Shërbime këshillimore për menaxhimin e aseteve
për Shoqëritë Ujësjellës Kanalizime në Evropën Juglindore
Sfida
Shoqëritë Ujësjellës Kanalizime janë më shumë se kurrë nën presion për të përmirësuar
shërbimin e tyre dhe efikasitetin e kostove.
Në të njëjtën kohë, ato përballen me sfida të rëndësishme për të mirëmbajtur ose
modernizuar asetet, ndërsa marrja e fondeve bëhet gjithnjë e më e vështirë.
Me kalimin e kohës, sistemi vjetrohet dhe dëmtohet. Shoqëritë UK e kanë gjithnjë e më të
vështirë të ofrojnë shërbimet e kërkuara nga Njësitë e Qeverisjes Vendore dhe të kërkuara
nga qytetarët dhe bizneset në vend.
Për më tepër, shpenzimet e aktivitetit dhe të shërbimit rriten me rritjen e moshës së aseteve
fikse. Kështu, Shoqëritë UK përballen me aftësi shërbimi gjithnjë e më të ulët dhe në të njëjtën kohë me shpenzime shpërpjesimisht të larta
ose nuk i përballojnë dot ose kanë shumë vështirësi për t'i përballuar.

Zgjidhja
Mënyra më e mirë për t'u përballur me këtë sfidë është përfshirja e praktikave më të mira në Menaxhimin e Integruar të Aseteve.
Këto metoda efektive dhe të provuara bëjnë të mundur monitorimin, mirëmbajtjen dhe përmirësimin e aseteve ekzistuese në mënyrë
sistematike dhe me kosto efektive, duke përmirësuar njëkohësisht cilësinë dhe besueshmërinë e shërbimeve si dhe duke rritur performancën e
përgjithshme të aktivitetit të Shoqërisë.
Kjo rrit efektivitetin e Shoqërive UK dhe u mundëson të mirëmbajnë ose përmirësojnë cilësinë e shërbimit. Në këtë mënyrë, shoqëria është në
gjendje të mbajë nivelin e kërkuar të shërbimit për një periudhë më të gjatë kohe dhe me kosto më të ulët.

Çfarë ofrojmë
Programi "Shërbimet Këshillimore për Menaxhimin e Aseteve të Shoqërive UK në Evropën
Juglindore" po i bën të disponueshme metodologjitë e praktikave më të mira të përshtatura
me kërkesat dhe kushtet specifike të Shoqërive UK në rajon.
I mbështetur nga Bashkëpunimi Gjerman për Zhvillim, në bashkëpunim të drejtpërdrejtë me
Hydro-Comp Enterprises Ltd. në Qipro, i njohur si lider botëror i cili ofron këshillim dhe
zgjidhje kompjuterike në fushën e menaxhimit të shërbimeve publike, ky program ofron
asistencë të drejtpërdrejtë teknike, një program kompjuterik të fjalës së fundit dhe ngritje të
zgjeruar kapacitetesh për Menaxhimin e Integruar të Aseteve të Shoqërive UK në Shqipëri,
Bosnje-Hercegovinë, Kosovë, Maqedonia e Veriut, Mal të Zi dhe Serbi.
Për të mbështetur Shoqëritë UK në mënyrë të drejtpërdrejtë dhe individuale, sipas nevojave
dhe kërkesave të tyre specifike, katër HUB-e me ekspertë ofrojnë ekspertizën dhe përvojën e tyre në çdo hap të Programit:

UTVSI
Shoqata për Teknologjinë e Ujërave dhe
Inxhinierinë Sanitare për Serbinë,
Maqedoninë e Veriut dhe Malin i Zi

Rrejti AQUASAN në BiH

SHUKALB

Shoqata për Ujin dhe
Sektorin e Mbrojtjes së Mjedisit
Bosnje-Hercegovinë

Shoqata Ujësjellës
Kanalizime
Shqipëri

SHUKOS
Shoqata e Ujësjellësve
dhe Kanalizimit të
Kosovës

Ky Program është pjesë e D-Leap, Partneriteti i Danubit për të Mësuarit, nismë rajonale, e integruar dhe e qëndrueshme për ngritjen e
kapaciteteve të shoqatave kombëtare të ujësjellësve dhe Shoqatës Ndërkombëtare të Shoqërive të Ujësjellësve në Pellgun Ujëmbledhës të
lumit Danub (IAWD).
Duke filluar nga janari 2017 deri në nëntor 2021, Shoqëritë e interesuara mund t'i bashkohen programit dhe janë të mirëpritura të kontaktojnë
në çdo kohë një nga partnerët e projektit për më shumë informacion.
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Shërbimet tona
Metodat e Menaxhimit të Integruar të Aseteve ofrohen përmes një zgjidhjeje të re.
Projekti siguron hyrjen në softuerin EDAMS IAM si një mjet si një mjet i fjalës së fundit për Menaxhimin e Integruar të Aseteve. Ky softuer
bazohet në praktikat më të mira dhe në një metodologji të testuar dhe të provuar që u mundëson Shoqërive të kryejnë një gamë të plotë
zgjidhjesh për Menaxhimin e Aseteve.
Këto zgjidhje janë paraqitur në mënyrë sistematike për shoqëritë pjesëmarrëse përmes tri fazave:

Faza e argjendtë:
GIS /
Menaxhimi i të
Dhënave të Rrjetit

Faza e artë:
Menaxhimi i
mirëmbajtjes

Qëllimi

Modulet

Menaxhimi i të dhënave të rrjetit është
një regjistër gjithëpërfshirës i aseteve
për rrjetet e shoqërive UK. Regjistri
ofron një bazë të dhënash gjeografike
të rrjetit me funksionet e duhura për
strukturimin, mirëmbajtjen dhe
menaxhimin e të gjitha aseteve
ekzistuese.

 GIS/Menaxhim i të dhënave  Hedhja sistematike në hartë e të gjitha
të rrjetit
aseteve me të dhëna faktike dhe të
 Menaxhim i avancuar i të
besueshme dhe me referenca
dhënave të rrjetit /GIS
gjeografike
(përfshirë ndarjen e rrjetit
 Ruajtja e të dhënave të qëndrueshme, të
në zona)
konsoliduara dhe të vërtetuara bën të
mundur që rrjeti të vlerësohet pa
vështirësi dhe të zbatohen të gjitha
funksionet në proceset e biznesit

Menaxhimi i Mirëmbajtjes për
përmirësimin e produktivitetit dhe
efikasitetit të funksionit të mirëmbajtjes
dhe për përmirësimin e dhënies së
shërbimit (më pak ndërprerje) përmes
zbatimit të procedurave të sakta të
biznesit dhe flukseve të punës.

 Menaxhimi i mirëmbajtjes
 Menaxhimi i avancuar i
mirëmbajtjes

 Vlerësimi sistematik i gjendjes së të
gjithë rrjetit
 Flukse pune të integruara dhe të
procedurave të biznesit
 Mirëmbajtje efikase e infrastrukturës
 Kontroll i kostos për mirëmbajtjen, si një
nga kostot më të mëdha

 Menaxhimi i të dhënave
tregtare
 Menaxhimi i shpërndarjes /
ujit pa të ardhura (NRW)
 Menaxhimi i cilësisë së ujit
 Planifikimi i rehabilitimit
 Planifikimi i infrastrukturës

 Planet e mirëmbajtjes dhe rehabilitimit
për të ulur koston e pronësisë së
aseteve
 Menaxhimi i shpërndarjes & kontroll i
ujit pa të ardhura
 Planifikimi i rehabilitimit të rrjetit

Faza platin:

Aktivizimi i funksioneve të avancuara të
Menaxhimit të Integruar të Aseteve si:
Menaxhimi i aseteve
(a) Menaxhimi i të dhënave tregtare, (b)
dhe shpërndarja,
Menaxhimi i cilësisë së ujit, (c)
menaxhimi i ujit pa të
Menaxhimi i shpërndarjes / ujit pa të
ardhura
ardhura (NRW), (d) Planifikimi i
mirëmbajtjes /rehabilitimi dhe (e)
Planifikimi i biznesit

Rezultatet

Në të gjitha fazat, Shoqëritë UK mbështeten individualisht me këshilla të përshtatura dhe masa gjithëpërfshirëse për zhvillimin e kapaciteteve
nëpërmjet shërbimeve të mëposhtme:
1.

Trajnim në klasë : Kurset e trajnimit do të mbahen në
mjediset Hub-it në mënyrë të rregullt duke trajtuar të
gjitha aspektet e MIA përmes fazave të ndryshme të
programit.

2.

Konvertimi i të dhënave & zbatimi i sistemeve MIA:
Programi EDAMS IAM do të ofrohet për çdo Shoqëri UK
dhe do të ruhet dhe përdoret në Cloud; të dhënat
ekzistuese do të integrohen plotësisht.

3.

Mbështetja: Mbështetje ditore në distancë për Shoqëritë
për përdorimin e softuerit dhe procedurat e miratuara.

4.

Vizitat : Shoqëritë UK inkurajohen të vizitojnë Hub-in në
intervale të rregullta për të kërkuar këshilla dhe ndihmë.

5.

Seminare / Konferenca: Do të mbahen rregullisht për të
paraqitur aspekte të ndryshme të shërbimeve dhe MIA.

6.

Akses në shërbime shtesë të MIA : Do të jepet nëse
kërkohet me zgjedhje nga shoqëria UK, me një kosto
shtesë.
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Përfitimet tuaja
Përfitimet për Shoqëritë Ujësjellës
Kanalizime (SHUK)
Menaxhim i
përmirësuar

 Një bazë të dhënash për të gjitha asetet ekzistuese
 Kalim nga procesi i planifikimi dhe organizimit
kundërveprues në atë parandalues për detyra
afatshkurtra, afatmesme dhe afatgjata
 Vendime menaxhimi të bazuara në të dhëna dhe tregues
(kostot e punës, hartimi i buxhetit, treguesit e
performancës)
 Mirëmbajtja ekonomike: planifikim më i mirë, vlerësimi i
gjendjes dhe rrezikut
 Nuk do të ketë humbje të informacionit për shkak të
lëvizjes së personelit
 Përmirësim i kapaciteteve të personelit
 Flukse pune të kompjuterizuara dhe të standardizuara
 Procese të integruara: kapërcim i ndarjeve sektoriale dhe
bashkëpunim i integruar

Shërbime më të mira  Përmirësim i shërbimit ndaj klientit
 Furnizim më i mirë me ujë (në lidhje me presionin dhe
cilësinë e ujit)
 Përgjigje më e shpejtë ndaj problemeve të mirëmbajtjes
dhe menaxhim më efektiv i emergjencave dhe krizave
 Mundësi për të zgjeruar mbulimin e furnizimit me ujë

Përfitimet për Njësitë e Qeverisjes Vendore
(NjQV)
 Identifikim dhe regjistrim i aseteve ekzistuese të
menaxhuara nga Shoqëritë UK
 Përmirësim i drejtimit nëpërmjet vlerësimit ekzekutiv
të gjendjes dhe zhvillimit të Shoqërive UK dhe
shërbimeve të tyre
 Vlerësim më i mirë i vlerës për llogaritjen e
zhvlerësimit të aseteve
 Informim dhe përmirësim i vendimmarrjes
strategjike
 Përmirësim i bashkëpunimit dhe koordinimit
ndërmjet Shoqërive UK dhe Njësive të Qeverisjes
Vendore si pronare të aseteve
 Zhvillim i qëndrueshëm i ofruesit të shërbimeve
publike
 Vazhdimësia dhe cilësia e shërbimeve kritike
publike
 Shërbimet e njësive të qeverisjes vendore të
orientuara drejt njerëzve
 Klientë të kënaqur - qytetarë të lumtur

Përfitimet financiare

 Kosto operative të reduktuara
 Vlerësimi i aseteve financiare: njësitë e qeverisjes
 Të ardhura më të larta
vendore i njohin asetet që kanë në pronësi me
 Kosto të ulëta për personelin për shkak të përmirësimit të
vlerat përkatëse
pajisjeve
 Çmime më të favorshme për ujin me çmime
 Çmimi për shërbimin e ujit bazuar në kosto realiste
ekonomike dhe të përballueshme për klientin
 Kosto më të ulëta vjetore për rehabilitimin dhe
 Çmimi për shërbimet e ujit me zhvlerësim të plotë
mirëmbajtjen
për mirëmbajtjen dhe rehabilitimin e aseteve
 Planifikim më i mirë për investimet e ardhshme

Kreditueshmëri më
e lartë

 Një bilanc i saktë, raportime mbi cilësinë e ujit, raportet e
kontrollit të ujit dhe buxhete më të sakta për kostot
operative dhe kostot e nevojshme të investimeve;
 Përmirësimi i performancës financiare të Shoqërive UK

 Marrja e granteve dhe kredive nga donatorët
ndërkombëtarë
 Përmirësim i kreditueshmërisë bazuar në të dhëna
të besueshme, menaxhim efikas i aseteve, ofrim i
besueshme i shërbimeve dhe shërbime të
përballueshme

Rritje e
 Të dhëna të marra me procedura standarde: raportim më  Rregullat dhe rregulloret kontrollohen dhe
përputhshmërisë me
i lehtë
përmbushen më lehtë
ligjet në fuqi dhe e
 Vlerësimi i automatizuar i kërkesave rregullatore
transparencës
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Rezultatet deri tani
Me përfundimin me sukses të tre fazave të para dhe me fillimin e fazës së katërt në vitin 2020, është arritur shumë (gusht 2020)

Si të marrësh pjesë
Të gjithë Shoqëritë UK nga Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Kosova, Maqedonia e Veriut, Mali i Zi dhe Serbia, mund të marrin pjesë në
këtë program.
Trajnimet dhe zhvillimi i kapaciteteve për Shoqëritë UK mbulohen plotësisht nga programi (këtu përfshihet transporti dhe akomodimi për
seminaret dhe trajnimet.) Shoqëritë UK pjesëmarrëse do të paguajnë vetëm një tarifë vjetore të reduktuar për përdorimin e softuerit dhe një
tarifë të vogël anëtarësimi tek Hub- i Menaxhimit të Aseteve. Çmimet për Shqipërinë, Bosnje - Herzegovinën, Maqedoninë e Veriut, Malin e Zi
dhe Serbinë:
Shoqëritë UK me më pak ose rreth Shoqëritë UK me më shumë se
10,000 banorë***
10,000 banorë***
Licensat e
2020
2021
2020
2021
Përmbajtja
Nr i
Nr i
softuerit EDAMS bazike e paketës Përdoruesve** Për fazë Për fazë Përdoruesve** Për fazë Për fazë
Faza e
Regjistimi i
Argjendtë Aseteve

2

1.200 €

1.200 €

2

2.400 €

2.400 €

Faza e
Artë

Mirëmbajtja dhe
menaxhimi

2

1.500 €

1.500 €

4

3.000 €

3.000 €

Faza
Platin

Operimi/
Planifikimi

2

1.750 €

1.750 €

4

3.500 €

3.500 €

600 €

600 €

600 €

600 €

Kostot e shërbimeve këshillimore të qendrës së
ekspertëve

* - tek çmimi duhet të shtohet vetëm kostoja e inflacionit
** - çmimi për përdorues shtesë me 50 € në muaj
*** - për Shoqëri UK me më shumë se 100 000 banorë dhe për Kompanitë Rajonale të Ujit nga Kosova, oferta do të jepet sipas kërkesës
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Kontakt
Shoqëritë e interesuara mund t'i bashkohen programit dhe janë të mirëpritura të kontaktojnë në çdo kohë një nga partnerët e projektit për më
shumë informacion.
UTVSI
Email: amhub@utvsi.com
Tel: +381 (0)11 244 22 28

Email: info@aquasanbih.ba
Tel: +387 (0)37 307 990

Email: info@shukalb.al
Tel: 355 (0)42 245 101

Email: shukos2001@gmail.com
Tel: 381 (0)38 526 873

Më shumë informacion gjeni në http://edams.com/SEEAM/ ose SEEAM (Kanalin ne Youtube) ose facebook.

Partnerët
Shoqëritë UK nga Shqipëria, B&H, Mali i Zi, Maqedonia e Veriut dhe Serbia të cilat janë aktualisht pjesë të projektit (Gusht 2020):
Nr.

Shoqëritë UK

Niveli

Nr.

UTVSI – Beograd, Serbi
Shoqëritë UK në SERBI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
2
3
4
5
6
7
8
9

JKP “Standard” Ada
Platinium A V2
JKSP Aleksandrovac
Platinium A V2
JKP “Vilin Lug” Crna Trava
Argjendtë V2 3
JKP Donji Milanovac
Platinium A V1 2
JP “Jedinstvo” Kladovo
Platinium B V1
JKP “Vodovod i kanalizacija” Kragujevac
Platinium B V1
JP “Vodovod i kanalizacija” Loznica
Platinium B V1
JP “3 septembar” Nova Varoš
Argjendtë V3 2
JKP “Napredak” Sokobanja
Platinium B V1
JKSP Topola
Argjendtë V1 4
JKP “Vodovod” Zaječar
Platin B V1
Shoqëritë UK në MAQEDONINE E VERIUT
JKP “Usluga” Berovo
Artë V3
JKP “Bregalnica” Delčevo
Artë V3
JKPD “Komunalec” Gevgelija
Platinum A Y2
JKP “Vodovod” Kumanovo
Artë V3
JKP “Komunalec” Pehčevo
Artë V3
JKP “Plavaja” Radoviš
Artë V3
JKP “Komunalec” Strumica
Artë V3
JP “Solidarnost” Vinica
Artë V3
Shoqëritë UK në MAL TË ZI
JP “Vodovod i kanalizacija” Berane
Argjendtë V1 4
Regionalni vodovod Budva
Artë V1 3
DOO “Vodovod i kanalizacija” Cetinje
Argjendtë V1 2
"Vodovod i kanalizacija" Danilovgrad
Argjendtë V3 2
DOO "Komunalne djelatnosti" Gusinje
Argjendtë V3 2
DOO “Vodovod i kanalizacija” Herceg Novi
Platinum A Y2
“Vodovod i kanalizacija” Kotor
Platinum B Y1
DOO "Komunalne djelatnosti" Plav
Argjendtë V3 2
DOO "Vodovod i kanalizacija" Rožaje
Argjendtë V3 2
Rrjeti Aquasan në BiH – Bihać, B&H
Shoqëritë UK në BOSNIA DHE HERZEGOVINA
JKP “Vodovod i kanalizacija’ Gračanica
Platinium B V1
KP “Vodovod” a.d. Gradiška
Platinium B V1
KP “Baboš” Kotor Varoš
Artë V2 2
KP “Budućnost” AD Laktaši
Artë V2 2
KP “Vodovod” AD Prnjavor
Platinium A V2
“Vodovod i Kanalizacija” Sanski Most
Artë V1 2
“Vodovod i kanalizacija” d.d. Srebrenik
Platinium B V1
JP “Vodovod” a.d. Trebinje
Platinium B V1
“Vodovod i kanalizacija” Velika Kladuša
Platinium A V2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

1-5
6-10
11-15
16-20
21-25
26-30
31-35

Shoqëritë UK
SHUKALB – Tiranë, Shqipëri
Shoqëritë UK në Shqipëri
Shoqëria UK Berat
Shoqëria UK Cërrik
Shoqëria UK Elbasan
Shoqëria UK Gjirokastër
Shoqëria UK Gramsh
Shoqëria UK Himarë
Shoqëria UK Kamza
Shoqëria UK Kavajë
Shoqëria UK Korcë
Shoqëria UK Kruja
Shoqëria UK Kukes
Shoqëria UK Lushnjë
Shoqëria UK Maliq
Shoqëria UK Peqin
Shoqëria UK Përmet
Shoqëria UK Pogradec
Shoqëria UK Sarandë
Shoqëria UK Shkodër
Shoqëria UK Vlorë
SHUKOS – Prishtinë, Kosovë
Kompanitë Rajonale në KOSOVE
RWC “Bifurkacioni” Ferizaj
RWC “Gjakova” Gjakova
RWC “Hidromorava” Gjilan
RWC “Mitrovica” Mitrovica
RWC “Hidrodrini” Peja
RWC “Prishtina” Prishtina
RWC “Hidroregjioni Jugor” Prizreni

Niveli

Artë V1
Artë V1
Artë V1
Argjendtë V2
Artë V1
Artë V1
Argjendtë V2
Artë V1
Artë V1
Argjendtë V2
Argjendtë V2
Argjendtë V2
Argjendtë V2
Artë V1
Artë V1
Argjendtë V2
Artë V1
Artë V1
Artë V1

Argjendtë V2
Argjendtë V2
Artë V1
Artë V1
Artë V1
Artë V1
Argjendtë V2

Shoqëritë UK për cdo fazë për vitin 2020
Nr. i Shoqërive UK Niv. Argjendtë
Nr. i Shoqërive Niv. Artë
Nr. i Shoqërive Niv. Platinium A
Nr. i Shoqërive Niv. Platinium B
Numri total i Shoqërive UK

Shoqëritë UK të larguara nga programi
Nr. total i Shoqërive UK të regjistruar që nga viti 2017

31
43
7
10
91

31
122
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Përvojat
“Ne si njësi vetëqeverisëse lokale, jemi së bashku me menaxherët e shoqërive të Ujësjellës-Kanalizime për të diskutuar mundësitë dhe
përfitimet potenciale, për tu përfshirë në këtë projekt dhe për të zhvilluar platformën GIS (Sistemi Informativ Gjeografik), d.m.th. rrjetin
nëntokësor të ujësjellësit dhe infrastrukturën e kanalizimeve.”
Z. Goran Trajkovski – Kryetar Bashkie i Delčevo, Maqedonia e Veriut
Më shumë: https://www.youtube.com/watch?v=1y0-a20PbPQ&t=144s
“Programi i Menaxhimit të Aseteve, të cilin ne e konsiderojmë si një financim për një zhvillim sa më të mirë të shoqërive, ka ecur shumë mirë
në Serbi, Bosnjë-Hercegovinë, Mal të Zi dhe në Maqedoninë e Veriut. Ne jemi shumë të lumtur sesi qendrat e MIA (Dy shoqata kombëtare si
UTSVI dhe Aquasan) kanë menaxhuar programin në shtetet e tyre, kanë tërhequr një numër të madh shoqërish dhe i kanë ndihmuar ata të
përmirësojnë shërbimet e tyre. Ne gjithashtu, kemi pritshmëri të larta për Shqipërinë dhe Kosovën, dhe do të punojmë shumë me të dy
shoqatat kombëtare (SHUKALB dhe SHUKOS) të cilat do të jenë dhe qendrat e reja për Shqiperinë dhe Kosovën, së bashku me Ujesjellësin
Rajonal të Prishtinës”
Z. Philip Weller – Kryetar i Sekretariatit Teknik, IAWD, Vjenë, Austri
Më shumë: https://www.youtube.com/watch?v=5jWkRdnmuQE
“Menaxhimi i Aseteve është një kolonë shumë e rëndësishme e reformës që Shqipëria është duke implementuar në sektorin e ujit dhe
kanlizimeve. Ne kemi shumë besim se shoqeritë UK, me këtë projekt do të kenë një mjet shumë të rëndësishëm që t’i lejojë ata të njohin se
cfarë kanë në “shtëpitë” e tyre d.m.th. në shoqëritë UK dhe do të kenë njohuri jo vetëm rreth aseteve që administrojnë, por gjithashtu do të
kenë një plan sesi do të menaxhojnë ato asete dhe të bëjnë një plan biznesi dhe investimi sa me eficent.”
Zj. Lindita Sotiri – Drejtor, Drejtoria e Zhvillimit të Programeve të Ujësjellës, Kanalizimeve dhe Mbetjeve, Shqipëri
Burimi: https://www.youtube.com/watch?v=5jWkRdnmuQE
“Sistemi i furnizimit me ujë na ka menaxhuar ne, tani, më në fund do e menaxhojmë ne sistemin e furnizimit me ujë, dhe unë besoj se ata që
do të përfshihen në këtë projekt të Menaxhimit të Aseteve, do të shohin sesa pak ata dijnë rreth sistemit të tyre të furnizimit me ujë.”
Z. Osman Čaušević – "Vodovod i kanalizacija” Velika Kladuša, Bosnje dhe Hercegovina
Më shumë: https://www.youtube.com/watch?v=ehwTTSHeZjU&t=118s
“Ne besojmë se programi i Menaxhimit të Aseteve do të na mundësojë ne të forcojmë stabilitetin e kompanisë dhe të ofrojmë një shërbim të
vetë-qëndrueshëm. Kompania rajonale e Ujësjellësit Prishtinë ka burimet e nevojshme profesionale dhe inxhinierë të cilët janë të aftë të
implementojnë projektin dhe do të kenë sukses me të.”
Z. Ilir Abdullahu – Kompania Rajonale e Ujësjellësit Prishtinë, Kosovë
Burimi: https://www.youtube.com/watch?v=5jWkRdnmuQE
“Në mënyrë që të plotësojmë sistemin, në kuptimin e operimit optimal, na duhet që ta përmirësojmë atë më tej, pikërisht në këtë sector, duke
mbajtur të lidhur segmentin teknike, fizik, financiare dhe atë ekonomik.”
Zj. Olivera Doklesić – DOO “Vodovod i kanalizacija”, Herceg Novi, Mali i Zi
Më shumë: https://www.youtube.com/watch?v=lMG8jQd5XnQ&t=77s
“Ajo cka ne ndiejmë si avantazh nga puna e bërë prej fillimit të projektit, është se ne kemi regjistruar komplet rrjetin, plotësisht të regjistruar
infrastrukturën dhe dalë ngadalë po hyjmë në një fazë, nga e cila ne normalisht presim rezultate financiare për veprimet dhe përpjekjet
tona.”
Z. Saša Drljača – JKP “Napredak”, Sokobanja, Serbi
Burimi: https://www.youtube.com/watch?v=IAFzClyNL_c
“"Përfaqësuesit e zgjedhur nga Vetëqeverisjet Lokale - kryetari i Bashkisë dhe Këshillat duhet të jenë në gjendje të zhvillojnë politikat
publike për përmirësimin e shërbimeve të lidhura me ujin për qytetarët bazuar në të dhënat e gjeneruara nga niveli teknik nga ndërmarrjet e
shërbimeve publike.”
Z. Boran Ivanoski – NALAS, Shkup, Maqedonia e Veriut
Më shumë: https://www.youtube.com/watch?v=jFhlJ0huduI
“Nga telefonata e një përdoruesi të ujit për të raportuar një defekt, deri në zgjidhjen e tij, nëpërmjet hapave të ndryshëm sipas urdhërave të
punës, ne do të dimë se kush ka bërë cfarë, kur dhe sa kohë, staf dhe kosto ka pasur për t’u zgjidhur ky defekt.”
Zj. Sanja Janković – DOO "Vodovod i kanalizacija" Cetinje, Mali i Zi
Më shumë: https://www.youtube.com/watch?v=v5Iz7sJAHSk
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