REDUKTIMI I UPF
NË KRU
“HIDROREGJIONI JUGOR”
prezanton: Lulzim Paçarizi

Strategjia e UPF
 Kompania posedon strategji të shkruar të UPF-së, i

inkorporuar ne dokumentin “Programi zhvillimor i
kompanisë” i pergaditur nga USAID dhe stafi i
kompanise.
 Gjatë përpilimit të Biznes Planit janë planifikuar
aktivitete qe kompania duhet te ndermarr per
zvogëlimin e UPF
 Biznes Plani përfshinë Planin e aksioneve për
zvogëlimin e UPF

Fakte në lidhje me UPF
 Të dhënat tregojnë:

Viti

Prodhimi
m³

Faturimi
m³

% e UPF

2010

16,122,541

6,743,745

58%

2011/gj1

9,880,676

3,582,267

64%

2011/gj2

10,556,250

3,939,565

63%

2012/TM1

4,144,142

1,655,222

60%

Identifikimi i UPF

 Humbjet Teknike si rezultat i rrjetit të vjetër dhe

materialit ACC (Azbest Cimento)
 Humbjet Administrative si rezultat i:




Keqpërdorimeve nga ana e konsumatorëve
Lidhjeve ilegale & by passat
Mos leximi adekuat i ujëmatësve dhe faturimi paushall

Aktivitetet e ndërmarra në 2011
për zvogëlimin e humbjeve teknike (1)
 Vendosja e ujëmatësve të ujit të prodhuar
 Sanimi me kohë i defekteve në rrjetin primar dhe

shërbyes


Gjatë 2011 janë sanuar 1102 defekte-kujdes dukshëm më i lartë
se në vitet paraprake

 Rehabilitimi i rrjetit në Prizren dhe Suharekë

(financuar nga KfW dhe USAID), ku janë
rehabilituar rreth 25 km rrjet i ujësjellësit
 Formimi dhe aktivizimi i ekipit të detektimit


Paisjet e detektimit janë donacion i USAID (përmes Projektit
Mbështetës)

Aktivitetet e ndërmarra në 2011
për zvogëlimin e humbjeve teknike (2)
 Formimi dhe aktivizimi i ekipeve për verifikimin e

rrjetit dhe vendndodhjes së valvulave si dhe pjesëve
përcjellëse të rrjetit
 Formimi dhe aktivizimi i ekipit të ujëmatësve




Identifikimi i ujëmatësve jo-funksional
Kalibrimi i ujëmatësve jo-funksional
Rivendosja e ujëmatësve jo-funksional

Aktivitetet e ndërmarra në 2011
për zvogëlimin e humbjeve administrative (1)
 Zbulimi i lidhjeve ilegale para orës (by pass)
 Për 31 konsumatorë vlera e ngarkuar në faturim ka qenë
30,000 m3.
 Ndërrimi i ujëmatësve jo-fuksional
 Mesatarisht 150-200 ujëmatësa në muaj
 Instalimi i ujëmatsëve të rinj, te konsumatorët pa

ujëmatës



Mesatarisht 50-70 ujëmatës në muaj
Formimi i grupeve të posacme për verifikimin e rrjetit,
kontratat, bllombimet, identifikimet e rekordeve të reja,
identifikimet e ujëmatësve jo funksional etj.

Aktivitetet e ndërmarra në 2011
për zvogëlimin e humbjeve administrative (2)
 Faturimi i aplikuar për konsumatorët pa ujëmatës
 Sipas Rregullës së ZRRUM-Rritje e faturimit paushall, si kusht
i vendosjes se ujematesve nga ana e konsumatoreve.
 Formimi dhe aktivizimi i ekipit të kontrollës
 Caktimi i normes per zbulimin e lidhjeve ilegale
 Konsumatorët që janë te lidhur para ujëmatësit u llogaritet nje
vlere e faturimit per nje periudhe te caktuar

 Zbulimi i lidhjeve ilegale
 Mesatarisht 70-80 lidhje në muaj, si resultat i punës së ekipeve
të kontrollës

Aktivitetet e planifikuara në 2012
për zvogëlimin e UPF (1)
 Procedimi me projektet e kompanisë për zvogëlimin

e UPF
 Implementimi i projektit për rehabilitimin e gypit
magjistral Pusi i Atit-Rezervoari në Shirokë si
donacion nga USAID dhe K. Suharekë
 Implementimi i projektit të instalimit të ujëmatësve
zonal si donacion i USAID
 Implementimi i paketave softuerike: FRK dhe GIS

Faleminderit për vëmendje!

