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Requirements of modern Water
Services Companies

-
Nevojat e kompanive moderne

të ujësjellësit 
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Day to day activities of Water Services Companies
• Operation and maintenance of water sources
• Operation and maintenance of water treatment plants
• Operation and maintenance of water reservoirs (clean water tanks)
• Operation and maintenance of water distribution networks
• Water metering (metre reading) and invoicing (no coffee house reading)
• Financial management of all invoices incl. debts management

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aktivitetet e përditshme të kompanive të ujësjellësit 
• Operim dhe mirëmbajtje të burimeve të ujit 
• Operim dhe mirëmbajtje të impianteve për trajtim të ujit 
• Operim dhe mirëmbajtje të rezervuarëve të ujit (fuçive me ujë)
• Operim dhe mirëmbajtje të rrjetit shpërndarës të ujit
• Matje të konsumit( lexim i ujëmatësve) dhe faturim ( )
• Menaxhimi financiar i të gjitha faturave, përfshi menaxhimin e borxheve 
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The vicious circle of Water Losses – our daily battle
• The average amount of water losses in Kosovo is usually beyond or even far beyond 

50% of the amount of water produced or treated for consumption
• Therefore we may talk about a very high amount of Non Revenue Water.
• This means every Water Services Company generates a high amount of financial losses.
• What are Water Losses or What is Non Revenue Water: The difference between 

System Input Volume and Billed Authorized Consumption. (billed authorised consump-
tion consists of billed metered consumption and billed unmetered consumption)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rrethi vicioz i humbjeve të ujit- beteja jonë e përditshme
• Humbjet mesatare të ujit në Kosovë, zakonisht janë mbi 50%, ose më shumë se 50%, e 

sasisë së ujit të prodhuar dhe trajtuar për konsum
• Prandaj, bëhet fjalë për humbje të mëdha të ujit pa përfitimit 
• Si rezultat, secila Kompani e Ujësjellësit Rajonal, gjeneron humbje të mëdha financiare 
• Çfarë nënkuptohet me humbje të ujit dhe ujë pa përfitim : dallimi në mes të vëllimit të 

hyres ne sistemi dhe konsum i faturuar i autorizuar (konsumi i faturuar i autorizuar 
përbëhet nga konsumi i matur i faturuar dhe konsum i faturuar i pamatur)
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The vicious circle of Water Losses (cont.)
• In order to assess the companies’ water losses a water balance shall be prepared.
• All assessments can be conducted based on IWA guidelines. Therefore the process in 

every stage is based on the same approach and needs updating every year. Therefore it 
is comparable with previously conducted water balances and figures.

• This can be done volume based or based on financial figures.
• The goal of any NRW programme is NOT to reduce Water Losses to zero, but to 

determine the appropriate actions to cost effectively reduce leaks and increase 
revenue recovery !

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rrethi vicioz i humbjeve të ujit (vazhdim.)
• Për të përllogaritur humbjet e ujit të një kompanie, është e domosdoshme të bëhet një 

analiz e bilancit të ujit
• Të gjitha vlerësimet mund të bëhen në bazë të udhëzimeve të IWA. Prandaj, secila fazë 

e këtij procesi bazohet në të njëjtën qasje dhe kërkon përditësim vjetor. S’i i tillë mund 
të krahasohet me bilancin e ujit dhe shifrave të nxjerra nga vitet paraprake

• Një gjë e tillë mund të bëhet në bazë të vëllimit ose në bazë të shifrave financiare
• Qëllimi i secilit program në lidhje me UPF, nuk është reduktimit humbjeve në nivelin 

zero, por për të përcaktuar veprimet e nevojshme me kosto efektive për të ulur 
rrjedhjet dhe në të njejtën kohë rris inkasimin!.
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What are the main tasks of Water Services Companies
• Supply of its entire population with potable water acc. to standards
• Guarantee water quality acc. to standards
• Guarantee 24/7 water supply
• Wastewater management incl. its treatment (in nearer future and at an adequate 

level)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cilat janë detyrat kryesore të  Kompanive të Ujësjellësit 
• Furnizim i tërë popullsisë me ujë të pijes sipas standardeve 
• Garantoj ujë cilësor sipas standardeve 
• Garantoj furnizim me ujë 24/7
• Menaxhim i ujërave të ndotura, përfshi trajtimin e tyre (në një të ardhme të afërt dhe 

në nivele adekuate)  
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Where does the income come from (in general)
• Installation of water metres
• Reading of water metres
• Invoicing customers consumption
• Financial management of all invoices issued and sent out

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nga vijnë të hyrat ( në përgjithësi)
• Vendosja e ujëmatësve 
• Leximi  ujëmatësve 
• Faturimi i konsumit
• Menaxhimi financiar i të gjitha faturave të shpërndara
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Water Metering – as an example
Proper sizing of water metres for an apartment (figures for a fully opened tap)

• Kitchen: ⅜” 0.07 – 0.10 l/s – 252 – 360 l/h
• Toilet: ⅜” 0.07 – 0.10 l/s – 252 – 360 l/h
• Washbasin: ⅜” 0.07 – 0.10 l/s – 252 – 360 l/h
• Shower: ⅜” 0.07 – 0.10 l/s – 252 – 360 l/h
• Washing machine: ⅜” 0.07 – 0.10 l/s – 252 – 360 l/h
• All at the same time: 1,260 – 1,800 l/h
• According to consumption patterns: 504 – 720 l/h
• According to standards: 340 – 486 l/h

In that case: Why do you use a 2,500 l/h water metre?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Matje e konsumit – një shembull 
Madhesia e përshtatshëm i ujëmatësit për një apartament (shifrat kur rubineti është i hapur plotësisht )

• Kuzhina: ⅜” 0.07 – 0.10 l/s – 252 – 360 l/h
• Tualeti:  ⅜” 0.07 – 0.10 l/s – 252 – 360 l/h
• Lavamani: ⅜” 0.07 – 0.10 l/s – 252 – 360 l/h
• Dushi: ⅜” 0.07 – 0.10 l/s – 252 – 360 l/h
• Rrobalarësja ⅜” 0.07 – 0.10 l/s – 252 – 360 l/h
• Të gjitha në të njëjtën kohë: 1,260 – 1,800 l/h
• Sipas mënyrave të  konsumit: 504 – 720 l/h
• Sipas standardeve: 340 – 486 l/h
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Water Metering – as an example cont.
Important data acc. to OIML
• Q0 flowrate at start up – metre starts to turn (inofficial but important)
• Q1 minimum flowrate
• Q2 transitional flowrate - flowrate which occurs between the permanent flowrate 

Q3 and the minimum flowrate Q1

• Q3 nominal or permanent flowrate
• Q4 maximum or overload flowrate
• R Q3 / Q1 with good water metres at least 315 or better !
All shown results in following tabled were taken of new water metres !
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Matje e konsumit – një shembull    vazhdim.
Të dhëna të rëndësishme sipas OIML
• Q0 vlera e rrjedhës në start – akrepi në orë fillon lëvizjen ( jo zyrtare por e rëndësishme)

• Q1 vlera minimale e rrjedhës së ujit
• Q2 vlera tranzicionale – vlerë e cila ndodhë në mes të rrjedhës së përhershme Q3 

dhe vlerës minimale Q1

• Q3 vlera e përhershme ose nominale e rrjedhës 
• Q4 vlera maksimale ose e tejngarkaur e rrjedhës 
• R Q3 / Q1 me ujëmatës cilësor, së paku 315 ose më cilësor!
Rezultatet e ilustruara më poshtë janë marrur nga ujëmatësit e ri!
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Mounting Position /Pozicioni I montimit te ujëmatësit

Tabela e meposhtme tregon nje faktore te gabimit ne matje per nje rrjedhje 22.5 
l/h ne klasen e ujematesve B dhe C
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Where do the biggest losses come from (in general)
• Non Revenue Water

• Entire amount of unaccounted for water consisting of (mainly)
• all water losses
• Unmetered and unbilled water consumptions
• Outstanding debts

• Inaccurate installation of water metres (lesser consumption metering or reading)
• Water metres to old
• Forgotten metre installation (no water metre installed) and illegal connections

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nga rezultojnë humbjet më të mëdha të ujit (përgjithësisht)
• Uji pa përfitimi 

E tërë sasia e ujit të humbur përbëhet nga ( kryesisht)
të gjitha humbet e ujit 
konsum i pamatur dhe i pafaturuar i ujit 

borxhet e papaguara 
• Vendosje e gabuar e ujëmatësit (matje më të ulët të konsumit)
• Ujëmatës tejet të vjetruar 
• Mungesa e ujëmatësve ( mos vendosje e ujëmatësve) dhe kyçje e paligjshme
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What are small issues - big impacts on financial losses
• Choose the proper size of water metre for the volume to be measured (example)
• Transport and installation of water metres based on manufacturers instruction
• Real water metre reading – no coffee house reading
• Adequate settlement, billing, invoicing and debts management
• Forgotten metre installation

Cilat janë çështje të vogla por me ndikim të madh në 
humbje financoare

• Përzgjedhë ujëmatësin e madhësisë së duhur që të matet vëllimi ( shembull) 
• Transporti dhe vendosja e ujëmatësve sipas udhëzimeve të prodhuesit 
• Lexim i saktë i ujëmatësit – jo lexim paushall 
• Praktika adekuate, faturim, dhe menaxhim I borxheve 
• Konsumatorë pa ujëmatës 
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What are small issues - big impacts on financial losses
cont.

• Leackage detection and reduction of NRW (should be or become a daily routine)
• -> reduction of supply pressure – just enough to have all customers served
• Final goal shall be less than 20% of losses; this is reachable within 5 years

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cilat janë çështje të vogla por me ndikim të madh në humbje 
financoare

• Detektim i rrjedhjeve dhe ulje të humbjeve ( duhet të jet ose të bëhet rutin ditore)
• -> uljen e presionit të furnizimit – mjaftueshëm për të furnizuar të gjithë konsumatorët
• Synimi final duhet jetë më pak se 20% i humbjeve; e arritshme brenda 5 vitesh
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Prospect of future activities
• 24/7 water supply – means less losses and less problems
• Decreased power consumption due to reduced supply amount and pressure
• Water metres according to actual consumption
• Improved billing and high collection efficiency; goal beyound 95% of the money
• For both sides water and wastewater (treatment & supply and collection & treatment)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Perspektiva e aktiviteteve të së ardhmes 
Furnizim 24/7 – nënkupton më pak humbje dhe më pak probleme 
Ulje e konsumit të energjisë si rezultat i uljes së sasisë dhe shtypjes 
Ujëmatësi mat sipas konsumit real
Përmirësim i faturimit dhe efikasitet i lartë në inkasim; synimi mbi 95% i mjeteve 
Për ujë dhe ujëra të ndotura ( trajtim & furnizim dhe grumbullim & trajtim)
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Thank you
Faleminderit


