
 

SHUKALB: Jonida Ahmeti 
training@shukalb.al 

SHUKOS: Nadire Bejtullahu Vitija 
shukos2001@gmail.com 

 
Përshkrimi i kursit  

Ky kurs trajnimi shërben si referencë për 
individët që mbajnë poste kyç si në 
administrimin e shoqërive ujësjellës kanalizime 
ashtu edhe në këshillat e zgjedhur të 
qeverisjes vendore. Trajnimi synon të rrisë 
informimin mbi kompleksitetin dhe 
përgjegjësinë e administrimit të shërbimeve 
UK.  
 
Kursi do të trajtojë çështje që kanë të bëjnë 
me organizimin dhe funksionimin e shoqërive 
ujësjellës kanalizime, ligjet dhe rregulloret që 
ndikojnë në drejtimin dhe operimin e 
shoqërisë, rolin e rregullatorit ekonomik në 
licensimin dhe aprovimin e tarifave, 
instrumentat dhe metodologjitë për 
monitorimin e performancës së shoqërisë si 
dhe planin e biznesit për të mbështetur 
manaxhimin dhe mbikëqyrjen. 
 

 
 
Pjesëmarrësit do të pajisen me njohuritë dhe 
aftësitë e nevojshme për të përballuar sfidat e 
përditshme në drejtimin e shoqërive ujësjellës 
kanalizime dhe në përpjekjet për të 
përmirësuar performancën e shoqërive që 
drejtojnë. 
 
Kush duhet të marrë pjesë 

Ky kurs është hartuar për profesionistët e 
shoqërive ujësjellës kanalizime dhe është 
veçanërisht i vlefshëm për individët që janë 
emëruar si drejtues të shoqërive ujësjellës 
kanalizime, anëtarë të Këshillit të 
Administrimit, si dhe çdo individ të interesuar 
për shërbimet ujësjellës kanalizime në 
Republikën e Shqipërisë.  
 
Objektivat e kursit të trajnimit 

Në fund të këtij kursi trajnimi, ju do të jeni të 
aftë të: 
 

 
• Njihni rolin, përgjegjësitë dhe detyrat e 

secilit prej organeve drejtuese të 
Shoqërive UK; 

• Kuptoni rolin dhe funksionin e 
Administratorit dhe Asamblesë së 
Përgjithshme të Shoqërive UK; 

• Njihni komponentët kryesor të 
sistemeve të furnizimit me ujë dhe 
kanalizime dhe funksionin e tyre; 

• Kuptoni rolin e Entit Rregullator të Ujit 
për licensimin e operatorëve që 
ofrojnë shërbimet UK; 

• Kuptoni manaxhimin e integruar të 
burimeve ujore, funksionin dhe detyrat 
e Këshillit Kombëtar të Ujit, 
Sekretariatit të tij Teknik, Inspektoratit 
Shtetëror të Ujit, Këshillat dhe 
Agjencitë e Baseneve; 

• Kuptoni rëndësinë e hartimit të një 
plani biznesi për shoqërinë tuaj; 

• Dalloni rolin e Administratorit të 
Shoqërisë kundrejt rolit të Këshillit të 
Administrimit të Shoqërisë dhe 
anëtarëve të tjerë të tij; 

• Kuptoni proceset e ndjekura nga 
shoqëritë ujësjellës kanalizime për të 
manaxhuar performacën e tyre; 

 
Metoda e trajnimit 

Trajnimi është i bazuar në leksione të 
prezantuara në PowerPoint, të ndërthurura me 
diskutime dhe raste studimore. Përveç marrjes 
së leksioneve dhe diskutimeve, pjesëmarrësit 
do të analizojnë edhe raste konkrete 
studimore.  
 
Materialet e kursit të trajnimit 

Pjesëmarrësit në këtë kurs trajnimi, do të 
pajisen me Manualin e Trajnimit “Udhëzues 
për Anëtarët e Këshillit të Administimit të 
Shoqërisë Ujësjellës Kanalizime”. Përpos 
kësaj, pjesëmarrësit do të pajisen me 
certificatë. 
 
Tarifa e regjistrimit 

Anëtarët e SHUKALB/SHUKOS: 22,000 lekë 
për person 
Jo-anëtarët: 25,000 lekë për person. 
 

Kjo tarifë përfshin materialet e kursit, drekat, 
dhe pushimet për kafe. 
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