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Pozita gjeografike e KRU “HRJ” në nivel të Kosovës

▪ KRU “HIDROREGJIONI JUGOR SH.A 
është njëra ndër 7 kompanitë të cilat    
ofrojnë shërbime në ujësjellës, kanalizim 
dhe trajtim te ujërave të ndotura për 
qytetarët e Kosovës.

▪ KRU “HIDROREGJIONI JUGOR„ Sh.A 
është kompania e dytë për nga numri i 
konsumatorëve dhe për nga zona e 
shërbimit në nivel të Kosovës.

▪ Kjo kompani shërbimet në sistemin e 
ujësjellësit, kanalizimit dhe trajtimit te 
ujërave të ndotura i ofron në Kosovën 
Jugperendimore.
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Funksionet e strukturave të trajtimit të ujërave të ndotura

Linja e trajtimit të ujërave të ndotura ka këto funksione:

▪ Ndarjen e ujërave të ndotura në ujëra të pastra të trajtuara dhe ndotës (llum)

▪ Reduktimin e volumit të llumit të ndarë dhe stabilizimin e cilësisë së llumit

▪ Përpunimin dhe përshtatjen e ujit të trajtuar dhe llumit për t'i ricikluar.

Për t'i pasur këto funksione, linja e trajtimit përbëhet nga këto objekte:

▪ Struktura e trajtimit të ujërave te ndotura

▪ Struktura e trajtimit të llumit

▪ Struktura e i menaxhimit të llumit



Fazat e implementimit te projektit per ITUN, Prizren

• Faza 1: Rehabilitimi i rrjetit të kanalizimit ekzistues,  BMZ 2010 65 663

• Faza 2: Dizajnimi dhe Ndërtimi i Impiantit për Trajtimin e Ujërave të Zeza,    

BMZ 2012 66 089

ITUN – PRIZREN FONDI I PROJEKTIT

Qeveria Gjermane

12,000,000.00€

Qeveria e Republikës së

Kosovës-MMPH

5,000,000.00€

Komuna e Prizrenit

Shpronesimi Të papriturat e Projektit

1,627,959.00

2,500,000.00 €



Dokumetacioni i nevojshëm për implementim



Faza II  Dizajnimi dhe Ndërtimi i Impiantit për Trajtimin e Ujërave të Ndotura

Situacioni i gjerë

Impiantit për Trajtimin e Ujërave të Ndotura

Kapaciteti i ITUZ per fazën e I-rë është 50.000 pe.

Situacioni përfshinë hapësirën rreth 12 ha ku brenda 

kësaj hapësire janë të vendosura të gjitha predispozitat 

për Fazen II që të operoj me kapacitet prej 140.000 pe. 

Trajtimi i ujrave të zeza perfshinë;

• Trajtimi Fizik (paratrajtimi)

• Trajtimi Biologjik

• Trajtimi i Llumit

Ceremonia inauguruese i ITUN-Prizren (03.11.2021)



Zona e përfshirë në trajtim të ujërave të ndotura në qytetin e Prizrenit

Faza e I-rë përfshin rreth 35% te konsumatorve

ndërsa për fazën e II-të është planifikuar që të

përfshihet i tërë qyteti i Prizrenit

Zona e trajtuar Vendimi per certifikaten e perdorimit



Operimi dhe Mirëmbajtja

▪ Plotësimin e standarteve për Operim dhe Mirëmbajtje,

▪ Monitorimin e vazhdueshëm në O & M,

▪ Planifilimin e aktiviteteve në mirëmbajtje,

▪ Shkallën e trajtimit të ujërave të ndotura,

▪ Optimizimin e impianteve per trajtimin e ujërave të ndotura,

▪ Planifikimin e shpenzimeve operative dhe investimeve kapitale.

Që impiantet e ndërtuara t’i kryejnë funksionet e tyre, rëndësi të veçantë duhet t’i

kushtohet Operimit dhe Mirembajtjes që konsiston në: 



Plotësimin e standarteve per Operim dhe Mirembajtje

Qe të plotesohen standartet për Operim dhe Mirëmbajtje është e domosdoshme që të

zbatohen:

▪ Manuali i operimit

▪ Procedurat Standarte të Operimit

Këta udhëzues për operim dhe

mirëmbajtje janë kopje fizike, të

cilat janë të integruara në MMS



Monitorimi i vazhdueshem i O & M

Monitorimi e vazhdueshëm i Operimit dhe Mirëmbajtjes në mundëson: 

SCADA-system (Kontrolli mbikëqyrës dhe përvetësimi i të dhënave)

MMS (Sistemi i menaxhimit të Mirëmbajtjes) 

SCADA MMS



Planifilimin e aktiviteteve në mirembajtje,

Planifikimi i aktiviteteve të mirëmbajtjes bazohet në sistemin e menaxhimit të

mirëmbajtjes (MMS)

Intervali kohor i intervenimeve

Shembull:

Mirëmbajtja e jastëkeve mbështetës

është realizuar me datë: 31.10.2022, 

planifikohet të përsëritet me datë: 

15.11.2022



Pergaditja orarit ditor te aktiviteteve

Lista e aktiviteteve ditore e gjeneron MMS, ku

operatori i MMS shtyp listën dhe e prezanton

tek teknikët me aprovimin e menaxherit te

operimit dhe mirëmbajtjes, pastaj sipas datës së

planifikuar të intervenimit realizohet aktiviteti.  



Gjenerimi i raporteve

MMS, mundëson gjenerimin e raporteve

në varësi të intervalit kohor , ditor, javor, 

mujor dhe vjetor.

Shembull:

Raporti ditor i dates: 02.11.2022, në të cilin

është paraqitur aktiviteti i realizuar nga

teknikët dhe i aprovuar nga Menaxheri i

Operimit



Shkallën e trajtimit të ujërave të ndotura

Shkalla e ndotjes dhe trajtimit të ujërave të ndotura

monitorohet nga laboratori i ITUN-së, përmes

ekzaminimit të mostrave mbi baza te rregullta

javore.



Rezulatet e operimit në ITUN-Prizren

Paraqitja e rezultateve:

Mirëmbajtja e planifikuar sipas aplikacionit MMS, Korrik-Shtator, 2022

Muaji Trajtimi Mekanik Trajtimi Biologjik Trajtimi I Llumit

Korrik 236 119 121

Gusht 139 118 68

Shtator 202 82 57

Total
577 319 246

Gjithesej 1142 aktivitete ne ITUN -Prizren



Rezulatet e operimit në ITUN-Prizren

Trajtimi i ujit të ndotur m3, Gusht - Shtator 2022 

Muaji Uji ne hyrje m3/muaj Uji ricirkuluar-
m3/muaj

Uji i trajtuar 
(m3/muaj)

Korrik
297222 96895 296802

Gusht
277716 85961 277296

Shtator
285490 91955 285068

Total 860428 274811 859166

Uji I ndotur në hyrje Uji I trajtuar në dalje



Rezultatet e operimit në ITUN - Prizren

Stabilizimi i llumit m3  - Korrik-Shtator, 2022
Muaji Llumi pompuar nga 

sedimentuesi primar 
m3/muaj

Llumi pompuar nga 

sedimentuesi  
sekondar- m3/muaj

Llumi i deponuar 

ne shtreter 
(m3/muaj)

Korrik
1733 417 61

Gusht
2179 1349 144

Shtator
1747 698 1057

Total 5659 2464 1262



Analizat, Korrik-Shtator / 2022

Rezulatet e operimit në ITUN - Prizren

ITUN-Lokacioni Lloji i ujit Nr, i mostrave I pergjigjet Nuk i 
pergjigjet

Prizren Hyrje 30 30 0

Prizren Pas 
dekenatimit 
primar

0 0 0

Prizren Ne dalje 30 30 0

Totali 60 60 0



Konkluzionet

• Aplikimi i souftverëve në O&M minimizon mundesinë e gabimeve në këtë

proces dhe njëherit lehtëson punën e operimit dhe mirëmbajtjes,

• Rezultate e sakta të analizave të mostrave të egzaminuara ndikojnë në

mënyrë të drejtpërdrejtë në ndërmarrjen e vendimeve në procesin e 

operimit,

• Zbatimi i mirëmbajtjesë së planifikuar zvogëlon mundësinë e paraqitjes së

intervenimeve emergjente,

• Ofron optimizimin e procesit të operimit përmes ndërmarrjes së aktiviteteve

ne O&M,

• Krijon eksperiencë të duhur në O&M,

• Mundëson shkëmbimin e përvojave në sektor,

• Zvillim i qëndrueshëm dhe paralel me trendet globale të zhvillimit të sektorit,

• Rrit jetëgjatësinë e stabilimenteve të instaluara në procesin e trajtimit të

ujërave të ndotura



FALEMINDERIT !


