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 Ri-potencimi i regjimit të përmirësuar të matjes së performancës me 
fokus në: 
o Ndikimet në konsumatorë 
o Performanca aktuale krahasuar me atë të planifikuar gjatë rishikimit 

tarifor  
o Performanca e matur në shkallë absolute krahasuar me kompaninë 

ideale  
 Të dhënat dhe treguesit e harmonizuar me aspektet tjera rregullatore 

(planet e biznesit, aplikacionet tarifore, udhëzimet e kontabilitetit 
rregullator etj.)  
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% e konsumatorëve

Besueshmëria e shërbimit

24 orë furnizim %

18-24 orë furnizim %

<18 orë furnizim %

  Tregues i kërkesave jo-adekuate të prodhimit 
  Pak efekt në përfitime financiare nëse 
mbulueshmëria me shërbime rritet  



  Niveli absolut prej 83 milion m3 në 2010 më 
i larti në 5 vitet e fundit  
  Kjo reflektohet nga shpenzimet e ulta në 
mirëmbajtje kapitale 
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  Rritja e mbulueshmërisë me shërbime pozitive 
POR: e kotë nëse prodhimi është jo-adekuat 
  Rritja paralele e kapaciteteve prodhuese 
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   Në rritje dhe shumica kanë të bëjnë me çështjet teknike 
   Reflekton performancën e përkeqësuar 
   Ankesat komerciale nuk janë aq të shumta  

 
 
 
 
 



  Më të ulëta se ato të planifikuara 
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   Kostot e prodhimit janë të ulëta por duhet potencuar faktin se 
duhen 4m3 të ujit të prodhuar për të gjeneruar 1 m3 të ujit të 
shitur dhe paguar!  

 
 
 
 
 
 



   Shpenzimet e planifikuara kapitale ishin më të ulëta se 10% 
krahasuar me ato të planifikuara (rregulluar për inflacion)  
    Investimet e financuara nga donatorët . 
    Në rastin e Gjilanit dhe Pejës investimet kryesisht kanë qenë 
të realizuara nga donatorët 
   Aplikacionet tarifore duhet të pëfshijnë plane realiste për 
shpenzimet kapitale (jo fontan dëshirash)  
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Performanca e përgjithshme për Furnizimin me ujë 

09 Cilësia e ujit 09 Shtypja 09 Disponueshmëria 09 Mbulueshmëria 
09 Efiçienca e kostos 10 Cilësia e ujit 10 Shtypja 10 Disponueshmëria
10 Mbulueshmëria 10 Efiçienca e kostos





   Shitjet (volumi dhe vlera) 
o   Paraqet performancë të dobët ku të hyrat janë konsiderueshëm më të 
ulëta se nivelet e planifikuara 

   Kostot për njësi (për konsumatorë shtëpiak për vit) 
   Shumë të ulëta nëse krahasohen me nivele ndërkombëtare 
   Kjo në masë të madhe mund t’i atribuohet mos trajtimit dhe mungesës 
së shpenzimeve kapitale 

   Shpenzimet kapitale 
   Pothuajse zero (as 2% e çfarë ishte planifikuar) 
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Performanca e përgjithshme e shërbimeve të ujërave të zeza 

09  Cilësia e ujërave të zeza të shkarkuara 09 Besueshmëria
09  Mbulueshmëria 09 Efiçienca e kostos
10  Cilësia e ujërave të zeza të shkarkuara 10 Besueshmëria 
10 Mbulueshmëria 10 Efiçienca e kostos





    Shitjet dhe arkëtimi i të ardhurave 
o   Shumë më të ulëta se ato të planifikuara për shkak të volumeve të 
shitjeve më të ulëta se ato të planifikuara dhe arkëtimit më të ulët se plani  

   Kthimi në kapital 
o   Më i ulët se 4% e lejuar në rishikimin tarifor 
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   Furnizimi me ujë  
o   Dorëzime të informacioneve të pa-kompletuara  
o    Disponueshmëria (më e ulët se 24 orë me shërbime) 

   Shërbimet për ujërat e zeza  
o   Në përgjithësi poena shumë të dobët 

   Performanca e kombinuar  
o   Jo e mirë, edhe në rastin më të mirë nuk arrin as 60% të ideales 
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Performanca e përgjithshme e KRU 

09 Furnizimi me ujë 09 Ujërat e zeza  09  Profitabiliteti 09 Efiçienca  komerciale

10 Furnizimi me ujë 10 Ujërat e zeza 10  Profitabiliteti 10 Efiçienca  komerciale



   Prodhimi, shitjet dhe UPF 
o  Shitjet nuk kanë janë rritur edhe pse baza e 
konsumatorëve është rritur për 15%  
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   Mbulueshmëria me shërbime 
o Është duke u përmirësuar por duhet të 
shoqërohet me investime në prodhim 
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   Të hyrat e planifikuara, qarkullimi dhe paraja 
e gatshme 

  Shumë më të ulëta se pritjet 
  Edhe pse inflacioni është rritur qarkullimi ende ka 
ngelur i pandryshueshëm në terma real 
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Treguesi i 
Performancës 
 

2009 
 

2010 
 

Trendi 
 

Shkalla e  Arkëtimit 
 

82% 
 

32% 
 

Negativ 
 

Norma e Punës 
 

0.84 
 

0.77 
 

Negativ 
 

Norma e Mbulimit 
të Punës 
 

0.69 
 

0.25 
 

Negativ 
 

Kostoja e Operimit 
per Njësi (€/m3) 
 

0.021 
 

0.027 
 

Negativ 
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