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Trajnimi i Trajnerëve (ToT) Zhvillimi i Programit pranë 5 
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Workshop online me 

përfaqësues të shoqërive UK

Zbatimi i Programit : “Plani i Sigurisë së Ujit dhe Menaxhimi i Krizave, 

Domosdoshmëria e Vazhdimësisë së Biznesit për Menaxhimin e 

Rrezikut nga Fatkeqësitë”

SHUKALB ka zbatuar për herë të parë në Shqipëri këtë Program, i cili është pjesë e Danube Learning Partnership

(D-LeaP), i cili zbatohet nga dhe me mbështetjen e Bankës Botërore ,IAWD dhe GIZ ORF MMS.



PLANI I SIGURISË SË UJIT

Në legjislacionin Shqiptar nuk përmendet

në veçanti PSU por i jepet rëndësia e 

duhur vlerësimit dhe menaxhimit të

risqeve si pjesa thelbësore e këtij plani. 

Në ligjin nr. 45/2019, datë 18.07.2019

‘Për Mbrojtjen Civile’ paraqiten si vijon:
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Neni 3, pika 26: “Menaxhim i riskut nga fatkeqësitë”

Neni 3, pika 46. “Vlerësim i riskut” 

Neni 3, pika 47. “Vërtetimi mbi riskun” 

PSU dhe metodologjia e vlerësimit të riskut është ndërtuar duke u bazuar në programin e D-Leap dhe është njëkohësisht

korniza që përdor OBSH dhe IWA. Ky plan në një këndvështrimi të përgjithshëm kalon në disa hapa që janë: përgatitja, 

vlerësimi i sistemit, monitorimi, menaxhimi, komunikimi dhe vëretjet.

Metodologjia e Vlerësimit dhe Menaxhimit të Risqeve
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Neni 8, deri në nenin 13,

Strategjia për UK për vitin 2020-2030 përshkruan hartimin e 

planeve të sigurisë deri në 100% tek çdo Shoqëri deri në fund 

të këtij 10 vjeçari.
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Metodologjia e punës për hartimin e planit të sigurisë së ujit nëpërmjet : 

Instrumentit të Vlerësimit të Risqeve dhe Rreziqeve

1. Mbledhja e Grupit të Punës;

2. Përshkrimi i Sistemit;

3. Instrumenti i Vlerësimit të Risqeve dhe Rreziqeve (TABELA NË EXCEL):

Legjenda për përdorimin e tabelës : - Matriksa e Vlerësimit të Riskut; - Identifikimi i Rreziqeve dhe

Analiza e Risqeve;- Plani i Përmirësimit; - Plani i Monitorimit; - Raporti i Vlerësimit të Riskut; - Foto 

të Risqeve;- Paraqitja Grafike e Vlerësimit të Riskut

4.   Vërtetimi i efektivitetit të Planit të Sigurisë së Ujit;

5.   Përgatitja e procedurave të menaxhimit;

6.   Zhvillimi i Programeve Mbështetëse (trajnime, etj);

7.   Planifikimi dhe Ndërmarrja e rishikimit të Planit;

8.   Rishikimi i Planit nëse ndodh një incident.



1. Mbledhja e Grupit të Punës



2. PËRSHKRIMI I SISTEMIT

Harta dhe
Skema të

Përditësuara të
cila sigurojnë
saktësinë e të

dhënave



3. Instrumenti i Vlerësimit të Risqeve dhe Rreziqeve

Legjenda për

përdorimin e 

tabelës në

excel



Matriksa e Vlerësimit të Riskut

Për vlerësimin e riskut shërbejnë matriksat si

më poshtë. Risku = gjasat x ndikimi. 



Analiza e Rreziqeve

Statusi Legjenda

Masa Urgjente : Duhet të merren masa në mënyrë urgjente nga SHUK 

për zvogëlimin e riskut

Duhen Marrë Masa Shtesë: Ka mundësi për zvogëlimin e riskut

Masat e Marra Janë Efektive: Masat e marra janë efektive dhe 

funksionale, nuk lind nevoja për masa shtesë

Nuk Mund të Merren Masa Shtesë: Është e pamundur të zvogëlohet

dëmi nga Risku



Plani i Përmirësimit



Plani i Monitorimit



Raporti i Vlerësimit të Riskut



Foto nga terreni te Risqeve



Paraqitja Grafike e Vlerësimit të Riskut



4. Vërtetimi i efektivitetit të Planit të Sigurisë

Pasja e një sistemi formal të auditimit të Planit të Sigurisë jep siguri në

funksionin e duhur të tij. Vërtetimi i efektivitetit të Planit të Sigurisë duhet të

kalojë nëpër tre hapa:

• monitorimin e përputhshmërisë (nëse përputhen hapat e ndërmarra me 

standardet që kërkohen për prodhimin e ujit të pijshëm);

• auditimin e brendshëm dhe të jashtëm të veprimtarive operacionale;

• kënaqësinë e përdoruesit/klientët.



5. Përgatitja e procedurave të menaxhimit

Është shumë e rëndësishme dokumentimi i të gjitha aspekteve të planit. Në

këtë pjesë të planit duhen pasur parasysh si më poshtë:

• Mbajtja e procedurave në përditësim;

• Sigurimi që stafi është i njohur me ndryshimet;

• Mbajtja e informacionit për near mises (është e rëndësishme që near-

mises janë të vlerësuara dhe mund të jenë një tregues për një emergjencë

në të ardhmen).



6. Zhvillimi i Programeve mbështetëse

Programet mbështetëse përfshijnë trajnime të stafit përkatës në të

gjitha pjesët e përgatitjes dhe zbatimit të Planit, procedurat e 

kontrollit të cilësisë dhe kërkimi e zhvillimi i programeve për mbështje

në zgjidhjet afat-gjata. 



7. Planifikimi dhe ndërmarrja e rishikimit të Planit

Këshillohet, nga praktika e deritanishme, që Plani të rishikohet

minimalisht një herë në vit, ose kur ka ndryshime rrjet (investime të

reja, ndryshimi i skemës)

8. Rishikim i Planit nëse ndodh një incident

Në rast se ndodh një incident ose një ndodhi e paparishikuar kjo do 
të shtohet në plan dhe njëkohësisht ndodh dhe rishikimi i tij, për të 
qenë i përditësuar dhe për të përmirësuar procedurat e operimit, kur 
këto diktohen nga incidenti apo ndodhia.



Faleminderit !

Elton Hasanaj

Shoqata Ujësjellës Kanalizime e Shqipërisë

Rruga "Pjeter Bogdani", Ndërtesa 13, Hyrja 10, Ap. 15, Tiranë, Shqipëri, 1019
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