në Kosovë nuk kanë alarm detektues të gazit funksional. 
Edhe në vendet ku këto alarme raportohet se ekzistojnë, në asnjë mënyrë nuk është e 
sigurt se ato testohen në mënyrë të duhur për të siguruar funksionimin e tyre në rast të 
ndonjë emergjence.  

 Shumë instalime nuk mbahet të mbyllura dhe të siguruara gjatë gjithë kohës.  
 Shumë instalime nuk i kanë sistemet e neutralizimit të gazit dhe pajisjet e përshtatshme të 

sigurisë në rast të rrjedhjes së gazit.  
 Nuk ka procedura të përcaktuara për emergjenca të KUR-ve, që do të ndiqeshin në rast të 

rrjedhjes së gazit.  
 Nuk ka procedura speciale për transportimin rrugor të klorit të gaztë.  
 Është i nevojshëm një vend qendror i sigurt ku do të ruheshin furnizimet shtesë. Depoja në 

KUR Prishtina pa ndonjë sistem sigurie nuk është e përshtatshme për ta ruajtur klorin e 
gaztë.  

Tabela e mëposhtme tregon gjendjen e raportuar të vendeve të ruajtjes së klorit të gaztë në 
Kosovë: 

TABELA 12.2: PËRMBLEDHJA E PAJISJEVE DHE OBJEKTEVE QË PËRDOREN PËR RUAJTJEN E 
KLORIT TË GAZTË   
Ruajtja e gazit bëhet në:  Në FPU Sisteme 

tjera dozimi 
Totali 

Dhomë e sigurt me alarm për detektim të gazit dhe pajisje tjera. 7 7 14 
Dhomë e sigurt por pa alarm 1 10 11 
Nuk ruhet në vend special. 4 5 9 
Totali 12 22 34 

 

Çështjet e lidhura me transportimin dhe sigurinë e klorit të gaztë duket se injorohen nga 
institucionet qeveritare të cilat mund ta kenë përgjegjësinë për disa aspekte të punës me 
klorin e gaztë, psh autoritetet doganore në lidhje me importimin e materialeve të rrezikshme, 
Ministria e Transportit dhe Telekomunikacionit në lidhje me transportimin e klorit të gaztë 
brenda Kosovës.  

Për të përfunduar; derisa nuk merren seriozisht këto çështje, një aksident serioz është 
pothuajse i pashmangshëm në një kohë të ardhshme dhe kjo mund të ndikoj në lidhje me 
gjetjen e metodave dhe besueshmërisë për të arritur përshtatshmërinë bakteriologjike të 
kualitetit të ujit të pijshëm.  

12.3. ZBRAZËTITË E SISTEMIT DHE NEVOJAT E ARDHSHME TË KLORIMIT  
Kërkesat kryesore për t’i sjellë sistemet ekzistuese të dezinfektimit me klor në një nivel më të 
lartë, për ta dezinfektuar ujin në ato vende ku nuk bëhet një gjë e tillë dhe që të sigurohet që 
në vijimësi uji i pijshëm nuk do të jetë i kontaminuar bakteriologjikisht, janë dhënë mëposhtë:  

 Riparimi dhe/apo modernizimi i 23 sistemeve të klorimit në vende të ndryshme nëpër 
Kosovë.  

 Instalimi i kontrollit automatik dhe residualit të sistemeve të klorit në 6 FPU.  
 Të bëhet një rishikim i ruajtjes së klorit të gaztë dhe të përmirësohen ambientet e ruajtjes 

(deri në 34 vende) për të përmbushur standardet për ruajtje të klorit të gaztë.  
 Të bëhet dozimi sekondar me klor për ujësjellësin e FPU të Shipolit (Mitrovicë) në 

Skenderaj dhe në Tunel të Parë.  
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 Të vlerësoj nevojën për klorim sekondar në pjesët e zgjeruara të sistemit të rrjetit të Pejës 
(distanca nga pika e klorimit deri në pikën më të largët të rrjetit ka arritur gati në 20 km).  

 Të instalohen sistemet e klorimit (apo në disa raste të përmirësohen sistemet) në komunat 
jashtë mandatit të KUR-ve si Shtërpcë dhe Leposaviq – potencialisht në 10 lokacione.  

 Përfundimisht të instaloj sisteme të dezinfektimit për 196 skemat e ujësjellësve të 
fshatrave të cilat janë jashtë mandatit të KUR-ve.     

Për ta përfunduar këtë pjesë; në mënyrë që KUR-të të jenë në gjendje të garantojnë ujë në 
pajtueshmëri me kërkesat e Direktivës, që është i përshtatshëm në pikën e konsumit, Kosova 
ka nevojë për sisteme të fuqishme të klorimit, të cilat do ta monitorojnë kualitetin e ujit në 
kohë reale, në mënyrë që të pasqyrojnë dështimet e klorit dhe të kombinuara me rrjetin e 
gypave të mund të ofrojnë ujë të konsumatorët pa asnjë rrezik të kontaminimit. 

13. SISTEMI I TRANSMISIONI DHE I SHPËRNDAJRES   
Direktiva e përcakton që parametrat e kualitetit të ujit të përcaktuar në direktivë duhet të 
përmbushën në pikën ku ai ujë përdoret për konsum njerëzor dmth. në krojet e 
konsumatorëve. Kjo do të thotë që për të siguruar përshtatshmërinë e vazhdueshme KUR-të 
duhet të transmetojnë dhe të distribuojnë ujin tek konsumatorët në një mënyrë të tillë që të 
sigurojnë se uji nuk kontaminohet pasi të dalë nga FPU.  

Për këtë, arsye është qenësore që sistemet e transmetimit – të përbërë nga gypat kryesor dhe 
rezervuarët e ruajtjes së ujit – gypat dhe rezervuarët e shërbimit deri në pikat e lidhjes me 
konsumatorët janë në gjendje mjaft të mirë për të minimizuar mundësinë e hyrjes së 
kontaminatëve apo korezionin e brendshëm të gypave të hekurit dhe çelikut, dhe që sistemet 
operohen dhe mirëmbahen në mënyrë të tillë që ta limitojnë ndotjen potenciale. 

13.1. GJENDJA E RRJETIT 
Shumica e transmetimit të ujit nëpër rrjetet e furnizimit të Kosovës, janë në gjendje të keqe, 
që rezultojnë në shpërthime të shpeshta të ujit dhe në rrjedhje të pavërejtura. Para vitit 1999 
standardi dhe kualiteti i materialeve të gypave në Kosovë ka qenë shumë i ulët, kryesisht janë 
përdorur materiale të galvanizuar të çelikut të dobët (GMS) dhe çimento asbesti (AC). Gypat 
e parë mund të korodohen nga ujërat nëntokësor dhe nga uji i pijshëm, varësisht nga kualiteti 
i ujit, grupi i dytë i gypave janë të thyeshëm nën presion të trafikut dhe pengesave të dheut. 
Përveç këtyre, për të dy llojet e materialeve të gypave, gjendja e tyre është vështërsuar shumë 
për shkak të praktikës së shpeshtë të lidhjeve ilegale në gypa pa sigurim të lidhëseve të 
duhura ose pa u siguruar që gypat kryesor nuk janë dëmtuar gjatë procesit.  

Që nga viti 1999 gypat rezistent të polietilenit (HDPE) kanë filluar të përdoren në Kosovë 
dhe tani janë gypat që përdoren më së shumti në shumicën e KUR-ve. Këta gypa janë 
përdorur në projektet e rehabilitimit të gypave kryesor prej shumicës së donatorëve45 që nga 
viti 1999. Nëse instalohen si duhet nuk arsye se pse gypat HDPE të mos pritet të qëndrojnë në 
gjendje të mirë për më shumë se 100 vite.  

Për këtë arsye, kur vlerësohet gjendja e sistemit të shpërndarjes mund të vlerësohet në 
përgjithësi se gypat GMS dhe AC – shumica e të cilëve të instaluar ndërmjet viteve 1960-ta 
dhe 1980-ta  janë tani kryesisht rreth 30 vjet të vjetër – dhe kanë arritur në përfundim të 
jetëgjatësisë së tyre normale e do të duhet të ndërrohen gjatë viteve të ardhshme.  

                                                
45 Disa më të mëdhenj të qelqit të përforcuar me plastikë (GRP) janë shfrytëzuar për zëvendësimin e gypave 
kryesor të KUR Prishtina si dhe janë instaluar disa gypa të metalit të butë  janë instaluar në regjionin e 
Mitrovicës.   
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Tabela e mëposhtme përmbledhë moshën (për këtë arsye edhe gjendjen) e rrjetit në secilën 
kompani. Tabela është e bazuar në të dhënat e mbledhura gjatë zhvillimit të këtij projekti dhe 
ka referenca në vlerësimin detal të asteve të bërë për KUR-të në vitin 200746. 

TABELA 13.1: MOSHA E RRJETIT TË SHPËRNDARJES SË UJIT 
Emri i KUR Zona e furnizimit Gjatësia 

totale e rrjetit 
të gypave  

Gypat e 
instaluar në 
vitin 1999 (m) 

Gypa të  
Para-1999  
(m) 

% e gypave të 
para-1999 

KUR Prishtina  Prishtina 561,007 9,276 551,731 98% 
 Podujeva 91,126 12,250 78,876 87% 
 Obiliqi 68,331 19,851 48,480 71% 
 Fushe Kosova 100,291 13,353 86,938 87% 
 Gllogovci 38,564 7,333 31,231 81% 
 Lipjan 109,723 65,080 44,643 41% 
 Shtime 104,250 104,250 0 0% 
 Totalo për KUR  1,073,292 231,393 841,899 78% 
KUR Hidroregjioni Jugor  Prizreni 175,671 25,068 150,603 86% 
 Suhareka 30,045 15,249 14,796 49% 
 Dragashi 22,463 0 22,463 100% 
 Malisheva 14,287 14,287 0 0% 
 Totali KUR  242,466 54,604 187,862 77% 
KUR Hidrodrini Peja 188,404 37,083 151,321 80% 
 Deçan 106,674 82,802 23,872 22% 
 Klina 47,141 35,989 11,152 24% 
 Istogu 212,782 124,293 88,489 42% 
 Juniku 30,041 12,658 17,383 58% 
 KUR totali  585,042 292,825 292,217 50% 
KUR Mitrovica  Mitrovica 156,835 79,626 77,209 49% 
 Skenderaji 50,763 21,610 29,153 57% 
 Vushtrria 218,433 41,693 176,740 81% 
 Totali për KUR  426,031 142,929 283,102 66% 
KUR HS Radoniqi  Gjakova 431,461 34,848 396,613 92% 
 Rahoveci 24,041 0 24,041 100% 
 Lumbardhi 24,193 6,891 17,302 72% 
 KUR totali 479,695 41,739 437,956 91% 
KUR Bifurkacioni Ferizaj 100,740 11,401 89,339 89% 
 Kacanik 46,004 5,057 40,947 89% 
 KUR totali 146,744 16,458 130,286 89% 
KUR Hidromorava  Gjilani 113,511 52,242 61,269 54% 
 Kamenica 20,059 9,339 10,720 53% 
 Vitia 27,154 9,560 17,594 65% 
 Totali për KUR 160,724 71,141 89,583 56% 
TOTALI PËR KUR E 
KOSOVËS  

 3,113,994 851,089 2,262,905 73% 

 

Nga analiza e tabelës së mësipërme, një vlerësim i mirë do të ishte se 73% e gypave të rrjetit, 
te transmisionit dhe të shpërndarjes, që kanë një diametër prej 25mm deri në 1100 mm, 
datojnë para vitit 1999 dhe janë potencialisht në gjendje të keqe, apo të paktën duhet të 
ndërrohen në 20 vitet e ardhshme (në fakt shumica e këtyre gypave datojnë që nga fillimi i 
viteve 1980-ta kur ka pasur investime të shumta ne skemat e furnizimit të ujësjellësve).    

                                                
46 Këto të dhëna janë mbledhur si pjesë e vlerësimit të aseteve të nga projekti për të përfshirë të gjitha KUR-të 
në vitin 2007.  
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Në mënyrë që të arrihet përshtatshmëria e vazhdueshme dhe e besueshme me DUP-in, duhet 
të ketë një program të vazhdueshëm të ndërrimit të gypave kryesor dhe gypave të sistemit të 
shpërndarjes, që duhet të fillohet dhe të implementohet në periudhë prej disa vitesh për të 
siguruar një zvogëlim të madh të humbjeve të ujit dhe si konsekuencë zvogëlimin e 
dështimeve të kualitetit të ujit në rrjetin e shpërndarjes.  

13.2. FAKTORËT QË NDIKOJNË NË KUALITETIN E UJIT TË PIJSHËM  
Shkaktarët kryesor të kontaminimit kimik dhe bakteriologjik të ujit të pijshëm pas daljes së 
ujit nga PFU-të si dhe në sistemin e transmisionit dhe të shpërndarjes vijën si rezultat i:   

 Kontaminimit të sifonit të prapmë në gypa për shkak të humbjes së presionit nga 
reduktimet e planifikuara apo si rezultat i shpërthimit të gypave; 

 Ndërlidhjet e gypave të kanalizimit me gypat e ujit. 
 Kontaminimi kimik nga korodimi i gypave GMS (kryesisht të diametrit të vogël)  

Dështimet më serioze të kualitetit të ujit do të ndodhin kur njëri prej faktorëve të mësipërm 
kombinohet me dështim të sistemit të klorimit, për të ofruar një nivel të mjaftueshëm të klorit 
residual në të gjitha pjesët e sistemit të shpërndarjes. 

13.2.1. REDUKTIMET E PLANIFIKUARA TË FURNIZIMIT  
Zonat e ndryshme të furnizimit në regjione të ndryshme të Kosovës vuajnë nga reduktimet e 
planifikuara. Këto reduktime të furnizimit janë më të shpeshta gjatë verës se sa gjatë dimrit. 
Ndërprerjet në furnizim zakonisht ndodhin në pjesë të shumta të sistemit të gypave, në të cilat 
humbet presioni dhe zbrazen gypat. Kjo ka implikime të shumta për kualitetin e ujit për shkak 
të potencialit për kontaminim si rezultat i presionit negative në gypa duke lejuar sifonin e 
prapmë në sistem. Për shembull, KUR Bifurkacioni nga Ferizaj, ka raportuar përmirësime të 
dukshme në rezultatet e testeve të kualitetit të ujit në vitin 2008 kur ndërprerjet në furnizime 
janë reduktuar në mënyrë dramatike për shkak të futjes në funksion të FPU në Pleshnicë, e 
cila ka sjellë në sistem një sasi më të madhe të ujit të pijshëm. Mund të pritet që rezultate të 
njëjta mund të arrihen edhe në qendrat e tjera të popullsisë nëse kërkesat për ujë dhe rrjedhjet 
futen nën kontroll dhe nëse ndalen ndërprerjet e ujit. 

Tabela e mëposhtme tregon se cilat kompani të ujit kanë ndërprerje të planifikuara si dhe jep 
detaje se sa shpesh, dhe në çfarë zonash e për çfarë arsye janë të domosdoshme ndërprerjet.  

TABELA 13.2.1: REDUKTIMET E PLANIFIKUARA NË FURNIZIM ME UJË 
Emri i KUR Zona e furnizimit Orët/ditët e 

planifikuara 
të 
reduktimeve 

Vetëm verës 

(VV) 

Arsyeja për reduktime të ujit apo 
kërkesë të lartë 

Prishtina Prishtina – Albanik zone, 
Prishtina – Badovc zone 
Fushe Kosova - Kroni, 
Obiliq, 
Lipjan, 
Podujeva, 
Shtime, 
Drenas 

6.5 
11 
11 
5 
1.5 
8 
0 
8 

- 
- 
- 
- 
VV 
- 
- 
- 

Kryesisht për shkak të nivelit të lartë 
të humbjeve të ujit (UPF), por 
gjendja është përkeqësuar viteve të 
fundit për shkak të mungesave të 
reshjeve që kanë shkaktuar që niveli 
në rezervuarëve të jetë i ulët. 

Hidroregjioni 
Jugor 

Prizren, 
Suhareka, 
Malisheva, 
Dragash 

6.5 
6.5 
6.5 
6.5 

- 
- 
- 
VV 

Reduktimet lejojnë që KUR-të ti 
mbushin rezervuarët gjatë natës për 
të siguruar furnizimin adekuat ditën. 
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Hidrodrini  S’ka   
Mitrovica Mitrovica, 

Mitrovica e veriut/Zvecan 
Vushtrri, 
Skenderaj, 

7.5 
9 
13 
3 

- 
- 
- 
VV 

Kombinimi i humbjeve të larta të ujit 
(UPF) dhe mungesës së kapacitetit 
të trajtimit. Është përkeqësuar nga 
mungesa e kontrollit në Mitrovicën e 
Veriut dhe Zveçan. 

HS Radoniqi Gjakova, 
Rahovec 

8 
8 

VV 
VV 

Kërkesat e shumta për ujë të 
atribuara nga shfrytëzimi i madh në 
zonat rurale – ujitja me ujë të 
pijshëm. 

Bifurkacioni Ferizaj, 
Kaçanik* 

7 
3 

- 
VV 

Humbjet e mëdha të ujit dhe 
keqpërdorimi i madh i ujit gjatë 
verës. 

Hidromorava Gjilan, 
Kamenica, 
Viti 

0 
5 
5 

- 
VV 
VV 

Humbjet e mëdha të ujit dhe 
shfrytëzimi i madh i ujit gjatë verës. 

13.2.2. HUMBJET E UJIT 
Për shkak të moshës dhe tipit të materialeve të gypave të përdorura në rrjetin e shpërndarjes 
është e arsyeshme të mendohet se humbjet teknike të ujit në Kosovë janë të larta. Edhe pse 
humbjet e kalkuluara të ujit, apo uji i pafaturuar47 (UPF), përfshinë humbjet komerciale 
(kryesisht që rezultojnë si rezultat i lidhjeve ilegale në sistemin e shpërndarjes) mund të 
përfundohet se humbjet teknike për shkak të rrjedhjeve dhe shpimit të gypave gjithashtu janë 
të larta. Tabela e mëposhtme tregon nivelin e UPF për secilën nga shtatë KUR-të. Kjo është 
treguar së bashku me të gjithë sistemin që është në gjendje të keqe (që kërkon riparime të 
shpeshta) bazuar në mendimin e menaxhmetit teknik të KUR-ve. Është e dobishme të 
krahasohen këto shifra më subjektive me përqindjen e gypave të para vitit 1999 të dhëna në 
tabelën 13.1. 

TABELA 13.2.2: HUMBJET E UJIT DHE GJENDJA E SISTEMIT TË SHPËRNDARJES  
Emri i KUR  Niveli i raportuar i ujit 

të pafaturuar  (2008) 
Raportimet e KUR-ve për % e sistemeve të transmisionit 
dhe të shpërndarjes në gjendje shumë të keqe  

Prishtina 46% 54% 
Hidroregjioni Jugor 44% 66% 
Hidrodrini 75% 23% 
Mitrovica 50% 31% 
HS Radoniqi 62% 33% 
Bifurkacioni 47% 62% 
Hidromorava 49% 42% 

 

Një nivel i lartë i humbjeve teknike të ujit nga sistemi dhe i lidhjeve ilegale kanë implikime 
serioze për furnizim të vazhdueshëm me ujë që nuk është i kontaminuar bakteriologjikisht. Të 
gjithë gypat dhe valvulat që rrjedhin, rezervarët e shërbimit të pa rrethuar si duhet dhe lidhjet 
shtëpiake ilegale janë potencial për kontaminim, kryesisht bakteriologjik në sistemin e 
shpërndarjes. Ky faktor, në shumë raste, i kombinuar me kontroll të dobët mbi sistemin e 
klorit residual do të thotë që KUR-të do ta kenë të vështirë të përshtaten me Direktivën, 
veçanërisht nëse do të ketë testim më të shpeshtë në krojet e konsumatorëve.   

                                                
47 UPF është definuar si përqindje e sasisë së përgjithshme të vënë në system që nuk është faturuar për 
konsumatorët, qoftë në baza paushalle apo në bazë të matjes së konsumit. Sasia përbëhet prej humbjeve teknike 
(rrjedhjeve) apo humbjeve komerciale. Humbjet komerciale përfshinë lidhjet ilegale dhe gabimet e bëra në 
vlerësimin e nivelit të humbjeve paushalle.      



 

FAQE 69 STUDIMI I FIZIBILITETIT 

Investimet në sistemin e shpërndarjes si ndërrimin e gypave kryesor dhe riparimet duhet të 
bëhen së bashku me përmirësimet tjera në fabrika të përpunimit të ujit nëse dëshirohen që në 
fund të arrihen standardet e Direktivës.  

14. LABORATORËT E KUR-VE  
Qëllimi primar i laboratorëve të KUR-ve është që të testojnë kualitetin e ujit në mënyrë që të 
përmirësohen proceset e operative dhe të kontrollit të përpunimit të ujit si dhe të sistemit të 
dezinfektimit. Përgjegjësia primare për vlerësim të kualitetit të ujit të pijshëm në Kosovë dhe 
për të siguruar përmbushjen e standardit të ujit dhe shëndetin e publikut i mbetet IKSHP-së. 
Megjithatë, disa laborator të KUR-ve testojnë në mënyrë rutinore parametrat kimik dhe 
biologjik në mënyrë që të sigurojnë që uji i furnizuar është i përshtatshëm për konsum 
njerëzor. Kjo ofron një siguri të vlefshme që uji që futet në sistem i plotëson standardet e UA 
2/1999 për kualitetin e ujit të pijshëm, dhe për këtë arsye është e rëndësishme që laboratorët e 
KUR-ve të jenë të pajisur mirë dhe të jenë funksional.   

Në mënyrë tipike laboratorët e KUR-ve testojnë për parametrat kryesor të specifikuara në UA 
2/1999, tabela e mëposhtme tregon nivelin në të cilin KUR-të i testojnë parametra. 

TABELA 14: PARAMETRAT E ZAKONSHME QË TESTOHEN NË LABORATORËT E KUR-VE  

Parametri Pr
ish

tin
a 

Hi
dr

or
eg

jio
ni

 Ju
go

r 

Hi
dr

od
rin

i 

Mi
tro

vic
a 

HS
 R

ad
on

iq
i 

Bi
fu

rk
ac

io
ni

 

Hi
dr

om
or

av
a 

E Coli        
Koliformat totale        
Turbiditeti        
Klori residual        
pH        
Shija dhe era        
Ngjyra        
Alumini        
Heluri        
Mangnezi        
Nitrite        
Nitrate        
Amoniaku        

 

Duhet të kihet parasysh që KUR Hidroregjioni Jugor nuk ka laborator fare. Sa i përket 
prioriteteve në lidhje me kualitetin e ujit KUR HJ e ka identifikuar çështjen e pajisjes me 
laborator si prioriteti më i lartë, për të iu mundësuar atyre që të sigurojnë se i përmbushin 
parametrat e kualitetit të ujit gjatë gjithë kohës. 

14.1. VLERËSIMI I GJENDJES  
Gjendja e laboratorëve të KUR, sikurse edhe me infrastrukturën tjetër të ujit, ndryshon në 
masë të madhe nëpër kompani të ndryshme, prej laboratorëve të ri funksional dhe të pajisur 
mirë deri te laboratorët shumë bazik dhe jo funksional me aparaturë elektronike testuese jo 
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funksionale, dhe deri tek rasti i KUR të Prizrenit Hidroregjioni Jugor i cili nuk ka laborator 
fare. 

Tabela e mëposhtme jep në mënyrë të përmbledhur gjendjen e përgjithshme të laboratorëve të 
KUR-ve në Kosovë:: 

TABELA 14.1: GJENDJA E LABORATORËVE TË KUR-VE  
Emri i FPU-së I vendosur  në: Gjendja e përgjithshme  Viti i fundit 

renovimit 
të 
pajisjeve 

Komenti 

KUR Prishtina  Zyrat qendrore  Në gjendje mesatare – nevojitet 
modernizimi  

2004 Dhomat e 
papërshtatshme. 
Kërkohen pajisje të 
reja testuese.  

KUR Hidrodrini Zyra teknike Në gjendje mesatare deri në të keqe 1999 Laboratori nuk është i 
pajisur mirë dhe 
aktualisht nuk ka staf 
të punësuar që do të 
punonte në laborator.  

KUR Mitrovica  FPU Në gjendje të keqe – pajisjet jo 
funksionale  

2002 Shumë pajisje 
elektronike janë 
prishur. Nuk ka foto-
spektrofotometër  

KUR HS Radoniqi  FPU Në gjendje mesatare –kërkohet pak 
modernizim  

1985 Në përgjithësi i 
mirëmbajtur mirë.  
Laboratori 
bakteriologjik i 
modernizuar në vitin 
2006.  

KUR Bifurkacioni  FPU Në gjendje shumë të mira – pajisjet e 
reja  

2003 I pajisur rishtazi dhe 
in ndërtuar në vitin 
2003 nga fondet e 
qeverisë zvicerane. 

KUR Hidromorava  FPU Në gjendje mesatare – kryesisht 
pajisje të reja  

2002 I pajisur rishtazi në 
vitin 2002 me 
financim nga qeveria 
zvicerane.  

 

Nga informatat e mbledhura gjatë vizitave në laboratorët e ndryshëm të KUR-ve, ekzistojnë 
një numër çështjesh të cilat e afektojnë funksionimin efikas të laboratorëve. Në përmbledhje 
këto çështje janë:  

 Mungesa e reagensëve; një brengë e përgjithshme është mungesa e pajisjeve për 
determinimin e parametrave kimik. Disa reagens për pajisje më të vjetra tani është 
vështirë të gjinden. Problemet me prokurim sërish janë ngritur si një çështje me rëndësi.  

 Pajisjet teknike të prishura; edhe në rast të laboratorëve të pajisur më mirë nuk është e 
pazakonshme të gjinden instrumente jo-funksionale si matësit e ndryshëm, pajisjet e 
spektro foto metrave, etj. Kjo duket të jetë si rezultat i çështjeve të njëjta të elaboruara në 
pjesën 11.3 për problemet operacionale dhe të mirëmbajtjes së pajisjeve dhe 
instrumenteve të FPU-ve, dmth. Problemet e prokurimimit të pjesëve rezervë dhe 
mungesa e ekspertizës apo trajnimeve për të siguruar mirëmbajte dhe kalibrim korrekt.  
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14.2. PRAKTIKAT E TESTIMIT DHE TË MONITORIMIT  
Të gjitha KUR-të kanë lidhur marrëveshje më IKSHP, që instituti të kryej mostrimin dhe 
testimin e ujit të papërpunuar dhe ujit të përpunuar në sistemin e shpërndarjes në pika të 
ndryshme të sistemit. IKSHP pastaj i dërgon një raport të rregullt ZRRUM-it dhe SHUKOS-it 
të cilat i shpërndajnë të dhënat në secilën KUR, duke treguar rezultatet e testimit për 
parametrat bakteriologjik dhe kimik. Nuk ekziston ndonjë regjim konsistent për mostrim dhe 
testim nëpër KUR, dhe marrëveshjet me IKSHP dallojnë prej një regjioni në tjetrin. Tabela e 
mëposhtme jep një përmbledhje të disa prej marrëveshjeve me secilin regjion bazuar në të 
dhënat e raportuara nga KUR-të. 

TABELA 14.2: MARRËVESHJET PËR MARRJE TË MOSTRAVE NË SECILIN REGJION TË KUR-VE  
Emri i KUR Kush i merr mostrat Kush vendosë ku 

duhet të merren 
mostrat 

Prej cilit vend në 
sistem merren mostrat 
nga –IKSHP  

Prej cilit vend në 
sistem merren mostrat 
nga –KUR 

Prishtina IKSHP IKSHP dhe KUR FPU dhe rrjetin e 
shpërndarje  

FPU dhe rrjetin e 
shpërndarjes 

Hidroregjioni 
Jugor 

IKSHP IKSHP Vetëm në rrjetin e 
shpërndarjes 

Nuk merren mostrat 

Hidrodrini IKSHP KUR Vetëm në rrjetin e 
shpërndarjes 

Vetëm në rrjetin e 
shpërndarjes 

Mitrovica IKSHP IKSHP dhe KUR  FPU dhe rrjetin e 
shpërndarjes 

Vetëm në FPU 

HS Radoniqi IKSHP dhe KUR  IKSHP dhe KUR  Vetëm në rrjetin e 
shpërndarjes 

FPU dhe rrjetin e 
shpërndarje  

Bifurkacioni IKSHP dhe KUR  IKSHP dhe KUR  FPU dhe rrjetin e 
shpërndarjes 

Vetëm në FPU 

Hidromorava IKSHP dhe KUR  IKSHP dhe KUR  FPU dhe rrjetin e 
shpërndarjes 

Vetëm në FPU 

 

Është e qartë se nuk ekziston një qasje konsistene për mostrimin e kualitetit të ujit. Nuk ka 
procedura të shkruara apo të rregulluara për atë se si të merren mostrat, kush vendosë ku 
duhet të merren mostrat dhe sa shpesh48. Në përgjithësi, KUR-të pajtohen me IKSHP që kjo e 
fundit të marrë mostrat në pika të ndryshme të sistemit të shpërndarjes, zakonisht në qendrat 
më një numër të madh të konsumatorëve – shkolla, spitale, hotele, etj.  

Që të arrihet përshtatshmëria me Direktivën duhet të merret një numër më i madh i mostrave 
se aktualisht që kërkohet në bazë të Ditrktivës ato duhet të merren në më shumë lokacione të 
shpërndara të sistemit. Do të jetë e nevojshme vetëm për marrjen e mostrave formale për 
kualitetin e ujit të merren në pikat të pajtuara të konsumit njerëzor në sistemin e shpërndarjes. 
Procedurat formale se si dhe ku të merren mostrat duhet të futen në përdorim në mënyrë 
konsistente në të gjithë Kosovën.  

15. REKOMANDIMET PËR IKSHPK-TË  

15.1. FUQIZIMI I REKOMANDUAR INSTITUCIONAL/ MBËSHTETJA LEGJISLATIVE  
Pjesët e mëposhtme përshkruajnë rekomandimet për fuqizim institucional/legjislativ, duke 
përfshirë kurset trajnuese dhe kostot e investimeve në pajisje esenciale analitike, kompjuter 
dhe automjetet si dhe kosto të ngjashme, në mënyrë që të sillet IKSHPK në një nivel i cili do 

                                                
48 Lokacionet për marrjen e mostrave në rrjete të ndryshme janë caktuar në pajtim ndërmjet KUR-ve/IKSHP-së 
dhe UNIMIK-ut, në vitin 2000, por ka informacione vetëm të limituara për lokacionet e sakta.   



 

FAQE 72 STUDIMI I FIZIBILITETIT 

t’i mundësonte Departamentit të ri të Propozuar të rregullimit të Kualitetit të Ujit të Pijshëm 
(DRRKUP), të implementoj monitorimin e Direktivës së Ujit të Pijshëm (përfshirë kërkesat 
kyçe si miratimi i materialeve të reja, raportimi vjetor, etj).  

Një përmbledhje e “titujve” të kërkesave të nevojshme janë:  

 Mbështetja në përgatitjen dhe transpozimin e kërkesave kryesore ligjore të Direktivës të 
Ujit të Pijshëm 98/86/EC përfshirë Shënimet Udhëzuese, pas një konsultimin e faktorët 
kyç në Kosovë.  

 Mbështetja në ristrukturim të Departamentit të Ekologjisë Humane, në krijimin e një 
departamenti gjysmë autonom “Departamenti i Rregullimit të Kualitetit të Ujit të 
Pijshëm” me stafin adekuat me eksperiencë mjekësore dhe jo-mjekësore.  

 Mbështetja në përgatitjen e raporteve mujore për KUR-të që do të mbulonin monitorimin 
kontrollues dhe statusor aditues nga IKSHPK. 

 Mbështetja në përgatitjen e Raportit Vjetor detal për kualitetin e ujit të pijshëm, përfshirë 
edhe përmbledhjen e aktiviteteve të DRRKUP, si dhe një përmbledhje të kualitetit të ujit 
të pijshëm të ofruar nga shtatë kompanitë e ujësjellësve regjional në secilën zonë, 
kualitetin e ujit të ofruar nga 5 zonat komunale të furnizimit dhe kualitetin e ujit të 
ambalazhuar të ofruar në Kosovë nga dymbëdhjetë furnizuesit.  

 Mbështetja në akderditimin e laboratorit kryesor të IKSHPK në Prishtinë me ISO 17025 
 Mbështetja në përgatitjen e protokolleve formale me shtatë kompanitë regjionale të 

ujësjellësve që mbulojnë marrjen e mostrave, raportimin dhe veprimet që duhet të 
ndërmirren në rast të ndonjë mos-përshtatshmërie.  

 Mbështetja në përgatitjen e protokolleve formale me rregullatorin e ambientit, MAPH, që 
mbulon përgjegjësitë për marrje të mostrave dhe raportim të kualitetit të ujit të 
papërpunuar, shkëmbimin e informacioneve, etj, përfshirë marrëveshjet për parametrat 
bakteriologjik dhe kimik që duhet të monitorohen nga dy rregullatorët për burimet 
nëntokësore dhe sipërfaqësore.  

 Mbështetja në dizajnimin e zonave të furnizimit me ujë, shifrat e prodhimit vjetor në 
secilën zonë dhe lokacionet për marrjen e mostrave për kontrollim dhe auditim, me KUR-
të dhe ndërmarrjet komunale të ujësjellësve.  

 Mbështetja në zhvillimin e politikave/regjimit monitoruese për ujësjellësit e komunitetit 
(varësisht prej politikës qeveritare)  

 Mbështetja në zhvillimin e politikës/regjimit monitorues për furnizuesit e ujit të 
ambalazhuar  

 Mbështetja në zhvillimin e softuerit dhe bazës së të dhënave për menaxhim nga IKSHPK 
të informacioneve analitike për ujin e pijshëm dhe kërkesave për raportim vjetor përfshirë 
edhe mundësinë për prezantim të të dhënave me sistemin GIS.  

 Mbështetja në zhvillimin e uebsajtit për “DRRKUP”  

15.2. REKOMANDIMET PËR MARRJEN E MOSTRAVE DHE ANALIZIMIN E UIJITË TË 
PËRPUNUAR  
Rekomandohet që në fillim të çfarëdo projekti të lidhur me kualitetin e ujit që do ta 
mbështesë IKSHPK-në, të merren mostrat e ujit të përpunuar ashtu që të jenë reprezentative 
dhe të merren prej ujërave të ndryshëm sipërfaqësor dhe nëntokësor, prej IKSHPK-së në 
bashkëpunim me kompanitë e ujësjellësve në fjalë. Mostrat pastaj duhet të transportohen dhe 
testohen në një laborator regjional të përshtatshëm të shëndetit publik, për grupin e plotë të 
parametrave bakteriologjik, kimik, indikator dhe radioaktiv të listuara në direktivë. Kjo do të 
mundësoj një të kuptuar më të mirë të parametrave prezent në ujin e përpunuar në Kosovë 
dhe do të mundëson identifikimin e atyre parametrave të cilët mund të mos e arrijnë 
përshtatshmërinë me kërkesat e direktivës pa ndonjë përpunim të mëtutjeshëm apo ndryshim 
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të praktikës së punës. Bazuar në përvojat tjera “problemet” me parametra kimik dhe 
radioaktiv mund49 të përfshijnë:  

 THM-të në dalje të shumicës së FPU-ve,   
 Pesticidet në disa FPU 
 Kontamimin inorganik psh. metalet e rënda (si merkuri, arseni, nikeli, plumbi, etj)  
 tritiumi 
 Akrilamidet (si rezultat i mbidozimit me polielektrolit)  
 Parametrat e tjerë organik si detergjentet, fenolet, benzeni, bromidet, etj.  

15.3. STRUKTURA E REKOMANDUAR PËR ORGANIZIMIN E ARDHSHËM TË ZYRËS   
Në bazë të praktikave të mira ndërkombëtare50, dhe në mënyrë që IKSHPK t’i përgjigjet 
përgjegjësive dhe sfidave që rezultojnë nga legjislacioni i ri i Kosovës, në linjë me Direktivën 
e Ujit të Pijshëm, janë propozuar disa ndryshime strukturore në Departamentin e Ekologjisë 
Humanë të IKSHPK-së, të cilat janë dhënë mëposhtë. 

Aktualisht stafi i Ekologjisë Humane të IKSHPK-së mbulon kërkesat e UA 2/1999, që është 
vetëm një komponent e rëndësishme e një përgjegjësie shumë më të madhe për monitorimin 
dhe mirëmbajtjen e shëndetit publik në Kosovë. Megjithatë propozohet që në të ardhmen një 
“zyrë” gjysmë-autonome e kualitetit të ujit duhet të themelohet brenda strukturës së 
IKSHPK-së, por me zyra të vetat dhe me identitet të vetin me staf profesional (jo 
domosdoshmërisht vetëm staf të trajnuar mjekësor), me qasje në instrumentet e laboratorëve 
dhe me një buxhet operacional përshirë të hyra të limituara të gjeneruar nga shërbimet 
komerciale si marrja e mostrave dhe analizimi i ujit të ambalazhuar, e gjithë kjo do të 
kontribuonte në krijimin e një profili me rol më të lartë “rregullator”.  

Rekomandohet që Departamenti i ri gjysmë-autonom i dedikuar për monitorimin e kualitetit 
të ujit në Kosovë të themelohet brenda IKSHPK-së dhe të jetë  vendosur brenda zyrave të 
IKSHPK-së në Prishtinë, ku do të ketë qasje prioritare në laborator.  

Ndryshimet e propozuara kryesore janë përmbledhur më poshtë, ndërsa janë dhënë në mënyrë 
detale në pjesën 7.3: 

 Staf profesional dhe administrativ shtesë si dhe trajnime   
 Përgjegjësi të reja/trajnime  
 Misioni i DRRKUP/ logoja  
 Përgjegjësi të reja të punës me të dhëna dhe raportimi i publikut  
 Përgjegjësi të reja implementuese  
 Uebsajti i ri  

15.4. NEVOJAT E REKOMANDUARA PËR PAJISJE ANALITIKE (PËRFSHIRË SOFTUERIN DHE 
AUTOMJETET)  
Pajisjet e rekomanduara përfshinë pajisjet e reja për analiza kimike dhe kompjuterët për zyrën 
në Prishtinë, si dhe automjetet e reja për zyrën në Prishtinë dhe gjashtë zyrat regjionale të 
IKSHPK-së, të cilat janë përshkruar në pjesën 7.4 dhe janë përmbledhur në tabelën e 
mëposhtme: 

                                                
49 Nuk ekziston ndonjë evidencë për prezencën e këtyre parametrave në ujin e papërpunuar apo të përpunuar në 
Kosovë.  
50 Shembull: Irlanda e Veriut (me një popullsi të përfaërt prej 1.7 milion), ku uji i ofrohet publikut dhe operohet 
nga Drejtoria e Irlandës së Veriut për Ujin e Pijshëm, e cila ka përgjegjësinë për kualitetin e ujit të pijshëm. 
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TABELA 15.4: KOSTOJA E VLERESUAR PË PAJISJET E REJA TË PROPOZUARA PËR IKSHPK  
Pajisja  Tipi Numri Lokacioni Kostoja 

buxhetore € 
Kostoja totale 
buxhetore 

Pajisja analitike 
-organike 
-organike 
 
-inorganike 
-inorganike 

 
GC-MS/ NPD/HSS 
HPLC+ DAD 
 
ICP-MS 
UV/VIS 
spektrofotometer 

 
1 Nr 
1 Nr 
 
1 Nr 
1 Nr 

 
Prishtinë 
Prishtinë 
 
Prishtinë 
Prishtinë 

 
105,000 
70,000 

 
170,000 
18,000 

 
105,000 
70,000 

 
170,000 
18,000 

Pajisja analitike 
-analiza rutinore kimike  

 
UV/VIS 
spektrometers 

 
6 nr  

 
Laboratorët 
regjional  

 
12,000E 

 

 
108,000 

Kompjuterët 
-për pajisje të reja 
laboratorike  
-për të dhëna  

 
laptop 
PC 

 
2 Nr 
6 Nr 

 
Prishtinë 
Laboratorët 
regjional 

 
1,250 
1,000 

 
2,500 
6,000 

Automjetet 
-4 x 4 
-kamionetë 
-kamioneta 

 
Përdorim i 
përgjithshëm 

 
1Nr 
1 Nr 
6 Nr 

 
Prishtinë 
Prishtinë 
Lab. Regjional  

 
25,000 
15,000 
15,000 

 
25,000 
15,000 
90,000 

Totali     609,500 
 

15.5. NEVOJAT PËR TRAJNIME/KURSE  
Trajnimet e rekomanduara për stafin e IKSHPK-së janë përshkruar me kurse detale në pjesën 
7.4.4 dhe janë përmbledhur mëposhtë:  

 Teknikat e marrjes së mostrave51 për kontrollim dhe auditim  
 Teknologjia e përpunimit të ujit, përfshirë klorimin dhe përdorimin e polielektrolitit  
 Shfrytëzimi mesatar dhe i avancuar i exel-it dhe bazave të të dhënave për përdorim, 

interpretim dhe raportim të rezultateve  
 Shfrytëzimi i GIS për prezantim hapësinore të informative për kualitetin e ujit  
 Teknikat e analizave mikrobiologjike në pajtueshmëri me teknikat analitike të dhëna në 

aneksin III të direktivës.  
 Analizimi dhe interpretimi i avancuar i analizave kimike duke shfrytëzuar instrumentet si  

ICP-MS dhe GC-MS   

15.6. VIZITAT STUDIMORE TË REKOMANDUARA  
Rekomandohet që të organizohen vizita studimore si pjesë e projektit të ardhshëm për 
ndërtim të kapacitete të IKSHPK-së:  

 Stafi i laboratorëve të IKSHPK-së të bashkëpunoj me palët homologe të vendeve 
regjionale (si Maqedonia, Sllovenia, Mali i Zi, Shqipëria, Turqia). 

                                                
51 Shembull: Agjencia e Ambientit e Anglisë dhe Uellsit – “Praktikat dhe Procedurat e marrjes së mostrave – 
Pjesa 2 e Mikrobiologjia e ujit të Pijshëm (2002) e Dokumentit teknik për ujin për “Parimet e higjienës së 
ujësjellësve dhe shënimet udhëzuese teknike”. 
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 Stafi menaxhues i IKSHPK-së të bashkëpunoj me homologët e rregullatorëve të njëjtë në 
vendet evropiane (si Portugalia, MB52, etj) 

16. REKOMANDIMET DHE KOSTOT E INVESTIMEVE PËR KUR-TË  
Pjesa e mëposhtme e shpjegon investimet dhe kostot e nevojshme për të sjelljes së sistemet e 
ujësjellësve të Kosovës, të paktën ato që operohen nga KUR-të, në një nivel i cili jo-vetëm që 
do të siguroj që uji i cili arrin deri tek krojet e konsumatorëve është i standardit të 
përshtatshëm me Direktivën, por ai standard do të mund të mbahet në vijimësi.  

Gjithashtu në këtë pjesë është përfshirë edhe një përshkrim i nevojave dhe kostos për ofrimin 
e shërbimeve të ujit për të gjithë qytetarët e Kosovës - të paktën deri në një masë që do të 
mund të jetë e realizueshme.  

Në përmbledhje me titujt e investimeve të nevojshme për ta përmirësuar infrastrukturën 
ekzistuese të KUR-vë janë:  

 Përmirësimi i FPU-ve, në veçanti automatika, kontrolli dhe monitorimi në dy FPU-të më 
të mëdha në Kosovë në Albanik dhe Radoniq.  

 Modernizimi dhe renovimi i disa FPU-ve tjera. 
 Instalimi i një standardi të qëndrueshëm të pajisjeve për klorim në të gjithë Kosovën – me 

mundësi kontrolli të përshtatshëm të instrumenteve.  
 Përcaktimi i programit të planifikuar, i cili do të vazhdoj për, themi 25 vitet e ardhshme, 

për zëvendësimin gradual të rrjetit të transmisionit dhe të shpërndarjes të instaluar para 
vitit 1999. 

Nëse investimet do të jenë të qëndrueshme dhe afatgjate atëherë ato do të nevojitet të shkojnë 
dorë-me-dorë me përmirësimet tjera me mirëmbajtjen operacionale të procesit dhe 
teknologjisë së trajtimit të ujit. Kjo do të kërkojë nevoja për programe trajnuese dhe 
mbështetëse për stafin e KUR-ve, në mënyrë që ata t’i shoqërojnë masat e propozuara të 
investimeve.  

Tre aspekte të ndryshme gjithashtu duhet të adresohen:  

 Definimi urgjent, themelimi, dhe mbi të gjitha zbatimi i zonave mbrojtëse ujore për të 
mbrojtur burimet natyrale të Kosovës.  

 Një rishikim i manovrimit dhe ruajtjes së klorit të gaztë dhe një program të investimeve 
për të siguruar një standard më të lartë të sigurisë së gazit.  

 Testimi dhe analizimi i kualitetit të ujit së bashku me një rishikim të mëtutjeshëm të 
proceseve të FPU-ve, me qëllim të dizajnimit të një ndryshimi në proces, për të mënjanuar 
para-klorimin dhe në këtë mënyrë të reduktohet rreziku i formimit të bashkë-produkteve të 
dezinfektimit në ujin e pijshëm.  

Vlerësimet e kostove të buxhetit për këto investime esenciale janë dhënë një pjesët e 
mëposhtme. Këto vlerësime të kostove në përgjithësi janë bazuar në lakoret e kostove dhe të 
dhënat tjera të kostove të përfshira në Annex 7. Këto të dhëna përbëjnë totalin e kostove 
kapitale të projektit, duke përfshirë edhe koston për dizajn të projekteve, inxhiniering, kostoto 
legale dhe administrative, si dhe kostot për ndërtim, punët mekanike dhe elektrike. Kostoja e 
tokës së ndërtimit nuk është e përfshirë në kosto totale. 

                                                
52 Shembull, Rregullatori i ujit të pijshëm në Irlandën e Veriut dhe në Skoci, që të dy rregullojnë ujësjellësit 
publik, privat dhe ujin e ambalazhuar.  
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16.1. REKOMANDIMET PËR MBROTJEN E BURIMEVE TË UJIT TË PAPËRPUNUAR BAZUAR 
NË PËRSHTATSHMËRINË ME DUP TË KE 
Edhe pse MAPH ka nxjerrë një UA për të përcaktuar kriteret për definim të ZMU, këto zona 
duhet të definohen dhe themelohen urgjentisht. Duket se hapi tjetër për KUR-të është që t’ia 
ofroj MAPH-së disa të dhëna teknike për secilën zonë të përshkruar në nenin 40 të UA, 
megjithatë shumica e KUR-vë kanë raportuar se nuk kanë resurse për ta bërë një gjë të tillë, 
dhe në disa raste nuk kanë ekspertizën e mjaftueshme për ofrimin e të dhënave të tilla.  

Në lidhje me ZMU janë bërë rekomandimet e mëposhtme: 

TABELA 16.1: PROJEKTET E PROPOZUARA PËR MBËSHTETJEN E DEFINIMIT DHE THEMELIMIT TË 
ZMU-VE 
Rekomandimet Prioriteti Kostoja e 

vlerësuar 
16.1.1 Të ofrohet një mbështetje teknike për të gjitha shtatë KUR-
të, për t’i definuar ZMU-të, të paktën për resurset më të mëdha dhe 
më në rrezik..   

I lartë - urgjent < €200,000 

16.1.2 T’i ofrohet asistencë teknike MAPH-së, nëpërmjet 
projekteve aktuale apo të ardhme të TA, që të vlerësojnë dhe 
nxjerrin vendime për ZMU-të me kohë dhe në mënyrë efektive.  

I lartë < €200,000 

16.1.3 T’i ofrohet asistencë teknike autoriteteve komunale 
planifikuese dhe faktorëve tjerë të involvuar për të siguruar 
zbatimin e ZMU-ve, rregullimin dhe ndalimin e aktiviteteve në ZMU. 
Projekti i TA gjithashtu duhet të adresoj mangësitë në legjislacionin 
aktual në lidhje me përgjegjësitë për zbatim të ZMU-ve dhe për 
vënien e gjobave në lidhje me to.  

I lartë < €200,000 

 

Pajisjet emergjente: Një rekomandim i mëtutjeshëm në lidhje me mbrojtjen e resurseve ujore 
është bërë në Kosovë për t’i mbrojtur rezervuarët e furnizimit nga ndonjë rast i derdhjes së 
vajit apo naftës në rezervuarët e ujit të pijshëm. – Badovci dhe Gazivoda, që të dy janë të 
rrezikuar veçanërisht nga në këtë aspekt. Një pajisje që do ta ndalonte përhapjen e vajit apo 
naftës në ujë mund të blihet për rezervuarët nga KUR-të dhe të ruhet në një vend qendror (një 
lokacion në afërsi të Badovcit do të ishte më i preferuari) që do të shfrytëzohej në një 
emergjencë për ta mbrojtur ujin e pijshëm.  

Teksti në boksin e mëposhtëm e jep një vlerësim të buxhetit për blerjen e një pajisje të tillë.. 
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SHËNIM 16.1: PAJISJA PËR MBROJTJE NGA VAJI  

 

16.2. REKOMANDIMET DHE KOSTOT E INVESTIMEVE PËR FABRIKAT E PËRPUNIMIT TË UJIT 
NË LIDHJE ME PËRSHTATSHMËRINË ME DUP TË KE-SË 
Bazuar në vlerësimin e gjendjes dhe nevojave të përshkruara në pjesën 11 dhe detajet e dhëna 
në Annex 6 investimet prioritare të rekomanduara për KUR-të janë dhënë në tabelat e 
mëposhtme, së bashku me një vlerësim të kostos totale kapitale.  

TABELA 16.2A: REKOMANDIMET PËR INVESTIME NËPËR FPU – FPU-TË EKZISTUESE 
Rekomandimet Prioriteti Kosotoja e 

vlerësuar 
16.2.1 Avancimi i FPU Albanik me sistem të plotë automatik dhe 
sisteme të monitorimit të kualitetit të ujit, përfshirë telemetrinë dhe 
sistemet SCADA. Plus ndërrimi i media filtrit  (€200,000).    

I lartë €2,420,000 

16.2.2 Instalimi i sistemit të ozonit (apo UV) në FPU në Albanik 
për eliminimin e algave nga uji i papërpunuar dhe (potencialisht) 
eliminimin e nevojës për para-klorim dhe dozim me sulfat bakri. I 
përbërë nga një gjenerator i ozonit dhe një rezervuar i kontaktit.  

Mesatar €3,000,000 

16.2.3 Avancimi i FPU në Radoniq me automatizim të plotë 
kontroll dhe monitorim të kualitetit të ujit, përfshirë telemterin dhe 
sistemet SCADA. Gypat e rijnë dhe valvulat (automatike) të 
nevojshme për filtrat dhe pastrimin e filtrave. Shtimi i një sistemi të 
ajrimit në fillim të sistemit është llogaritur në vlerësimin total 
(€500,000). 

I lartë €3,110,000 

16.2.4 Renovimi dhe avancimi i FPU në Shipol (përveç zgjerimit të 
planifikuar të FPU).. 40% renovim – 38.9 Ml/ditë. 

I lartë €5,700,000 

16.2.5 Renovimi dhe avancimi i FPU në Badovc. Plus 
zëvendësimi i media filtrit dhe ofrimin e rezervuarit të ujit të 
përpunuar, të themi 5,000m³ (€800,000  të lejuara në total). 20% 
renovim – 34.6 Ml/ditë 

I lartë €3,100,000 

Pajsja emergjente për mbrojtje  

 
Pajisja emergjente për mbrojtje është dizajnuar për ruajtje të ujit 
sipërfqësor:  
600 m overall length 
E pompuar e funizuar me kompresor.  
Kosotja buxhetore për furnizim të Kosovës:  
€75,000 
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16.2.6 Renovimi dhe avancimi i FPU në Drenas/Ferronikel. 20% 
renovim– 5.2 Ml/ditë. 

I lartë €450,000 

16.2.7 Rehabilitimi dhe avancimi i FPU në Dragash. 80% renovim 
– 7.8 Ml/ditë. 

I lartë €1,800,000 

16.2.8 Renovimi dhe avancimi i FPU në Qytetin e Prizrenit (në të 
dy anët e rrugës) plus një rezervar i ujit të përpunuar, të themi 
4,000 m³ (€500,000) . 20% renovim – 13 Ml/day.  

Mesatar €1,400,000 

16.2.9 Renovim dhe avancimi i FPU në Kastrioti – përfshirë 
sistemet e automatizimit dhe klorit. 20% renovim – 3.5 Ml/ditë 

Mesatar €360,000 

16.2.10 Instalimi i filtrit shtesë me gravitet rapid në FPU në 
Pleshnica për përmirësim të kualitetit të ujit dhe kapacitet gjatë 
gjithë kohës edhe me turbiditet të lartë.  

I ulët €260,000 

 

TABELA 16.2B: REKOMANDIMET DHE INVESTIMET NË FPU – FPU-TË E REJA 
Rekomandim Prioriteti Kosotja e 

vlerësuar 
16.2.11 Fabrika e përpunimit të burimit të ujit të Jarinës në Klinë 
së bashku me infrastrukturën furnizuese. Përafërsisht 2.5 Ml/d.    

I lartë - urgjent €1,660,000 

16.2.12 FPU me ajrim dhe filtrim për ujësjellësin e Suharekës. 
Përafërsisht 4 Ml/d 

I ulët €2,000,000 

16.2.13 FPU me ajrim dhe filtrim për ujësjellësin e Malishevës. 
Përafërsisht 2.5 Ml/d 

I ulët €1,500,000 

 

Klorimi: Kostot e vlerësuara më lartë janë të mjaftueshme për ta përfshirë rehabilitimin dhe 
riparimin e sistemeve të klorimit, përfshirë dozimin automatik dhe kontrollin e dozës 
reziduale ashtu siç është shpjeguar në pjesën 12.1.1, si dhe për investimet esenciale në 
ambientet dhe pajisjet për ruajtje të klorit.  

Para-klorimi: Përveç rekomandimeve të mësipërme për renovim dhe avancim të të gjitha 
FPU-ve, që janë dhënë mësipër, duhet të bëhet një rishikim i procesit të trajtimit, dhe aty ku 
është e mundur të propozohet ndonjë proces alternative në mënyrë që të eliminohet nevoja 
për para-klorim të ujit të papërpunuar. Kjo mund të ketë implikime të mëtutjeshme të kostos, 
e cila nuk do të dihet derisa të kryhet një rishikim i tillë.  

16.3. REKOMANDIMET DHE KOSTOT E INVESTIMEVE PËR SISTEMET E KLORIMIT NË LIDHJE 
ME PËRSHTATSHMËRINË ME DUP TË KE-SË 
Siç është dhënë në mënyrë detale më lartë në pjesën 12.1.2 në Kosovë ekzistojnë 50 
lokacione ku KUR-të e dozojnë klorin në ujin e pijshëm në sistemin e shpërndarjes. Prej tyre 
23 kërkojnë ndërrim (nga dozimi manual në sistem të pompuar të dozimit), riparim apo 
modernizim. Rekomandimet dhe kostot janë dhënë në tabelën e mëposhtme: 

TABELA 16.3: REKOMANDIMET PËR INVESTIME NË SISTEMET E KLORIMIT  
Rekomandimi Prioriteti Kostoja e 

vlerësuar 
16.3.1 Zëvendësimi i 15 sistemeve të dozimit manual me klor të 
lëngët me dozim sisteme të dozimit automatik me pompë. Të gjitha 
këto janë rrjedha relativisht të vogla që shkojnë prej 1 – 25 l/s; 
kostoja për njësi e vlerësuar si € 50,000: 

I lartë €750,000 
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16.3.2 Riparimi dhe modernizimi i 8 sistemeve tjera të klorimit. 
Kostoja e vlerësuar e bazuar në: 

4 sisteme të klorit të gaztë – riparimi @ 50,000 

2 klorinator të gaz – modernizimi @ 25,000 

2 klorinator të lëngët – riparimi @ 35,000 

I lartë €320,000 

16.3.3 Të bëhet një shqyrtim i ambienteve të ruajtjes së gazit dhe 
të avancohen ato ambiente në 34 lokacione.  

Avancimi i sistemeve në 7 lokacione @ 5,000 

Avancimi dhe alarmet për sisteme në 10 lokacione @ 10,000 

Sistemi i plotë dhe puna e ndërtimit në 5 lokacione @ 20,000 

I lartë €235,000 

16.3.4 Ofrimi i ambienteve për klorim sekondar të ujësjellësve të 
ujit të pijshëm  

Nga Shipoli në Skenderaj dhe Tunel të Parë (2 lokacione) @ 
60,000 

Në rrjetin e zgjeruar për fshatrat afër Pejës @ 40,000 

I lartë €160,000 

16.3.5 Të krijohen sistemet e klorimit për ujësjellësit e menaxhuara 
nga komunat në 10 lokacione @ 40,000. 

I lartë €400,000 

 

Asistenca teknike: Në mënyrë që të përmirësohet mirëmbajta afatgjate dhe shërbimi i 
investimeve të propozuara në sistemet e klorit do të jetë e nevojshme të sigurohet që këto 
investime të bëhen se bashku me projekte për asistencë teknike që të adresohen çështjet e 
ngritura në pjesën 12.1.2 

Ruajtja e klorit të gaztë: Siç është theksuar në pjesën 0 siguria e cilitdo instrument të klorit të 
gaztë nevojitet të adresohet. Është e rekomandueshme që të bëhet një shqyrtim prej 
ekspertëve të secilit instalim të bërë dhe të identifikohen të gjitha detajet e nevojshme për 
përmirësime, në mënyrë që të bëhet i sigurt përdorimi i klorit të gaztë.  

16.4. REKOMANDIMET DHE KOSTOT E INVESTIMEVE NË LABORATORËT E KUR-VE 
Tre KUR nuk kanë laborator fare (Hidroregjioni Jugor) apo i kanë në gjendje shumë të dobët 
ato (Mitrovica dhe Hidrodrini). Dy kompani tjera kanë nevojë për avancim dhe modernizim 
të laboratorëve të tyre kryesor Prishtina dhe HS Radoniqi. Rekomandimet për investimet e 
mëposhtme janë të dizajnuara për të plotësuar nevojat e tyre::  

TABELA 16.4: AVANCIMET E REKOMANDUARA PËR LABORATORËT E KUR-VE 
Rekomandim  Prioriteti Kostoja e 

vlerësuar 
16.4.1 Ofrimi i një laboratori për monitorimin e kualitetit të ujit në 
regjionin e Prizrenit. Të përfshihet ndërtimi i një objekti të 
përshtatshëm për laborator. Laboratori duhet të jetë i pajisur 
plotësisht me pajisje për mostrim dhe testim rutinor të parametrave 

I lartë €120,000 



 

FAQE 80 STUDIMI I FIZIBILITETIT 

të kualitetit të ujit – bakteriologjik dhe kimik.  
16.4.2 Rikonfigurimi i plotë me pajisje i laboratorit të Pejës për 
shfrytëzim regjional. Është i nevojshëm spektrofotometri për 
testime kimike. 

Mesatar €80,000 

16.4.3 Rikonfigurimi i plotë me pajisje i laboratorit në FPU në 
Shipol për regjionin e Mitrovicës Është i nevojshëm 
spektrofotometri për testime kimike. 

Mesatar €90,000 

16.4.4 Pajisjet e laboratorit në Prishtinë duhet të vendosen në një 
vend tjetër në një ndërtesë të ndërtuar për laborator. Poashtu 
është i nevojshëm edhe modernizimi i disa pajisjeve.  

Mesatar €64,000 

16.4.5 Ofrimi i pajisjeve të reja dhe moderne për analizat kimike në 
laboratorin e FPU Radoniqi.  

Mesatar €37,000 

 

Në veçanti prioritet i lartë i është dhënë sigurimit të laboratorit për regjionin e Prizrenit 
(Hidroregjioni Jugor). Aktualisht është raportuar të ketë një vonesë prej 72 orësh ndërmjet 
kohës së testimit për parametrat bakteriologjik dhe marrjes së rezultateve nga KUR-ja. Kjo 
kohë është shumë e gjatë në rast të nevojës së KUR-ve për tu përgjigjur në ndonjë 
emergjence në rast të raportimit të kontaminimit nga IKSHP.. 

16.5. REKOMANDIMET DHE KOSTOT E INVESTIMEVE PËR REHABILITIMIN E RREJTIT PËR TU 
PËRPUTHUR ME DUP TË KE-SË  
Siç është shpjeguar në pjesën 13, integriteti i sistemit të gypave, të transmisionit dhe të 
shpërndarjes së ujit të pijshëm, është qenësor për mundësinë e KUR-ve që të ofrojnë ujë në 
mënyrë të vazhdueshme me një kualitet të garantuar që është në përputhje me DUP, i testuar 
në krojet e konsumatorëve. Kjo është fusha në të cilën do të kërkohen më së shumti 
investime. Investimet në rrjet do të zvogëlojnë humbjet teknike dhe për këtë arsye, do ta rrisin 
kapacitetin e ujit në dispozicion të konsumatorëve dhe potencialisht do t’i zvogëlojnë 
humbjet në furnizim. Për këtë arsye, në këtë fushë duhet të vihen prioritetet e investimeve si 
nga KUR-të ashtu edhe nga institucionet mbështetëse financiare.  

Annex 7 përfshinë një kalkulim detal të kostos potenciale totale të ndërtimit dhe rehabilitimit 
të rrjetit. Këto kosto gjithashtu janë përmbledhur në tabelën e mëposhtme: 

TABELA 16.5: KOSTOJA E VLERËSUAR E ZËVENDËSIMIT TË RRJETIT TË SHPËRNDARJES 
Emri dhe regjioni i KUR-së  Kostoja e vlerësuar e 

zëvendësimit të të 
gjithë gypave të para  
vitit 1999  (€) 

Kostoja e vlerësuar e 
zëvendësimit të të 
gjithë gypave që janë 
konsideruar në 
gjendje të keqe nga 
KUR-të (€) 

Investimet e 
vlerësuara vjetore 
gjatë 10-viteve të 
ardhshme (€) 

Prishtina  59,551,145   32,157,618   3,215,762  
Hidroregjioni Jugor – Prizren  11,070,347   7,306,429   730,643  
Hidrodrini – Peja  16,295,950   8,636,854   863,685  
Mitrovica  20,779,599   6,441,676   644,168  
HS Radoniqi – Gjakova  28,231,515   9,316,400   931,640  
Bifurkacioni – Ferizaj  6,541,738   4,055,878   405,588  
Hidromorava – Gjilan  5,583,713   2,345,160   234,516  

TOTALI - Kosova  148,054,008  70,260,014   7,026,001 
për vit  
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Kostoja totale e vlerësuar për zëvendësuar të gjithë sistemet e gypave të vjetër të KUR-ve, të 
cilat zakonisht janë AC apo GMS, me gypa HDPE apo materiale tjera të përshtatshme është 
rreth €142 milion. Bazuar në vlerësimin e gjendjes së përgjithshme të rrjetit, të raportuar nga 
menaxherët e KUR-ve (shih përqindjen e dhënë në tabelën 13.2.2.). është rreth 43%, të rrjetit 
të gypave mund të konsiderohet së është në gjendje shumë të keqe. Kjo përqindje e gypave 
mund të konsiderohet se ka nevojë për ndërrim urgjent, dhe është vlerësuar rreth €62 
milion53. Këto shifra reflektojnë shkallën dhe magnitudën e problemit dhe nivelin e 
investimeve të nevojshme. Kostoja ndoshta mund të reduktohet duke përdorur teknika si 
linjimi i gypave për dallim prej eskavimit dhe zëvendësimit të plotë.  

Duke marrë parasysh që gypat që duhet të ndërrohen në Kosovë, janë përgjithësisht të vjetër 
prej 15 deri në 30 vite, rekomandohet të përdoret një plan i programuar i ndërrimit apo 
riparimit në faza, dhe të themi në 25 vitet e ardhshme të nderohen fillimisht gypat që janë më 
të vjetër e pastaj ata më pak të vjetër, në mënyrë që gypat më të vjetruar të ndërrohen para se 
ta arrijnë fundit e jetës së tyre. Për qëllime plotësisht ilustrative grafiku i mëposhtëm tregon 
(duke shfrytëzuar kostot e viti 2009) ndarjen e mundshme të këtyre investimeve përgjatë 25 
viteve të ardhshme.. 

FIGURA 16.5: GRAFIKU I INVESTIMEVE TË NEVOJSHME VJETORE PËR ZËVENDËSIMIN E 
GYPAVE 
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Derisa KUR-të të fillojnë të gjenerojnë të hyra të mjaftueshme, nëpërmjet përmirësimit të 
mbledhjes së të hyrave kombinuar me trafiat që do të reflektonin kostot reale të investimeve, 
që do të mundësonin zhvillimin e programeve për rehabilitim të gypave kryesor në një 
shkallë të ngjashme me atë të ilustruar mësipër. Dmth. me një investim vjetor prej €6 
milionëve, është e mundur që sistemi i shpërndarjes së ujit të pijshëm të vazhdojë të 
dobësohet dhe përshtatshmëria me DUP të bëhet edhe më e vështirë për tu arritur. 

                                                
53 Pasi që rrjetet e gypave janë nëntokësore, gjendja reale e tyre dhe nevojat reale për zëvendësim është vështirë 
të dihen saktësisht, prandaj kostoja e dhënë më lartë mund të konsiderohet vetëm indikative.  
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16.6. KOSTOT KUXHETORE PËR OFRIMIN E FURNIZIMIT TË VAZHDUESHËM ME UJË NGA TË 
GJITHA KUR-TË  
Furnizimi 24-orësh me ujë nga të gjitha KUR-të për konsumatorët ekzistues dhe 
konsumatorët e ardhëm është një parakusht për garantim të furnizimit me ujë të 
pakontaminuar në krojet e konsumatorëve. Është qartë përtej fushës së këtij studimi definimi 
i saktë se cilët projekte janë të nevojshme për të arritur këtë kusht, megjithatë disa kërkesa 
bazike janë dhënë mëposhtë. 

Siç mund të shihet nga tabela 13.2.1 shumica e KUR-vë kanë disa reduktime të planifikuara, 
më shumë gjatë verës kur kërkesat për ujë dhe keqpërdorimet janë më të mëdha. Më mirë se 
sa të shtohet vëllimi i ujit në sisteme me humbje të mëdha, do të ishte e kuptueshme të 
krijohet një furnizim 24- orësh duke u marrë me çështje të kërkesave dhe kjo do të kërkonte 
nga KUR-të që ta zvogëlojnë në mënyrë të ndjeshme UPF – humbjet teknike dhe komerciale. 
Për dallim për këtë do të kërkohet një shkallë e lartë e programeve investuese për renovim të 
sistemeve të transmisionit dhe të shpërndarjes  të diskutuara në pjesën 16.5 dhe veprime reale 
në përgjithësi nga sektori i ujit – veçanërisht nga qeveria dhe niveli i rregullatorit për të 
siguruar që ekziston një ambient në të cilin uji i konsumuar paguhet dhe dënimet për mos-
pagesë apo lidhje ilegale janë proporcionale dhe plotësisht të zbatueshme. 

Tabela e mëposhtme përmbledh nivelin e investimeve kapitale për ndërrim të gypave që do të 
mund të pritet për secilën KUR, për të arritur pozitën e furnizimit me ujë 24-orësh për 
konsumatorët ekzistues bazuar në premisën e kërkesës për funrizmim të vazhdueshëm 24-
orësh do të arrihet për shkak të zvogëlimit të humbjeve në ujë..  

TABELA 16.6A: VLERËSIMI I KOSOS MINIMALE PËR FUNZIMIM TË VAZHDUESHËM 24-ORËSH 
Emri i KUR Mesatarja e orëve në ditë 

në të cilat nuk ka ujë54 (orë) 
Niveli i vlerësuar i ujit të pa 
faturuar, i cili duhet të 
arrihet në mënyrë që të 
ofrohet furnizimi me ujë 24 
orë.   

Kostoja e vlerësuar për 
ndërrimin e gypave kryesor 
në mënyrë që të 
zvogëlohen humbjet 
financiare  

(Miliona euro) 
Prishtina 7.5  22% 27.6  
Hidroregjioni Jugor 6.5  23% 4.7  
Hidrodrini 0.0 N/A N/A 
Mitrovica 8.0 25% 9.0  
HS Radoniqi 2.0  59% 1.9  
Bifurkacioni 6.0  30% 2.2  
Hidromorava 1.1  46% 0.3  
TOTALI – Kosova   45.7 

Shënimet dhe supozimet në këtë tabelë:  

 Supozohet se 75% e zvogëlimit të humbjeve do të vije nga zvogëlimet e humbjeve 
teknike.  

 Një zvogëlim prej 25% i humbjeve komerciale kërkohet gjithashtu për këtë arsye. 
 Kalkulimi i kostos është bazuar në vlerësimin e humbjeve të ujit për metër të gypit (të të 

gjithë diametrave) dhe zëvendësim me gypa të rijnë që kanë zero humbje. Në të vërtetë 
kjo nuk do të ishte reale dhe shifrat e dhënë për këtë arsye duhet të konsiderohen si kosto 
minimale.  

                                                
54 Të dhënat e mbledhura nga KUR-të, bazuar në kohën mesatare të ndërprerjeve në ditë për lidhje në secilën 
zonë të furnizimit dhe pastaj mesatarja e kohës që nuk kanë ujë në të gjitha lidhjet e furnizimit në regjion.  
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Megjithatë, do të ishte e nevojshme të kuptohet se kjo nuk përbën një situatë statike; ndërrimi 
i gypave kryesor zgjatë me vite, edhe nëse gjinden financat e duhura për një ndërrim të tillë, 
nuk prodhohen gjithmonë rezultatet e pritura. Në ndërkohë, popullsia dhe ekonomia e 
Kosovës janë duke u rritur. Për këtë arsye, duket e arsyeshme të pritet që kjo rritje do të 
arrihet n mënyrë realiste vetëm me një rritje të investimeve në furnizim me ujë dhe përpunim 
të ujit, veçanërisht në kryeqytet Prishtinë.  

Përveç këtyre, mungesa e madhe të ujit në regjionin e Mitrovicës/Vushtrrisë mund të zgjidhet 
vetëm me rritjen e kapacitetit të furnizimit, bile edhe duke lejuar disa reduktime realiste në 
humbjet e ujit. Kjo konsideratë merr parasysh që FPU e Shipolit aktualisht operon me 30% 
më shumë se sa kapaciteti i saj i dizajnuar për të plotësuar nevojat – me efekte potenciale të 
dëmshme në kualitetin e ujit.  

Për këtë arsye, është e mundshme që projektet për fabrika të ujit të KUR Prishtina dhe 
Mitrovica, do të jenë të nevojshme jo vetëm për t’i plotësuar kërkesat potenciale afat-meseme 
deri në afat-gjata, por gjithashtu  që të adresohen nevojat aktuale për furnizim 24-orësh. Për 
më shumë, në vitet e fundit të thata që nga viti 2006 deri në 2008 resurset e Prishtinës kanë 
mbetur në nivele shumë të ulta brengosëse dhe zgjerimi i furnizimit duke përdorur ujin nga 
Gazivoda do të rrisë sigurinë e furnizimit të kryeqytetit . Vlerësimet e investimeve të kostove 
për këto FPU së bashku me infrastrukturën përcjellëse janë dhënë në tabelën e mëposhtme:  

TABELA 16.6B: INVESTIMET NË FPU PËR TË PLOTËSUAR NEVOJAT SHTESË 
Investimet në FPU Kostoja e vlerësuar – 

Miliona Euro 
16.6.1 FPU-ja e re për regjionin e Prishtinës, e vendosur në Shkabaj që do ta 
merrte ujin nga rezervuari i Gazivodës. Kapaciteti i dizajnuar 87 Ml/d. plus 
infrastruktura mbështetëse për FPU – stacionet e pompimit, rezervuarët e 
shërbimit, gypat kryesor të transmisionit (kushtojnë rreth €30 milion). 

€60 milion 

16.6.2 Zgjerimi i FPU të Shipolit, me  43.5 Ml/d shtesë për Mitrovicën, plus 
infrastruktura përcjellëse; stacioni i pompimit, gypat e kryesor të transmisionit 
(kushtohjnë rreth €4 milion).  

€20 milion 

 

Duke marrë parasysh pasigurinë e përgjithshme në vlerësimin e kostos për zëvendësimin e 
gypave të ujit në të gjitha KUR-të, për zvogëlimin e humbjeve teknike në një nivel që lejon 
furnizim të mjaftueshëm 24-orësh me ujë plus nevoja që FPU-të të plotësojnë nevojat në 
rritje, konkludimi më i mirë që mund të jepet është se është e mundur që kostoja e investimit 
për të siguruar furnizim të vazhdueshëm dhe të pandërprerë me ujë në Kosovë të jetë së paku 
€130 milion. 

16.7. KOSTOJA BUXHETORE PËR ZGJERIM TË SHËRBIMEVE TË UJËSJELLËSIT PËR TË 
GJITHË KONSUMATORËT NË TË GJITHA ZONAT E KOSOVËS  
Janë tri faza të zhvillimit të nevojshme në lidhje me furnizimin me ujë në Kosovë. Dy fazat e 
para të zhvillimit janë të nevojshme për të (a) të sillet sistemi ekzistues i ujësjellësve në një 
standard që përputhet në mënyrë të vazhdueshme me Direktivën, (b) të furnizoj me ujë 
konsumatorët 24 orë. Niveli i investimeve të nevojshme për t’i arritur këta dy hapa është 
diskutuar më herët. Kërkesa e tretë është furnizimi i gjithë popullsisë të jetë me këtë 
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standard55 duke marrë parasysh rritjen e nevojave. Tri fazat e zhvillimeve nuk janë 
sekuenciale, por ato duhet të konsiderohen si faza konkurrente të zhvillimit, kërkesa për ujë 
është duke u rritur si asnjëherë më parë për shkak të shtimit të popullsisë dhe si pasojë është 
duke u rritur nevoja për avancim të infrastrukturës ekzistuese.   

Në mënyrë që të jepet një ide për magnitudën e nivelit të instrumenteve të nevojshme, tabela 
e mëposhtme tregon nivelin e infrastrukturës së nevojshme për të arritur objektivin së bashku 
me kostot e investimeve kapitale të nevojshme. Kjo është bazuar në një analizë të 
infrastrukturës ekzistuese, pastaj është ekstrapoluar për treguar koston e përafërt të 
investimeve kapitale për zgjerim të infrastrukturës së ujit të Kosovës, ashtu që të mund të 
ofrohet shërbimi me ujë në të gjithë Kosovën. 

TABALA 16.7: KOSTOT E INVESTIMEVE BUXHETORE PËR ZGJERIM TË FURNIZIMIT ME UJË NË TË 
GJITHË KOSOVËN 
Infrastruktura Njësia  Kapaciteti 

ekzistues  
Kërkesat e 
ardhshme  
(popullsia 
aktuale) 

Vlerësimet e 
kostos së 
zgjerimit 
Miliona Euro 

Infrastruktura e resurseve ujore Mil. M3/vit  128   183   42  
Fabrikat e përpunimit të ujit  Ml/ditë  272   350   31 
Stacionet e pompimit  No.  51   73   18 
Rezervuarët e shërbimit  No.  73   104   24  
Ambientet e klorimit No.  50   90   5 
Sistemet e gypave të trasnsimisionit dhe 
shpërndarjes  

Km  3,100   4,432   124 

Totali – VLERËSIMI I BUXHETIT     €244 milion 
 

Kjo shifër, prej, €244 milion, na jep një ide për koston e zgjerimit të infrastrukturës së 
ujësjellësve në të gjithë Kosovën.  

16.8. NEVOJAT PËR ASISTENCË TEKNIKE  
Siç është theksuar më lartë në pjesët për përpunimin e ujit dhe për çështjet e klorimit, 
ekziston nevoja për t’i komplemetuar projektet e investimeve kapitale (për përmirësim të 
kualitetit të ujit dhe teknologjisë së përpunimit) me trajnime dhe asistencë tjetër teknike për të 
rritur nivelin e përgjithshëm të njohurive dhe ekspertizës në ato fusha. Masat e mëposhtme të 
rekomanduara janë të dizajnuara të shoqërojnë projektet e ardhme për investime kapitale në 
trajtimin e ujit. 

TABELA 16.8: REKOMANDIMET PËR ASISTENCË TEKNIKE 
Rekomandimet Prioritetet Kostoja e 

vlerësuar 
0.1 Trajnimet për teknikët e instrumenteve: Të zhvillohet dhe të 
implementohet një program trajnues për stafin e zgjedhur që 
punën në nivel operacional në KUR, veçanërisht ata të përfshirë në 
mirëmbajtjen e FPU-së dhe pajisjeve të laboratorëve, i cili do t’i 
mbulonte të gjitha aspektet e operimit me instrumente dhe çështjet 
e mirëmbajtjes. Të përfshihen riparimi dhe kalibrimi i instrumenteve 

I lartë – urgjent < €200,000 

                                                
55 Për qëllime të këtij studimi është vlerësuar se rreth 5% e popullsisë ose furnizohet në mënyrë joadekuate nga 
furnizuesit privat apo jetojnë në zona të Kosovës në të cilat ku rrjeti i popmpuar i ujit është vështirë të zhvillohet 
për një të ardhme të afërt.    
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që gjinden më shpesh në FPU dhe instrumenteve të kualitetit të ujit 
– matësve të rrjedhës, pH, turbiditetit, klorit residual, pajisjet 
dozuzese, etj.  
0.2 Trajnimi për teknologjinë e procesit të trajtimit të ujit: Të 
zhvillohet dhe të implementohet një program trajnues për të ofruar 
nivel të larta të njohurive dhe ekspertizë për menaxhmentin e FPU-
ve dhe stafin e laboratorëve. Trajnimi duhet të ofroj njohuri për 
procesin kimik të trajtimit të ujit në mënyrë që t’i mundësoj 
menaxhmentit të FPU—ve të marrin vendime të drejta rreth 
optimizmit të procesit të përpunimit të ujit.   

I lartë < €200,000 

0.3 Rishikimi i procesit të përpunimit të ujit: Të ofrohet asistencë 
teknike specialistike për t’i këshilluar KUR-të që operojnë FPU-të e 
mëdha se sit a përmirësojnë dhe optimizojnë procesin e trajtimit të 
ujit me qëllim të veçantë gjetjes së alternativës për eliminim të 
para-klorimit. (Ky rishikim të kombinohet me trajnimin në 0.2, më 
lartë). 

I lartë < €200,000 

0.4 Prokurimi: Asistenca teknike për departamentet e prokurimit të 
KUR-ve për të vlerësuar problemet aktuale me qëllim të futjes në 
funksion të procedurave një-burimore për blerjen e pjesëve rezervë 
dhe pajisjeve tjera të teknologjisë së lartë në mënyrë që të mos 
dëmtohet kualiteti i ujit.  

I lartë < €200,000 

0.5 Shqyrtimi i sigurisë së klorit të gaztë: Të bëhet një shqyrtim 
specialistik i ruajtjes dhe manovrimit të klorit të gaztë, me qëllim të 
nxjerrjes së vendimeve dhe rekomandimeve detale për 
implementimin e përmirësimeve në secilin vend ku përdoret klori i 
gaztë. Përveç kësaj, duhet të mbahen trajnime për operatorët e 
fabrikave dhe palët e interesuara për standardet aktuale të sigurisë 
për shfrytëzimin e klorit të gaztë.  

I lartë < €200,000 

 

Përfituesit e këtyre projekteve në rend të partë duhet të jenë stafi teknik i KUR-ve, por 
ekziston gjithashtu nevoja për përfshirjen e stafit nga institucionet e tjera, psh. teknikët nga 
laboratorët e IKSHP-së. Në përgjithësi mbështetja teknike për trajnime në fushën e 
manovrimit me klorin e gaztë duhet të përfshij stafin nga institucionet e tjera që të kenë 
njohuri për çështjet që kanë të bëjnë me transportin dhe përdorimin e klorit të gaztë, psh. 
Autoritetet Doganore dhe Ministrinë e  Transportit..  

17. PËRMBLEDHJA E INVESTIMEVE PRIORITARE PËR KUALITETIN E UJIT  

17.1. PËRMBLEDHJA E TË GJITHA KOSTOVE INVESTUESE  
Tabela e mëposhtme përmbledh rekomandimet për asistencë teknike dhe investime kapitale të 
nevojshme për implementim në mënyrë që të sigurohet përshtatshmëria me direktivën në të 
gjithë Kosovë. Ky është një vlerësim i kostos totale për një afat të gjatë, të themi për rreth 20 
- 30 vitet e ardhshme.  

TABELA 17.1A: PËRMBLEDHJA E NEVOJAVE PËR ASISTENCË TEKNIKE DHE KOSTOJA  
Pjesa e 
referimit  

Përshkrimi  Kostoja e 
vlerësuar – 
Miliona Euro 

16.1 Asistenca teknike për KUR-të dhe MAPH për të definuar dhe themeluar 
Zonat Mbrojtëse Ujore  

< €0.4 
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0 Asistenca teknike për të ofruar trajnime dhe mbështetje në fushat e 
mirëmbajtjes së instrumenteve të kualitetit të ujit dhe teknologjinë e 
përpunimit të ujit.  . 

< €1.0 

 
TABELA 17.1B: PËRMBLEDHJA E KOSTOS SË INVESTIMEVE KAPITALE PËR ADRESIMIN E CËSTHJEVE 
TË KUALTITETIT TË UJIN NË LIDHJE MË PËSHTATSHMËRINË ME DIREKTIVËN   
Pjesa e 
referuar 

Përshkrimi Kostoja e 
vlerësuar – 
Miliona e Euro 

16.2 Investimet e nevojshme për modernizim dhe renovim të FPU-ve – të reja 
dhe ekzistuese. 

€26.4 

16.3 Përmirësimi i nevojshëm i sistemit të klorimit. €1.9 
16.4 Përmirësimet e nevojshme për avancim të laboratorëve të KUR-ve  €0.4 
16.5 Zëvendësimi dhe renovimi i pjesëve të vjetra të sistemeve të gypave të 

transmisionit dhe shpërndarjes.   
€62.0 deri në 
€142.0 

 

TABELA 17.1C: PËRMBLEDHJA E KOSTOS BUXHETORE PËR OFRIM TË UJIT NË BAZA TË RREGULLTA 
PËR GJITHË POPULLSINË E KOSOVËS 
Pjesa e 
referuar  

Përshkrimi  Kosotoja e 
vlerësuar – 
Miliona  Euro 

16.6 Kostoja buxhetore për infrastrukturën që do t’i mundësonte KUR-ve 
furnizimin e konsumatorëve ekzistues me ujë 24 në ditë nëpërmjet:  

Reduktimi i humbjeve të ujit nëpërmjet renovimit të gypave – minimumi 
€45.7 milion* 

Investimet në ngritjen e kapacitetit të PFU-ve -  €75 milion 

( *kjo shumë është përfshirë në pjesën 16.5 më lartë) 

 

 

€120.7 

16.7 Kostoja shtesë të vlerësuara për zgjerim të infrastrukturës së furnizimit 
me ujë që do ta mbulonte të gjithë popullsinë e Kosovës.  

€244.0 

 

Në total rreth 500 milion euro të investimeve potenciale janë identifikuar në këtë raport. Kjo 
nuk do të thotë gjithsesi se paraqet shumën definitive të nevojshme, por vetëm e ilustron 
magnitudën e investimeve të nevojshme në sektorin e ujit në Kosovë, që të veproj si udhëzim 
i dobishëm për politikat investuese dhe planifikim.. 

17.2. PËRMBLEDHJE E INVESTIMEVE KAPITALE AFAT-SHKURTRA NË UJËSJELLËS  
Në afat të shkurtër (për shembull gjatë 10 viteve të ardhshme), nuk nevojitet të konsiderohen 
në mënyrë absolutisht esenciale të gjitha investimet e identifikuara në pjesën paraprake për të 
sjellë ujësjellësit e Kosovës dhe përpunimin e ujit afër përshtatshmërisë me Direktivën. 
Megjithatë, në mënyrë që të ndihmohet planifikimi në investime kapitale në afat të shkurtër 
dhe të mesëm, tabela e mëposhtme i përmbledh investimet kapitale që konsiderohen si 
prioritete dhe esenciale për të arritur përshtatshmëria:  

TABELA 17.2: KOSTOJA E VLERËSUAR SI ESENCIALE PËR PËRSHTATSHMËRI ME DIREKTIVËN 
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Përshkrimi  Vlerësimi i 
kostos së 
projektit – 
Miliona euro 

Totali i kostos 
së vlerësuar – 
Miliona e Euro 

 
Fabrikat e përpunimit të ujit – Avancimet dhe PFU-të e reja: 
16.2.1. Avancimi dhe modernizimi i FPU në Alnanik  
16.2.3. Avancimi dhe modernizimi i FPU Radniqi  
16.2.4. Renovimi dhe avancimi i FPU në Shipol  
16.2.5. Renovimi dhe avancimi i FPU në Badovc  
16.2.6. Rehabilitimi dhe avancimi i FPU Drenas  
16.2.7. Re-konstruimi i FPU në Dragash  
16.2.11. FPU e re në Klinë  
TOTALI i prioriteteve të investimeve kapitale në FPU: 

 
 

€2.42 
€3.11 
€5.70 
€3.10 
€0.45 
€1.80 
€1.66 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

€18.3 

 
Sistemet e klorimit  
16.3.1. Zëvendësimi i sistemeve të klorimit të lëngët – 15 lokacione 
16.3.2. Modernizimi dhe riparimi i sistemeve ekzistuese – 8 lokacione 
16.3.3. Përmirësimi i ruajtjes së klorit të gaztë – 34 lokacione  
16.3.4. Instalimi i klorimit sekondar – 3 lokacione 
16.3.5. Sistemet e klorimit për ujësjellësit komunal – 10 lokacione  
TOTALI i prioriteteve të investimeve kapitale në sistemet e klorimit: 

 
 

€0.75 
€0.32 
€0.24 
€0.16 
€0.40 

 

 
 
 
 
 
 

€1.9 

 
Laboratorët 
16.4.1. Sigurimi i laboratorit të kualitetit të ujit për Hidrogjenin Jugor  
16.4.3. Ri-pasja e laboratorit të FPU në Shipol  
TOTALI i kostove investuese kapitale në laboratorët e KUR-ve  

 
 

€0.12 
€0.09 

 
 
 
 

€0.21 
Penovimi dhe zëvendësimi i gypave – të transmisionit dhe të shpërndarjes.  
 
Bazuar në koston e reduktimit të humbjeve teknike në masë të tillë që 
teorikisht do të mundësonte furnizimin 24 orësh me ujë – siç është 
kalkuluar në pjesën 16.6 

  
 
 

€45.7 

TOTALI   €66.1 
 

Për këtë arsye, minimumi i kostos për të sjellë ujësjellësit e Kosovës, siç është raportuar nga 
KUR-të për bazën e tyre të konsumatorëve, afër përshtatshmërisë me Direktivën është 
vlerësuar të jetë rreth €67 milion. Edhe pse, sigurisht që kjo shifër do të duhej të rritet gjatë 
periudhës së investimeve, duke marrë parasysh rritjen e popullsisë dhe ekonomisë.  

Kjo shumë duhet të konsiderohet në kontekst; prej vitit 1999 rreth €156 milion janë investuar 
në sektorin e ujërave nga burimet e donatorëve dhe janë bërë shumë përmirësime. Për këtë 
arsye, bazuar në nivelet e investimeve paraprake dhe me një planifikim të duhur është e 
realizueshme që KUR-të e Kosovës të mund të sigurojnë që i përmbushin kërkesat e 
Direktivës me një program 5-10 vjeçar i fokusuar në investimet specifike. 

Në fund duhet të vihet në pah se shumica e investimeve janë të nevojshme për renovimin dhe 
zëvendësimin e rrjetit të gypave. Kjo duhet të konsiderohet si aset i mirëmbajtjes, i 
implementuar nëpërmjet programeve vit-pas-viti të zëvendësimit të gypave, dhe jo investim 
kapital, për këtë arsye këto investime duhet të financohen nga KUR-të prej të hyrave 
vetanake nëpërmjet tarifave të shërbimeve. Do të kërkohen aksione të përbashkëta ndërmjet 



 

FAQE 88 STUDIMI I FIZIBILITETIT 

faktorëve të involvuar në sektorin e ujërave dhe të gjitha niveleve të qeverisjes për të siguruar 
që tarifat janë përcaktuar në pajtueshmëri me investimet dhe niveli i mbledhjes së të tyre 
është rritur. 

 

------ Fundi i studimit ------ 
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FALËNDERIMET 
Konsultantët dëshirojnë të falënderojnë për mbështetjen e konsiderueshme, gjatë përgatitjes 
së këtij raporti të fizibilitetit, të organizatave/ individëve të mëposhtëm:  

 ECLO: veçanërisht  Iva Stameonova dhe Gazmend Selimi 
 IKSHPK: Stafin e zyrës së Prishtinës dhe zyrave – veçanërisht Dr Burbuqe Nushi-Latifi 
 KUR-të: veçanërisht për këshillat dhe informatat e dhëna nga stafi teknik dhe stafi i 

fabrikave të ujit të të gjitha kompanive, dhe posaçërisht z.Gjelosh Vataj nga KUR 
Prishtina për ndihmën e dhenë gjatë gjithë projektit.. 

 ZRRUM : veçanërisht z.Afrim Lajçi  
 CDI – Iniciativën e Zhvillimit të Komuniteti, për dhënien e informative për ujësjellësit 

rural dhe z.Lavdim Osmani për përgatitjen e hartës të dhënë në Annex 2.  
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FAQE 91 ANEKSET 

Annex 1. PËRMBLEDHJE E MOSTRAVE TË MARRA NGA IKSHPK PËR KUR-TË NË 
VITIN 2008  
TABELA A1.1: PËRMBLEDHJA E MOSTRAVE BAKTERIOLOGJIKE DHE KIMIKE TË MARRA NGA 
IKSHPK  

 Frekuenca e marrjes së mostrave nga 
IKSHPK për vitin 2008  

          

                 

Muaji Prishtina  Mitrovica  Hidrodrini  HS 
Radoniqi  

Hidroregjion
i Jugor  

Hidromorava Bifurkacioni  Total  

 Bakt Kimi Bakt Kimi Bakt Kimi Bakt Kimi Bakt Kimi Bakt Kimi Bakt Kimi Bakt Kimi 

Janar 311 60 97 36 120 44 73 48 128 46 61 26 61 35 851 295 

Shkurt 335 60 96 39 112 42 72 47 99 56 56 24 75 37 845 305 
Mars 304 50 100 33 121 45 0 0 97 48 61 26 70 33 753 235 

Prill 324 61 99 34 111 41 73 49 97 45 61 26 74 36 839 292 
Maj 314 57 408 34 112 42 73 49 109 50 56 24 67 32 1139 288 

Qershor 321 60 90 34 120 44 0 0 100 43 56 24 64 30 751 235 
Korrik 352 67 99 38 120 44 72 50 103 44 61 26 61 28 868 297 

Gusht** 305 58 91 33 121 45 72 49 111 46 56 24 65 30 821 285 

Shtator 305 58 91 33 121 45 72 49 111 46 56 24 65 30 821 285 
Tetor 332 58 94 34 121 45 72 50 120 51 66 28 66 31 871 297 

Nëntor 320 56 94 34 112 42 64 43 106 34 56 24 68 35 820 268 
Dhjetor  309 54 101 37 121 45 64 46 129 56 56 24 76 39 856 301 

Totali   3832 699 1460 419 1412 524 707 480 1310 565 702 300 812 396 10235 3383 

                 
Shënim: ** Nuk janë adoptuar rezultatet për gusht dhe shtator           
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Annex 2. HARTA QË TREGON MBULIMIN E SHËRBIMEVE TË KUR-VE NËPËR KOSOVË 
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Annex 3. RREZIQET POTENCIALE TË NJOHURA PËR NDOTJE TË UJIT TË PAPËRPUNUAR 
Burimi i ujit Furnizohet Rreziku nga ndotja Problemet potenciale të trajtimit të 

ujit/furnizimit  
Masat  - Reduktimi i riskut  

Rezervuari i 
Batllavës 

Prishtina, Obiliqi, 
Podujeva nga KUR 
në Albanik  

Zhvillimi i vazhdueshëm i shtëpive, hoteleve dhe 
restoranteve që ndotin direkt rezervuarin me 
derdhje të kanalizimit dhe përmbajtjeve biologjike 
në liqe.  

Rritja e algave në rezervuar – potencialisht 
toksike.  
Siguria bakteriologjike e ujit të pijshëm e varur  
në një barrierë të vetme në FPU.  

Të zbatohet zona mbrojtëse. ujore 
Të sigurohet që komuna e Podujevës e ndalon 
zhvillimin e asaj zone.  
Të Instalohet sistemi i kanalizimit dhe të trajtimit 
të tij jashtë liqenit.  
Të instalohet sistemi i ozonizimit apo rrezatimit 
UV për të mbytur algat.  

Rezervuari i 
Badovcit  

Prishtina, Gracanica 
nëpërmjet FPU 
Badovc 

Rreziku nga format e kontaminimit kimik:  
(a) Aksidentet e trafikut rrugor përgjatë 

rrugës afër liqenit që do të involvonin 
transportin kimik  

(b) Ndotja me benzen prej dy pompave të 
karbuaranteve mbi rrjedhën e liqenit  

Një derdhje kimike në rezervuar mund ta qes 
jashtë përdorimit për ujë të pijshëm Liqenin e 
Batllavës.  
Kontamini me benzen i ujit të patrajtuar nuk 
mund të evitohet në FPU.  

Të zbatohet zona mbrojtëse rreth rezervuarit.  
Të Ndalohet zhvillimi rreth rezervuarit dhe mbi 
zonën e marrjes së ujit.  
Të mbyllen pompat e derivateve.  
Të instalohen barrierat mbrojtëse nga aksidentet 
rreth rezervuarit.  

Kroni – Fushë 
Kosovë 

Fushe Kosova, 
Prishtina – furnizim 
direct, pa trajtim 

Zhvillimi ekstensiv dhe i vazhdueshëm afër 
fushës së puseve përbën rrezik për kontamim të 
fushës së puseve.  
Ndotja me kanalizim apo kemikale (mund të 
përfshijë cianidet nga Graçanica) në lumin Sitnica 
mund të ketë efekt në kualitetin e ujit  
 

Kontaminimi bakteriologjik dhe kimik i 
ujësjellësit.  
 
Nuk ka barrierë të trajtimit të ujit për 
kontaminim bakteriologjik.   

Të zbatohet zona mbrojtëse rreth fushës së 
puseve dhe të kontrollohet tipi i zhvillimit. Të 
sigurohet derdhja adekuate e kanalizimit për të 
gjitha objektet e ndërtuara afër akuiferit. 
Të sigurohet monitorimi i kualitetit të ujit.  
Të instalohet rezervuari i cili do të shërbej si 
barrierë ndërmjet ujit të pompuar dhe 
konsumatorëve. I 

Kanali i Iber 
Lepencit  

Mitrovica, 
Skenderaj, Vushtrria 
dhe Drenas – 
nëpërmjet FPU në 
Shipol dhe në 
Drenas në mënyrë 
respektive. 

Lidhjet e pakontrolluara të  derdhjes  së 
kanalizimit në kanalin e Ibër Lepencit 
Në rastet e reshjeve të mëdha lymi bije në kanal 
duke shkaktuar turbiditet të lartë.  
Derdhja potenciale e kemikaleve të cilat do të 
kishin efekt të lartë në ujin e patrajtuar.  
Uji i papërpunuar në Drenas ruhet në një tanker 
të hapur dhe është i rrezikuar nga ndotja që 
mund të vije nga tymi i Feronikelit.    

Ndotja e kanalit me kemikale mund të shkaktoj 
një rrezik të madh për sigurinë e ujit të trajtuar.  
Turbiditeti i lartë shkakton ndaljen e punës së 
FPU-së për një apo dy ditë.  
Rreziku i kontaminimit kimik nga Ferronikeli 
është i njohur dhe duhet të kuantifikohet.  

Kontrollohen dhe ndalohen derdhjet ilegale në 
kanal.  
Të kryhen punët inxhinierike për të eliminuar apo 
reduktuar erozionin e dheut në kanalin e hapur.  
Të ofrohet ne një rezervuar i mbyllur i ujit të 
patrajtuar në Drenas.   
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Burimi i ujit Furnizohet Rreziku nga ndotja Problemet potenciale të trajtimit të 
ujit/furnizimit  

Masat  - Reduktimi i riskut  

Fusha e puseve e 
Lypjanit 

Qyteti i Lipjanit– 
furnizim direkt, pa 
trajtim   

Baza e madhe ushtarake (e KFOR-it) e vendosur 
direkt mbi akuifer. Ruajtja e karburanteve dhe 
aktivitetet e mirëmbajtjes së automjeteve. 
Ekziston rreziku nga kanalizimi dhe karburantet.  

Një akuifer i ndotur me benzene nuk mund të 
pastrohet dhe nuk do të mund të jetë burim i 
ujit të pijshëm për Lipjan më.  
Rreziqet e ndotjes bakteriologjike si dhe nuk ka 
barrierë ndërmjet konsumatorit dhe ujt të 
akuiferit në rast të dështimit të dezinfektimit.   

Të zbatohen zonat mbrojtëse mbi akuifer.  
Të largohen aktivitetet potenciale të dëmshme – 
derdhja e kanalizimit, rezervuarët e 
karburanteve, mirëmbajtja e makinave, etj.  
Të ndërtohet një rezervuar për të ruajtur ujin 
para se të hyjë në sistem.  

Rezervuari i 
Radoniqit  

Gjakova, Rahoveci 
– nëpërmjet FPU  
Radoniqi  

Erodimi i dheut në hyrje të rezervuarit shkakton 
turbiditet të lartë gjatë gjithë kohës.  
Rritja e nivelit të kanalizimit nga Deçani, i cili 
sigurisht që diku depërton në Bistricën e Deçanit 
– që është burim ujor i rezervuarit, mund t’i shtoj 
përbërje organike rezervuarit duke kontribuar në 
problemet aktuale me erë.  

Turbiditeti i lartë shkakton problem në trajtim 
gjatë gjithë kohës në FPU dhe përbërja e lartë 
organike kërkon shtim të para-klorimit.  
Një rritje e qartë e përbërjes organike mund të 
kontribuoj në problemet me erë të ujësjellësit të 
Gjakovës.  

Të bëhet grumbullimi kanalizimit dhe trajtimi në 
zonën e Deçanit si prioritet.  
Të ndërtohen rreth 2 km beton në hyrje të kanalit 
në rezervuar.  

Pusi i Atit – 
Suharekë 

Suhareka – furnizim 
direkt, pa trajtim  

Materialet në një depo dhe ndërtimi i një pompe 
të karburanteve mbi akuifer aktual përbën një 
rrezik për ndotje me hidrokarbon (benzene ) të 
akuiferit.  

Një akufier i ndotur benzen nuk mund të 
pastrohet dhe në atë rast ai nuk do të përbënte 
një burim të përshtatshëm të ujit të pishëm për 
Suharekën.  
 

Të zbatohen zonat mbrojtëse mbi akuifer.  
Të mënjanohen aktivitetet potencialisht të 
dëmshme – zbrazjen e kanalizimit, ruajtjen e 
derivateve, mirëmbajtjen e makinave, etj.  
Të mbyllet dhe të ndalohet ndërtimi i pompave të 
derivateve – apo çfarëdo zhvillimi tjetër të i 
papërshtatshëm.  

Lumi i Madh – 
Nerodime 

Ferizaj – nëpërmjet 
FPU Pleshnica 

Zhvillimi i filluar mbi pikën e marrjes së ujit për 
FPU në rrjedhën e lumit. Kjo përfshinë një hotel 
dhe një fermë të peshkut.   
Ndotja nga kanalizimi përbën një rrezik si dhe 
ferma e peshkut që mund të përdorë ushqim të 
peshkut për rritje të tyre si hormone dhe/apo 
antibiotik. 

Kontamini bakteriologjik i ujit të pijshëm në rast 
të mos-funksionimit të dezinfektimit apo 
dezinfektimit të joefektiv të sistemeve të 
klorimit.  
Kontaminimi nga aktivitetet e fermës së 
peshkut i cili nuk mund të pastrohett nga FPU-
ja  

Të zbatohet zona mbrojtëse në zonën e bazenit 
të lumit, mbi vendin ku merret uji për ujësjellës.  
Të ndalohet dhe të mbyllet aktiviteti i fermës së 
peshqve në zonën mbrojtëse.  

Letnica Viti – nëpërmjet 
FPU Letnica 

Turbiditeti i lartë i shpeshtë i shkaktuar nga 
erozioni i dheut në pranverë në zonën e marrjes 
së ujit mund të vije nga shpyllëzimi.  

Shpije në mbylljen e FPU-së për periudha të 
shkurtra kohore pas të reshurave të mëdha.  

Të zbatohet zona mbrojtëse në zonën e marrjes 
së ujit të burimit të Letnicës. Të ndalohen lidhjet 
tjera –legale apo ilegale   
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Annex 4. PRIORITETET E PALËVE TË INVOLVUAR NË SEKTOR TË IDENTIFIKUARA NË 
PUNËTORINË E MBAJTUR ME 27 MAJ 2009   
Analizimi I pyetësorit për cështjet brengosëse që afektojnë kualitetin e ujit 

Prioritetet e sektorit - Kompanitë Regjionale të Ujësjellësve 
Rangimi

1 Prokurimi apo mundësia e gjetjes së pjesëve rezervë për fabrikat e ujit dhe pajisjet e laboratorëve.                               4.8 
2 Rrija e kapacitetit të furnizimit me ujë (zvogëlimi I reduktimeve)                               4.6 
3 Themelimi I zonave mbrojtëse për resurset ujore                               4.4 
4 Cështjet e lidhura me ruajtjen dhe manovrimin me klorin e gaztë                               4.4 
5 Avancimi dhe modernizimi I pajisjeve të FPU-ve.                               4.3 
6 Trajnimet për stafin teknik për mirëmbajtjen e instrumenteve të përdorura në trajtimin dhe testimin e ujit                               4.3 
7 FPU-të e reja apo të renovuara                               4.1 
8 Informata më të mira dhe trajnime në lidhje me teknologjitë e trajtimit të ujit                               4.1 
9 Aprovimi I materialeve të reja të cilat mund të vijnë në kontakt me ujin e pijshëm                               4.0 

10 Përmirësimi dhe riparimi I pajisjeve dozuese për klor                               3.9 
11 Monitorimi dhe kontrolli automatik I sistemeve të FPU-ve                                3.9 
12 Standardi I ulët I sistemeve të ujësjellësve të vogël jasht kontrollit të KUR-ve                               3.8 
13 Pajisjet e laboratorëve jo-funksionale apo në gjendje të keqe                               3.6 
14 Pasojat negative për kualitetin e ujit të pijshëm përshkak të ndërprerjeve në furnizim.                               3.4 
15 Kontaminimi I ujit të patrajtuar me ujëra të zeza                               3.4 
16 Kontamini I ujit të patrajtuar, dhe për këtë arsye dhe I ujit të trajtuar me pesticide                               3.1 
17 Nevoja për klorim sekondar në pjesë të sistemit të distribuimit                               3.0 
18 Bashkë-produktet e klorimit / formimi I THM-ve në ujin e pijshëm                               2.6 
19 Kontaminimi me metale të rënda të cilat nuk largohen prej ujit me procesin e trajtimit                               2.4 
20 Cështjet e shijes dhe të erës në ujin e pijshëm                               2.4 

Cështja ose brenga Vlerësimi I rëndësisë 
nga 1 deri 5 

 

Prioritetet e sektorit - Organizatat qeveritare dhe jo-qeveritare 
Rangimi

1 Prokurimi apo mundësia e gjetjes së pjesëve rezervë për fabrikat e ujit dhe pajisjet e laboratorëve.                               4.8 
2 Rrija e kapacitetit të furnizimit me ujë (zvogëlimi I reduktimeve)                               4.4 
3 Themelimi I zonave mbrojtëse për resurset ujore                               4.2 
4 Cështjet e lidhura me ruajtjen dhe manovrimin me klorin e gaztë                               4.2 
5 Avancimi dhe modernizimi I pajisjeve të FPU-ve.                               4.0 
6 Trajnimet për stafin teknik për mirëmbajtjen e instrumenteve të përdorura në trajtimin dhe testimin e ujit                               3.8 
7 FPU-të e reja apo të renovuara                               3.8 
8 Informata më të mira dhe trajnime në lidhje me teknologjitë e trajtimit të ujit                               3.8 
9 Aprovimi I materialeve të reja të cilat mund të vijnë në kontakt me ujin e pijshëm                               3.6 

10 Përmirësimi dhe riparimi I pajisjeve dozuese për klor                               3.6 
11 Monitorimi dhe kontrolli automatik I sistemeve të FPU-ve                                3.6 
12 Standardi I ulët I sistemeve të ujësjellësve të vogël jasht kontrollit të KUR-ve                               3.4 
13 Pajisjet e laboratorëve jo-funksionale apo në gjendje të keqe                               3.4 
14 Pasojat negative për kualitetin e ujit të pijshëm përshkak të ndërprerjeve në furnizim.                               3.4 
15 Kontaminimi I ujit të patrajtuar me ujëra të zeza                               3.2 
16 Kontamini I ujit të patrajtuar, dhe për këtë arsye dhe I ujit të trajtuar me pesticide                               3.0 
17 Nevoja për klorim sekondar në pjesë të sistemit të distribuimit                               3.0 
18 Bashkë-produktet e klorimit / formimi I THM-ve në ujin e pijshëm                               3.0 
19 Kontaminimi me metale të rënda të cilat nuk largohen prej ujit me procesin e trajtimit                               2.6 
20 Cështjet e shijes dhe të erës në ujin e pijshëm                               2.4 

Cështja ose brenga Vlerësimi I rëndësisë 
nga  1 der 5 
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Prioritetet e sektorit - Të gjitha organizatat 
Ranking

1 Prokurimi apo mundësia e gjetjes së pjesëve rezervë për fabrikat e ujit dhe pajisjet e laboratorëve. 4.59                            
2 Rrija e kapacitetit të furnizimit me ujë (zvogëlimi I reduktimeve) 4.14                            
3 Themelimi I zonave mbrojtëse për resurset ujore 4.11                            
4 Cështjet e lidhura me ruajtjen dhe manovrimin me klorin e gaztë 4.09                            
5 Avancimi dhe modernizimi I pajisjeve të FPU-ve. 4.04                            
6 Trajnimet për stafin teknik për mirëmbajtjen e instrumenteve të përdorura në trajtimin dhe testimin e ujit 4.03                            
7 FPU-të e reja apo të renovuara 3.97                            
8 Informata më të mira dhe trajnime në lidhje me teknologjitë e trajtimit të ujit 3.89                            
9 Aprovimi I materialeve të reja të cilat mund të vijnë në kontakt me ujin e pijshëm 3.88                            

10 Përmirësimi dhe riparimi I pajisjeve dozuese për klor 3.79                            
11 Monitorimi dhe kontrolli automatik I sistemeve të FPU-ve  3.68                            
12 Standardi I ulët I sistemeve të ujësjellësve të vogël jasht kontrollit të KUR-ve 3.66                            
13 Pajisjet e laboratorëve jo-funksionale apo në gjendje të keqe 3.64                            
14 Pasojat negative për kualitetin e ujit të pijshëm përshkak të ndërprerjeve në furnizim. 3.37                            
15 Kontaminimi I ujit të patrajtuar me ujëra të zeza 3.31                            
16 Kontamini I ujit të patrajtuar, dhe për këtë arsye dhe I ujit të trajtuar me pesticide 3.30                            
17 Nevoja për klorim sekondar në pjesë të sistemit të distribuimit 3.20                            
18 Bashkë-produktet e klorimit / formimi I THM-ve në ujin e pijshëm 3.01                            
19 Kontaminimi me metale të rënda të cilat nuk largohen prej ujit me procesin e trajtimit 2.71                            
20 Cështjet e shijes dhe të erës në ujin e pijshëm 2.39                            

Cështja ose brenga Vlerësimi I rëndësisë 
nga 1 deri 5 
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Annex 5. TABELA E DETAJEVE TEKNIKE TË FPU-VE  
TABELA A5.1: TË DHËNAT TEKNIKE 
Emri i fabrikës Operuar nga: Emri i burimit: 

Emri/tipi 
Qendrat kryesore të 
popullsisë të funrizura 

Kapaciteti 
i dizajnuar 
Ml/d 

Prodhimi 
normal ditor 
Ml/d 

Viti i ndërtimit Renovim i madh 
aktual/(i planifikuar) 

Albanik KUR Prishtina  Batllava/ 
Rezervuar 

Prishtina, Podujeva, 
Obiliq 

86.4 77.8 1983 - 

Radoniqi KUR HS Radoniqi  Radoniqi/ 
Rezervuar 

Gjakova 43.2 51.8 1985 - 

Shipol KUR Mitrovica Gazivoda/ 
Rezervuar 

Mitrovica, Zvecan, 
Skenderaj, Vushtrri 

38.9 50.1 1983 (2011) 

Badovc KUR Prishtina Badovc/ Rezervuar Prishtina, Gracanica 34.6 28.5 1966 (2009) 
Pleshnica KUR Bifurkacion  Nerodime/Ekstrakti

m prej lumi 
Ferizaj 17.3 17.3 1979 2003 – 2007 

Prizren qyteti KUR Hidroregjioni 
Jugor 

Bistrica/ Ekstraktim 
prej lumi 

Prizren (part) 13.0 6.0 1987 - 

Përilepnica KUR Hidromorava  Përilepnica / 
Rezervuar 

Gjilan 10.4 10.4 1979 2004 

Dragash KUR Hidroregjioni 
Jugor  

Restelica/Ekstrakti
m prej lumi 

Dragash 7.8 3.0 1986 - 

Veleknica KUR Hidromorava  Akuifer/Fushë e 
puseve  

Gjilan 6.9 4.3 2008 - 

Drenas/Bivolak KUR Prishtina  Iber Lepenc/ 
Kanali i ujitjes (nga 
Gazivoda) 

Drenas, Ferronikel 5.2 6.0 1980 (2009) 

Letnica KUR Hidromorava  Burim natyror Vitia 4.3 2.2 2003 - 
Kastrioti KUR Prishtina  Akuifer/Fushë e 

puseve 
Obiliq 3.5 2.2 1996 - 
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TABELA A5.2: : PROCESET E TRAJTIMIT 
Emri i fabrikës Operuar nga: Proceset e trajtimit  

fizik  
Proceset e trajtimit kimik  Para-klorimi Klorimi final i ujit  Ambientet e ruajtjes së klorit 

të gaztë 
Albanik KUR Prishtina  Ajrim  

Filtrim 
Alumin Sulfati  
Gëlqere 
Polielektrolit 
Potassium Permanganate 

Dozimi me klor të lëngët – 
proporcional me rrjedhën  

Klor i gaztë – sistem i dozimit 
me dozë fikse  

Dhomë e sigurt me detektor të 
gazit dhe alarm 

Radoniqi KUR HS Radoniqi  Sedimentim 
Filtrim 

Alumin Sulfati  
Polielektrolit 
Dozim GAC  

Klori i gaztë – sistemi I 
dozimit me dozë fikse  

Klor i gaztë – sistem i dozimit 
me dozë fikse  

Vetëm dhomë e sigurt 

Shipol KUR Mitrovica Sedimentim 
Filtrim 

Alumin Sulfati  
 

Klroi i gaztë – sistemi I dozuar 
me dozë fikse  

Nuk bëhet zakonisht  Dhomë e sigurt me detektor të 
gazit dhe alarm 

Badovc KUR Prishtina Ajrim 
Sedimentim 
Filtrim 

Alumin Sulfati  
Polielektrolit 
Potassium Permanganate 

Klori i gaztë  – sistem I 
dozimit me dozë fikse  

Klor i gaztë – sistem i dozimit 
me dozë fikse 

Dhomë e sigurt me detektor të 
gazit dhe alarm 

Pleshnica KUR Bifurkacion  Sedimentim 
Filtrim 

Alumin Sulfati  
 

Jo Klor i gaztë – dozim 
proporcional me rrjedhën në 
varësi të rezidualit  

Dhomë e sigurt me detektor të 
gazit dhe alarm 

Prizren qyteti KUR Hidroregjioni 
Jugor 

Sedimentim 
Filtrim 

Alumin Sulfati  
Polielektrolit 

Dozim i klorit të lëngët  Klor i gaztë – dozim 
proporcional me rrjedhën  

Dhomë e pasigurt dhe pa 
alarme 

Përilepnica KUR Hidromorava  Ajrim 
Sedimentim 
Filtrim 

Alumin Sulfati  
Polielektrolit 
Potassium Permanganate 

Klor i gaztë – dozim 
proporcional me rrjedhën  

Klor i gaztë–dozim proporcional 
me rrjedhën në varësi të rezidualit 
(kërkohet riparimi) 

Dhomë e sigurt me detektor të 
gazit dhe alarm 

Dragash KUR Hidroregjioni 
Jugor  

Sedimentim 
Filtrim 

Alumin Sulfati  
 

Jo Klor i gaztë – sistem i dozimit 
fiks  

Vetëm dhomë e sigurt  

Veleknica KUR Hidromorava  Ajrim 
Filtrim 

Alumin Sulfati  
Sodë kaustike 

Klor i gaztë – dozim 
proporcional me rrjedhën 

Klor i gaztë–dozim proporcional 
me rrjedhën në varësi të rezidualit 
(kërkohet riparimi) 

Dhomë e sigurt me detektor të 
gazit dhe alarm 

Drenas/Bivolak KUR Prishtina  Sedimentim 
Filtrim 

Alumin Sulfati  
Polielektrolit 

Jo Klor i gaztë – sistem i dozimit 
me nivel fiks  

Dhomë e sigurt me detektor të 
gazit dhe alarm 

Letnica KUR Hidromorava  Sedimentim 
Filtrim 

Alumin Sulfati  
 

Klor i gaztë – dozim 
proporcional me rrjedhën 

Klor i gaztë–dozim proporcional 
me rrjedhën në varësi të rezidualit 
(kërkohet riparimi) 

Vetëm dhomë e sigurt 

Kastrioti KUR Prishtina  Ajrim 
Filtrim 

Nuk ka  Klori i lëngët (përkohësisht 
derisa nuk funksionon sistemi 
i gaztë)  

Klor i gaztë – dozimi me nivel 
fiks (nuk funksionon)  

Vetëm dhomë e sigurt 
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Annex 6. TABELAT E FPU-VE – GJENDJA E TYRE DHE VLERËSIMI I NEVOJAVE  
TABELA A6.1 – GJENDJA E FPU-VE 
   Problemet dhe çështjet e trajtimit të ujit 
Emri i fabrikës Operuar nga: Përmbledhja e 

përgjithshme e 
gjendjes së FPU  

Proceset e trajtimit fizik Proceset e trajtimit kimik  Sistemet e dozimit me klor  Sistemet e monitorimit të 
kualiteit të ujit  

Albanik KUR Prishtina  Në gjendje të mirë, i  
mirëmbajtur – ka 
nevojë për instalim të 
pajisjeve moderne të 
monitorimit dhe 
kontrollit  

Nuk ka proces të pastrimit për ta larguar 
sedimentin para filtrimit.  
Media filtri nuk është zëvendësuar që nga viti 
1983.  

Nuk përdoret dozimi me 
gëlqere për korrigjim të 
pH-së. Nuk ka sisteme të 
kontrollit për ta optimizuar 
dozimin kimik. 

Para-klorim  
Nivel fiks i dozimit – nuk ka 
automatizim.  

Nuk ka automatizim. 
Dhoma e kontrollit e vjetër 
shumë pothuajse jo-funksionale.  

Radoniqi KUR HS 
Radoniqi  

Në gjendje të mirë, i  
mirëmbajtur – ka 
nevojë për instalim të 
pajisjeve moderne të 
monitorimit dhe 
kontrollit 

Ajrimi (ajri i difuzuar) nuk funksionon. 
Nuk ka automatizim të filtrave apo pastrim. 
 

Mbetja e karbonit në ujin e 
pijshëm është raportuar, 
për shkak të operimit të 
dobët (manual) të filtrave.  

Para-klorim  
Nivel fiks i dozimit – nuk ka 
automatizim.  

Dhoma e kontrollit dhe sistemet 
e automatizimit jo-funksionale  

Shipol KUR 
Mitrovica 

Në gjendje të keqe – 
nevojitet riparim 
ekstenziv dhe 
zgjerim  

Në përgjithësi strukturat e betonit dhe ndërtesat 
janë në gjendje të keqe.  
Nuk ka automatizim të filterëve apo të pastrimit.  
Prodhimi normal e kalon kapacitetin e dizajnuar.  

Koagulimi vetëm me 
alumin sulfat. 

Vetëm para-klorim (i 
shfrytëzuar për ta zvogëluar 
kohën e filtrimit dhe rritur 
kapacitetin e fabrikës) – 
klorimi përfundimtar 
zakonisht nuk bëhet.  
Doza fikse vetëm.  

Nuk bëhet monitorimi i kualitetit 
të ujit  

Badovc KUR Prishtina Në gjendje të keqe – 
nevojitet riparim 
ekstenziv dhe 
zgjerim (filtër të rinj) 

Në përgjithësi strukturat e betonit dhe ndërtesat 
janë në gjendje të keqe.  
Nuk ka automatizim të filterëve apo të pastrimit.  
Media Filtri nuk është ndërruar qysh prej vitit 
1966.  
Filterët dhe rezervuarët e sedimentimit nuk 
funksionojnë kur ka turbiditet të lartë.  

Sistemet në përgjithësi në 
gjendje të keqe dhe në 
nevojë për modernizim  

Para-klorim  
Nivel fiks i dozimit – nuk ka 
automatizim. 
Nuk ka rezervuar të ruajtjes 
së ujit të trajtuar për ta ofruar 
kohën e nevojshme për 
dezinfektim dhe që të shërbej 
si amortizator gjatë 
mungesës së energjisë.  
 

Nuk bëhet monitorimi i kualitetit 
të ujit 
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Pleshnica KUR 
Bifurkacion  

Në gjendje shumë të 
mirë – fabrikë 
moderne –rritja e 
kapacitetit mund të 
jetë e nevojshme. 

Janë vetëm 3 filter –  operatorët raportojnë se e 
kanë të vështirë ta mbajnë kapacitetin në 
turbiditet të lartë (shpesh). 
Çdo filtër psatrohet 3x në ditë.   

- - - 

Prizren qyteti KUR 
Hidroregjioni 
Jugor 

Në gjendje mesatare 
– nevojitet 
mirëmbajtja dhe 
modernizimi. 

FPU ka një dizajn të pazakontë, i cili përdor një 
sistem të sifonit për t’i pastruar automatikisht 
filterët pa shfrytëzuar energjinë elektrike. 
Megjithatë e gjithë fabrika ka mungesë të 
mirëmbajtjes.  

- Përdorin para-klorim me 
metodën me pikë. 
Nuk ka rezervuar të ruajtjes 
së ujit të trajtuar.. 
  

Nuk bëhet monitorimi i kualitetit 
të ujit. 

Përilepnica KUR 
Hidromorava  

Në gjendje shumë të 
mirë – nevojitet më 
shumë  mirëmbajte. 

Pajisja e pulsatorit për heqje të llymit nuk 
funksionon 

Potassium permanganate 
shfrytëzohet shumë rrallë. 
Polielektroliti shfrytëzohet 
vetëm në raste të 
turbiditetit të lartë.  

Para-kilorim – operatorët 
raportojnë që FPU punon në 
mënyrë poaq efektive edhe 
pa paraklorim! 

Disa pajisje për monitorim 
(niveli i rezervuarit, klori 
residual, pH) nuk funksionojnë.  

Dragash KUR 
Hidroregjioni 
Jugor  

Në gjendje shumë të 
keqe – pothuajse jo-
funksional – kërkohet 
renovim i plotë  

Tankerët e sedimentimit dhe filterët në gjendje 
shumë të keqe–nevojitet riparim ose zëvendësim 
i tyre. Media filtri nuk është ndërruar nga fillimi–
1986. Sistemi i pastrimit të filtrave nuk 
funksionon.  

Sistemi i dozimit me 
alumin sulfati nuk 
funksionon.  

Nuk funksionon sistemi i 
klorimit të gaztë.  

Nuk bëhet monitorimi i kualitetit 
të ujit 

Veleknica KUR 
Hidromorava  

Në gjendje shumë të 
mirë – nevojitet më 
shumë  mirëmbajte. 

Fabrika e re (2008), por ka disa probleme me 
mënjanimin e magnezit – probleme me ngjyrën.  

- Shfrytëzimi i para-klorimit për 
ta oksiduar magnezin (që 
raportohet të jetë më 
ekonomik se potassium 
permanganate). 

- 

Drenas/Bivolak KUR Prishtina  Në gjendje mesatare  
– projekti për zgjerim 
është duke u 
implementuar  

Shfrytëzon ujin e papërpunuar për pastrim.  Uji i 
papërpunuar (i pa filtruar) ruhet në tanker të 
hapur dhe është në rrezik për kontaminim 
(veçanërisht duke e pas parasysh afërsinë me 
fabrikën e Feronikelit). 

Sistemet e dozimit për 
Alumin Sulfati dhe 
Polielektrolit nuk janë 
funksionale. 

Diozim vetëm me nivel fiks – 
nuk ka automatizim. 
 

Nuk bëhet monitorimi i kualitetit 
të ujit 

Letnica KUR 
Hidromorava  

Në gjendje shumë të 
mirë – nevojitet më 
shumë  mirëmbajte. 

Tankieri i sedimentimit dallon që nga viti 1975 
dhe sigurisht që është shumë i vogël dhe 
joefektiv. Fabrika vuan nga turbiditeti i lartë – i 
herë pas-hershëm – që raportohet të 
përkeqësohet për çdo vit– që shkakton ndaljen e 
prodhimit.  

- Sistemi i dozimit me klor të 
gaztë raportohet të ketë qenë 
jasht funksionit për 10 muaj/ 
Shfrytëzon klorin e gaztë.   

Janë disa pajisje për monitorim 
të kualitetit të ujit por nuk 
funksionojnë.  

Kastroti KUR Prishtina  Në gjendje mesatare 
deri në të keqe – 
nevojitet  renovimi 
dhe modernizimi i tij. 

Filterët dhe sistemi i pastrimit të vjetra dhe kanë 
nevojë për renovim.  
Media filtri është ndërruar për herë të fundit në 
vititn 1996.  

Nuk ka dozim kimik Sistemi i klorimit të gaztë nuk 
funksionin – klori i lënfët 
dozohet në mënyrë manuale.  

Nuk bëhet monitorimi i kualitetit 
të ujit 
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TABELA A6.2 – NEVOJAT INVESTUESE NË PFU  
  Nevojat investuese prioritare për përshtatje me DPU të KE-së   
Emri i fabrikës Operuar nga: Proceset fizike të trajtimit  Proceset kimike të trajtimit Sistemet e dozimit me 

klor  
Sistemet e monitorimit të 
kualitetit të ujit  

Ruajtja e klorit të gaztë  

Albanik KUR Prishtina  Zëvendësimi i media filtrit 
Ofrimi i monitorimit të 
turbiditetit në kontrollin e 
filtrave. 
Instalimi i sedimentimit mund 
të përmirësoj proceset e 
trajtimit të ujit. 

Zëvendësimi i para-klorimit me 
procese alternative për ta 
zvogëluar mundësinë e forimit 
të THM-ve.  
Shfrytëzimi i kemikaleve 
alternative – ozoni, dioksidi)  

Dozimi automatik 
proporcional me rrjedhën 
dhe me rezidualin e klorit.   

Nevojitet sistemi automatik i 
monitorimit dhe i kontrollit 
(SCADA) – klorit residual, 
turbiditetit, pH-së, etj. i lidhur me 
dozimin automatik, sistemin e 
pastrimit dhe të pompimit.   

Rishikimi dhe avancimi i ruajtjes 
së klorit të gaztë , të jenë në 
pajtushmeëri me standardet 
aktuale – dhomat e sigurta të 
gazit, sistemet e neutralizimit 
dhe monitorimi i dështimit të 
niveleve të klorit.  

Radoniqi KUR HS 
Radoniqi  

Instalimi i sistemeve efikase 
të ajrimit para sedimentimit 
për ta ndihmuar largimin e 
erës. 
Kontrolli automatik i filtrave 
(nivelet e kontrollit dhe të 
turbiditetit) për ta zvogëluar 
rrjedhjen e karbonit dhe 
përmirësuar ciklin e pastrimit 
të tyre.   

Zëvendësimi i para-klorimit me 
procese alternative për ta 
zvogëluar rrezikun nga formimi i 
THM-ve.  
(Shfrytëzimi i kemikaleve 
alternative – ozoni, dyoksidi)  

Dozimi automatik 
proporcional me rrjedhën 
dhe me rezidualin e klorit 

Nevojitet sistemi automatik i 
monitorimit dhe i kontrollit 
(SCADA) – klorit residual, 
turbiditetit, pH-së, etj. i lidhur me 
dozimin automatik, sistemin e 
pastrimit dhe të pompimit.   

Rishikimi dhe avancimi i ruajtjes 
së klorit të gaztë , të jenë në 
pajtushmeëri me standardet 
aktuale – dhomat e sigurta të 
gazit, sistemet e neutralizimit 
dhe monitorimi i dështimit të 
niveleve të klorit. 

Shipol KUR 
Mitrovica 

E gjithë fabrika kërkon 
renovim ekstenziv të 
strukturave të betonit.  
Automatizimi i proceseve të 
ndryshme fizike – 
sedimentimi dhe filtirmi. 
Nevojitet mirëmbajtja 
ekstenzive dhe modernizimi.   

Nevojitet mirëmbatja ekstenzive 
dhe modernizimi i sistemit të 
dozimit.  
Zëvendësimi i para-klorimit me 
procese alternative për ta 
zvogëluar rrezikun nga formimi i 
THM-ve.  
(Shfrytëzimi i kemikaleve 
alternative – ozoni, dioksidi) Të 
konsiderohet shfrytëzimi i 
koagulantëve shtesë – psh. 
Poliektroliti për ta përmirësuar 
sedimentimin në kohën e 
turbiditetit të lartë.  

Klorimi final duhet të bëhet 
me dozim automatik 
proporcional me rrjedhën 
dhe me rezidualin e klorit  

Nevojitet sistemi automatik i 
monitorimit dhe i kontrollit 
(SCADA) – klorit residual, 
turbiditetit, pH-së, etj. i lidhur me 
dozimin automatik dhe sistemin e 
pastrimit.   

Rishikimi dhe avancimi i ruajtjes 
së klorit të gaztë , të jenë në 
pajtueshmëri me standardet 
aktuale – dhomat e sigurta të 
gazit, sistemet e neutralizimit 
dhe monitorimi i dështimit të 
niveleve të klorit 
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Badovc KUR Prishtina E gjithë fabrika kërkon 
renovim ekstenziv të 
strukturave të betonit.  
Automatizimi i proceseve të 
ndryshme fizike – 
sedimentimi dhe filtirmi. 
Nevojitet mirëmbajtja 
ekstenzive dhe modernizimi 

Nevojitet mirëmbajtja ekstenzive 
dhe modernizimi i sistemeve të 
dozimit.  
 

Dozimi automatik 
proporcional me rrjedhën 
dhe me rezidualin e klorit  
Rezervuari i ujit të trajtuar 
do të shërbej si një 
barrierë ndërmjet 
përpunimit dhe 
shpërndarjes dhe do ta 
përmirësoj kohën e 
nevojshme për 
dezinfektim.   

Nevojitet sistemi automatik i 
monitorimit dhe i kontrollit 
(SCADA) – klorit residual, 
turbiditetit, pH-së, etj. i lidhur me 
dozimin automatik dhe sistemin e 
pastrimit.   

Rishikimi dhe avancimi i ruajtjes 
së klorit të gaztë , të jenë në 
pajtueshmëri me standardet 
aktuale – dhomat e sigurta të 
gazit, sistemet e neutralizimit 
dhe monitorimi i dështimit të 
niveleve të klorit. 

Pleshnica KUR 
Bifurkacion  

Instalimi  i një filtri shtesë që 
të punoj së bashku me 3 fitrat 
ekzistuese për ta zvogëluar 
nevojën për pastrim të filtrave 
dhe përmirësuar kapacitetin. 

- - - Rishikimi dhe avancimi i ruajtjes 
së klorit të gaztë , të jenë në 
pajtueshmëri me standardet 
aktuale – dhomat e sigurta të 
gazit, sistemet e neturalizimit 
dhe monitorimi i dështimit të 
niveleve të klorit 

Prizren qyteti KUR 
Hidroregjioni 
Jugor 

Programi i përgjithshëm i 
mirëmbajtjes i nevojshëm për 
ta kthyer fabrikën në gjendje 
të mirë dhe në funksion.  

Zëvendësimi i para-klorimit me 
procese alternative për ta 
zvogëluar rrezikun nga formimi i 
THM-ve.  
(Shfrytëzimi i kemikaleve 
alternative – ozoni, dioksidi) 

Dozimi automatik 
proporcional me rrjedhën 
dhe me rezidualin e klorit  
Uji i trajtuar do të shërbej 
si një barrierë ndërmjet 
përpunimit dhe 
shpërndarjes dhe do ta 
përmirësoj kohën e 
nevojshme për 
dezinfektim.   

Për shkak të tipit të fabrikës 
instalimi i limituar i monitorimit të 
kualiteit të ujit – turbiditetit, klorit 
residual, etj. do ta përmirësonte 
operimin e fabrikës. 

Një dhomë e sigurt me pajisje 
për detektimin e gazit, alarme 
dhe me sisteme për neutralizim 
të gazit – veçanërisht pasiqë 
FPU gjendet në një zonë shumë 
të populluar.  

Përilepnica KUR 
Hidromorava  

Kërkohet mirëmbajtje në 
Pulstaror (clarifiers).  

Të ndalohet apo zëvendësohet 
para-klorimi me procese 
alternative për ta zvogëluar 
formimin e THM-ve.  
(Shfrytëzimi i kemikaleve 
alternative – ozoni, dioksidi) 

- Nevojitet përmirësimi i praktikave 
të mirëmbajtjes dhe nevojiten 
stoqet e pjesëve rezervë.  

Rishikimi dhe avancimi i ruajtjes 
së klorit të gaztë , të jenë në 
pajtueshmëri me standardet 
aktuale – dhomat e sigurta të 
gazit, sistemet e neutralizimit 
dhe monitorimi i dështimit të 
niveleve të klorit 

Dragash KUR 
Hidroregjioni 
Jugor  

Nevoitet një tankier i 
sedimentimit. Filtrat kanë 
nevojë për renovim dhe 
riparim. Nevitet media filtri i ri. 
Nevojitet riparimi i ndërtesës 

Kërkohet system i ri për dozim 
të alumin sulfatit.  

Riparimi i sistemeve të 
dozimit të klorit të gaztë – 
plus dozimi automatik 
proporcional me rrjedhën.  

Një kontroll dhe monitorim bazik i 
kualitetit të ujit do ta përmirësonte 
procesin – klori residual, turbiditeti.  

Pajisjet e detektimit të gazit, 
alarmet dhe neutralizimit të 
gazit janë të nevojshme për 
ruajtjen e sigurt të klorit të 
gaztë. 
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Veleknica KUR 
Hidromorava  

- Pasiqë fabrika e trajton ujin 
nëntokësor (që supozohet të 
ketë përbërje të ulët organike) 
THM-të mund të mos jenë 
problem. Megjithatë, vlerësimi 
dhe testimi për formim të THM-
ve duhet të bëhen.  

- - Rishikimi dhe avancimi i ruajtjes 
së klorit të gaztë , të jenë në 
pajtueshmëri me standardet 
aktuale – dhomat e sigurta të 
gazit, sistemet e neutralizimit 
dhe monitorimi i dështimit të 
niveleve të klorit 

Drenas/Bivolak KUR Prishtina  Ndërtimi i tankierit të ujit të 
për tu shfrytëzuar për pastrim 
është i nevojshëm.  
Mbulimi i tankerëve të ujit të 
trajtuar duhet të merret në 
konsideratë.  
 

Riparimi dhe avancimi sipas 
nevojës i sistemeve të dozimit 
me polielektrolit dhe alumin 
sulfati në Bivolak. 

Dozimi automatik 
proporcional me rrjedhën 
dhe me rezidualin e klorit  
 

Një kontroll dhe monitorim bazik i 
kualitetit të ujit do ta përmirësonte 
procesin – klori residual, turbiditeti. 

Rishikimi dhe avancimi i ruajtjes 
së klorit të gaztë , të jenë në 
pajtueshmëri me standardet 
aktuale – dhomat e sigurta të 
gazit, sistemet e neutralizimit 
dhe monitorimi i dështimit të 
niveleve të klorit 

Letnica KUR 
Hidromorava  

Nevojitet të shtohet dhe të 
përmirësohet sedimentimi 
për të eliminuar ndërprerjet e 
punës së fabrikës në 
turbiditet të lartë.  

- Riparimi i sitemit të klorit të 
gaztë 

Riparimi i pajisjeve monitoruese.  Pajisjet e detektimit të gazit, 
alarmet dhe neutralizimit të 
gazit janë të nevojshme për 
ruajtjen e sigurt të klorit të 
gaztë.  

Kastrioti KUR Prishtina  Riparimi dhe renovimi i 
sistemit përfshirë ndërrimin e 
media filtrit. Automatizimi i 
sistemit të pastrimit. 

- Riparimi i sitemit të klorit të 
gaztë 

Një kontroll dhe monitorim bazik i 
kualitetit të ujit do ta përmirësonte 
procesin – klori residual, turbiditeti. 

Pajisjet e detektimit të gazit, 
alarmet dhe neutralizimit të 
gazit janë të nevojshme për 
ruajtjen e sigurt të klorit të 
gaztë. 
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Annex 7. TË DHËNAT PËR VLERËSIMIN E KALKULITMIT TË KOSTOVE DHE LAKORET E 
KOSOVE 

 

Në mënyrë që të shërbej si një prapavijë për raportin kryesor ky aneks përfshinë të dhënat 
kryesore dhe lakoret e kostove të shfrytëzuar në kalkulimin e sasive dhe kostos për 
infrastrukturën e ujit në Kosovë.  

Të dhënat për koston e infrastrukturës janë marrë prej burimeve të ndryshme, përfshirë:  

 Kostot e projekteve të infrastrukturës në Kosovë, edhe pse në këtë aspekt duhet të merret 
parasysh se madhësia e investimeve në infrastrukturën e sektorit të ujit deri tani ka qenë 
relativisht e vogël. Psh. investimi me i madh i deritanishëm ka qenë në FPU në Pleshnicë me 
një kapacitet prej 17.3 Ml/d. për këtë arsye të dhënat nga burimet e Kosovës janë shfrytëzuar 
vetëm për vlerësimin e kostove të punëve të vogla.  

 Lakoret e kostove për KUR-të janë krijuar duke përdorur si burim reference “Manualin e 
vlerësimit të kostove për Fabrikat e Prëpunimit të Ujit” të McGivney dhe Kavamura, të 
publikuar në vitin 2008. Ky manual shfrytëzon të dhëna ekstensive nga SHBA-ja. Çmimet 
janë konsideruar me përdorimin e faktorëve të mëposhtëm:  

 1$ = 0.71€ si kurs i këmbimit  
 Çmimet nga SHBA (Kalifornia) janë zvogëluar për 73.5% duke marrë parasysh çmimet më të 

lira të punës dhe burimet lokale për materiale (beton, gypa, etj).  
 Janë marrë të dhëna shtesë nga të dhënat në dispozicion për infrastrukturën e ujësjellësve të 

ndërtuar në regjionin e Evropës Jug-Lindore.  
 Në kalkulimin e lakoreve është lejuar një nivel i më i ultë, duke marrë parasysh të dhënat 

lokale, çmimet për FPU-të më të vogla janë më të ulta (a) duke siguruar ndërtimin e fabrikës 
prej kompanive në regjion (b) nivelin e ulët të kompleksitetit për fabrikat më të vogla, se sa 
ato që mund të gjinden zakonisht në vendet më të zhvilluara.  

Të dhënat për kostot për zëvendësim dhe renovim të gypave kryesor janë mbledhur nga KUR-të, 
prej projektit të Inkorporimit të ndërmarrë prej Agjencisë Kosovare të Mirëbesimit që janë 
shfrytëzuar për vlerësim të aseteve të KUR-ve. Nivelet e çmimeve për materialet e gypave të 
shfrytëzuar në këtë projekt janë krahasuar edhe me të dhënat më të fundit. 

Të dhënat në tabelën  A6.2 janë marrë prej vlerësimit të aseteve të inkorporimit dhe janë 
kombinuar me të dhënat për popullsinë e të dhënat e ZRRUM për vitin 2008. 

Çmimet janë derivuar për FPU-të konvencionale  dhe janë shfrytëzuar në lakoret e kosotove, ato 
përfshinë proceset bazike të mëposhtme:  

 Përzierja dhe flokulimi – deri në tre koagulant kimik/ korrektorë të pH-së. 
 Sedimentimi 
 Largimin e llymit (Sludge thickener) 
 Filterët e gravitetit rapid granular  
 Ruajtja e ujit të pastrimit dhe riciklimi  
 Klorimi final  
 Rezervuari i ujit të trajtuar  

Plus rregullimin e vendit të ndërtimit, gypat e FPU-ve, kontrolli/kabllimi elektrik, dizajnimi dhe 
inxhinieringu. Sigurimi i truallit nuk është përfshirë.    
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TABELA A7.1: TË DHËNAT E LAKOREVE TË KOSTOS SË FPU-VE 

Kosotja 
totale 
kapitale

%e kostos se aut., 
kontrollimit, 
monitorimit plus 
gypat dhe valvulat

Kostoja 
per auto. 
Te FPU-ve/ 
SCADA

Kostoja per 
automa. parcial - 
perfshire gypat 
dhe valvulat 

Miliona 
l/dite  Mil.Euro  %  Mil. Euro 47% 80% 60% 40% 20%

1 1.10        24.03% 0.26           0.12                   0.88            0.66        0.44        0.22        
2 1.38        22.52% 0.31           0.15                   1.10            0.83        0.55        0.28        
3 1.66        21.68% 0.36           0.17                   1.33            1.00        0.66        0.33        
4 1.94        21.10% 0.41           0.19                   1.55            1.16        0.78        0.39        
5 2.21        20.67% 0.46           0.21                   1.77            1.33        0.88        0.44        
6 2.49        20.32% 0.51           0.24                   1.99            1.49        1.00        0.50        
7 2.77        20.03% 0.55           0.26                   2.22            1.66        1.11        0.55        
8 3.04        19.78% 0.60           0.28                   2.43            1.82        1.22        0.61        
9 3.27        19.56% 0.64           0.30                   2.62            1.96        1.31        0.65        

10 3.60        19.37% 0.70           0.33                   2.88            2.16        1.44        0.72        
15 4.80        18.65% 0.90           0.42                   3.84            2.88        1.92        0.96        
20 6.30        18.15% 1.14           0.54                   5.04            3.78        2.52        1.26        
25 8.10        17.78% 1.44           0.68                   6.48            4.86        3.24        1.62        
30 9.90        17.48% 1.73           0.81                   7.92            5.94        3.96        1.98        
35 11.90      17.23% 2.05           0.96                   9.52            7.14        4.76        2.38        
40 14.00      17.01% 2.38           1.12                   11.20          8.40        5.60        2.80        
45 16.15      16.82% 2.72           1.28                   12.92          9.69        6.46        3.23        
50 18.25      16.66% 3.04           1.43                   14.60          10.95      7.30        3.65        
55 20.33      16.51% 3.36           1.58                   16.26          12.20      8.13        4.07        
60 22.20      16.38% 3.64           1.71                   17.76          13.32      8.88        4.44        
65 24.05      16.26% 3.91           1.84                   19.24          14.43      9.62        4.81        
70 25.75      16.14% 4.16           1.95                   20.60          15.45      10.30      5.15        
75 27.20      16.04% 4.36           2.05                   21.76          16.32      10.88      5.44        
80 28.50      15.94% 4.54           2.14                   22.80          17.10      11.40      5.70        
85 29.65      15.85% 4.70           2.21                   23.72          17.79      11.86      5.93        
90 30.70      15.77% 4.84           2.28                   24.56          18.42      12.28      6.14        
95 31.60      15.69% 4.96           2.33                   25.28          18.96      12.64      6.32        

100 32.37      15.61% 5.05           2.38                   25.90          19.42      12.95      6.47        
105 33.20      15.54% 5.16           2.43                   26.56          19.92      13.28      6.64        
110 34.05      15.47% 5.27           2.48                   27.24          20.43      13.62      6.81        
115 34.90      15.41% 5.38           2.53                   27.92          20.94      13.96      6.98        
120 35.75      15.35% 5.49           2.58                   28.60          21.45      14.30      7.15        
125 36.75      15.29% 5.62           2.64                   29.40          22.05      14.70      7.35        
130 37.80      15.23% 5.76           2.71                   30.24          22.68      15.12      7.56        
135 38.80      15.18% 5.89           2.77                   31.04          23.28      15.52      7.76        
140 39.75      15.13% 6.01           2.83                   31.80          23.85      15.90      7.95        
145 40.50      15.08% 6.11           2.87                   32.40          24.30      16.20      8.10        
150 40.90      15.03% 6.15           2.89                   32.72          24.54      16.36      8.18        

Renovimi dhe rehabilitimi
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FIGURA A7.1: LAKORJA E KOSOTS SË FPU-VE PREJ 1 DERI NË 10 ML/D 

Kostoja totale per FPU konvencionale prej 1 deri 10 Ml/dite
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FIGURA A7.2: LAKORJA E KOSTOS SË FPU-VE PREJ 1 DERI NË 10 ML/D - AUTOMATIZIMI 

Kostoja totale per automatizimin e FPU-ve 1 deri nw 10 T Ml/dite
(Perfshinw sistemin SCADA, valulat automatike, kontrollin elektrik, kabllimin)
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FIGURA A7.3: LAKORJA E KOSTOS PËR FPU PREJ 1 DERI 10 ML/D - RENOVIMI 

Kostoja totale per renovimin e FPU-ve ekzistuese prej 1 deri ne 10 Ml/dite 
(Si perqindje e kostos totale kapitale per FPU te reja) 
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FIGURA A7.4: LAKORJA E KOSTOS TË FPU-VE PËR 10 DERI NË 150  ML/D 

Kosotja totale kapitale per FPU te re konvencionale 10 deri ne 150 Ml/dite 
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FIGURA A7.5: KOSTOJA E LAKORËS PËR FPU 10 TO 150 ML/D - AUTOMATIZIMI 

Kostoja totale e automatizimit te FPU-ve ekzistuese 10 deri 150 Ml/dite
(Perfshira sistemin SCADA, valvulat automatike. Kontrollet elektrike, kabllimit) 
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FIGURA A7.6: KOSTOJA E LAKORËS PËR FPU 10 TO 150 ML/D - RENOVIMI 

Kosotja totale e renovimit te FPU-ve ekzistuese per 10 deri 150 Ml/dite
(Si perqindje te kostos totale per FPU te reja) 
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TABELA A7.2: ANALIZA E KOSTOS SË SISTEMIT TË SHPËRNDARJES 
 

R ë C P r i s h t i n a H i d r o r e g j i o n i  J u g o r H i d r o d r i n i M i t r o v i c a H S  R a d o n i q i B i f u r k a c i o n i H i d r o m o r a v a
T O T A L  K O S O V O  
R ë C s

P o p u l l s i a  n ë  r e g j i o n 6 0 9 , 3 6 8 4 0 9 , 4 5 8 2 5 6 , 2 7 9 2 2 2 , 7 0 5 1 7 5 , 1 7 8 2 0 1 , 4 0 9 2 7 6 , 2 7 3 2 , 1 5 0 , 6 7 0
K o e f i c i e n t i  s h t ë p i a k 6 . 8 9 8 . 0 4 6 . 7 8 6 . 5 8 6 . 8 4 7 . 0 1 6 . 3 2 6 . 9 2
N u m r i  e k z i s t u e s  I  l i d h j e v e -  s h t ë p i a k e  7 0 , 6 5 5                   2 3 , 1 9 0                   2 4 , 1 6 6                   1 8 , 1 7 4                   2 2 , 8 3 0                   1 1 , 9 6 3                   1 3 , 5 3 7                   1 8 4 , 5 1 5                 
P o p u l l s i a  e  f u r n i z u a r  m e  u j ë  4 8 6 , 8 1 2                 1 8 6 , 4 4 8                 1 6 3 , 8 4 4                 1 1 9 , 5 8 3                 1 5 6 , 1 6 0                 8 3 , 8 6 0                   8 5 , 5 5 4                   1 , 2 8 2 , 2 6 0              
N u m r i  e k z i s t u e s  I  l i d h j e v e  -  t ë  g j t h a  k a t e g o r i t ë  7 9 , 8 8 3                   2 8 , 7 8 2                   2 8 , 4 7 0                   2 0 , 1 7 4                   2 6 , 2 7 3                   1 4 , 2 0 9                   1 5 , 5 1 3                   2 1 3 , 3 0 3

P o p u l l ë s i a  e  p a  l i d h u r  n ë  r r j e t :  m i n u s  p o p u l l s ë i n ë  e  
f u r n i z u a r  n g a  k o m u n i t e t i ,  m i n u s  p ë r q i n d j a  e  l i d h j e v e  
i l e g a l e ,  m i n u s  p ë r q i n d j a  e  l i d h j e v e  t ë  p a - a r r i t s h m e  4 9 , 4 3 2                   1 7 3 , 8 7 5                 6 1 , 6 8 2                   7 6 , 3 9 7                   1 , 5 0 0                     9 3 , 3 8 0                   1 5 7 , 5 6 6                 6 1 3 , 8 3 3                 
N u m r i  I  v l e r ë s u a r  I  l i d h j e v e  t ë  r e j a  t ë  n e v o j s h m e  p ë r  t ë  
g j i t h ë  r a j o n i n  -  p ë r f s h i r ë  a t o  j o - s h t ë p i a k e  8 , 1 1 2                     2 6 , 8 4 1                   1 0 , 7 1 8                   1 2 , 8 8 8                   2 5 2                        1 5 , 8 2 3                   2 8 , 5 7 1                   1 0 3 , 2 0 4                 
N u m r i  e k z i s t u e s  I  u j ë m a t ë s v e  6 3 , 9 4 9                   2 5 , 2 4 8                   2 5 , 0 5 3                   9 , 2 5 6                     2 4 , 7 4 1                   8 , 3 7 8                     1 2 , 4 7 9                   

N u m r i  I  m e t r a v e  t ë  n e v o j s h ë m  t ë  g y p a v e  p ë r  l i d h j e t  e  r e j a  
d h e  a t o  e g z i s t u e s e  ( p a  m a t ë s )  p ë r  t a  m b u l u a r  t ë  g j i t h ë  
r e g j i o n i n .  2 4 , 0 4 5                   3 0 , 3 7 5                   1 4 , 1 3 5                   2 3 , 8 0 6                   1 , 7 8 4                     2 1 , 6 5 4                   3 1 , 6 0 5                   1 4 7 , 4 0 4                 
G j a t ë s i a  t o t a l e  e  r r e j t i t  t ë  g y p a v e  ( m ) 1 , 0 7 3 , 2 9 2 2 4 2 , 4 6 6 5 7 1 , 0 3 6 4 2 6 , 0 3 1 4 7 9 , 6 9 5 1 4 6 , 7 4 4 1 6 0 , 7 2 4 3 , 0 9 9 , 9 8 8
G y p a  t ë  p a s  v i t i t  1 9 9 9  ( m ) 2 3 1 , 3 9 3 5 4 , 6 0 4 2 5 6 , 8 3 6 1 4 2 , 9 2 9 4 1 , 7 3 9 1 6 , 4 5 8 7 1 , 1 4 1 8 1 5 , 1 0 0
G y p a  t ë  p a r a  1 9 9 9  ( m ) 8 4 1 , 8 9 9 1 8 7 , 8 6 2 3 1 4 , 2 0 0 2 8 3 , 1 0 2 4 3 7 , 9 5 6 1 3 0 , 2 8 6 8 9 , 5 8 3 2 , 2 8 4 , 8 8 8
%  e  g y p a v e  t ë  p a r a - 1 9 9 9 7 8 % 7 7 % 5 5 % 6 6 % 9 1 % 8 9 % 5 6 % 7 4 %
K o s t o j a  t o t a l e  e  z ë v e n d ë s i m i t  t ë  s i s t e m i t   ( € ) 5 8 , 1 4 8 , 6 8 0 1 1 , 1 0 1 , 6 7 0 2 2 , 4 1 1 , 0 2 0 2 2 , 3 4 0 , 4 9 0 2 5 , 4 8 6 , 2 9 0 6 , 1 3 6 , 0 9 0 6 , 4 6 8 , 7 4 0 1 5 2 , 0 9 2 , 9 8 0
K o s t o j a  e  z ë v e n d ë s i m i t  t ë  g y p a v e  t ë  p a r a -  1 9 9 9  m e  c m i m e  t ë   
2 0 0 7  ( € ) 4 8 , 9 7 4 , 4 3 0 8 , 7 6 5 , 7 4 9 1 4 , 2 5 6 , 5 4 0 1 7 , 0 4 7 , 8 7 0 2 3 , 8 9 8 , 2 0 0 4 , 9 9 6 , 3 1 6 4 , 3 3 6 , 7 7 0 1 2 2 , 2 7 5 , 8 7 5
%  e  k o s t o s  t o t a l e  8 4 % 7 9 % 6 4 % 7 6 % 9 4 % 8 1 % 6 7 % 8 0 %
M e s a t a r j a  e  k o s t o s  s ë  z ë v e n d ë s i m i t  n ë  2 0 0 9   ( € / m ) 5 9 . 3 4                     4 7 . 6 0                     4 6 . 2 9                     6 1 . 4 3                     5 5 . 6 6                     3 9 . 1 2                     4 9 . 3 8                     5 4 . 5 9                     
K o s t o  e  z ë v e n d ë s i m i t  t ë  v a l v u l a v e  d h e  l i d h ë s v e / m  ,  b a z u a r  
n ë  p ë q i n d j e .  ( € / m ) 1 . 4 8                       1 . 1 9                       1 . 1 6                       1 . 5 4                       1 . 3 9                       0 . 9 8                       1 . 2 3                       1 . 3 6                       
K o s t o j a  e  u j ë m a t ë s v e  ( € ) 7 9 . 1 0                     7 5 . 7 2                     6 9 . 3 6                     7 6 . 2 4                     6 9 . 8 2                     8 4 . 0 9                     7 5 . 7 2                     7 5 . 7 2                     
K o s t o j a  e  l i d h j e s  s h t ë p i a k e   ( € ) 1 8 0 . 0 0                   1 8 0 . 0 0                   1 8 0 . 0 0                   1 8 0 . 0 0                   1 8 0 . 0 0                   1 8 0 . 0 0                   1 8 0 . 0 0                   1 8 0 . 0 0                   
K o s t o j a  e  d i z a j n i t  i n x h i n i e r i k / m  e  g y p a v e  t ë  u j i t  p ë r  s i s t e m e t  
e  r e j a ( € / m ) 9 . 1 2                       7 . 3 2                       7 . 1 2                       9 . 4 4                       8 . 5 6                       6 . 0 1                       7 . 5 9                       7 . 8 8                       

K o s t o j a  e  k a l k u l u a r  p ë r  z ë v e n d ë s i m  t ë  r r j e t i t  e k z i s t u e s ,  
p ë r f s h i r ë  m b u l i m i n  1 0 0  m e  u j ë m a t ë s  d h e  z ë v e n d ë s i m i n  e  
u j m a t ë s v e  e k z i s t u e s .   S i p o z o h e t  s e  t ë  g j i t h ë  g y p a t  e  p a r a -
1 9 9 9  d o  t ë  z ë v e n d ë s o h e n  m e  k o h ë .  ( € ) 5 6 , 8 4 4 , 2 7 5             1 0 , 5 6 7 , 1 4 9             1 6 , 5 0 2 , 9 6 0             1 9 , 8 3 5 , 0 7 2             2 6 , 9 4 8 , 2 6 5             6 , 2 4 4 , 3 8 7              5 , 3 2 9 , 9 0 8              1 4 2 , 2 7 2 , 0 1 5           

P ë r q i n d j a  e  g y p a v e  t ë  p a r a  v i t i t  1 9 9 9  q ë  s i p a s  K U R - v e  k a n ë  
n e v o j ë  p ë r  n d ë r r i m  n ë  a f a t  t ë  s h k u r t ë r ,  d m t h  q ë  j a n ë  n ë  
g j e n d j e  t ë  k e q e  t a n i  5 4 % 6 6 % 2 3 % 3 1 % 3 3 % 6 2 % 4 2 %
K o s t o j a  e  z ë v e n ë s i m i t  t ë  n ë  a f a t  t ë  s h k u r t ë r  3 0 , 6 9 5 , 9 0 8             6 , 9 7 4 , 3 1 8              3 , 7 9 5 , 6 8 1              6 , 1 4 8 , 8 7 2              8 , 8 9 2 , 9 2 7              3 , 8 7 1 , 5 2 0              2 , 2 3 8 , 5 6 1              6 2 , 6 1 7 , 7 8 8             
M e t r a t  e  g y p a v e  t ë  r r j e t i t /  n u m r i  I  l i d h j e v e  q ë  u  s h ë r b e j n ë  1 3 . 4 4                     8 . 4 2                       2 0 . 0 6                     2 1 . 1 2                     1 8 . 2 6                     1 0 . 3 3                     1 0 . 3 6                     1 4 . 5 3                     
F a k t o r i  I  l i d h j e v e  q ë  d o  t ' I  l e j o n t e  l i d h j e n  k o m u n i t e t e v e  q ë  
n u k  j a n ë  t ë  l i d h u r a  1 . 2 0                       1 . 1 0                       1 . 1 0                       1 . 1 0                       1 . 1 0                       1 . 2 0                       1 . 2 0                       1 . 2 0                       
K o s t o j a  e  k a l k u l u a r  p ë r  t a  z g j e r u a r  r r j e t i n  e  s h p ë r n d a r j e s  n ë  
t ë  g j i t h ë  r e g j i o n i n  ( p a  p ë r f s h i r ë  b u r i m e t  e  
u j i t / p ë r p u n i m i n / p o m p i m i n  d h e  r e z e r v u a r ë t ) ( € ) 1 1 , 8 1 2 , 0 5 0             2 1 , 8 6 0 , 0 0 4             1 6 , 3 5 3 , 2 7 6             2 6 , 2 3 0 , 1 3 6             4 1 5 , 4 3 3                 1 3 , 8 8 1 , 4 6 9             2 9 , 3 8 2 , 4 6 8             1 1 9 , 9 3 4 , 8 3 6           

F a k t o r ë t  e  s u p o z u a r  t ë  k a l k u l i m i t  
P o p u l l ë s i a  e  s h ë r b y e r  n g a  s k e m a t  e  f u r n i z i m i t  t ë  
k o m u n i t e t e v e  7 %
P o p u l l s i a  e  l i d h u r  n ë  m ë n y r ë  i l e g a l e  3 %
P o p u l a t i o n  i n  r e m o t e / m o u n t a i n o u s  a r e a s 2 %
F a k t o r i  I  r r i t j e s  s ë  c m i m i t / v i t  1 . 0 %
C m i m e t  p ë r  v a l v u l a  d h e  l i d h ë s e t  s i  p ë r q i n d j e  e  
q m i m i t / m  t ë  g y p a v e  2 . 5 %
 %  e  n e v o j s h m e  p ë r  d i z a j n  i n x h i n i e r i k  e  c m i m i t / m  
p ë r  g y p a t  e  r i  o 1 5 %
P ë q i n d j a  e  u j ë m a t ë s v e  q ë  d u h e t  t ë  n d ë r r o h e n 3 3 %

F a k t o r i  t o t a l  I  p e r m i r e s i m i t  p e r  z e v e n d e s i m i n  e  r r j e t i t  5 %

 


