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Qëllimi i punimit  
• Ky punim ka për qëllim që të paraqes rëndësinë e digjitalizimit të të dhënave dhe përdorimin e GIS-

it për të analizuar problematika të ndryshme të cilat lidhen me kompanitë e ujësjellës kanalizimeve, 

në rastin tonë në përcaktimin e zonave me shfrytëzim mesatar të ujit në DMA-Gjilan. 

 
 



Profili i zonës 

Sipërfaqja e DMA-së:              7.9 km² 
 
Numri i konsumatorëve:         4180  
 
Gjatësia e gypave:                   67.8 km’ 
 
Dimensioni i gypave:               Ø 32 - Ø 280 
 
Materiali i gypave:  AC, PE, RC PEHD, 
   Steel 
 
Kuota minimale:  480m  
 
Kuota maksimale:  580m  
   



 
Analiza e zonave sipas 

shfrytezimit mesatar vjetor të 
ujit për m3  

 
 2018- 2020 

 

 



Duke u bazuar në të dhënat e mbledhura për hargjimin 
mesatar vjetor për secilin konsumatorë në kuadër të 
DMA-zonës në Gjilan dhe analizës së tyre me GIS, 
vërejm se ndryshueshmëria e zonave më hargjimin 
mesatar vjetor të ujit për këto periudha, është më e 
thekesuar kryesisht në disa pjesë: 

  

1. Zona e qendrave tregrare, 
2. Zonat e institucioneve arësimore publike dhe 

private (Qerdhet dhe Shkollat Fillore), 
3. Zonave  industriale 
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Struktura e 
analizës së të 
dhënave 



Rezultatet dhe Rekomandimet 

Duke u bazuar në rrezultatet e marra pas analizës së hargjimit mesatar mujor të 
konsumatorëve për vitet 2018-2020 dhe shtrirjes hapësinore të konsumatorëve vërejm 
ndryshime të theksuara në mes të zonave si rrezultat i disa faktorëve që kan ndikuar edhe 
në rritjen apo zvogelimin e konsumit të ujit.  
 
Faktorë të cilët janë më të theksuar për vitet 2019-2020 janë:  

 Periudha e thatësisë që ka mbizotruar prej gjysmes së viti 2019 e deri në përfundim të viti 
2020 si dhe  

 Pandemia Covid-19 që edhe për kundër mungesës së ujit, kërkesa për ujë ka qenë më e 
madhe duke e ditur edhe nevojën për përdorimin e ujit, jo vetëm për pije, por edhe për 
higjienën personale. 

Rezultatet 



Rekomandimet : 

1. Përdorimin e GIS për monitorim të vazhdueshëm të rrjetit të Ujësjellësit , 

2. Digjitalizimi edhe  përditësim i vazhdueshëm i shënimeve në GIS, 

3. Analizim të të dhënave për çdo komoponent të rrjetit të ujësjellësit prej pikës 

furnizuese e deri te konsumatorët shtëpiak , 

4. Inkorporimin dhe ndërlidhjen e sistemeve të tjera (faturimit, financave,CRM) në 

GIS etj. 
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