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Përmbajtja 

• Gjendja ekzistuese sa i përket strukturës organizative dhe nivelit të 
pagave të kompanive të ujit;

• Arsyet për vendosjen e rregullshmërisë në sektor lidhje me 
organizimin dhe nivelin e pagave;

• Modeli i propozuar i strukturës organizative të kompanive të ujit;

• Modeli i propozuar për kalkulimin e lartësisë së pagave;

• Veprimet e ardhshme.



Gjendja ekzistuese 
STRUKTURA ORGANIZATIVE:

• Laramani e madhe – përkundër fakit se të gjitha KRU-të kanë veprimtari 
të njëjtë dhe shtrirje rajonale;

• Numri i departamenteve dallon shumë – prej 3 (Mitrovica) deri në 11 
(Prishtina);

• Përgjegjësia mbi njësitë operative – në shumicën e KRU-ve NJO i 
përgjigjen Kryeshefit ndërsa në disa i përgjigjen drejtorit teknik.



Gjendja ekzistuese 
LARTËSIA E PAGAVE:

• Diskrepancë e madhe – paga mesatare në KRU Prishtina 735 EUR ndërsa 
në KRU Bifurkacioni 477 EUR;

• Nuk ka arsye për dallime të theksuara në nivelin e pagave – të gjitha 
KRU-të janë ndërmarrje publike dhe kryejnë veprimtarinë e njëjtë.



Modeli unik i strukturës organizative të 
KRU-ve

Zhvilluar nga: Përfaqësuesit e KRU-ve dhe institucioneve përgjegjëse 
(KNMU, ARRU, ME, SHUKOS, IKSHP).

Synimi: Përmirësimi i efiçencës dhe efektivitetit të operimit.

Objektivi: Unifikimi i pozitave të punës në sektorin e shërbimeve të ujit 
me qëllim të lehtësimit të zbatimit të procesit të certifikimit.

Baza ligjore: Ligji për Pagat, Ligji për Ndërmarrjet Publike, Ligji për 
Rregullimin e Shërbimeve të Ujit.

Veprimet pasuese: Vendosja e rregullit në nivelin e pagave.



Teoria: Qasjet e njohura për organizimin e 
ndërmarrjeve

1) Struktura e bazuar në funksione

2) Struktura e bazuar në produkte

3) Struktura matricore/hibride



Struktura e bazuar në funksione

• Grupimi i njësive organizative sipas funksioneve, si: prodhimi, 
shitja, financat etj. 

• Si shembuj të organizimit funksional në KRU janë grupimi në 
njësi si: planifikimi dhe zhvillimi, trajtimi, menaxhimi i kons., 
dhe financat.

• Ky lloj i strukturës organizative e stimulon zhvillimin e 
ekspertizës dhe specializimit.



Struktura e bazuar në produkt

• Kjo strukturë e favorizon organizimin rreth linjave të produktit -
grupimin e njësive organizative bazuar në ngjashmëritë dhe dallimet 
e produkteve. 

• Për një KRU linjat e biznesit janë p.sh. shërbimi i konsumatorëve 
dhe menaxhimi i aseteve. Funksionet mbështetëse si shërbimi 
inxhinierik (planifikimi), financat, prokurimi etj. mund të 
centralizohen. 

• Përparësitë e kësaj strukture përfshijnë zvogëlimin e përgjithshëm 
në komunikim dhe probleme te kontrollit që mund të paraqiten te 
struktura organizative funksionale.

• Një variant i kësaj qasje është organizimi sipas parimit gjeografik –
ne komuna te ndryshme.



Shtrirja e kontrollit

• Shtrirja e kontrollit përkufizohet me numrin e punëtorëve të 
cilët i mbikëqyrë një mbikëqyrës.

• Praktikat e mira menaxhuese bashkëkohore vlerësojnë se 
organizatat me shtrirje të vogël të kontrollit janë joefiçente, 
ndërkaq organizatat me shtrirje më të gjerë të kontrollit mund 
të çojnë në rritje të efiçencës.

• Sipas ekspertëve të fushës së resurseve njerëzore, shtrirja e 
kontrollit idealisht duhet të sillet 10 punëtorë deri në 15 
punëtorë për 1 mbikëqyrës.



Struktura e propozuar organizative

Struktura e propozuar organizative për KRU ka marrë për bazë:

• Organogramet aktuale të KRU-ve,

• Fushëveprimtarinë e KRU-ve,

• Parimet/praktikat e mira ndërkomb. të organizimit të kompanive të 
ujit,

• Studimet & raportet e konsulentëve që kanë mbështetur KRU-të, 

• Ligjin për Ndërmarrjet Publike;

• Kodin e Etikës dhe Qeverisjes Korporative të Ndërmarrjeve Publike; 

• Idetë dhe opinionet e menaxhmentit të KRU-ve. 



Struktura e propozuar organizative
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Drejtori Komercial 
Drejtori Teknik 
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Modeli i propozuar i SO

a) Konsiderohet më i përshtatshëm krahasuar me 2 opsionet tjera të 
shqyrtuara;

b) Përputhet në masë të madhe me strukturën organizative ekzistuese 
të KRUve – nivelit të dytë të menaxhmentit (Sekretari, ZKF, dhe 
Drejtori Teknik) i shtohet Drejtori i Shitjes. 

c) Me këtë model racionalizohet optimalisht numri i njësive 
organizative të KRU-ve dhe njëkohësisht mundësohet komunikim 
efektiv bazuar në strukturën funksionale; 

d) Përpos 4 departamenteve kryesore të KRU-ve, edhe Divizioni për 
Cilësinë e Ujërave dhe Mbrojtjen e Burimeve të Ujit i raporton 
drejtpërdrejt KE.



Modeli i propozuar i SO (ii)

e) NJO janë funksionalisht të ndërlidhura me Departamentin e Shitjes dhe me 
Departamentin Teknik. NJO kanë lidhje funksionale (edhe pse dukshëm më 
të limituara) edhe me Divizionin e Cilësisë së Ujit dhe me Departamentin e 
Administratës dhe Financave.

Departamenti Teknik është shumë i madh krahasuar me departamentet tjera.

Rekomandohet që, kur të ndërtohen ITUN në qendrat e mëdha, Depart. Teknik

të ndahet në dy Departamente: (ii) Depart. e Ujit të Pijshëm dhe (ii) Depart. e

Ujërave të Ndotura.

Në këtë rast, Divizioni i Planifikimit dhe Zhvillimit do të jetë i veçantë dhe do të

këtë linjë funksionale/raportuese drejtpërdrejt me KE.



Pozitat e kërkuara me ligj

Disa prej pozitave janë kërkesa specifike ligjore:

• Kryeshefi Ekzekutiv (LPNP)  

• Zyrtari i Lartë Financiar (LPNP) 

• Sekretari (LPNP)

• Auditori i Brendshëm (LPNP)

• Zyrtari i Prokurimit (LPMFPP)

• Zyrtari Certifikues (LPMFPP)



Metodologjia e propozuar për përcaktimin 
e nivelit të pagave

• Të kompletohet analiza e punës për secilën pozitë si rezultat i saj të 
përshkruhen detyrat dhe përgjegjësitë për të gjitha pozitat;

• Të përcaktohen kategoritë e pozitave dhe rangimi i tyre sipas 
hierarkisë;

• Të kalkulohen koeficientët e pagave bazuar në tri kritere: 
(i) përgjegjësia e punës, 
(ii) ndërlikueshmëria e punës e ndërlidhur edhe me kërkesat e 

përgatitjes profesionale, dhe 
(iii) kushtet në punë.



Analiza e punës dhe përshkrimi i detyrave

• Detyrat dhe përgjegjësitë për pozitat e punës në KRU tashmë 
ekzistojnë. 

• Duhet të rishikohen dhe përshtaten në pajtim me strukturën 
organizative të re të Kompanisë.



Kategorizimi dhe rangimi i pozitave 
A. Kryeshefi Ekzekutiv

B. Drejtor i Departamentit

C. Zyrtar i Pavarur Profesional (Koordinatori i UPF, Zyrtari i Prokurimit) 

D. Menaxher i Divizionit

E. Shef i Seksionit

F. Nëpunës administrativ

G. Kryepunëtor

H. Referent – Teknik

I. Mjeshtër i Kualifikuar

J. Punëtor i Pakualifikuar



Kalkulimi i koeficientëve të pagave 

Sipas formulës:

K – koeficient (k=7, që është niveli më i lartë i mundshëm i pagës)

P – Përgjegjësia në punë (0.5≤P<1.0)

N – Ndërlikueshmëria e punës (0.3≤N<1.0)  

Ku – Kushtet e punës (1.0≤N<1.2)

K = k x P x N x Ku



Shembuj të kalkulimit të nivelit të pages
a) Të kalkulohet koeficienti i pagës për pozitën Drejtor Komercial.
• Kategoria – B

k=7 - konstantë
P=0.90 - vlerësim 
N=0.84 - vlerësim 
Ku=1.0
» K = 7.0x0.9x0.84x1.0=5.3        [për k-239 EUR, rezulton lartësia e pages 1,267 EUR]

b) Të kalkulohet koeficienti i pagës për pozitën Lexues  i Ujëmatësve
• Kategoria – I 

k=7  - konstantë
P=0.58  - vlerësim
N=0.40  - vlerësim
Ku=1.1  - vlerësim
»   K = 7.0x0.58x0.40x1.10=1.8       [për k-239 EUR, rezulton lartësia e pages 430 EUR]

K = k x P x N x Ku



Konkluzione 

• Duke pasur parasysh se të gjitha KRU-të

(1) Janë ndërmarrje publike;

(2) Ushtrojnë veprimtari të njëjtë;

(3) Kanë shtrirje rajonale.

nuk ka asnjë arsye që të këtë diskrepancë të madhe në: (i) 
strukturën organizative të tyre, dhe (ii) nivelin e pagave.

• Institucionet përgjegjëse në Kosovë kanë inicuar krijimin e një modeli unik 
të (i) strukturës organizative dhe (ii) lartësisë së pagave për KRU-të.



Veprimet e ardhshme

1. Miratimi i strukturës së re organizative – deri fund të 2021

2. Kompletimi i procesit të përshkrimit/rishikimit të punëve dhe
detyrave për të gjitha njësitë organizative dhe pozitat e
personelit të Kompanisë – Q1 2022

3. Ri-sistemimi dhe plotësimi i pozitave të parapara me 
strukturën e re organizative përmes lëvizjes së brendshme të 
stafit dhe rekrutimit të jashtëm – Q2 2022



Ju falemnderit!


