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PROJEKTI 3

Tipi i projektit

Vendndodhja 
e projektit

Titulli i projektit

Buxheti i paravlerësuar

Përshkrimi dhe analiza 
e problemit/eve

Qëllimi/et specifik 
të projektit

Bajram Curri, Margegaj, Shoshan, Kocanë, Fushë Lume, Cernicë, 
Sopot, Dojan dhe Bujan 

Vënia në eficencë të plotë e ujësjellësit të Bajram Currit

20,000,000 lekë

Zhvillim ekonomik/ Shërbime Publike/ Projekte që mobilizohen shpejt 

Shërbimi i furnizimit me ujë të pijshëm është një ndër shërbimet publike kryesore. Në 
analizën e Zonës Funksionale Tropojë, shërbimi i furnizimit me ujë është identifikuar si një 
problem kryesor dhe janë përfshirë rekomandime të rëndësishme: 
- Përmirësimi i menaxhimit të furnizimit me ujë duhet të jetë prioritet i qeverisjes 
vendore; 
- Eshtë e nevojshme të vendosen matësa dhe të përcaktohet tarifa e ujit dhe plani për 
mbledhjen e saj; 
- Kryerja e një studimi fizibiliteti për sistemin e ujit të pijshëm dhe KUZ për gjithë territorin 
e Tropojës dhe zhvillimi i një plani për menaxhimin e ujit dhe kanalizimeve. 
Cilësia e shërbimit të furnizimit me ujë të konsumatorëve është e dobët. Konsumatorët 
nuk furnizohen në mënyrë të vazhdueshme (banorët e qytetit furnizohen me ujë 3 herë në 
ditë me nga 4 orë/ditë secila, ndërsa banorët e fshatrave furnizohen 3 herë në ditë me nga 
1 orë secilën herë) dhe kohëzgjatja e furnizimit me ujë është e reduktuar në vend që të 
rritet. Performanca në administrimin dhe menaxhimin e ujit të pijshëm është e dobët për 
shkak të mungesës së planeve për menaxhimin e ujit të pijshëm dhe kanalizimeve, nivelit 
të ulët të arkëtimeve dhe kostos së lartë të shërbimit (kryesisht për shkak të eficencës së 
ulët, amortizimit të lartë, shpenzimeve të larta administrative, borxheve që i kanë 
ndërmarrjes së ujësjellësit klientët). Niveli i ulët i arkëtimeve lidhet si me mungesën e 
matësve dhe të një sistemi modern e të besueshëm faturimi e arkëtimi, ashtu dhe me 
tarifat e ulëta. Për konsumatorët familjarë, është përcaktuar një tarifë për shërbimin për 
çdo abonent prej 160 lekë/muaj për person (sipas çertifikatës së gjendjes familjare). 
Arsyeja është se matësit e ujit nuk funksionojnë dhe/ose ekzistojnë. Kjo tarifë mblidhet 
rreth 35% dhe mbulon kostot në rreth 35-40%. Eshtë e nevojshme të vendosen matësa 
dhe të përcaktohet tarifa e ujit dhe plani për mbledhjen e saj. Gjithashtu, është e 
nevojshme të rritet ndërgjegjësimi i komunitetit për përdorimin e ujit dhe pagesën e 
tarifave.

Përmirësimi i furnizimit me ujë të banorëve të zonës funksionale nëpërmjet menaxhimit 
efektiv të ujësjellësit.
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Aktivitetet e projektit

Maturimi i projektit

Burimet e financimit 
dhe partnerët në zbatimi 

Kostot e projektit
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1. Riparimi i elementeve të infrastrukturës (puseta, etj.) sipas parametrave teknike të 
kërkuara dhe për të bërë të mundur vendosjen e matësave.
2. Vendosja e 2000 sahatëve cilësorë të matjes së konsumit të ujit për konsumatorët 
familjare, bizneset dhe institucionet. 
3. Studimi i fizibilitetit, miratimi i paketës fiskale dhe rishikimi i rregullores së funksionimit 
të shërbimit.
4. Aktivitete për ndërgjegjësimin e komunitetit për përdorimin efektiv të ujit dhe 
domosdoshmërinë e pagesës së tarifave të rishikuara (takime me publikun gjatë zbatimit 
të projektit, përgatitja dhe shpërndarja e fletëpalosjeve sensibilizuese për komunitetin).

Projekti është në fazën e projekt-idesë. Ka pasur një investim të rëndësishëm në 
ujësjellësin e Bajram Currit, i cili është në përfundim e sipër. Nga të dhënat e grumbulluara 
gjatë zhvillimit të studimit del se në këtë moment matësit e ujit ose nuk ekzistojnë, ose nuk 
janë vendosur. Nga ana tjetër nuk ka më para të lidhura me investimin e përmendur më 
lart për blerjen dhe vendosjen e sahatëve të ujit. 

Burimet e mundshme të financimit të këtij projekti janë Ministria e Tranportit dhe 
Infrastrukturës, Bashkia Bajram Curri dhe donatorët potencialë të huaj. Projekti do të 
realizohet nga Ndërmarrja e Ujësjellësit (vendosja e matësave) në bashkëpunim me 
kompani të specializuara (studimi i fizibilitetit dhe rishikimi i rregullores së menaxhimit të 
shërbimit) dhe organizata të shoqërise civile (për ndërgjegjësimin e komunitetit).

Kostoja totale e projektit është rreth 20,000,000 lekë, e ndarë sipas aktiviteteve si vijon:
1. Riparimi i elementeve të infrastrukturës (puseta, etj.) sipas parametrave teknikë të 
kerkuar dhe për të bërë të mundur vendosjen e matësave. (4,800,000 lekë)
2. Vendosja e 2000 sahatëve cilësore të matjes së konsumit të ujit për konsumatorët 
familjare, bizneset dhe institucionet. (14,000,000 lekë)
3. Studimi i fizibilitetit, miratimi i paketës fiskale dhe rishikimi i rregullores së funksionimit 
të shërbimit. (1,000,000 lekë)
4. Aktivitete për ndërgjegjësimin e komunitetit për përdorimin efektiv të ujit dhe 
domosdoshmërinë e pagesës së tarifave të rishikuara (takime me publikun gjatë zbatimit 
të projektit, përgatitja dhe shpërndarja e fletëpalosjeve sensibilizuese për komunitetin). 
(200,000 lekë).

Rezultatet e pritshme 
dhe treguesit

1. Infrastruktura e furnizimit me ujë të pijshëm për banorët e Bajram Currit dhe fshtrave 
përreth është funksionale. 
2. Të ardhurat nga tarifat e shërbimit janë rritur duke kontribuar në mbulimin e kostos.
3. Qeverisja vendore ka një studim fizibiliteti për menaxhimin e furnizimit me ujë të 
pijshëm.  
4. Komuniteti është ndërgjegjësuar lidhur me shërbimin publik të furnizimit me ujë dhe 
nevojën e përdorimit efikas të ujit të pijshëm.

Nga kjo ndërhyrje përfitojnë rreth 13,000 banorë të Bashkisë Bajram Curri dhe komunave 
Bujan, Margegaj, Tropojë dhe Llugaj. Përqindja e territorit që përfiton nga ndërhyrja është 
rreth 30% e zonës funksionale (ku është përqendruar rreth 45% e popullsisë).  


