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Hyrje  

 

 

1. Vizioni , Objektivat dhe strategjitë kyqe 
 
Raporti Vjetor është obligim i kompanisë dhe duhet punuar konform Ligjit Mbi 
Ndërmarrjet Publike , Kodit te Etikes si dhe Udhëzuesit  nga Njesia për Politika dhe 
Monitorim të Ndermarrjeve Publike , si ndihmesë në përgatitjen e Raportit Vjetor për të 
gjitha Kompanitë e ujërave në Republikën e Kosovës, në përputhje me praktikat më të mira 
ndërkombëtare dhe kërkesat ligjore dhe rregullative në fuqinë RepublikëneKosovës. 
Suksesi në  veprimtarinë e kompanisë   varet nga pajtueshmëria me detyrimet ligjore  dhe 
rregullative,  me ndjeshmëri  për qështjet  lokale  dhe angazhim  që i jep kontribut  pozitiv në 
zhvillimin e qëndrueshëm  të  kompanisë . 
Prandaj, duke u bazuar në këtë detyrat dhe përgjejgësitë  janë të përcaktuara  brenda 
kornizës  që është  e vendosur  nga dy ligje më rëndësi të veçantë  për Ndërmarrjet Publike :  
 

➢ Ligjit nr. 06/L-016 për Shoqëritë Tregtare  
➢ Ligji nr.03/L-087 për Ndërmarrjet Publike dhe  
➢ Ligji nr.04/L-111 për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit nr. 03/L-087 për Ndërmarrjet 

Publike. 
 

2. RAPORTI I  BORDIT TE DREJTOREVE 

 

2.1.AKTIVITETET DHE PERFORMANCA E NDËRMARRJES 

2.2.Aktivitetet kryesore të ndërmarra gjatë vitit 

2.3.Mbledhja e Përgjithshme Vjetore e Aksionarit  
 
Duke patur parasysh që mbledhja e Përgjithshme vjetore me Aksionarin është pjesa e 
mekanizmit zyrtar të qeverisjes korporative gjatë së cilës demonstrohet llogaridhënia për 
performancën e ndërmarrjes dhe rezultateve të vitit të mëparshëm kalendarik Bordi i 
Drejtorëve i KRU “Hidromorava”-sha me datë 29.12.2021, ka mbajtur mbledhjen e 
përgjithshme vjetore me aksionarin në pajtim me nenin 189. parag.2. të Ligjit mbi Shoqërit 
Tregtare.Në këtë mbledhje kanë qenë prezentë  z. Besim Imeri Udhëheqës i NJPMNP dhe 
z.Adem Ahmetaj analist për çështjet e Ndërmarrjeve Publike të Ujësjellësit, në NJPMNP-në 
Ministrinë e Ekonomisë. 
Gjatë mbledhjes së përgjithshme me aksionarin janë shqyrtuar këto pika të rendit të ditës: 

a). Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së përgjithshme vjetore me aksionarin të 
mbajtur më 15.09.2020. 
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b). Miratimi i Raportit të Auditorit për pasqyrat financiare të auditimit për vitin 2020 dhe 
letrës për menaxhmentin dërguar nga zyra kombëtare e auditimit;  
c). Miratimi i Raportit Vjetor 2020; 
d). Performanca e Menaxhmentit të Kompanisë. 
 
2.4.Vendimet e Bordit të Drejorëve 
 
Vendimmarrja në Bord, gjithmonë është bërë  në mënyrë demokratike dhe të lirë duke e 
rrespektuar të drejtën e lirë dhe pa presione të  votimit dhe vendosjes me shumicën e votave 
të anëtarëve të Bordit. 
Duke u bazuar në këtë  Bordi i Drejtorëve gjatë periudhës raportueseka marrë këto vendime: 
 

-Vendimi: 1/2021 

- Miratimi i Raportit të parë të Komisionit të Auditimit për vitin 2021, në mbledhjen e parë të 

Bordit të Drejtorëve të mbajtur më 03.02.2021.                                 

-Vendimi : 2/2021 

-Miratimi i raportit për tremujorin e katërt (IV) për vitin 2020 të punës së Ekzekutivit dhe 

Bordit të Drejtorëve, në mbledhjen e Bordit të Drejtorëve të mbajtur më 25.02.2021.                                 

-Vendimi : 3/2021 

Miratimi i raportit vjetor për vitin 2020, përmes postës elektronike me datë 10.03.2021. 

-Vendimi : 4/2021 

-Miratimi i pasqyrave financiare për vitin 2020, përmes postës elektronike me datë 

17.03.2021 

-Vendimi : 5/2021 

-Miratimi i provizionimit të borxheve në vlerë prej 71,652.71 euro  për vitin 2020, përmes 

postës elektronike me datë 19.03.2021. 

-Vendimi : 6/2021 

-Miratimi i Raportit të kënaqshmërisë së konsumatorëve për vitin 2020 , në mbledhjen e 

tretë (III) të Bordit të Drejtorëve të mbajtur më 30.03.2021. 

-Vendimi: 7/2021 

-Miratimi i Raportit të dytë (II) të komisionit të auditimit për vitin 2021 , në mbledhjen e 

katërt (IV) të Bordit të Drejtorëve të mbajtur më 29.04.2021. 

-Vendimi: 8/2021 

-Miratimi i raportit për tremujorin e parë për vitin 2021 të punës së Ekzekutivit dhe Bordit të 

Drejtorëve, në mbledhjen e Bordit të Drejtorëve të mbajtur më 28.05.2021.  

-Vendimi: 9/2021 

-Miratimi i raportit të III të Komisionit të Auditimit për vitin 2021, në mbledhjen e shtatë (VII) 

të Bordit të Drejtorëve të mbajtur më 04.08.2021. 
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-Vendim: 10/2021 

-Miratimi i Raportit i raportit të zyrës kombëtare të auditimit për vitin 2020, në mbledhjen e 

shtatë ( VII ) të Bordit të Drejtorëve të mbajtur më 04.08.2021. 

-Vendimi 11/2021 

-Miratimi i Vetë-vlerësimit të Bordit të Drejtorëve për vitin 2020, në mbledhjen e shtatë /7/ 

të Bordit të Drejtorëve të mbajtur më 04.08.2021. 

-Vendimi: 12/2021 

- Miratimi i raportit të tremujorit të dytë (II) për vitin 2021 të punës së ekzekutivit dhe Bordit 

të Drejtorëve, në mbledhjen e Bordit të Drejtorëve të mbajtur më 31.08.2021. 

-Vendimi : 13/2021 

--Miratimi i Raportit të /IV/ të Komisionit të Auditimit për vitin 2021, në mbledhjen e dhjetë 

(X) të Bordit të Drejtorëve të mbajtur më 29.10.2021. 

-Vendimi : 14/2021 

- Miratimi i planit të biznesit për vitin 2022-2024 në mbledhjen e Bordit të Drejtorëve të 

mbajtur më 29.10.2021. 

-Vendimi : 15/2021 

-Miratimi i Raportit për tremujorin e tretë (III) për vitin 2021 të punës së Ekzekutivit dhe 

Bordit të Drejtorëve, në mbledhjen e Bordit të Drejtorëve të mbajtur më 30.11.2021. 

 

2.5.Përmbushja e objektivave ligjore 

 

Me synim të përmbushjes së  objektivave  dhe politikave zhvillimore të vendosura nga 

aksionari, për të drejtuar kompaninë drejt suksesit , Bordi i Drejtorëve në mënyrë efikase dhe 

kolegiale si ekip në suaza të kornizës ligjore dhe rregullatore gjatë vitit 2021 ,ka përmbushur 

obligimet ligjore për raportime të rregullta  që burojnë  nga Ligji mbi Ndërmarrjet  Publike. 

Raporti i  tre mujorit të Katërt i  vitit 2021 i punës së Bordit të Drejtorëve dhe Ekzekutivit 

është  aprovuar  në mbledhjen e Bordit të Drejtorëve  të mbajtur më 04.02.2022, me të cilin 

rast janë dhënë  shpjegimet  e  aktiviteteve të ndërmarrjes në fushën operacionale, 

aktivitetet investuese, arritjet e të gjitha departamenteve, njësive të biznesit dhe 

ndryshimet/zhvillimet në strukturën organizative, të dhënat operacionale, transaksionet e 

rëndësishme, pasqyra financiare tremujore krahasuar me vitin paraprak  dhe aktivitetin e 

zyrës ligjore dhe rastet e padive në gjykatë.  

 

Raporti vjetor  për vitin 2020- është  miratuar nga Bordi i Drejtorëve 10.03.2021,  përmes 
postës elektronike në afatin e paraparë ligjor në përputhje me nenin 31 të Ligjit mbi 
Ndërmarrjet Publike ,si raport  gjithpërfshirës  për aktivitetet  e kompanisë dhe 
përformancën  përgjatë vitit  paraprak ,gjithashtu në të  janë dhënë  përmbledhje të 
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arritjeve operacionale të kompanisë  për secilën njësi veçmas, Raporti Vjetor  ka siguruar  që 
me vlerësimet e ekuilibruara  dhe të kuptueshme  lidhur me përformancën e  Kompanisë   të 
paraqesë në fund të vitit gjithashtu edhe perspektivat e saja në të ardhmen . 
 
Raporti i  Tre mujorit të parë për vitin 2021 i punës së Bordit të Drejtorëve dhe Ekzekutivit 
është  aprovuar  në mbledhjen e Bordit të Drejtorëve  të mbajtur më 28.05.2021, me të cilin 
rast janë dhënë  shpjegimet  e  aktiviteteve të ndërmarrjes në fushën operacionale, 
aktivitetet investuese, arritjet e të gjitha departamenteve, njësive të biznesit dhe 
ndryshimet/zhvillimet në strukturën organizative, të dhëna operacionale, transaksionet e 
rëndësishme, pasqyra financiare tremujore krahasuar me vitin paraprak  dhe aktivitetin e 
zyrës ligjore dhe rastet e padive në gjykatë.  
Auditimi i Pasqyrave Financiare- Auditimi i pasqyrave financiare per vitin 2021,është kryer 
nga Zyra Kombëtare e Auditimit konform  Ligjeve aktuale në fuqi auditimi ka përfunduar  
sipas afatit të përcaktuar duke u bazuar në këtë Bordi i Drejtorëve më  04.08.2021, ka 
miratuar  Raportin e Zyrës Kombëtare të Auditimit  dhe pasqyrat  e përgaditura  në 
përputhje me Standardet  Ndërkombëtare  të Raportimit  Finansiar për  vitin 2020. 
 
Raporti i Zyrës Kombëtare të Auditimit për KRU “Hidromorava”Sh.A.Gjilan për vitin 2020 jep 
opinion të kundërt për pasqyrat financiare vjetore. 
 
Baza për opinion e dhënë nga auditorët ” Sipas opinionit, për shkak të efekteve të çështjes së 
përshkruar në paragrafin “Baza për opinion të kundërt”, pasqyrat financiare të 
bashkangjitura nuk paraqesin një pamje të drejtë dhe të vërtetë të pozitës financiare të 
Hidromoravës deri më 31.12.2020, të performancës së saj financiare , si dhe rrjedhës së 
parasë së gatshme për vitin 2020, në përputhje me standardet ndërkombëtare të raportimit 
financiar (SNFR) 
Raporti i  Tre mujorit të Dytë për vitin 2021 i punës së Bordit të Drejtorëve dhe Ekzekutivit 
është  aprovuar  në mbledhjen e Bordit të Drejtorëve  të mbajtur më 31.08.2021, si dhe 
Raporti i  Tre mujorit të Tretë  për vitin 2021 i punës së Bordit të Drejtorëve dhe Ekzekutivit 
që është aprovuar në mbledhjen e Bordit të Drejtorëve të mbajtur më 30.11.2020, ku janë 
dhënë  shpjegimet  e  aktiviteteve të ndërmarrjes në fushën operacionale, aktivitetet 
investuese, arritjet e të gjitha departamenteve, njësive të biznesit dhe ndryshimet/zhvillimet 
në strukturën organizative, të dhëna operacionale, transaksionet e rëndësishme, pasqyra 
financiare tremujore krahasuar me vitin paraprak  dhe aktivitetin e zyrës ligjore dhe rastet e 
padive në gjykatë.  
Plani i Biznesit 2022-2024  -është  miratuar  në mbledhjen e Bordit të Drejtorëve  të mbajtur 
më 29.10.2021, dhe paraqesin objektiva të kjarta dhe  është një dokument përmbledhës i 
përbërë nga tri njësitë e biznesit me argumentimet përkatëse. 
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Shënim: Raporti Vjetor dhe  Raportet tre-mujore  në formë  të informatës i janë dërguar 
edhe kryetarëve të Komunës së Gjilanit, Kamenicës dhe Vitisë , pasi që në këto komuna  
kompania jonë ushtron  veprimtarinë  e saj  dhe e tërë kjo  konform nenit 31 paragrafi 6 i 
Ndryshimi  dhe plotësimi dhe  Ligjit  nr.03/L-087 për Ndërmarrjet Publike  nr.04/L-111 . 
 
2.6.Ngjarjet të cilat  ndikojnë në të ardhmën e ndërrmarjes  

Ajo që është më e rëndësishme për të ardhmen e ndërmarrjes aktualisht është që, 
ndërmarrja të vazhdojë të monitorohet nga qendra përmes Bordit të Drejtorëve për të 
vazhduar një qeverisje e mirë . Kjo nënkupton një kontinuitet në qeverisje me së paku 50% të 
stafit menaxhues të tanishëm , sepse mendojmë që është arritur një performancë pozitive në 
krahasim me vitet e mëhershme , por gjithmonë duke ditur që nuk ka vënd për vetëkënaqësi 
në këtë drejtim. 

2.7.Një pasqyrë e të priturave për vitin e ardhshëm 
 

a) Shtimi i kapaciteteve të ujit  

b) Rritja e inkasimit  

c) Zvoglimi i humbjeve të ujit  

d) Rritja e Faturimit  

e) Eliminimi i faturimeve dhe pagesave paushalle  

f) Faturimi i punëve që kryhen nga kompania për palët e treta  

g) Arritja e caqeve në Planin e Biznesit  

2.8. Informacionet lidhur me kapitalin dhe dividentën  

Në pasqyrat financiare shihet se edhe përkundër rritjes së rezultatit operativ, para 
zhvleftësimit, kompania afaron me fitim , kështu që Humbja është- 36,350.00€. 

2.9.Kredite e rendesishme te nenshkruara apo paguara gjate vitit (nuk ka). 
 

2.9.Kredite e rendesishme te nenshkruara apo paguara gjate vitit (nuk ka). 
 
2.10. Investime te rëndësishme gjatë vitit  kemi pasur  në vlerë prej 73,188   euro- Investime 
ne vijim  rehabilitim te rrjetit , pompa, kompjutera, inventor , kamera ,laptopa , paisje per 
zyre, gypa etj) ne vlere prej 23,447 euro .  
2.11.Dividendet e paguara gjate vitit( nuk ka ) 
 
2.12. Të dhëna për drejtorët jo-ekzekutiv 
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2.12.1. Emrat e drejtoreve te bordit te drejtoreve, duke perfshire kompensimet, shpenzimet dhe pagesat 
per sherbimet e ndërmarrjes . 

 
Në mbështetjetë nenit 92. Paragrafi (4) të Kushtetutës së Republikës së Kosovës,të nenit 15. 
Të Ligjit mbi Ndërmarrjet Publike, si dhe të nenit 4. Paragrafi (3) të Rregullores së Punës të 
Qeverisë së Kosovës nr.01/2007,Qeveria e Kosovës pas një procedure të hapur, transparente 
dhe konkuruese, eksluzivisht në bazë të meritave, për KRU “Hidromorava”Sh.A.-Gjilan më 
datë 30.10.2015 merr vendimin nr.12/56 mbi formimin e Bordit të Drejtorëve në këtë 
përbërje: 
 

- Znj. Elhame Shefkiu - Kryesuese e  Bordit të Drejtorëve  

- Z. Ali Arifi - Kryesues i Komisionit të Auditimit 

- Z. Avdyl Hasani-Anëtar i Bordit të Drejtorëve  

- Z. Xheladin Zenuni - Anëtar i Bordit të Drejtorëve 

- Z. Xhemajl Aliu - Anëtar i Bordit të Drejtorëve 

- Znj. Ariana Pireva - Anëtare e Bordit të Drejtorëve 

Në KRU “Hidromorava”SH.A  kompenzimet për Drejtorët, që nga fillimi i emërimit të BD e deri 

me raportimin , është bërë konform Vendimit Nr.12/56 datë: 30.10.2015 - Mbi lartësinë e 

kompenzimit të anëtarëve të bordeve të ndermarrjeve publike qendrore sipas kategorizimit të 

vendosur nga Akcionari- Qeveria e Kosoves . 

 

 

Nr. Emri e Mbiemri 
 

Pozita            Kompenzimi  

BD KA   

1. Elhame Shefkiu Kryesuese e Bordit te Drejtoreve  450 €   

2. Ali Arifi  Kryesues i Komitetit te Auditimit 320 € 110€ 430€ 

3. Avdyl Hasani Anetar I Bordit te Drejtoreve 320 € 80€ 400 € 

4. Xheladin Zenuni Anetar I Bordit te Drejtoreve 320 € 80 € 400 € 

5. Xhemajl Aliu Anetar I Bordit te Drejtoreve  320 €   

6. Ariana Pireva  Anetaree Bordit te Drejtoreve  320 €   

 

2.12.2. Numrin e takimeve të bordit gjatë vitit dhe numrin e pjesëmarrjes së drejtorëve në takimet 
e Bordit 

Gjatë vitit 2021, me qëllim  të përmbushjes së misionit dhe kryerjes së detyrave të tij në mënyrë sa më 
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efikase ,Bordi i Drejtorëvegjatë kësaj periudhe ka mbajtur dymbëdhjetë (12) mbledhje të 

rregullta.Pjesëmarrja e Drejtorëve ka qënë gjithmonë e plotë  sepse paraprakisht para 
caktimit të mbledhjeve ka pasur dakordim të plotë për kohën e mbajtjes së tyre.  

 

2.12.3.Komitetet e bordit, perberjen e tyre dhe numrin e takimeve te mbajtura 
 
Nëmbështetjetënenit24tëLigjit mbiNdërmarrjetPublike,Qeveria e Kosovës përmes Ministrise 
së Zhvillimit Ekonomik për KRU “Hidromorava”Sh.A.-Gjilan, me Vendimin e saj nr. 2767 të 
dt.23.11.2015e cakton Komisionine Auditimit në kuadër të BordittëDrejtorëvenëpërbërje 
prej: 
 

• Z.Ali Arifi - kryesues   

• z.Avdyl Hasani- anëtar  

• z.Xheladin Zenuni - anëtar . 
 

Bordi i Drejtoreve në KRU” Hidromorava”  e ka të funksionalizuar  vetem Komisionin e auditimit i 

cili gjatë vitit 2021 ka  mbajtur katër  (4)  mbledhje të rregullta  , gjatë të cilave janë  shqyrtuar  

qështje thelbësore të afarizmit të kompanisë para  shqyrtimit dhe miratimit  në Bord të Drejtorëve . 
Ndërsa komitete  të tjera , qoftë të përkohshme apo të përhershme nuk janë themeluar për shkak 
se Bordi i Drejtorëve nuk ka  pasur të nevojshme  t’i ketë komisione tjera. 

 

2.12.4. Raportimet të cilat janë të nevojshme për aksionarin 

2.12.5.Sponzorimet dhe donacionet gjatë vitit 2021 

Kompania gjate vitit 2021 ka vazhduar të mbeshtetet me financimin e projketeve qe kane 
qene dhe kane vazhduar ne vitin 2021   në vlerë prej 21 191 EUR nga  Komuna e Gjilanit. 

  

2.12.6. Raportimet sipas Ligjit mbi Ndërrmarjet Publike  

2.13.Struktura organizative e KRU’’Hidromorava’’Sh.A. 
 
Një prej faktorëve që esencialisht ndikon në performancën dhe zhvillimin efikas të 
kompanisë është  potenciali njerëzorqë është  resursimëmeritornëmenaxhimine veprimtarisë 
me plotpërgjegjësinë përmbushjeneqëllimit në drejtimtë  funksionimit të kompanisë. 
KRU“Hidromorava” Sh. A ka përgatitur strukturën  organizative  e cila përputhet me 
strategjinë zhvillimore sepse rolet dhe përgjegjësitë janë të specifikuara mirë. Struktura  e 
përgatitur ka prodhuar efikasitet në perspektivën e menaxhimit të kompanisë.  
Prandaj , gjatë periudhës raportuese për vitin 2021 Menaxhmenti i KRU “Hidromorava”-sha 

Gjilan, nuk ka pasur asnjë rast të rekrutimit  të punëtorëve të plotësimit të stafit e as 

angazhimit te punëtorëve me kontratë mbi vepër.  
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Gjatë kësaj periudhe raportuese në KRU “Hidromorava”-sha në Gjilan, punëtorëve Hesat 

Pira, Azem Lakna,Kujtim Ahmeti, Abdulla Kurteshi të njejtëve i është  ndërprerë Kontrata e 

Punës pasi që të punësuarit kanë mbushur moshën e pensionit prej 65 vjeç, konform nenit 

67.të Ligjit të Punës në Kosovë.    

Kështu që aktualisht  KRU” Hidromorava” Sh.A  operon me 155 punëtorë në regjion në  

Gjilan  118, Viti  20   dhe Kamenicë  17  punëtorë i ndarë në shërbimin Administrativ, 

Finansiar  dhe Teknik. 

 

 KRU”Hidromorava Sh.A. ka  këtë  strukturë  të të punësuarve: 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
     Fig.1 Struktura nëpër njësi 

 
Nga figura e mësipërme kuptohet se nga të punësuarit e teresishem 118 ose 73% e 
punëtorëve janë në Gjilan, 20 ose 14% punëtorë në njësinë e Vitisë ,dhe 17 ose 13% e 
punëtorëve janë përfshirë në njësinë e Kamenicës. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.2. Struktura Gjinore 
 

Nga figura e mësipërme kuptohet se nga të punësuarit e terësishëm 131 ose 85,63 % e 
punëtorëve janë meshkuj dhe 24 ose 14,37% e punetoreve jane femra.Kjo strukturë në të 
ardhmen mendohet të ndryshohet në të mirë të rritjes së të punësuarëve të gjinisë femrore. 
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13.% 0%
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Fig. 3. Struktura e kualifikimit shkollor 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

Figura  e mësiperme jep strukturën e të punësuarve sipas përgaditjes shkollore. Nga numri i 
tërësishëm, 17 ose 11.12 % e punësuarve kanë përgaditje të lartë superiore, 20 ose 5.88  % 
kanë pregaditje Bachellor dhe shkollë të lartë ,93 ose 56.86 % e të punësuarve kanë 
përgaditje të mesme shkollore, dhe  29 ose 26,14 % e të punësuarve  kanë përgaditje të ulët 
shkollore.  

 
2.14. Nivelet e aftësisë dhe programet e trajnimit  
 
Riorganizimi i punës, transferimi i punëtorëve në shërbime të planifikuara, ndryshimet e 
vazhdueshme strukturore që kanë si synim fleksibilitet më të madh në punë dhe përshtatje 
me mjedisin e punës janë treguesit kryesor që trajnimi dhe zhvillimi stafit të jetë një proces I 
vazhdueshëm me ndikim pozitiv në rritjen e efikasitetit të kompanisë së KRU “Hidromorava” 
SH.A. përmes këtij procesi synohet të arrihet një përmirësim e aftësive dhe një kualifikim  
profesional i punëtorëve, sepse çdo punë ka specifikat e veta. 
Nevojat e trajnimeve janë evidente si në menaxhment  ashtu edhe në sektorët financiar, 
teknik dhe   administrativ ku  trajnimi është i nevojshëm  për njohjen e rregullativit ne fuqi  
me qëllim që të mos bien ndesh me  Ligjin. 
 
2.15.Një përmbledhje të të gjitha procedurave gjyqësore ose të arbitrazhit 
 të pambaruar ose të kërcënuara, ose që mund të përfshijnë NP-në;  
 
2.15.1. Me datë 02.02.2021 nga Gjykata Themelore në Gjilan-departamenti i 
përgjithshëm,Divizioni Penal,është pranuar Aktgjykimi P.nr. 964/19 i dt. 26.10.2021 me të 
cilën i pandehuri Sadri Fetinci nga Gjilani, është shpallur fajtor për kryerjen e veprës penale 
vjedhje e shërbimeve nga neni 314 par. 6. Lidhur me nenin 1 të Kodit Penal të Republikës së 
Kosovës. 
2.15.2.. Me datë 02.02.2021 nga Gjykata Themelore në Gjilan-departamenti i Përgjithshëm 
–Divizioni Penal,është pranuar Aktgjykimi P.nr. 1054/2020 i dt. 20.01.2021 me të cilën i 
pandehuri Shkëlzen Gashi nga Gjilani, është shpallur fajtor për kryerjen e veprës penale 

0.00% 11.12%
5.88%

56.86%

26.14%

Pergaditja sipas kualifikimit

Pergaditje
superiore

Bachelor -
Shkolle e
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vjedhje nga neni 313. Paragrafi 1. Lidhur me nenin 77. Të Kodit Penal të Republikës së 
Kosovës. 
2.15.3. Me datë 11.02.2021 nga Gjykata Themelore në Gjilan,Departamenti i Përgjithshëm, 
është pranuar  Aktvendimi  CPK nr.185/19  dt. 24.12.2020, me të cilin i është  refuzuar 
prapësimi i debitorit Bashkim Nexhipi nga Gjilani, ndërsa mbetet në fuqi urdhëri  
përmbarimor i përmbaruesit privat P.nr.305/19 i dt.28.06.2019 për shkak të borxhit të 
debitorit në lartësi prej 1.540,14 €. 
2.15.4. Me datë 11.02.2021 nga Gjykata Themelore në Gjilan , është pranuar AktgjykimiC.nr. 
472/2016  i dt. 11.01.2021,me të cilin i është  refuzuar si e pa bazuar kërkespadia e 
paditësve Naime Sylaj, Driton Sylaj, Ardita Dërvodeli për shkak të borxhit në shumë prej 
1.045,40 €. 
2.15.5. Me datë 23.02.2021 nga Gjykata e Apelit të Kosovës në Prishtinë, me Aktvendimin 
Ac.nr.2750/2020 të dt. 28.01.2021, i  është refuzuar si e pa bazuar ankesa e debitorit Jakup 
Stublla nga Gjilani, ndërsa Aktvendimin e Gjykatës Themelore në Gjilan CPK.nr. 171/18 , 
P.nr.661/18 i datës 10.03.2020 Vërtetohet,për shkak të borxhit në shumë prej 2.110,44 €. 
2.15.6. Me datë 04.03.2021 nga Gjykata Themelore në Gjilan,Departamenti i Përgjithshëm, 
është pranuar  Aktvendimi  CPK nr.193/19i dt. 24.12.2020, me të cilin i është  refuzuar 
prapësimi i debitorit N.T.P.” I-Bimi”-Gjilan, ndërsa mbetet në fuqi urdhëri  përmbarimor i 
përmbaruesit privat P.nr.848/18 i dt. 26.12.2018 për shkak të borxhit të debitorit në lartësi 
prej 556,25 €. 
2.15.6. Me datë 25.03.2021 nga Gjykata Themelore në Gjilan,Departamenti i Përgjithshëm, 
është pranuar  Aktvendimi  CPK nr.261/19 i dt. 16.03.2021, me të cilin i është  refuzuar 
prapësimi i debitorit Isa Shurdhani nga Gjilani, ndërsa mbetet në fuqi urdhëri  përmbarimor i 
përmbaruesit privat P.nr.532/19 i dt. 06.12.2019, për shkak të borxhit të debitorit, në lartësi 
prej 1.026,17 € . 
2.15.7. Me datë 23.02.2021 nga Gjykata e Apelit të Kosovës në Prishtinë, me Aktvendimin 
Ac.nr.5232/2020 të dt. 25.02.2021, i  është refuzuar si e pa bazuar ankesa e debitorit Kujtim 
Syla nga Gjilani nga Gjilani, ndërsa Aktvendimin e Gjykatës Themelore në Gjilan CPK.nr. 
187/19 , i datës 06.04.2020 Vërtetohet,për shkak të borxhit të debitorit  në shumë prej 
1.111,01  €. 
2.15.8. Me datë 25.03.2021 nga Gjykata Themelore në Gjilan-departamenti i Përgjithshëm , 
Divizioni Civil, është pranuar Aktvendimi C.nr.1565/20 i dt. 04.03.2021, me të cilin i është 
hudh poshtë si e pa lejuar padia e paditësit Adem Mustafa nga Gjilani e paraqitur kundër të 
paditurës KRU “Hidromorava”-sha Gjilan, lidhur me parashkrimin e kërkesës në të holla.   
 
2.15.9. Me datë 352 të dt. 27.04.2021 nga Gjykata Themelore në Gjilan- dega në 
Kamenicë,është pranuar Aktgjykimi P.nr. 171/19 i dt. 12.04.2021 me të cilën i pandehuri 
Naim Demolli nga Kamenica, është shpallur fajtor për kryerjen e veprës penale ndotja e ujit 
të pijshëm nga neni 264. Paragrafi 2. lidhur me paragrafin 1. dhe 77. të Kodit Penal të 
Republikës së Kosovës  duke i shqiptuar dënim me gjobë (në të holla) në vlerë prej 1.000 
euro. 
2.15.10. Me datë 07.05.2021 nga Gjykata e Apelit e Kosovës në Prishtinë, është pranuar 
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Aktvendimi Ac.nr.2733/2020 i dt. 16.04.2021, me të cilën kjo gjykatë ka refuzuar si të pa 
bazuar ankesën e debitorit Xhemail Ramizi nga Gjilani, duke vërtetuar Aktvendimin e 
Gjykatës Themelore në Gjilan CPK nr.80/19 të dt. 12.03.2020, për shkak të borxhit 3.624,10 
euro. 
2.15.11. Me datë 31.05.2021nga Gjykata e Apelit e Kosovës në Prishtinë, është pranuar 
Aktvendimi Ac.nr.3351/2020 i dt. 28.04.2021, me të cilën kjo gjykatë ka refuzuar si të pa 
bazuar ankesën e debitorit Naser Maliqi nga Kamenica, duke vërtetuar Aktvendimin e 
Gjykatës Themelore në Gjilan –Dega në Kamenicë PPP nr.7/2020 të dt. 25.06.2020, për 
shkak të borxhit 1.542,85 €. 
2.15.12. Me datë 02.06.2021 nga Gjykata Themelore në Gjilan, është pranuar Aktvendimi 
për aprovimin e prapësimit të pjesshëm të debitorit Afrim Mehmeti nga Gjilani, me të cilën 
nga borxhi total prej 2.389,82, të njejtit i është parashkruar borxhi prej 2.109.39 €, ndërsa 
borxhi për pagesë ndaj kreditorit është në vlerë prej 280.49 €, kundër këtij Aktvendimi 
kreditori KRU “Hidromorava”-sha ka parashtruar Ankesë në Gjykatën e Apelit të Kosovës në 
Prishtinë.  
2.15.13. Me datë 09.06.2021 nga Gjykata Themelore në Gjilan,-Dega në Viti -Departamenti i 
Përgjithshëm, është pranuar  Aktvendimi  PPP nr.75/20 i dt. 31.05.2021, me të cilin hudhet 
poshtë si i pa lejuar prapësimi i debitorit Raif Emërllahu nga Vitia, duke mbetur në fuqi 
urdhëri i lejuar i përmbaruesit privat   P.nr. 362/2020  i dt.16.10.2020, për shkak të borxhit të 
debitorit, në lartësi prej 2.189.63 € që ka ndaj kreditorit KRU” Hidromorava”sha Gjilan.. 
2.15.14. Më datë 15.06.2021 nga Gjykata Themelore në Gjilan, është pranuar aktvendimi 
CPK.nr.168/2018 i dt. 08.06.2021, me të cilën i është refuzuar si pa bazuar prapësimi i 
debitorit Selim Abazi nga Gjilani duke mbetur në fuqi urdhëri për përmbarim i Përmbaruesit 
Privat P.nr. 657/18 i dt. 22.11.2018, për shkak të borxhit në vlerë prej 1243.92 €, që i ka 
debitori ndaj kreditorit KRU “Hidromorava”-sha Gjilan, kundër këtij Vendimi debitori ka 
ushtruar Ankesë ne Gjykaten e Apelit të Kosovës në Prishtinë. 
2.15.15. Me datë 25.03.2021 nga Gjykata Themelore në Gjilan-departamenti i Përgjithshëm 
, Divizioni Civil, është pranuar Aktvendimi C.nr.1565/20 i dt. 04.03.2021, me të cilin i është 
hudh poshtë si e pa lejuar padia e paditësit Adem Mustafa nga Gjilani e paraqitur kundër të 
paditurës KRU “Hidromorava”-sha Gjilan, lidhur me parashkrimin e kërkesës në të holla.   
2.15.16. Me datë15.06.2021 nga Gjykata e Apelit në Prishtinë , është pranuar Aktvendimi 
Ac.nr.4474/20 i dt. 17.05.2021 me të cilën është hudhë ankesa e debitorit Isah  Maloku nga 
Gjilani, e ushtruar kundër aktvendimit të Gjykatës Themelore në Gjilan CPK, nr. 106/18 i dt. 
04.08.2020 si e PA AFATËSHME, për shkak të borxhit prej 728.34 euro, që ka debitori ndaj 
kreditorit. 
2.15.17. Me datë 15.06.2021 nga Gjykata Themelore në Gjilan, është pranuar Aktgjykimi 
C.nr. 450/2021 i dt. 04.06.2021, me të cilën Refuzohet në terësi kërkespadia e paditësit-
punëtorit Metush Bajrami, me të cilën ka kërkuar që ta obligoj të paditurën KRU 
“Hidromorava”-sha Gjilan, të paguajë kompenzimin për shpërblimin jubilar në vlerë prej 
440.00 euro, kundër këtij aktgjykimi paditësi ka parashtruar Ankesë në Gjykatën e Apelit në 
Prishtinë. 
 



 

15 
 

2.15.18. Me datë 15.06.2021 nga Gjykata Themelore në Gjilan, është pranuar Aktgjykimi 
C.nr. 448/2021 i dt. 03.06.2021, me të cilën Refuzohet në terësi kërkespadia e paditësit-
punëtorit Sadik Kosumi, me të cilën ka kërkuar që ta obligoj të paditurën KRU 
“Hidromorava”-sha Gjilan, të paguajë kompenzimin për shpërblimin jubilar në vlerë prej 
957.00 euro, kundër këtij aktgjykimi paditësi ka parashtruar Ankesë në Gjykatën e Apelit në 
Prishtinë. 
2.15.19. Me datë 12.08.2021 nga Gjykata Themelore në Gjilan, është pranuar Aktvendimi 
CPK nr.13/18 dt. 23.07.2021 për aprovimin e pjesëshëm të prapësimit të debitorit Afrim 
Mehmeti nga Gjilani, me të cilën nga borxhi total prej 1,005.51 euro, të njejtit i është 
parashkruar borxhi prej 644,64 €, ndërsa borxhi për pagesë ndaj kreditorit është në vlerë 
prej 360,87 €, kundër këtij Aktvendimi kreditori KRU “Hidromorava”-sha ka parashtruar 
Ankesë në Gjykatën e Apelit të Kosovës në Prishtinë. 
2.15.20 .Më datë 12.08.2021 nga Gjykata Themelore në Gjilan, është pranuar aktvendimi 
CPK.nr.101/2021 i dt. 26.07.2021, me të cilën i është refuzuar si i pa bazuar prapësimi i 
debitorit Zyrafete Jashari nga Gjilani duke mbetur në fuqi urdhëri për përmbarim i 
Përmbaruesit Privat P.nr. 324/18 i dt. 28.06.2018, për shkak të borxhit në vlerë prej 702,77 
€, që i ka debitori ndaj kreditorit KRU “Hidromorava”-sha Gjilan, kundër këtij Vendimi 
debitori ka ushtruar Ankesë ne Gjykaten e Apelit të Kosovës në Prishtinë. 
2.15.21. Më datë 12.08.2021 nga Gjykata Themelore në Gjilan, është pranuar aktvendimi 
CPK.nr.209/19 i dt. 25.06.2021, me të cilën i është refuzuar si  i pa bazuar prapësimi i 
debitorit Isuf Mehmeti nga Gjilani duke mbetur në fuqi urdhëri për përmbarim i 
Përmbaruesit Privat P.nr. 315/18 i dt. 28.06.2018, për shkak të borxhit në vlerë prej 1,457.06 
€, që i ka debitori ndaj kreditorit KRU “Hidromorava”-sha Gjilan, kundër këtij aktvendimi 
debitori ka ushtruar Ankesë ne Gjykatën e Apelit të Kosovës në Prishtinë. 
2.15.22. Më datë 19.08.2021 nga Gjykata Themelore në Gjilan, është pranuar aktvendimi 
CPK.nr.121/19 i dt. 11.08.2021, me të cilën i është refuzuar si  i pa bazuar prapësimi i 
debitorit Rrahim Ismajli nga Gjilani duke mbetur në fuqi urdhëri për përmbarim i 
Përmbaruesit Privat P.nr. 47/18 i dt. 09.01.2018, për shkak të borxhit në vlerë prej 3,579,09 
€, që i ka debitori ndaj kreditorit KRU “Hidromorava”-sha Gjilan. 
2.15.23 Më datë 13.10.2021 nga Gjykata Themelore në Gjilan, është pranuar aktvendimi 
CPK.nr.123/2021 i dt. 11.10.2021, me të cilën i është refuzuar si i pa bazuar prapësimi i 
debitorit Rabit Fazliu nga f.Zhegër  duke mbetur në fuqi urdhëri për përmbarim i 
Përmbaruesit Privat P.nr. 165/21 i dt. 28.06.2021, për shkak të borxhit në vlerë prej 378.00 , 
që i ka debitori ndaj kreditorit KRU “Hidromorava”-sha Gjilan.  
2.15.24. Më datë 13.10.2021 nga Gjykata Themelore në Gjilan, është pranuar aktvendimi 
CPK.nr.19/2021 i dt. 20.08.2021, me të cilën i është refuzuar si i pa bazuar prapësimi i 
debitorit Sebush Emini nga Gjilani, trahëgimtar i të ndjerit Mehmet Emini,  duke mbetur në 
fuqi urdhëri për përmbarim i Përmbaruesit Privat P.nr. 45/2020 i dt. 22.01.2020, për shkak të 
borxhit në vlerë prej 3,520.56 €, që i ka debitori ndaj kreditorit KRU “Hidromorava”-sha 
Gjilan. 
 
12.15.25. Më datë 19.11.2021 nga Gjykata Themelore në Gjilan, është pranuar aktvendimi 
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CPK.nr.117/2021 i dt. 21.10.2021, me të cilën i është refuzuar si i pa bazuar prapësimi i 
debitorit Emin Osmani nga Gjilani,   duke mbetur në fuqi urdhëri për përmbarim i 
Përmbaruesit Privat P.nr. 141/2021 i dt. 22.06.2021, për shkak të borxhit në vlerë prej 
1,085.40 € , që i ka debitori ndaj kreditorit KRU “Hidromorava”-sha Gjilan. 
2.15.26. Më datë 19.11.2021 nga Gjykata Themelore në Gjilan, është pranuar aktvendimi 
CPK.nr.119/2021 i dt. 21.10.2021, me të cilën i është refuzuar si i pa bazuar prapësimi i 
debitorit Veli Sermaxhaj nga Gjilani,   duke mbetur në fuqi urdhëri për përmbarim i 
Përmbaruesit Privat P.nr. 243/2021 i dt. 29.06.2021, për shkak të borxhit në vlerë prej 
946.28 € , që i ka debitori ndaj kreditorit KRU “Hidromorava”-sha Gjilan. 
2.15.27. Me datë 21.12.2021 nga Gjykata Themelore në Gjilan, është pranuar Aktvendimi 
CPK nr.174/21 dt. 21.12.2021 për aprovimin e pjesëshëm të prapësimit të debitorit Bari 
Zahiri nga Gjilani, me të cilën nga borxhi total prej 2,190.50 euro, të njejtit i është 
parashkruar borxhi prej 2.006.26 €, ndërsa borxhi për pagesë ndaj kreditorit është në vlerë 
prej 184,24 €, kundër këtij Aktvendimi kreditori KRU “Hidromorava”-sha ka parashtruar 
Ankesë në Gjykatën e Apelit të Kosovës në Prishtinë. 
 
 
2.16. Një shqyrtim të performancës afariste dhe financiare gjatë vitit përkatës;  

• Paratë në arkë 487,825€ 

• Fitimi(humbja) -36,350€ 

• Ekuiteti aksionar, rezervat dhe detyrimet  janë 7146,937 € 

• Zhvleftësimi I mjeteve është bërë sipas kategorivete percaktuara me standadre të 
kontabilitetit 

 
 

3. RAPORTI I KRYESHEFIT EKZEKUTIV 

 
Raporti i Kryeshefit Ekzekutiv sa i përket periudhës  raportuese ndërlidhet  me  performancën  
aktuale financiare dhe operative, përshkrimin e arritjeve të caqeve të planit të biznesit të 
kompanisë rajonale të ujësjellësit “ Hidromorava” –sh.a. Gjilan. 
Pa dyshim, në këtë periudhë të raportimit sfida kryesore për kompaninë  ka qenë dhe mbetet 
rritja e inkasimit si dhe zvoglimi i ujit  të pafaturuar. Gjat kësaj periudhe edhe përkundër 
vështërsive të shumta  kemi patur angazhim së daljes në teren me ekipet e çkyqjes dhe është 
arritë një rezultat  në drejtim të inkasimit të borxheve përmes përmbaruesit privat duke 
vepruar konform procedurave të çkyqjes të përcaktuara me rregullat e kompanisë të cilat 
janë miratuar nga Bordi I Drejtorëve dhe në koordinim me Autoritetin Rregullator për 
Shërbimet e Ujit (ARRU). 
 
Shkalla e humbjeve të ujit si dhe shkalla e ulët e arkëtimit të faturave vazhdojnë të jenë pikat 
e dobëta të performancës dhe njëkohësisht pengesa kryesore për qëndrueshmërinë 
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financiare të kompanisë, performanca në këta dy tregues mbetet ende sfidë për kompaninë 
në zgjidhjen e këtyre problemeve, edhe përkundër faktit se ne kete periudhë raportuese jemi 
ballafaquar me përhapjen e  pandemisë COVID-2019. 
Nuk ka dyshim se reduktimi i humbjeve të ujit dhe ngritja e shkallës së arkëtimit janë sfida 
kryesore dhe si të tilla duhet të trajtohen si  prioritete kryesore  ku angazhimi ka qenë 
maksimalisht i ngritur në këtë drejtim me gjithë potencialin vetëm e vetëm që të dilet nga 
problemet e shfaqura  drejtë  zgjidhjes së tyre, duke u bazuar në Strategjinë për zvoglimin e 
humbjeve të ujit. 
Mirëpo edhe përkundër vështërsive lidhur me inkasimin që është brenga e jonë kryesore  me 
krijimin e  ekipeve të çkyqjes të angazhuar në çdo zonë si mekanizëm efikas për  adresimin e  
problemit të arkëtimit kemi patur ngritje të lehtë pozitive në këtë plan të cilin angazhim   
nuk e kemi ndërprerë jemi duke e vazhduar me ritëm të caktuar. 
Gjatë kësaj periudhe raportuese jemi fokusuar në një mbikqyrje më të madhe në të gjithë 
sektorët punues konform aktiviteteve të ushtruara si në leximin e rregullt të ujëmatësve që 
kemi mangësi, efikasitetin e shtuar në mirëmbajtjen e rrjetit të ujësjellësit, sigurimin dhe 
montimin e ujëmatësve për konsumatorët me paushall, në defektimin e rrjedhjeve etj. 
 
Brenga sfiduese për ne duke përfshirë njësitë operuese Gjilanin, Kamenicën dhe Vitinë është 
performanca e dobët e operimit për shkak të rritjes së shpenzimeve sidomos për njësinë e 
Kamenicës dhe Vitisë nga arsyea e reflektimit të mos zvoglimit të shpenzimeve, duke 
përjashtuar njësinë e Gjilanit e cila njësi ka trend pozitiv si në inkasim ashtu edhe në 
zvoglimin e shpenzimeve, tani shpenzimet e energjisë elektrike gjat sezonës së dimrit janë në 
rritje e sipër, mirëpo mbi këtë bazë ne nuk do të dorëzohemi fokusi do të jetë që të mos 
rriten shpenzimet kështu që nga Ekzekutivi  lypset angazhim edhe më i madh që këto dukuri  
të evitohen në të ardhmen për të mirën e kompanisë dhe shoqërisë në përgjithësi. 
Pra, i gjithë fokusi gjatë kësaj periudhe është bazuar në indikatorët e shprehur si në rritjen e 
inkasimit, zvoglimin e shpenzimeve, në zvoglimin e humbjeve të ujit, në leximin me kohë të 
ujëmatësve , në zvoglimin e numrit të konsumatorëve me takes fikse, paushallit dhe në 
aktivitete tjera.Pra, për kompaninë tonë sfiduese do të jetë transparenca, besueshmëria dhe 
partneriteti që njiherit kjo është edhe motoja e jonë. 
 
3.1. Aktivitetet kontaktuese dhe përfaqësuese kryesore 

 
Me qëllim të permbushjes së karakterit publik te kompanisë, menaxhmenti ka realizua një 
varg aktivitetesh te kontakteve me akter te jashtëm dhe komunal me ndikim ne afarizmin e 
kompanisë.  
 

➢ Kontaktet me organet e pushtetit lokal : 
 

Kryeshefi Ekzekutiv gjatë kësaj periudhe raportuese është takuar si me subjekte fizike dhe 
përfaqsues të subjekteve juridike duke i cekur ato me rëndësi për kompaninë si në vijim; 
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3.1.1. Takim pune me Drejtorin e Shërbimeve Publike të Komunës së Gjilanit, në lidhje me 
organizimin e punëve të sistemit të ujësjellësit për f.Bilinicë,Livoq të epërm, Vërbicë të 
Kmetocit. 
3.1.2. Takim pune me shtabin e emergjencës për Vërshime, ku jemi koordinuar me Drejtorin 
Komunal për mbrojtje dhe shpëtim dhe drejtorit tjera, duke e menaxhuar bashkarisht 
situatën e krijuar, vlerësimin e dëmëve e ka bërë komisioni komunal. 
3.1.3. Takimpune me Taskë-forcën për menaxhimin e thatësirës, ku kanë marrë pjesë të 
gjithë anëtarët e taskë-forcës, është analizuar situata pas të rreshurave të shiut duke 
përfshirë kuotën maksimale të nivelit të arritur në 30,30 m dhe është aktivizuar 
kapërderdhsja te Penda e Pëerlepnicës.Taska forca ka hequr gjendjen emergjente të 
thatësisë pasi që është stabilizuar furnizimi me ujë. 
3.1.4. Takim me Kryetarin e Komunës së Vitisë dhe përfaqsuesin e Dorsch-CDI në lidhje me 
finalizimin e punëve në rrjetin e ujësjellësit për zonat rurale të dy f.Sadovina, dy f.Sllatinave, 
Terstenik, Smirë, Vërban, Zhiti, Skifteraj, Beguncë dhe Kabash. 
3.1.5. Ndëgjim Publik me përfaqsuesit e Komunës së Gjilanit dhe pronarëve të parcelave në 
f.Uglarë, me rastin e ndërtimit të impiantit për trajtimin e ujërave të zeza. 
3.1.6. Takimpune me Kryetarin e Komunës së Vitisë dhe përfaqsuesin e Dorsch z.Allan Brown 
në lidhje me nënshkrimin e marrëveshjes për investime të përbashkëta në mes Komunës dhe 
Dorsch-it.Pas përfundimit të punimeve të rrjetit të ujësjellësit do të formohet komisioni nga 
KRU” Hidromorava” me ç’rast do të bëhet pranimi teknik dhe pas pranimit teknik 
Hidromorava do t’i merr në menaxhim.  
3.1.7. Takim me Nënkryetarin e Komunës së Kllokotit  dhe përfaqsuesin e CDI-së Astrit 
Vokshin në lidhje me vazhdimin e investimeve në Kllokot, ku Komuna e Kllokotit i ka obligim 
KEDS-it mbi 40.000 euro borxh, dhe ja kanë ndërprerë rrymën në stacionin e pompave. 
Nënkryetari i Komunës së Kllokotit u zotua që do t’i kryen obligimet ndaj KEDS-it, poashtu 
edhe përfaqsuesi i CDI-së u zotua se do të investojnë në rehabilitimin e rrjetit të ujësjellësit. 
3.1.8. Takim pune me Kryetarin e Komunës së Vitisë dhe përfaqsuesin e CDI-së në lidhje për 
marrjen e tri /3/ fshatrave në menaxhim  Skifteraj, Beguncë dhe Zhiti, të cilat nuk I kemi 
marrë në menaxhim pasi që akoma nuk është bërë pranimi teknik.  
 

 
➢ Kontaktet me organet e Pushtetit Qëndrorë dhe Shoqatat Rajonale: 

 

3.2.1. Takim me përfaqësuesit e Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor për 
organizimin e punëve me Bankën Botërore , lidhur me marrëveshjen e financimit “Nxitja dhe 
shfrytëzimi i mundësive për programin e sigurisë së ujërave”, programi “FLOËS” adresimi i 
bazës ujore me investime kapitale. 
3.2.2. Takim në Ministrinë e Ekonomisë ku kanë marrë pjesë tri /3/ ministri, Ministrja e 
Ekonomisë, Ministri i Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, Ministri i Mbrojtjes, pastaj Njësiti 
për monitorimin e ndërmarrjeve publike dhe shtatë /7/ kompanit regjionale të ujësjellësit 
lidhur me sigurisë së furnizimit me ujë nga KRU-të, mbulueshmëria me furnizim me ujë dhe 
rreth nevojave të reja për furnizim me ujë nga KRU-të.Gjatë këtij takimi unë ja kam dorëzuar 
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në kopje fizike projekt propozimet e KRU “Hidromorava”-sha për investime afatmesme dhe 
afatgjate  duke i njoftuar për gjendjen e furnizimit me ujë, mbulueshmërinë dhe nevojat të 
reja për furnizim me ujë. 
3.2.3. Takim në Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor lidhur me temën “Planifikimi 
i digave akumuluese dhe menaxhimi i ujërave në përgjithësi”, duke kërkuar që të investohet 
në studimin e fizibilitetit te “Shushtë” dhe te lumi ‘’Llapushnicë”, pastaj të bëhet hartimi i 
projektit dhe ekzekutimi i punëve për shkak se Komuna e Gjilanit çdo katër /4/ vite prej pas 
luftës nuk është bërë matja e digës te Penda e Përlepnicës ku duhet të bëhet matja e trupit 
të Pendës. 
3.2.4. Takim pune në FPU “Shkabaj” në KRU “Prishtina, me Këshillin ndërministror për ujëra, 
IKSHP, ARRU-ja, përfaqsuesi i Njësisë për monitorimin e ndërmarrjeve publike, Kryeshefat 
Ekzekutiv të shtatë kompanive ujore dhe përgjegjësat për kualitet të ujit, në këtë takim është 
diskutuar problemi i ujit të pijshëm që furnizohet nga sistemet publike të ujësjellësit dhe janë 
prezentuar gjetjet të IKSHP-së për rastin e Deçanit-mësimet e nxjerra dhe rekomandimet për 
KRU-të për sigurimin e cilësisë së ujit të pijshëm.  
3.2.5. Takim pune menaxhmenti i KRU”Hidromorava”-sha me përfaqsuesit e ARRU-së, lidhur 
me tarifat ku i kemi prezentuar të gjithë indikatorët që ndikojnë në rritjen e shpenzimeve e 
kemi ngrituar këtë çështje pasi që janë ngritur çmimet e artikujve po ashtu pritet të ngritet 
edhe çmimi i energjisë elektrike. 
 
 

➢ Kontaktet me donatorë: 
 
3.3.1. Takim pune me KFOR-in turk, në lidhje me furnizimin me ujë për pesë /5/ Komunat, 
Gjilan, Viti, Kamenicë, Ranillug, dhe Novo Bërd si dhe për gjendjen e pandemisë Covid-19 se 
si është menaxhuar furnizimi me ujë. Poashtuështë diskutuar për burimet e ujit pasi që kemi 
qenë në gjendje emergjente të thatësirës, i kam njoftuar edhe për menaxhimin e pandemisë 
covid-19 dhe gjendjen emergjente të thatësisë përkitazi me furnizimin me ujë.  
3.3.2. Takim me bankën Zhvillimore të Këshillit të Evropës, Bankën Evropiane për investime, 
përfaqsues nga Ministria e Financave dhe z.Adem Ahmetaj përfaqsues nga Ministria 
Ekonomisë, ku në këtë takim është diskutuar për investime në sektorin e ujit, ne kërkuam të 
investohet në studimin e fizibilitetit dhe ndërtimin e Pendës te “Shushtë” apo te 
“Llapushnica”, pas këtij takimi ja kemi dërguar projekt-propozimet për investime për te 
“Shushtë” dhe “”Llapushnicë”. 
3.3.3. Takim pune me të gjitha insitucionet për sektorin e ujit e organizuar nga Dorch/CDI, 
në lidhje me “Programin mbështetës për ujësjellës dhe kanalizime për zonat rurala – faza VI 
ku janë përfshirë mbrojtja e puseve në zonat rurale” nga vërshimet. 
3.3.4. Takim pune me Dorsch/CDI dhe komitetin drejtues lidhur me prezentimin e Raportit 
gjashtë mujor Janar-Qershor 2021 që ka të bëjë me programin mbështetës për ujësjellës dha 
kanalizime në zonat rurale –faza e gjashtë (VI) të RWSSP-VI. 
3.3.5. Takim me KFOR-in  Turk, lidhur me gjendjen e KRU “Hidromorava”-sha në përgjithësi; 
furnizimi me ujë, inkasimin, për projektet për shtimin e kapaciteteve të burimeve të ujit. 
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4. RAPORT PUNE I DEPARTAMENTIT FINANCIAR 

I.PASQYRA E POZITES FINANCIARE ME DATË 31.12.2021   
4.1 Pasqyrat Financiare – të hartuara në përputhshmëi me standardet ndërkombëtare të 
kontabilitetit. 

  

 

 

 

 

 
 

 Shënimi  2021 2020 

  € € 

PASURITË    

Pasurië afatshkurtra     

Paraja dhe ekuivalentët e parasë 1 487,825.00 598,330.00 

Llogaritë e arkëtueshme tregtare dhe të tjera  2 3,897,307.00 3,731,392.00 

Stoqet 3 302,835.00 445,527.00 

Pasuritë e tjera afatshkurtra   4 42,905.00 45,730.00 

Gjithësej pasuritë afatshkurtra    4,730,872.00 4,820,979.00 

Pasuritë afatgjata     

Prona, paisjet dhe impiantet 5 6,821,125.00 7,236,862.00 

Prona investuse    

Investimet ne vijim 6 1,275,964.00 1,221,636.00 

Pasuritë  e paprekshme 7 - - 

Pasurite e shtyra tatimore    

Pasurite e tjera afatgjata    

Gjithësej pasuritë afatshkurtra   8,097,089.00 8,458,497.00 

Gjithësoj pasuritë    12,827,961.00 13,279,476.00 

DETYRIMET DHE EKUITETI    

DETYRIMET    

Detyrimet afatshkurtra      

Llogaritë e pagueshme tregtare dhe të tjera 8 127,027.00 187,547.00 

Kreditë dhe huatë , pjesa afatskurter   -  -  

Tatimet e pagueshme aktuale              - 

Të hyrat e shtyra                - 

Provizionet afatshkurtra     
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Detyrimet  e tjera afatshkurtra  9 219,787.00 89,636,00 

Gjithësej detyrimet afatshkurtra  10 346,814.00 277,183.00 

    

Detyrimet afatgjata     

Kreditë dhe huatë , pjesa afatgjatë   -  -  

Provizionet afatgjata  -  -  

Detyrimet ndak lizingut pjesa afatgjatë    

Detyrimet nga e shtyra (grantet ) 11 5,334,213.00 5,504,333.00 

Detyrime tjera afatgjata   -                - 

Gjithësej detyrimet afatgjata   5,334,213.00 5,504,333.00 

     

Gjithësej detyrimet   5,681,027.00 5,781,516.00 

    

EKUITETI     

Kapitali aksionar 12 8,074,519.00 8,074,519.00 

Fitimet/ Humbjet e bartura  (927,585.00) (576,558.00) 

Rezervat e  tjera                                                                     - 

Gjithësej ekuiteti   7,146,934.00 7,497,961.00 

 

Gjithësej ekuiteti dhe detyrimet   12,827,961.00 13,279,476.00 
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Pasqyra e të ardhurave gjithëpërfshirëse 

 për vitin që përfundon më 31 Dhjetor 2021 

 Shënimi  2021 2020 

  € € 

 
Të hyrat  

13 2,234,763.00 2,005,287.00 

Kosto e shitjes  - - 

    

Fitimi /(humbja) bruto  2,234,763.00 2,005,287.00 

Te ardhurat tjera 14 375,943.00 302,633.00 

Shpenzimet e shpërndarjes(personelit) 15 (1,244,090.00) (1,279,983.00) 

Shpenzimet administrative(zhvlerësimit) 16 (608,605.00) (601,835.00) 

Shpenzimet tjera 17 (804,509.0) (598,748.00) 

    

Fitimi /(humbja) operative  (46,498.00) (172,646.00) 

Shpenzimet financiare 18 - (71,653.00) 

Të ardhurat financiare 19 10,148.00 321,897.00 

Fitimi /(humbja para tatimit 20 (36,350.00) 77,598.00 
    

Shpenzimet e tatimit ne fitim   - 

Fitimi /(humbja)i/ e vitit 21 (36,350.00) 77,598.00 

Të ardhurat tjera gjithëpërfshirëse    

Diferencat kembimore nga perkthimii pasqyrave 
financiare të operacioneve të huaja , neto nga tatimi  

   

Të ardhurat tjera gjithëpërfshirëse të vitit  - - 

Gjithësej të ardhurat /(humbjet )gjithëpërfshirëse të 
vitit 

 - - 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

23 
 

Pasqyra e ndryshimeve në ekuitet 

për vitin që përfundon më 31 Dhjetor 2021 

  Kapitali 
aksionar 

 Fitimet e 
mbajtura  

Rezervat e 
tjera  Gjithësej  

  €  €  €  € 
             
Gjendja më 1 Janar 
2020 

 8,074,519.00  
(639,712.00)  -  7,434,808.00 

    
     

Fitimi / ( Humbja ) I /e 
vitit  

 -  
77,598.00  -  77,598.00 

Diferencat nga 
përkthimet valutore 

 -  
-  -  - 

Dividentat   -  -  -  - 
Deponimet e kapitalit 
shtesë 

 -  
-  -  - 

Ndarje e rezervave  -  -  -  - 
  8,074,519.00  (562,114.00)  -  7,512,405.00 
Gjendja më 31 Dhjetor 
2020 

 8,074,519.00  
(562,114.00)  -  7,512,405.00 

    
     

Fitimi / ( Humbja ) I /e 
vitit  

 -  
(36,350.00)  -  (36,350.00) 

Diferencat nga 
përkthimet valutore 

 -  
-  -  

- 

Dividentat   -  -  -  - 

Deponimet e kapitalit 
shtesë 

 -  
-  -  

- 

Ndarje e rezervave  -  -  -  - 

Gjendja më 31 Dhjetor 
2020 

 8,074,519.00  
(598,464.00)  -  7,476,055.00 
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Pasqyra e rrjedhjes së parasë 

për vitin që përfundon më 31 dhjetor 2021 

 

     

 Shënimi  2021  2020 

  €  € 

Rrjedha e parasë nga aktivitetet operative     

Fitimi / (Humbja) i/e vitit  (36,350.00)  77,598.00 

Rregullimet për zërat jo në para të shpenzimeve dhe të 
hyrave    - 

Zhvlerësimi I pronës , paisjeve dhe impianteve 22 608,605.00  601,835.00 

Dëmtimi I pronës, paisjeve dhe impianteve    - 

Amortizimi I pasurive të paprekshme  23 -   

Ndryshimi I vlerës së pronës investuese   -  - 

Të ardhurat financiare  -  - 

Shpenzimet financiare   -  - 

( Fitimi ) humbja nga shitja e pronës , fabrikës dhe paisjeve  -  - 

Shpenzimet e tatimit në fitim   -  - 

      

        572,255.00  679,433.00 

Ndryshimet në pasuritë dhe detyrimet operative  -  - 

( Rritja )/ zvogëlim në llogartitë e arkëtueshme tregtare dhe 
të tjera 24 (168,970.00)  (299,742.00) 

(Rritja )/ zvogëlimi në stoqe 25 132,688.00  53,909.00 

(Rritja ) zvogëlimi në pasuritë e tjera  26 -  - 

Rritja /( zvogëlimi ) në llogarotë e pagueshme tregtare dhe të 
tjera 27 (58,540.00)  (127,241.00) 
Rritja /( zvogëlimi ) në detyrimet e  
tjera  28       (130,151.00)    (53,019.00) 

Rritja /( zvogelim ) detyrime ndaj granteve  (604,421.00)  27,216.00 

     
Tatimi në fitim I paguar   -  - 

Interesi I paguar  -  - 

     

Rrjedha neto e parasë nga aktivitetet operative   9,173.00  641,576.00 
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Rrjedha e parasë nga aktivitetet investuese      

Pagesat për blerjet e pronës , paisjeve dhe impianteve  29 (119,678.00)  (776,272.00) 

Arkëtimet për shitjen e pronës , paisjeve dhe impianteve  -  - 

Pagesat për blerjet e pasurive të paprekshme   -  - 

Arkëtimet për shitjen e pasurive të paprekshme   -  - 

Interesi I arkëtuar   -  - 

Divdentat e paguara   -  - 

     

Rrjedha neto e parasë nga aktivitetet investuese   (119,678.00)  (776,722.00) 

Rrjedha e parasë nga aktivitetet financuese      
Deponimet e kapitalit shtesë  -  - 

Dividentat e paguara   -  - 

Arkëtimet nga kreditë dhe huatë  -  - 

Ripagimi I kredive dhe huave  -  - 

Pagesat e lizingut financiare      

     

Rrjedha neto e parasë nga aktivitetet financuese                            -                       - 

     

Rritje /( zvoglëim ) neto I parsë dhe ekuivalentëve të parasë  (110,505.00)  (134,696.00) 

Paraja dhe ekuivalentët e parasë në fillim të vitit  598,330.00  733,026.00 

     

Paraja dhe ekuivalentët e parasë në fund të vitit   487,825.00  598,330.00 

     
 

 

4.2. Fitimi – Humbja e vitit 2021 

Gjithesej te ardhurat  2,619,854.00 

Gjithesej Shpenzimet  2,657,204.00 

Fitimi Humbja (36,350.00) 
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KRU.Hidromorava SH.A. 

Treguesit Operativ Viti 2021 

Prodhimi i ujit ne m3 7,801,252 

Faturimi i ujit (%) 51.76 

Arketimi i ujit (%) 91.88 

Uji i pafatururar (%) 48.23 

Testet e deshtuara (%) 1 

Konsumatore me Ujemates (%) 99.40 

Numri i Konsumatorve  37,486 

Numri i punetorve 153 

 
KRU.Hidromorava SH.A. 

Treg. Fin. (‘000€) Viti 2021 

Te Hyrat   2,619,854 

Shpenzimet   2,048,599 

Fitimi/Humbja Financiare      571,255   

Zhvlersimi dhe Amortizimi      608,605 

Borxhet e keqija( falura )   - 

Të ardhurat (humbjet) neto        (37,350) 

Paraja ne fund vitit       487,825    

Mjetet themelore                                        8,097,089 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. PROGRESI ME PLANIN E BIZNESIT dhe VITIN PARAPRAK 

 

5.1. Pasqyrate implementimittë planit të biznesit dhe raporti krahasues  

5.2. Performanca në raport me vitin paraprak 
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Tabela e treguesëve krahasues dhe e performancës 
 

  Indikatorët  Viti 2021 Viti 2020 
Trendi 
2021/2020 

Realizimi  
2021/2020 

Plani 
2021 

Realizimi 
I planit 
2021 

1 Prodhimi i ujit [m3] 
      

7,801,252  
        

6,704,295  
poz 116.32 7,710,000 101.18 

2 Faturimi [m3] 
      

4,038,272  
        

3,543,170  
poz 113.97 3,393,300 119.01 

3 Faturiminë [€] 
      

2,250,512  
        

1,991,465  
poz 113.00 2,254,218 99.84 

4 Arkëtiminë [€] 
      

2,067,758  
        

1,703,391  
poz 121.39 1,985,851 104.12 

5 Shkalla e arkëtimit [%] 
             

91.88  
                

85.58  
poz 107.36 88.09 104.30 

6 Shpenzimet [€] 
      

1,804,875 
        

1,839,607  
poz 98.11 1,939,000 93.82 

7 
Numri i kons të regjistruar 
(total) 

           
37,486  

              
36,985  

poz 101.35 38,000 98.64 

8 Numri i kons me ujëmatës 
           

34,459  
              

33,352  
poz 103.31 34,400 100.17 

9 Numri I kons me takes fikse  
           

16,161  
              

15,129  
neg 106.82 12,000 74.25 

10 Konsumatorë rinj  
             

1,301  
                

1,664  
neg 78.18 1,000 130.10 

11 Numri I faturave të lëshuara 
           

37,742  
              

33,553  
poz 112.48 34,500 113.34 

12 Numri I kons me paushall 
                 

183  
                   

201  
poz 91.04 100 183.00 

13 
Faturimi i ujit me ujëmatës 
[m3] 

      
4,028,124  

        
3,539,485  

poz 113.80 3,973,334 101.38 

14 
Proporcioni I kons. Me 
ujmatës [%] 

             
91.30  

                
99.40  

poz 91.85 95.71 95.39 

15 Të hyrat totale në  [€] 
      

2,069,863  
 1,703,391   poz 121.51 2,015,850 102.68 

16 Investimet vetanake  50,014 175,320 neg 28.52 205,000 24.40 

17   UPF në [%] -48.24 -47.15 neg 102.31       44.00 107.20 

18 Norma e Mbulimit të Punës 1.15 0.91 poz 125.89 1.03 111.65 

19 Kostoja për Njësi [€/m3] 0.23 0.29 poz 70.54 0.35 58.45 

20 
Efikasiteti I stafit ['000 
kons] 

4.08 4.13 poz 98.82 4.51 90.50 

21 
Shkalla e inkasimit në ujin e 
prodhuar [%] 

47.55 45.22 poz 105.15 43.37 109.64 
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5.3 .Prodhimi  I ujit në m3  

Prodhimi  I ujit në m3 për vitin  2020 ka qenë   6,704,295   m3, në vitin  2021 është arritur 
7,801,252 m3 , ndërsa është planifikuar 7,710,000 m3  , në krahasim me 2020 kemi rritje   
për16.36  % ndersa plani   është  arritur 101.18 %. 

 
Fig.3  Paraqitja grafike e prodhimit  te ujit në m3 , për vitin 2021 krahasuar me vitin    2020 dhe  plani për vitin   2021 

 

5.4.. Faturimi I ujit në m3  

Faturimi I ujit në m3 për  vitin 2020 ka qenë 3,543,170 m3, në vitin 2021  është arritur 
4,038,272 m3 , ndërsa është  planifikuar  3,393,300 m3  , në krahasim me 2020  kemi rritje    
prej 13.97  %,  .Plani  është permbushur 119.01 %.  

    

Fig.4  Paraqitja grafike e faturimi te ujit në m3 , për vitin 2021  krahasuar me vitin   2020 dhe  plani për vitin   2021 
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5.5. Faturimi I ujit ne € 

Faturimi I ujit ne € për vitin  2020 ka qenë  1,991,465 € , në vitin  2021 është arritur 2,250,512 €  , 
nëse krahasojmë me vitin paraprak kemi rritje   prej 13.90%, ndërsa është planifikuar viti 2021 per 
2,254,218  € ,  plani  është përmbush 99.84 % .  

 
 
Fig.5  Paraqitja grafike e faturimit në  euro , për  vitin 2021  krahasuar me vitin   2020 dhe plani per vitin   2021 

 
5.6. Arkëtimi  I ujit në € 
 

 Arkëtimi I ujit në  € për vitin   2020 ka qenë  1,703,391  € , në vitin   2021 është ngritur në 
2,067,758€, kemi rritje  për 21.39 % ndërsa është  planifikuar  viti  2021  për 1,985,851  €  
vetem nga shitja e ujit  dhe ,plani është përmbushur për 104.12% . 

 
 

 

Fig.6 Paraqitja grafikee arkëtimit të ujit në € , për vtin  2021  krahasuar me vitin 2020 , dhe plani 2021 
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5.7.Përqindja e arkëtimit  

Përqindja e arkëtimit të ujt  vitin 2020 ka qenë 85.58 % , në  vitin   2021 është  91.88 % , ndërsa 
është planifikuar viti 2021 të arrihet 88.09% nga faturimi , nëse krahasojme me periudhën e vitit 
paraprak kemi një rritje    prej 7.36 % , ndërsa  planin  e kemi permbushur për 104.30 %, . 

 

Fig.7 Paraqitja grafike e perqindjes se arketimit  ,  per vitin 2021  krahasuar me vitin 2020 , dhe plani  per  2021 

5.8. Shpenzimet në € 

Shpenzimet për vitin  2020  kanë qenë  1,839,607   €, ndërsa në  vitin  2021 janë ne ulje  1,804,875  
€ , krahasuar me periudhen paraprake kemi rritje 1.9 %  € . Plani është 1,939,000 €  dhe është 
përmbushur 82.31 %.  

 

Fig.8 Paraqitja grafike e shpenzimeve  në € , për vitin 2021 dhe krahasuar me vitin   2020 , dhe plani per vitin  2021 
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Kategoria e Shpenzimeve 
Realizuar v.2021 Realizuar v.2020 

Dif. 2021-

2020 

€ % € % €  

Shpenzimet e pagave 1,252,502.00 69.40 1,291,669.00 70.21 -39,167.00 

Shpenzimet e ernergjise  228,408.00 12.66 243,495.00 13.24 -15,087.00 

Shpenzimet e kemikaleve 38,140.00 2.11 38,228.00 2.08 -88.00 

Telefoni (fikes+mob.)tikon+internet 10,966.00 0.61 8,716.00 0.47 2,250.00 

Shpenze derivateve 40,261.00 2.23 30,795.00 1.67 9,466.00 

Mirembaj.automjeteve/ sigurime 21,505.00 1.19 23,291.00 1.27 -1,786.00 

Reprezentacioni 8,699.00 0.48 5,982.00 0.33 2,717.00 

Shpenzimet e rrjetit ujesjellsit & 

kanalizmit 
36,169.00 2.00 59,087.00 3.21 -22,918.00 

Arru& Shukos 25,173.00 1.39 33,334.00 1.81 -8,161.00 

Shpenzimet per taksë ujore MEA 9,954.00 0.55 8,197.00 0.45 1,757.00 

Shenzimet per analiza te ujit  16,353.00 0.91 14,980.00 0.81 1,373.00 

Shpenzimet e materialit admin. 9,722.00 0.54 7,122.00 0.39 2,600.00 

Shpenzime per mirembajtje te softëar-it 8,049.00 0.45 8,355.00 0.45 -306.00 

Shpenzime per mirembajtje te paisjeve, 

oborrit etj 
20,618.00 1.14 19,198.00 1.04 1,420.00 

Shpenzimet e provizionit bankar / 

IMF/permbarues  
16,704.00 0.93 10,501.00 0.57 6,203.00 

Shpenzime per udhetime zyrtare / 

konferenca/trajnime 
8,540.00 0.47 7,541.00 0.41 999.00 

Shpenzime per pune te kontraktuara  11,319.00 0.63 3,799.00 0.21 7,520.00 

Shpenzimet e qirase 11,500.00 0.64 12,209.00 0.66 -709.00 

Tjera 30,293.00 1.68 13,108.00 0.71 17,185.00 

Total 1,804,875.00 100 1,839,607.00 100 -34,732.00 

Provizionimi I borxheve te keqija dhe 

amortizimi  
608,605.00   695,150.00     

 Rregullimi i tatimeve nga kontrolla  per 
vitet 2014-2016 

244,110.00   20,233.00     

  2,657,204.00   2,554,990.00     
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5.9.  Konsumatorë të regjistruar  

Konsumatorë të regjistruar për vitin 2020  kemi pasur 36,985  ndersa në fund të vitit 2021 kemi 
arritur numrin prej 37,486 rritje kemi për 1.35 % ndërsa   viti është planifikuar 38,000 do të thotë 
që plani është permbushur për 98.64  % . 

 

Fig.9 Paraqitja grafike e numrit total të konsumatorëve , për vitin  2021 krahasuar me vitin 2020 , dhe plani për vitin  2021 

5.10 . Konsumatorë më ujëmatës  

Në  vitin 2020 kane qenë 33,352 konsumatorë me ujëmatës , në vitin   2021 është arritur numri në 
34,459, krahasuar me vitin paraprak kemi ngritje   për 3.31 % më tepër , ndërsa planin  e kemi 
permbushur 100.17  % . 

 

Fig.10 Paraqitja grafike e numrit të konsumatorëve me ujëmatës per vitin 2021  krahasuar me vitin 2020 , dhe plani  2021 
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5.11. Konsumatore me taksë  fikse 

Konsumatore me taksë fikse në vitin 2020  kanë qenë 15,129  ndërsa në vitin 2021 jane arritur 
15,161 .Sa I perket krahasimit me vitin paraprak ka nje trend të rritjes 0.21 % , ndersa është 
planifikuar të reduktohet në 12,000 dhe plani nuk është arritur sepse kane ndikuar shume shkaqe 
si : ndertimet e larta , mungesa e stafit per shkak te pandemise Covid 19 dhe hapja e puseve të 
reja si shkak I thatësise. 

 

Fig.11 Paraqitja grafike e numrit të konsumatorëve me takes fikse per vitin 2021  krahasuar me vitin   2020 , dhe plani  2021 

5.12.  Konsumatorë me paushall  

Në vitin 2020 konsumatorë me paushall kanë qenë 201 ndërsa në vitin 2021  janë ulur ne 183  per 
te cilet per shkaqe teknike nuk ka patur mundesi me u vendos ujemates . 

 

Fig.12. Paraqitja grafike e numrit të konsumatorëve me paushall   vitin 2021  krahasuar me vitin 2020 , dhe plani  2021 
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5.13.  Numri I faturave të lëshuara  

Në vitin 2020 fatura të  lëshuara l kanë qenë 33,553 ndërsa në vitin 2021 kemi arritur  në 37,742   
kosnumatorë , nëse e krahasojmë kemi rritje  për12.48  %. Plani është tejkaluar 109.39 %. 

 

Fig.11.3. Paraqitja grafike e numrit të faturave të lëshuara për vitin 2021 dhe   krahasimi  me vitin 2020 , dhe plani  2021 

5.14.  Numri I kosnumatorëve të rinj  

Konsumatorë të rinj per vitin 2020 kanë qenë 1,664 ndërsa në vitin 2021  kemi rritur numrin për 
1,301 , ndersa janë planifikuar 1,000 kosnumatore të rinj.  

 

Fig.14. Paraqitja grafike e numrit të konsumatorëve te rinj  per vitin 2021 krahasuar me vitin 2020 , dhe plani  2021 

 30,000

 32,000

 34,000

 36,000

 38,000

Viti 2020 Viti 2021 Plani 2021

33,553 

37,742 

34,500 

Fatura te leshuara 

 -

 500

 1,000

 1,500

 2,000

Viti 2020 Viti 2021 Plani 2021

1,664 
1,301 

1,000 

Konsumatore te rinj



 

35 
 

5.15. Faturimi I ujit me ujëmatës  

Faturimi I ujit me ujëmatës për vitin  2020 ka  qene  3,539,485  m3 ,  në vitin  2021 është ngritur 
4,028,124 m3, ka nje ngritje prej 13.8 % , plani  është 3,973,334 dhe  është përmbushur  101.37%. 

 

Fig.15 Paraqitja grafike e konsumatorëve me ujëmatës , për vitin 2020  krahasuar me vitin 2019 , dhe plani per vitin  2020 

 
Nga treguesit e arritur të performancës së vitit 2021 konkludojm se, kompania“Hidromorava” po 
konsolidon gjithnjë e më tepër  shërbimet dhe afarizmin e vet, por  gjate këtij viti ka patur 
performancë pozitive  krahas viteve të kaluar për shkak  të pandemisë por jo edhe aq sa duhet në 
arritjen e objektivave dhe strategjisë së kompanisë në parametrat si:  

(i) sasinë e ujit të prodhuar ,  
(ii) ne rritjen e faturave te leshuara , 
(iii) në rritjen e konsumatoreve nga komunat e reja ,  
(iv) permirësimin e normës së mbulesës,  

 

 Mosarritja pozitive e këtyre parametrave është rezultat i ndikimit te pandemise COVID 19 dhe si 
vazhdimësi e situatës me të cilën jem perballur me gjendjen e thatësisë, dhe mos rekrutimi i stafit per 
te cilët kompanija ka patur nevojë pasi qëështë zgjeruar zona e shërbimit . 
 
Ndërsa ka ngecë më prapa në realizimin e parametrave si:  

(i) në rritjen e ujit te faturuar  
(ii)  arritjen e normes se inkasimit  
(iii) ritjen e faturave të pa paguara,  
(iv) aritjen e planifikuar të konsumatorëve me ujëmatës,  
(v) ne uljen e shpenzimeve  
(vi) ujin e taskave fikse  

 
Mos arritja e këtyre parametrave te planifikuara kryesisht është ndikuar nga shume faktor  , si dhe 
vet financimi i kompanisë për blerjen e ujëmatësve gjë që shkakton shpenzime paraprake të 
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financimit,  zgjerimi i zones dhe marrje ne menaxhim e komunave te reja rurale qe ka ndikur ne 
tremujorin e katert dhe do te vazhdoj  gjate vitit 2021   pasi qe furzizimet jane kryesisht me pompim 
dhe kemi akoma rritje te shoenzimeve edhe me te medha. 
 
6. RAPORT PUNE I DEPARTAMENTIT TEKNIK  
 

6.1.Kapaciteti i prodhimit dhe furnizimi me uje ne zonen e sherbimit te KRU Hidromorava ne 

Gjilan 

Siq shihet edhe nga diagrami i nivelit relativ te ujit ne akumulacionin e Perlepnices, situata e 

burimeve te ujit gjate vitit 2021 ka qene me e mira ne 20 vitet e fundit. Per here te pare qe nga viti 

2000, komplet pjesa e pare e vitit, niveli i ujit ka qene ne kuoten maksimale qe eshte 30,20m.nga 

qershori  niveli i ujit ka filluar te bie dhe tani niveli relativ i ujit eshte 22,5m.   

 

 

Muajt /2021 Niveli I ujit ne liqe [m'] Vellimi m3 
vellimi I 

vdekur m3 

vellimi I mbetur 
per shfrytezim 

m3 

I 30.2 3,687,000.00 455,000.00 3,232,000.00 

II 30.2 3,687,000.00 455,000.00 3,232,000.00 

III 30.2 3,687,000.00 455,000.00 3,232,000.00 

IV 30.2 3,687,000.00 455,000.00 3,232,000.00 

V 30.2 3,687,000.00 455,000.00 3,232,000.00 
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VI 30.2 3,687,000.00 455,000.00 3,232,000.00 

VII 28.5 3,378,000.00 455,000.00 2,923,000.00 

VIII 27 3,068,000.00 455,000.00 2,613,000.00 

IX 26 2,862,000.00 455,000.00 2,407,000.00 

X 23 2,382,000.00 455,000.00 1,927,000.00 

XI 21.5 2,108,000.00 455,000.00 1,653,000.00 

XII 22.5 2,245,000.00 455,000.00 1,790,000.00 

 

Edhe ne burimet te tjera qe furnizohet Gjilani situate ka qene shume e mire perfshire Burimin Guri I 

Hoxhes, Burimi Baja si dhe Puset ne Velekince. Sipas raporteve te gjitha keto burime nuk eshte 

verejtur se kemi zvogelim te prodhimit te ujit ne burime per kete arsye edhe gjate gjithe vitit 2021 

nuk ka pas nevoje te shfrytezohen burimet alternative ne FSK dhe te Fidanishtja. 

 
Burimet e ujit, kapaciteti prodhimit 

 
TOTAL 

FPU Perle. dhe G. Hoxhes 4140089 

FPU Velekince (komulative) 1147644 

Baja*10 374390 

Pasjane (komulative) 38262 

Malisheva e Ulte 28320 

Malisheva e Eperme 6408 

Llovce 2202 

Doberqane*10 55080 

Zheger*10 176376 

Letnica- Viti 588600 

Pozhorani 312070 

Stac.  pomp. 1, Kamenice 184592 

Stac.  pomp. 2, Kamenice 130169 

Stac.  pomp. 3, Kamenice 53174 

Stac.  pomp. Bashqja, Kamenice 159446 

Koretin 58186 

Topanice 80530 

Kopernice& Kolloleq 20470 

Shipashnice e Ult 40130 

Karaqeve 38194 

Ranillug 62700 
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Ropotove 43130 

Boston, Qulkoc, Makresh 12960 

Koretisht& Pasjak 48130 

Prodhimi TOTAL m3/vit 7801252 

 

 

 

Situate e mire per sa I perket furnizimit dhe kapaciteteve te ujit ka qene edhe ne Njesin Opertative ne 

VITI, edhe  ne kete njesi sipas raporteve nuk ka pase zvogelim te kapaciteteve te ujit si ne FPU Letnice 

poashtu edhe ne Burimin e Pozhoranit. 

Situate jo e mire ka qene ne Njesin Operative te Kamenices, situate e furnizimit me uje eshte 

perkeqesuar gjate veres ku kan munguar edhe reshjet atmosferike ne zone dhe per pasoj Komuna e 

kamenices eshte perballur me redukime te ujiit. Per kete arsye edhe ne kete periudhe Kryetari I 

Kamenices kishte shpallur situate krize per ujin e pijes ne Komunen e Kamenices. Aktualisht situate 

eshte permiresuar per sa I perket kapaciteteve te ujit por edhe permiresimi I furnizimit me uje per 

Kamenicen.  

Nje situate jo e mire per sa I perket kapaciteteve te ujit eshte edhe ne sistemet rurale te gati gjithe 

zones se sherbimit qe mbulohet nga KRU Hidromorava. Shume sisteme te ujesjellesit te cilat 
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aktualisht menaxhohen nga KRU Hidromorava jane duke u perballur me probleme te furnizimit me 

uje si pasoj e zvogelimit te kapaciteteve te ujit ne puset qe shfrytezohen per uje te pijes. 

Zvogelim te dukshem te kapaciteteve te ujit jane verejtur ne keto sisteme te ujesjellesit  

1 Komuna e Novoberdes- Sistemi I ujesjellesit ne fshatin Koretisht dhe Pasjak, - Sistemi I ujesjellesit 

ne fshatin Boston, Tullar Qulkoc 

2. Komuna e Ranillugut- Sistemi I ujesjellesit ne fshatin  Ranillug, Sistemi I ujesjellesit ne fshatin  

Ropotove, 

3. Komuna e Kamenices- fshati Koretin, Sistemi I ujesjellesit ne fshatin  Karaqeve, 

4. Komuna e Gjilanit Doberqan dhe Sistemi I ujesjellesit ne fshatin  Malisheve. 

Me kalimin e kohes situate mund te veshtiresohet edhe me shume dhe se Kompania duhet qe ne 

bashkepunim edhe me komunat te mendoj per ndonje zgjidhje afatgjate te rritjes se kapaciteteve te 

ujit. 

6.2.Raporti i prodhimit te ujit dhe faturimit si dhe analiza e UPF-s 

 

Nga tabela e paraqitur gjate vitit 2021 jane prodhuar gjithesej 7,801,252.00 m3, derisa jane 

faturuar 4,038,203.00 m3 , nga ky raport prodhim/faturim shihet se UPF eshte 48.24%. Duke u 

bazuar ne Strategjin per zvogelimin e humbjeve te ujit per periudhen 2018-2022 KRU Hidromorava 

ka shenuar nje progres te mire per sa i perket zvogelimit te humbjeve te ujit duke u cilesuar njera 

nder kompanit mee te sukseshme per sa i perket progresit te arritur per 4 vite me radhe. 

2021 Prodhim Faturim UPF 

Gjilan 5968771 3113807 47.83 

Viti 900670 414352 54.00 

Kamenice 764891 441205 42.32 

Ranillug 105830 45573 56.94 

Novoberd 61090 23265 61.92 

Totali 7801252 4038203 48.24 

 



 

40 
 

 

6.3. Cilesia e Ujit ne zonen e sherbimit ne KRU Hidromorava ne Gjilan 

KRU Hidromorava vazhdon te beje furnizimin me uje per konsumatoret me uje me cilesi te 

pranueshme dhe sipas standardit.  Kontrolli i ujit ne te gjitha pikat prodhuese ashtu sikur edhe ne te 

kaluaren behet konforme U.A. 16/2012. Ne tabelen e me poshtme kemi testet e ujit te bera ne 

laporator te ndara sipas periudhave kohore. Risi gjate ketij viti eshte fillimi i operimit me laboratorin 

e ri i cili e ka lehtesuar shume ponen e mbajtjes se kontrollit te kualitetit te ujit ne zonen e sherbimit. 

Siq dihet Laboratori eshte ndertuar nga investimet vetanake te Kompanis, ka dy sektore ate kimiko- 

fizik dhe bakterologjik. Laboratori eshte ne fazen e akreditimit me mbeshtetjen Qeveris zvicerane dhe 

shpresojme se gjate vitit vijues do te kompletohet edhe akreditimi.  

TM-1 
2021 

Nr total i 
mostrave te 

trajtuara 

Nr i mostrave 
te realizuara 

Nr i mostrave 
te deshtuara 

Mostrat e 
realizuara ne 

% 

Mostrat e 
deshtuara ne 

% 

Janar 169 166 3 98.3 1,7 

Shkurt 181 177 4 97.8 2.2 

Mars 185 183 2 98.92 1.08 

Totali 535 526 9 98.4 1.6 

 

TM-2 
2021 

Nr total i 
mostrave te 

trajtuara 

Nr i mostrave 
te realizuara 

Nr i mostrave 
te deshtuara 

Mostrat e 
realizuara ne 

% 

Mostrat e 
deshtuara ne 

% 

Prill 198 190 6 97 3 
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Maj 186 184 3 98,4 1.6 

Qershor 197 193 3 98.5 1.5 

Totali 581 567 12 98 2 

 

TM-3 
2021 

Nr total i 
mostrave te 

trajtuara 

Nr i mostrave 
te realizuara 

Nr i mostrave 
te deshtuara 

Mostrat e 
realizuara ne 

% 

Mostrat e 
deshtuara ne 

% 

Korrik 187 187 0 100 0 

Gusht 214 208 6 97.2 2.8 

Shtator 217 214 3 98.7 1.3 

Totali 618 609 9            98.6 1.4 

 

TM-4 
2021 

Nr total i 
mostrave te 

trajtuara 

Nr i mostrave 
te realizuara 

Nr i mostrave 
te deshtuara 

Mostrat e 
realizuara ne 

% 

Mostrat e 
deshtuara ne 

% 

Tetor 234 229 5 97,9 2,1 

Nentor 233 229 4 98.3 1.7 

Dhjetor 296 284 12 95.5 4.5 

Totali 763 742 21 97.3 2.7 

 

Totali per 
2021 

Nr total i 
mostrave te 

trajtuara 

Nr i mostrave 
te realizuara 

Nr i mostrave 
te deshtuara 

Mostrat e 
realizuara ne 

% 

Mostrat e 
deshtuara ne 

% 

2495 2444 51 98 2.0 

 

Sipas rezultateve shihet se nga 2495 mostra vetem 51 nga to nuk i kan permbushur standardin e 

lejuar. Deshtimi i ketyre mostrave kryesisht kane qen ne kufij te lejushmeris si psh. Klori ne gjurme 

apo edhe turbullira (NTU) ne kufij te lejushmeris. Sipas informatave nga ky numer i mostrave te 

deshtuara nuk ka pase te tilla te cilat kane qene serioze dhe kane ndikuar drejtperdrejt ne 

nderprerjen e ujit. Mare ne pergjithesi vlera prej 2% eshte brenda kufijve te lejuar te percaktuar nga 

minimumi i standardeve te paracaktuar nga ARRU.  

  

 

 

6.4.Rrjeti i ujësjellësit dhe kanalizimit 

a / Mirembajtja e rrjetit te ujësjellësit. 

Gjate vitit 2021 nga ekipet e mirembajtjes se rrjetit te ujesjellesit jane kryer aktivitete te ndryshme 

rutine siq eshte mirembajtja e rregullt e sistemit te rrjetit te ujesjellesit e qe ka te beje me eliminimin 

e defekteve ne rrjetin primar te ujesjellesit poashtu edhe ne rrjetin sekundar perfshire edhe defeketet 

e paraqitura ne puseta te ujematesve. Me rritjen e zones se sherbimit dhe me shtimin e numrit te 
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konsumatoreve jane rritur edhe aktivitetet qe kane te bejne me mirembajtjen e rrjetit te ujesjellsit 

dhe kanalizimit. 

Ne tabelat e mëposhtme janë paraqitur defektet e paraqitura dhe te evituara gjate periudhave 

vjetoret te vitit 2021`. 

Numri i defekteve ne 
rrjet te ujësjellësit TM-
1, 2021 

Janar Shkurt Mars 

Te 
lajmruara 

Te 
evituara 

Te 
lajmruara 

Te 
evituara 

Te 
lajmruara 

Te 
evituara 

Deri ne DN-63 mm 40 40 38 38 27 27 

DN 63- 400 mm 0 0 0 0 0 0 

TOTALI: 40 40 38 38 27 27 

Numri i defekteve ne 
rrjet te ujësjellësit TM-
2, 2021 

Prill Maj Qershor 

Te 
lajmruara 

Te 
evituara 

Te 
lajmruara 

Te 
evituara 

Te 
lajmruara 

Te 
evituara 

Deri ne DN-63 mm 19 19 43 43 52 52 

DN 63- 400 mm 0 0 0 0 2 2 

TOTALI: 19 19 43 43 54 54 

Numri i defekteve ne 
rrjet te ujësjellësit TM-
3, 2021 

Korrik  Gusht Shtator 

Te 
lajmruara 

Te 
evituara 

Te 
lajmruara 

Te 
evituara 

Te 
lajmruara 

Te 
evituara 

Deri ne DN-63 mm 46 46 72 72 47 47 

DN 63- 400 mm 3 3 2 2 0 0 

TOTALI: 49 49 74 74 47 47 

Numri i defekteve ne 
rrjet te ujësjellësit TM-
4, 2021 

Tetor Nentor Dhjetor 

Te 
lajmruara 

Te 
evituara 

Te 
lajmruara 

Te 
evituara 

Te 
lajmruara 

Te 
evituara 

Deri ne DN-63 mm 40 40 22 22 25 25 

DN 63- 400 mm 0 0 0 0 0 0 

TOTALI: 40 40 22 22 25 25 

 

b /. Mirembajtja e rrjetit i kanalizimit 

Mirembajtja e rrjrtit te kanalizimit gjate kesaj periudhe nje vjeqare eshte  realizuar me veshtiresi kur 

dihet se operimi dhe mirembajtja ka vazhduar te behet me makinerin te vjeteruar. Auto-citernat te 

cilat shfrytezohen per operim dhe mirembajtje te sistemit te kanalizimit  jane te vjetruara e per 

pasoje kane kosto te larte te  mirembajtjes. Edhe ne sektorin e mirembajtjes se kanalizimit ka pase 

investime, rehabilitime dhe intervenime ne rrjetin e kanalizimit. Ja disa aktivitete te rendesishme qe 

jane kryer brenda ketij viti. Eshte ne imteres te ceket se vet komuna e Gjilanit ne disa raste ka bere 



 

43 
 

investime ne ndertimin e rrjeteve te reja te kanalizimit me diametra te ndryshem. Keto investi,e kane 

ndodhur kryesisht ne rruget te cilat eshte bere asfaltimi apo ndertimi i trotuarve. Te gjitha keto 

projekte perpos ndertimit te rrjetit te kanalizimit qe eshte bere nga gypat e brinjezuar nga materiali 

PE jane ndertuar edhe pusetat sipas standardeve.  

 
Aktivitetet ne rrjetin e 
kanalizimit TM-1 ’2021 

Janar  Shkurt  Mars  

Te 
lajmruara 

Te 
evituara 

Te 
lajmruara 

Te 
evituara 

Te 
lajmruara 

Te 
evituara 

Debllokimet me cistern- 
kamion 

68 68 77 77 46 46 

Debllokimet me sajle dore 0 0 1 1 4 4 

TOTALI: 68 68 78 78 50 50 

 
Aktivitetet ne rrjetin e 
kanalizimit TM-2 ’2021 

PRILL MAJ QERSHOR 

Te 
lajmruara 

Te 
evituara 

Te 
lajmruara 

Te 
evituara 

Te 
lajmruara 

Te 
evituara 

Debllokimet me cistern- 
kamion 

27 27 60 60 74 74 

Debllokimet me sajle dore 4 4 9 9 3 3 

TOTALI: 31 31 69 69 77 77 

 
Aktivitetet ne rrjetin e 
kanalizimit TM-3 ’2021 

Korrik Gusht Shtator 

Te 
lajmruara 

Te 
evituara 

Te 
lajmruara 

Te 
evituara 

Te 
lajmruara 

Te 
evituara 

Debllokimet me cistern- 
kamion 

4 4 9 9 4 4 

Debllokimet me sajle dore 5 5 5 5 5 5 

TOTALI: 9 9 14 14 9 9 

 
Aktivitetet ne rrjetin e 
kanalizimit TM-4’ 2021 

Tetor Nentor Dhjetor 

Te 
lajmruara 

Te 
evituara 

Te 
lajmruara 

Te 
evituara 

Te 
lajmruara 

Te 
evituara 

Debllokimet me cistern- 
kamion 

37 37 18 18 40 40 

Debllokimet me sajle dore 2 2 5 5 3 3 

TOTALI: 39 39 23 23 43 43 

 

6.5.Investimet kapitale gjate vitit 2021 ne zonen e sherbimit te KRU Hidromorava 

 

Siç i permend me larte ne raport, viti 2021 karakterizohet si vit shume i veshtire per sa i perket afari zmit 

te kompanise e shkaktuar si pasoje e pandemis me Covid -19. Per shkak te mbylljes totale te vendit edhe 
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kompania jone eshte perballur me ulje te shkalles se inkasimit dhe te hyrave ne pergjithesi. Per kete arsye 

kompania me veteiniciative ka kerkuar pezullimin e perkoshem te disa projekteve te nderrimit te gypave 

te nisura gjate vitit 2021 te shtyhen per nje kohe me te pershtatshme si ne aspektin e siguris poashtu edhe 

ne ate financiare. Per kete kemi hasur bashkepunim edhe me kontraktorin dhe tek ne fund te vitit 2021 

keto projekte kane rifilluar. 

Poashtu edhe disa projekte qe kane te bejne me investimet e Bankes Boterore nuk jane zhvilluar me ritmin 

e duhur per shkak te mos procedimit ne qeveri e me pastaj mos- ratifikimit ne Kuvendin e Republikes se 

Kosoves. Shpresojme se gjte vitit vijues situata me Pandemin do te letesohet apo te kaloje plotesisht ne 

menyre qe te gjtha keto projekte te cilat kane rendesi strategjike per kompanin te mund te realizohen. 

 
7. RAPORT PUNE I  DEPARTAMENTIT  TE PROKURIMIT 
 

Raporti Vjetor per kontratat publike të nënshkruara për  vitin fiskal  2021 
(shumica e kontratve janë në realizim e siper) 

 

 Nr. 
rend 

 Emertimi i 
kontratve 

 Data e 
nenshkri
mit te 
kontratv
e 

 Vlera e 
parshiku
ar 

 Vlera e 
kontrates 

 Vlera e 
paguar 

 Emri i 
Kontraktore
it 

1 Mirembajtja e 
sisi.te   softverit  të 
faturimit 
,kantbilitetit dhe 
qeshtjeve tjera që 
lidhen me softver 

05.03.20
21 

30000 29,520.00 8347.6 IMB 
softver"shp
k 

2 Furnizim me 
Alumin sulfat 

18.03.20
21 

9000 9000.00 9000.0
0 

Trepqa"sh.
a 

3 Furnizim me 
satbiimente 
elektrike(pompa 
dhe  elektromotior 
dhe paisje tjera 
percjellese)Loto 1 

02.04.20
21 

20000 229.229.22(cmi
met indikative) 

12.509.
55 

Ejona"shpk 

4 Furniizm   me 
fraksione te zallit 
(rers) 

02.04.20
21 

6000 3198.00 2162.0
0 

Mazrekaj 
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5 Furnizim me 
kemikale(hipoklori
t 
natriumi,hipoklorit 
dhe klor gaz) 

06.04.20
21 

60000 59,810.00 31,795.
56 

NTSH"Avest
a" 

6 Sanimi ,menaxhimi 
dhe mirembajtja e 
sis.te ujesjellsit  ne 
lagjen Qameria-
Kamenice 

26.04.20
21 

30000 29,160.04 20,822.
50 

KNTSH"Teu
ta-M 

7 Ndertimi I rrjetit te 
ujesjellsit  per 
gjate rruges nga 
tuneli deri ne 
perfundim te 
rruges se 
Fsh.Pasjak-
Komuna e Gjilanit 

05.05.20
21 

80000 79,322.8 49857.
00 

KNTSH"Teu
ta-M 

8 Furnizim me GPS-
Ritender 

13.07.20
21 

3500 3470.00 3470.0
0 

DWH 
Kosova" 

9 Furnizim me 
elktromotor 30 
KW-Ritender 

20.08.20
21 

3000 2890.00 2890.0
0 

NPSH"Hiter
m EL 

10 Servisimi I 
Automjetve te 
KRU"Hidromorava
"sh.a -Gjilan 

11.10.20
21 

20000 32,220.00 1394.0
0 

Universal"s
hpk 

11 Furnizm me kubza 
te betonit 

11.10.20
21 

1800 1400.00 ska 
pagese 

NTSH"kops
ht Gimi" 

12 Furnizim me paisje 
dhe instalimi I tyre 

04.11.20
21 

2000 1990.00 1990.0
0 

Hiterm-el 

13 Furnizim me 
material 
Administrativ 

09.11.20
21 

16000 15940.50 1699.6
4 

Pika 
5A"shpk 

 

 
 
 
Blerjet  me procdurë  minimale : 100-1000  euro 



 

46 
 

 

 Nr.ren
d 

Emertimi i furnizimve/sherbimeve Data e 
blerjes 

Vlera e 
blerjeve 

Emertimi i 
Kontraktorve 

001 Furnizim me Elektromotor,hidraulik  08.01.2021 960 Linda |shpk 

002 Furnizim me stabilimente elektrike 
  

21.01.2021 500 NPSH Hiterm EL 

003 Furnizim me Internet 
  

22.01.2021 538.9 IPKO Gjilan 

004 Furnizim  me rroba pine te dimrit 25.01.2021 920 Stublla Tex 

005 Hartim per elaborat per shpronsim 
prone 

02.02.2021 400 Progeo cons”SHPK 

006 Sherbim te IT-s,programim softveri 02.02.2021 985.3 IMB-softwer 

007 Miremb.dhe serrvis I Automjetve 
  

03.02.2021 669.69 "AMU"shpk 

008 Furnizim me Elektromotor 03.02.2021 995 Linda |shpk 

009 Furnizim me rroba te punes   te 
Dimrit 

08.02.2021 720 Stublla Tex 

010 Furnizim me dru te djegëjes 
  

19.02.2021 570 B.I"Afrim Pajaziti 

011 Furnizim me printer  18.02.2021 767 Xito computers 

012 Furnizim me pjese te ujesjellsit 
  

19.02.2021 631 NTP "Xerrxa" 

013 Furnizim me kimikale 26.02.2021 731 Eramed”B.I 

014 Sherbime te It-s programim softveri                 01.03.2021 967.6 IMB-softwer 

015 Projekti per instalimin e gypave te 
Ujesjellsit 

03.03.2021 950 Meja 
Construction"shpk 

015/A Ndarja e kthines me muri nga 
knaufi dy shtresor dhe vendosja e 
deres nga PVC 

01.03.2021 750 NSHT"Art project: 
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16 Furnizim me Goma 09.03.2021 740 Tire Center"shpk 

17 Riparimi I karoseris dhe ngjyrosja e 
Automjetit 

08.03.2021 650 Fitim Morina B.I 

18 Furnizim me pjese te ujesjellsit 
  

09.03.2021 827.5 Helda "shpk 

19 Furtnizim me shtepiza dhe 
kompjuter 

11.03.2021 999.99 Led-com-ch 

20 Furnizim me elektromotor 16.03.2021 750 Hiterm-el 

21 Sherbime anketimi 08.03.2021 975 KVRL 

22 Furnizim me beton 18.03.2021 300 Gentriti"shpk 

23 Furnizim me gyp dhe pjese te 
ujsjellsit 

26.03.2021 877 Xerrxa:shpk 

24 Rregullim I pompave 22.04.2021 950 Vedat Bilalli"B.I 

25 Furnizim me frkasione te zallit 02.04.2021 859.78 Guri"shpk 

26 Furnizim, me gyp fi 90/10 bar 19.04.2021 875 Korodona "shpk 

27 Sherbime droni dhe 
postproduksioni 

21.04.2021 920 Dardania film 

28 Furnizim me kabllo elktrike 28.04.2021 940 Elektro ab"shpk 

29 Rregullimi I pompes dhe lidhses se 
pompes 

07.05.2021 600 Vedat Bilalli"B.I 

030 Furnizim me llaptop dhe pjese tjera 
te IT-s 

30.04.2021 985 Xito computers 

031 Furnizim me Elektromotor 18.05.2021 999 Hiterm-el 

032 Furnizim me Hidraulik 17.05.2021 990 NTP Linda 

033 Furnizim me kamera dhe montimi I 
tyre 

28.05.2021 995 Nas systerm"shpk 

034 Servisimi I Elektromotorit dhe 
servisimi I Pompes 

03.06.2021 990 Vedat Bilalli"B.I 

035 Furnizim me kimikale 07.06.2021 967.31 Elektro shpk 

036 Furnizim dhe punim I dritarve, 
shtyllave  te flamujve me material 
te hekurit 

15.06.2021 940 NPT"Loni Mali" 

037 Furniz.me dozues  dhe pjese tjera te 
dozimit              

17.06.2021 973.5 Insa 
vodoengniering 

038 Furnizim me pjese te Automjteve te 
renda 

22.06.2021 744 Re-Odak "shpk 
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039 Ndertimi I sisi.te ujesjellsit per FSH. 
Capare  Komuna e Gjilanit 

28.06.2021 980 Fron 
Construcion"shpk 

040 Riparimi I Autocisternes 05.07.2021 990 Osman Kqiku.B.I  

041 Furnizim me goma te Automjeteve 12.07.2021 981.6 Eurogoma"shpk 

042 Furnizim me Elektropmpe 4 KW 15.07.2021 995 Hiterm-el 

043 Furnizim me gyp te kanalizimit 16.07.2021 466.2 Fer Plast"NPT 

044 Furnizim me klime 19.07.2021 370 Labentina 
Hajredini B.I 

045 Furnizim me Dozues te klorit te 
lenget 

23.07.2021 349 Insa 
vodoengniering 

046 Furnizim dhe montim I pjeseve  per 
Automjete te renda 

26.07.2021 690 Osman Kqiku.B.I  

047 Punimi I kanalizimit fekal 26.07.2021 900 NNp:Bardhi 

048 Furnizim me elktrik dhe montimi I 
tyre 

28.07.2021 990 NTP"Dardania-S 

049 Hartimi I projektit ,shtimi I kapac.te 
ujit te pijes Fsh. Pogragje -Gjilan 

28.07.2021 970 Fron 
Construcion"shpk 

050 Furnizim me material administrativ 29.07.2021 683.13 Pika 5A"shpk 

051 Furnizim me pjese te Automjetve te 
renda dhe montimi I tyre 

30.07.2021 993 Autservis "Genti" 

052 Furnizim me pompe per dozim te 
klorit 

30.07.2021 770 Avesta "HUC 

053 Furnizim me pjese te ujesjellsit-
perseritje 

27.08.2021 978 NPT"Xerrxa" 

054 Furnizim me monitor,kabllo dhe 
instl.i tyre per sis. E kemarave 

06.09.2021 698 Nas systerm"shpk 

57 Sherbime te dezinfektimit 14.08.2021 849 Monuni"shpk 

056 Furnizim me pjese te ujesjellsit 04.10.2021 985 Linda |shpk 

58 Furnizim me material administrativ 04.10.2021 999.4 Pika 5A"shpk 

59 Furnizim me gyp 06.10.2021 840 Kuradona"shpk 

60 Furnizim me pjese te automjetve 
dhe vendosja e tryre 

13.10.2021 705 Rexha-s 

61 Furnizim me stabilimente elektrike 18.10.2021 758 Elektrosisitemi"shp
k 

62 Tabela komanduese 14.10.2021 675 Hiterm-el 

63 Furnizim me pjese te automjetve te 
renda dhe puna e dores 

21.10.2021 985 Autosalloni"Genti" 
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64 Furnizim me pjese te automjetve te 
renda (Eskavatori) I njesisie 
punuese Viti 

16.11.2020 946 Autosalloni"Genti" 

65 Furnizim me pjes ete IT-
s(printer,drum dhe tonera) 

02.11.2021 995 IMB-softwer 

66 Furnizim me pjese te ujesjellsit 17.11.2021 986.8 Xerrxa:shpk 

67 Furnizim me Ujematsa 17.11.2021 996 Infra grup"shpk 

68 Furnizim me reduktor 3/80 13.12.2021 767 NT"Makina" 

69 Rregullimi isisite/PLc dhe stac.i 
pompimit 

15.12.2021 850 Sensori: LLc 

70 Furnizim me 
axhenda,kalendara,kimika me 
mbishkrim 

28.12.2021 885 Pika 5A"shpk 

 
 
 
 
Kryeshefi  Ekzekutiv ,                                                               Kryesuesja e Bordit te Drejtoreve  , 
__________________                                                                  ______________________ 
/Muhamed Suliqi/                                                                              / Elhame Shefkiu/       
              


