




 Kompania Rajonale për Ujë dhe Kanalizim“Hidromorava”  SH.A 

                                Gjilan 

 

 

 

 

 

 
 

 

Raporti Vjetor për vitin 2018 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

     Mars, 2019 

  



 

1 
 

Përmbajtja 

 

A. Raporti i Bordit te Drejtoreve 

Hyrje......................................................................................................................................3 

1.Vizioni, objektivat dhe strategjitë kyqe......................................................................... 3  

2.Raporti i kryesuesit të Bordit të Drejtorëve...................................................................3 

  2.1.Aktivitetet dhe performanca e ndërmarrje.....................................................................3 

  2.2.Aktivitetet e ndërrmara gjatë vitit..................................................................................3 

  2.3.Mbledhja e Përgjithshme Vjetore e Aksionarit..............................................................3 

  2.4.Vendimet e Bordit të Drejtorëve....................................................................................4 

  2.5.Përmbushja e objektivave ligjore....................................................................................6 

2.6.Ngjarjet të cilat ndikojnë në të ardhmen e kompanisë......................................................7 

  2.7.Një pasqyrë e të priturave në të ardhmen e kompanisë...................................................7 

  2.8.Informacione lidhur me kapitalin dhe dividentën...........................................................8 

2.9.Kreditë e rëndësishme të nënshkruara apo paguara gjatë vitit..........................................8 

2.10.Investime të bëra gjatë vitit.............................................................................................8 

 2.11.Dividendet e paguara gjatë vitit......................................................................................8 

  2.12.Të dhëna për drejtorët jo-ekzekutiv...............................................................................8 

2.12.1.Emrat e drejtorëve të bordit të drejtorëve, duke përfshirë kompensimet......................8 

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

              në takimet e bordi.......................................................................................................9 

2.12.3.Komitetet e bordit, përbërjen e tyre dhe numrin e takimeve të mbajtura......................9 

  2.12.4.Raportimet e nevojshme për aksionarin......................................................................10 

2.12.5 Sponsorimet dhe Donacionet........................................................................................10 

 2.12.6.Raportimet sipas Ligjit për Ndërmarrjet Publike.........................................................10 

2.13 Struktura Organizative e KRU “Hidromorava”-sha........................................................10 

2.14Nivelet e aftësisë dhe programet e trajnimit.....................................................................13 

2.15. Përmbledhja e procedurave gjyqësore............................................................................13 

2.16. Një shqyrtim i performancës afariste dhe financiare gjatë vitit përkatës.......................16 

3. Raporti i Kryeshefit Ekzekutiv........................................................................................17 
  3.1. Aktivitetet kontraktuese dhe përfaqsuese kryesore........................................................18 

4. Raport Pune i Departamentit Financiar...............................................................................21 

4.1.Pasqyrat e konsiliduara financiare me standardet nderkombetare te kontabilitetit...........21 

5. Progresi me planin e Biznesit dhe vitin paraprak................................................................30 

  5.1.Pasqyrat e implementimit të planit të biznesit dhe raporti krahasues.............................30 

  5.2.Performanca në raport me vitin paraprak........................................................................30 

5.3.Prodhimi i ujit....................................................................................................................31 

  5.4.Faturimi i ujit në m3........................................................................................................31 

  5.5.Faturimi i ujit në €...........................................................................................................32 

  5.6.Arkëtimi i ujit në €..........................................................................................................32 

  5.7.Përqindja e arkëtimit........................................................................................................33 

  5.8.Shpenzimet ne euro.........................................................................................................33 

  5.9. Konsumator të regjistruar...............................................................................................35 

  5.10.Konsumator me ujëmatës..............................................................................................35 



 

2 
 

5.11. Konsumatorë me taksë fikse...........................................................................................36 

5.12. Konsumator me paushall.................................................................................................36 

5.13. Numri  i faturave të lëshuara...........................................................................................37 

5.14. Numri i konsumatorëve të rinjë......................................................................................38 

5.15. Faturimi i ujit me ujëmatës.............................................................................................38 

6.Raport pune i Departamentit Teknik.....................................................................................39 

   6.1. Kapaciteti i prodhimit të ujit në burimet të cilat menaxhohen nga KRU  

           “Hidromorava”-sha Gjilan............................................................................................39 

   6.2.Gjendja e burimeve të ujit në pikat kryesore që menaxhohen nga KRU 

          “Hidromorava”-sha si dhe plani për menaxhimin e Thatsisë........................................42 

   6.3.Investimet kapitale gjatë vitit 2018................................................................................49 

   6.4. Ndryshimet që janë paraqitur gjatë aktiviteteve, operimeve dhe ambientit që 

          e rrethon  ndërmarrjen që nga përgaditja e planit të biznesit........................................50 

    6.5. Rreziqet e të ardhmes se korporatës.............................................................................52 

    6.6. Ç’farë duhet të bëhet për të evituar rrezikun e uljes së shkallës së inkasimit..............52 

7. Raport pune i Departamentit te Prokurimit.........................................................................53 

    7.1.Transaksionet kryesore..................................................................................................53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 
 

 

 

 

Hyrje  

 

1. Vizioni , Objektivat dhe strategjitë kyqe 
 
 Raporti  Vjetor , është obligim i kompanisë dhe duhet punuar komform Ligjit Mbi 
Ndërmarrjet Publike , Kodit te Etikes si dhe Udhëzuesit  nga Njesia për Politika dhe 
Monitorim te Ndermarrjeve Publike , si ndihmesë në përgatitjene Raportit Vjetor 
përtëgjithaKompanitëe ujëravenëRepublikëneKosovës, nëpërputhjemepraktikatmëtëmira 
ndërkombëtaredhekërkesatligjoredherregullativenë 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. 02/L-123 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 13.Qershor.2018, 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. Arianit Ibrahimi –Këshilltar i Ministrit të 
MZHE-së, z.Adem Ahmetaj dhe z. Fidaim Spahiu që të dyanalist për çështjet e Ndërmarrjeve 
Publike të Ujësjellësit, në NJPMNP-MZHE. 
Gjatë mbledhjes së përgjithshme me aksionarin janë shqyrtuar këto pika të rendit të ditës: 
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a). Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së përgjithshme vjetore me aksionarin të 
mbajtur më  09.06.2017. 
b). Miratimi i Raportit të Auditorit për pasqyrat financiare të auditimit për vitin 2017 dhe 
letrës për menaxhmentin dërguar nga Auditori i jashtëm.  
c). Miratimi i Raportit Vjetor 2017; 
d). Performanca e Menaxhmentit të Kompanisë. 
e).Investimet nga Qeveria dhe Donacionet. 
 
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: 1/2018 

- Miratimi i Raportit të  parë  të Komisionit të Auditimit për vitin 2018, në mbledhjen e         

Bordit të Drejtorëve të mbajtur më 30.01.2018 

-Vendimi : 2/2018 

-Miratimi i Raportit të tremujorit  të katërt (IV) për vitin 2017 të punës së Bordit të  

Drejtorëve dhe Ekzekutivit, në mbledhjen e Bordit të Drejtorëve të mbajtur më 15.03.2018.                                 

-Vendimi : 3/2018 

- Miratimi i Raportit vjetor për vitin 2017 i Bordit të drejtorëve dhe Ekzekutivit, në mbledhjen 

e tretë (III)  të Bordit të Drejtorëve të mbajtur më 15.03.2018. 

-Vendimi : 4/2018 

-Miratimi i Raportit të dytëtë Komisionit të Auditimit për vitin 2018, në mbledhjen e katërt 

(IV) të Bordit të Drejtorëve të mbajtur më 30.03.2018. 

-Vendimi : 5/2018 

-Miratimi i provizionimit të borxheve në vlerë prej 229.174,98 euro për vitin 2017, në 

mbledhjen e katërt (IV) të Bordit të Drejtorëve të mbajtur më 30.03.2018. 

-Vendimi : 6/2018 

-Miratimi i Raportit mbi kënaqshmërinë e konsumatorëve për vitin 2017, në mbledhjen e 

katërt (IV) të Bordit të Drejtorëve  të mbajtur më 30.03.2018. 

-Vendimi: 7/2018 

-Miratimi i Raportit të tretë të Komisionit të Auditmit për vitin 2018, në mbledhjen e pestë 

(V) të Bordit të Drejtorëve të mbajtur më 27.04.2018. 

-Vendimi: 8/2018 

-Miratimi i vetëvlerësimit të Bordit të Drejtorëve për vitin 2017 , në mbledhjen e pestë (5) të 
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mbajtur më 27.04.2018 përmes postës elektronike. 

-Vendimi: 9/2018 

-Miratimi i raportit të tremujorit të parë për vitin 2018 të punës së Bordit të drejtorëve dhe 

Ekzekutivit, në mbledhjen e Bordit të Drejtorëve të mbajtur më 29.05.2018. 

-Vendim:i 10/2018 

-Miratimi i Pasqyrave financiare për vitin 2017, në mbledhjen e gjashtë ( VI ) të Bordit të 

Drejtorëve të mbajtur më 29.05.2018. 

-Vendimi 11/2018 

-Miratimi i Raportit të Katërt (IV) të Komisionit të Auditimit për vitin 2018, në mbledhjen e 

gjashtë (VI) të Bordit të Drejtorëve të mbajtur më 29.05.2018. 

-Vendimi: 12/2018 

- Për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores mbi shfrytëzimin e veturave zyrtare në KRU 

“Hidromorava”- sha Gjilan. 

-Vendimi : 13/2018 

-Miratimi i Raportit të pestë (V)-të  i  Komisionit të Auditimit për vitin 2018, në mbledhjen e 

shtatë (VII) të Bordit të Drejtorëve të mbajtur më 02.08.2018. 

-Vendimi ; 14/2018 

-Miratimi i Rregullores për shfrytëzimin e veturave zyrtare nga Bordi i Drejtorëve në 

mbledhjen e shtatë (VII) të mbajtur me datë 02.08.2018. 

-Vendimi : 15/2018 

- Miratimi i Rishikimit të planit të biznesit për vitin 2018 në mbledhjen e shtatë (VII) të Bordit 

të Drejtorëve të mbajtur më 02.08.2018. 

-Vendimi : 16/2018 

-Miratimi i  Raportit tëtremujorit të dytë (II) për vitin 2018 të punës së Ekzekutivit dhe Bordit 

të Drejtorëve, në mbledhjen e mbajtur më 30.08.2018. 

-Vendimi: 17/2018 

- Miratimi i planit të biznesit për vitin 2019-2021 në mbledhjen e Bordit të Drejtorëve të 

mbajtur më 30.10.2018. 

-Vendimi : 18/2018 

-Miratimi i Raportit të gjashtë  (VI)-të  i  Komisionit të Auditimit për vitin 2018, në mbledhjen 

e dhjetë (X) të Bordit të Drejtorëve të mbajtur më  30.10.2018. 

-Vendimi ; 19/2018 

-Miratimi i  Raportit tëtremujorit të tretë (III) për vitin 2018 të punës së Ekzekutivit dhe 

Bordit të Drejtorëve, në mbledhjen e mbajtur më  29.11.2018. 
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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 2018 ,ka përmbushur 

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

Raporti i  tre mujorit të Katërt i  vitit 2017i punës së Bordit të Drejtorëve dhe Ekzekutivit 

është  aprovuar  në mbledhjen e Bordit të Drejtorëve  të mbajtur më15.03.2018, 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 2017- është  miratuar nga Bordi i Drejtorëve  në mbledhjen e 
mbajtur më 15.03.2018,  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 
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 2018 i punës së Bordit të Drejtorëve dhe Ekzekutivit 
është  aprovuar  në mbledhjen e Bordit të Drejtorëve  të mbajtur më 29.05.2018, 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 2017,është kryer 
nga  kompania audituese “Audit Group”-shpk –Prishtinë  dhe  konform kërkesave  të 
kontratës  auditimi ka përfunduar  sipas afatit të   paraparë ligjor.Duke u bazuar në këtë 
Bordi i Drejtorëve më  29.Maj 2018, ka miratuar  Raportin e auditorit të pavarur  dhe 
pasqyrat  e pregaditura  në përputhje me Standardet  Ndërkombëtare  të Raportimit  
Finansiar për  2016. 
Raporti i Auditorëve të pavarur për KRU “Hidromorava”Sh.A.Gjilan për vitin 2017jep opinion  
pa rezervë / të kualifikuar por me theksim të qështjeve. 
 
Baza për opinion e dhënë nga auditorët ” Sipas opinionit, pasqyrat financiare japin një 
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pamje të vërtetë dhe të sinqertë të (ose paraqesin “në mënyrë të sinqertë, në të gjitha 
aspektet materiale”) gjendjen financiare të KRU “Hidromorava” më 31 Dhjetor 2017, të 
rezultatit të saj financiar dhe të flukseve të saj të parave për vitin e mbyllur në atë datë në 
përputhje me SKK, Ligjet e Kosovës dhe Standardet Ndërkombëtare si dhe me praktikat e 
mira” 
Raporti i  Tre mujorit të Dytë për vitin 2018i punës së Bordit të Drejtorëve dhe Ekzekutivit 
është  aprovuar  në mbledhjen e Bordit të Drejtorëve  të mbajtur më 30.08.2018, si 
dheRaporti i  tre mujorit të Tretë  për vitin 2018 i punës së Bordit të Drejtorëve dhe 
Ekzekutivit që është aprovuar në mbledhjen e Bordit të Drejtorëve të mbajtur më 
29.11.2018,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 2019-2021 -është  miratuar  në mbledhjen e Bordit të Drejtorëve  të mbajtur 
më 30.Tetor 2018, në afatin e paraparë me ligj , paraqet objektiva të qarta dhe  është një 
dokument përmbledhës i përbërë nga tri njësitë e biznesit me argumentimet përkatëse. 
 
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  



 

8 
 

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 Fitimi është 165,032 €. 

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 106,598 euro-Ndertimi  i 
Laboratorit qendror dhe Objektit te mirembajtjes  , investime ne rehabilitim te rrjetit ne 
,pompa, kompjutera, invetor , kamera ,laptopa , paisje per zyre, gypa etj) ne vlere prej 
63,497  euro . 
2.11.Dividendet e paguara gjate vitit( nuk ka ) 
 
 

2.12. Të dhëna për drejtorët jo-ekzekutiv 
 
2.12.1. Emrat e drejtoreve te bordit te drejtoreve, duke perfshire kompensimet, 
shpenzimet dhe pagesat per sherbimet e ndërmarrjes . 
 
Në mbështetje të Neni t92, paragrafi (4) të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, të nenit 15. 
Të Ligjit mbi Ndërmarrjet Publike,si dhe të Nenit 4, paragrafi (3) tëRregullores sëPunës 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 
perberje: 
 

- Znj,Elhame Shefkiu - Kryesuese e  Bordit te Drejtoreve  

- Z. Ali Arifi - Kryesues i Komisionit te Auditimit 

- Z. Avdyl Hasani-Anetar i Bordit te Drejtoreve  

- Z. Xheladin Zenuni - Anetar i Bordit te Drejtoreve 

- Z. Xhemajl Aliu - Anetar i Bordit te Drejtoreve 

- Znj. Ariana Pireva - Anetare e Bordit te Drejtoreve 

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 
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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 2018 , me qëllim  të përmbushjes së misionit dhe kryerjes së detyrave të tij në mënyrë sa më 
efikase ,Bordi i Drejtorëve,gjatë kësaj periudhe ka mbajtur dymbëdhjetë (12) mbledhje të 

rregullta.,Pjesmarrja 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 
 
Nëmbështetjetënenit24tëLigjimbiNdërmarrjetPublike,QeveriaKosovës 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” ka funksional  vetem komisionin e auditimit i cili gjatë 

vitit 2018  ka  mbajtur gjashtë(6)  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 2018  
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 Ndertimi i Kaperderdhses se Pendes ne Perlepnice grant nga  Qeveria e Kosovës 

 

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 , duke u bazuar në këtë gjatë këtij viti për shkak ristrukturimeve të brendshme dhe 

nevojave  që janë paraqitur si pasojë e shtimit te  vëllimit të punëve është bërë rekrutimi i 

disa punëtorëve keshtu që me datë 29.01.2018menaxhmenti përmes Kryeshefit Ekzekutiv 

me pëlqimin e Bordit tëDrejtorëve ka nxjerr vendim nr.29.01.2018 të dt.29.01.2018 për 

shpalljen e Konkursit Publik për plotësimin e vendeve të lira të punës për pozitat dy /2/ 

Lexues të ujëmatësve në KRU “Hidromorava” sha në Gjilan,dhe gjatë procedurës së 

rekrutimit, selektimit dhe intervistimit të kandidatëve komisioni për intervistim dhe pranim   

për pozitënLexues i ujëmatësve ka pëzgjedhur kandidatëtAlbion Ramadani dhe  Burhan 

Sabedini që të dy nga Gjilani, duke i rekomanduar Kryeshefit Ekzekutiv që të nxjerr vendimet 

për themelimin e mardhënies së punës për kandidatët e përzgjedhur në KRU “Hidromorava”-

sha në Gjilan. 

Me datë 24.08.2018, menaxhmentipërmes Kryeshefit Ekzekutiv me pëlqimin e Bordit të 

Drejtorëve ka nxjerr vendim nr.1129të dt.24.08.2018 për shpalljen e Konkursit Publik për 

plotësimin e vendeve të lira të punës për dy pozita inkasant /lexues të ujëmatësve në 

Komunën e Ranillugut, dhe një (1 ) pozitë Inkasant/Lexues  në njësinë punuese në Kamenicë  

gjatë procedurës së rekrutimit, selektimit dhe intervistimit të kandidatëve komisioni për 

intervistim dhe pranim ka përzgjedhur  kandidatët Sinisha Simiq nga f.Ropotovë dhe Djordje 

Jovanoviq nga Ranillugu për pozitat Inkasant/Lexues ne Komunën e Ranillugut, ndërsa për 

pozitën Inkasant/Lexues në njësinë punuesenë Kamenicë është përzgjedhur Esat Morina nga 

f. Topanicë, duke i rekomanduar Kryeshefit Ekzekutiv që të nxjerr vendimet për themelimin e 

mardhënies së punës për kandidatët e përzgjedhur sipas këtij konkursi publik.  

 

Gjatë kësaj periudhe raportuese në KRU “Hidromorava”-sha në Gjilan, punëtorëveMilazim 

Kurteshi ,Shaban Mustafa, Hajrush Lakna  ,Beqir Beqiri i është  ndërprerë Kontrata e Punës 
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pasi që të punësuarit kanë mbushur moshën e pensionit prej 65 vjeç, konform nenit 67.të 

Ligjit të Punës në Kosovë, ndërsa punëtorët Mustafë Emini dhe Sevdije Robelli kanë 

ndërprerë njëanshëm Kontratën e Punës gjegjësisht mardhënien e punës, konform 

dispozitave ligjore të Ligjit të Punës në Kosovë. 

Kështu që aktualisht  KRU” Hidromorava” Sh.A  operon me 153 punëtorë në regjion në  

Gjilan  113, Viti  21   dhe Kamenicë  19  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 113 ose 73% e 
punëtorëve janë në Gjilan, 21 ose 14% punëtorë në njësinë e Vitisë dhe 19 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 22 ose 14,37% punëtorë janë femra.Kjo strukturë në të 
ardhmen mendohet që të ndryshohet në të mirë të rritjes së të punësuarëve të gjinisë 
femërore. 

73% 

14% 

13.% 0% 

Struktura nëpër njësi 

Gjilan

Viti

Kamenicë

14.37% 

85.62% 

Struktura Gjinore  
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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, 14 ose 5.88  % 
kanë pregaditje Bachellor dhe shkollë të lartë , 83 ose 56.86 % e të punësuarve kanë 
përgaditje të mesme shkollore, dhe  39 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. 
Për përmbushjen e obligimit ligjor  NJPMNP ka organizuar  trajnimin e zyrtarëve të lartë dhe 
anëtarëve të Bordit të Drejtorëve lidhur me Qeverisjen Korporative . 
 
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 02.03.2018 nga Gjykata Themelore në Gjilan-Departamenti i përgjithshëm 
është pranuar Aktgjykimi  P.nr. 1139/2017 ndaj të akuzuarit Milaim (Xhafer) Maliqi , i 
shpallur  fajtor  për veprën penale  lidhje e paautorizuar komunale, nga neni 321 i KPRK-së. 
 
2.15.2.Me datë 27.04.2018nga Gjykata Themelore në Gjilan-Departamenti i përgjithshëm 
është pranuar AktvendimiC.nr. 891/2014 dt. 17.04.2018, për konstatimin e tërheqjes së 
padisë nga paditësi Florim Shaqiqi nga Gjilani, ndaj palës së paditur KRU “Hidromorava”-sha 
Gjilan,  për lirim nga detyrimi-obligimi në emër të harxhimit të ujit. 

0.00% 11.12% 
5.88% 

56.86% 

26.14% 

Pergaditja sipas kualifikimit 

Pergaditje
superiore

Bachelor -
Shkolle e
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2.15.3. Me datë 22.06.2018 nga Gjykata Themelore në Gjilan, Departamenti i Përgjithshëm 
është pranuar Aktvendimi CPK.17/18 të dt. 28.05.2018, me të cilin i refuzohet si i pa bazuar 
prapësimi i debitorit Avdil Gagica nga Gjilani, i paraqitur kundër Urdhërit për Përmbarim 
P.nr.8/18 të dt. 09.01.2018 lidhur me pagesën e borxhit në shumën prej 4.464,72 euro. 
 
2.15.4. Me datë 22.06.2018 nga Gjykata Themelore në Gjilan-Departamenti i Përgjithshëm 
është pranuar Aktvendimi  CPK.nr.16/18 i dt. 12.06.2018, me të cilin pjesërisht ka aprovuar 
prapësimin e debitorit Ramadan Bunjaku nga Gjilani, për shumën e borxhit në lartësi prej 
2.890,86 euro, ndërsa po e njejta gjykatë ka refuzuar si të pa bazuar pjesën tjetër të 
prapësimit të debitorit në shumë prej 142,31 euro, kreditori i pa kënaqur me këtë aktvendim 
të Gjykatës Themelore në Gjilan, në afatin ligjor ka proceduar Ankesë kundër këtij 
Aktvendimi para Gjykatës së Apelit në Prishtinë. 
 
2.15.5. Me datë 29.06.2018 nga Gjykata  e Apelit në Prishtinë, është pranuar Aktgjykimi 
Ac.nr.81/2016 të dt.29.06.2018, me të cilën ka  Aprovuar  si të bazuar kërkespadinë e 
paditësit KRU “Hidromorava”-sha në Gjilan, duke e refuzuar Ankesën si të pa bazuar të palës 
së Paditur kompanisë “NTN EG-EN-COM”–Ferizaj, për shkak të borxhit prej 12.060,00 euro. 
 
2.15.6. Me datë 17.07.2018 nga Gjykata Themelore në Gjilan, Departamenti  i Përgjithshëm 
është pranuar Aktvendimi CPK.14/18 të dt. 03.05.2018, me të cilin i refuzohet si i pa bazuar 
prapësimi i debitorit Selami Kovani nga Gjilani, i paraqitur kundër Urdhërit Përmbarimor  
P.nr.29/18 të dt. 09.01.2018 lidhur me pagesën e borxhit në shumën prej 852,45 €. 
 
2.15.7.Me datë 17.07.2018 nga Gjykata Themelore në Gjilan, Departamenti  i Përgjithshëm 
është pranuarAktvendimi CPK.58/18 të dt. 03.05.2018, me të cilin i refuzohet si i pa bazuar 
prapësimi i debitorit Xhemail Bajrami nga Gjilani, i paraqitur kundër Urdhërit Përmbarimor 
P.nr.152/18 të dt. 16.03.2018 lidhur me pagesën e borxhit në shumën prej  348,99 €. 
 
2.15.8. Me datë 17.07.2018 nga Gjykata Themelore në Gjilan, Departamenti  i Përgjithshëm 
është pranuar Aktvendimi CPK.46/18 të dt. 27.03.2018, me të cilin i refuzohet si i pa bazuar 
prapësimi i debitorit Sabedin Shahiqi nga Gjilani, i paraqitur kundër Urdhërit Përmbarimor 
P.nr.153/18 të dt. 16.03.2018 për shkak të borxhit në shumën prej  602,24 €. 
 
2.15.9. Me datë 17.07.2018 nga Gjykata Themelore në Gjilan, Departamenti  i Përgjithshëm 
është pranuar Aktvendimi P.P.P nr.41/18 të dt. 28.02.2018, me të cilin i refuzohet si i pa 
bazuar prapësimi i debitorit Mifail Zuka nga Pozhorani, i paraqitur kundër Urdhërit 
Përmbarimor P.nr.242/18 të dt. 06.04.2018 për shkak të borxhit në shumën prej  298,65 €. 
 
 
2.15.10. Me datë 15.08.2018 nga Gjykata Themelore në Gjilan-Departamenti i përgjithshëm 
është pranuar Ankesa e debitorit Sabedin Shahiqi nga Gjilani, për Gjykatën e Apelit në 
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Prishtinë kundër Aktvendimit të Gjykatës Themelore në Gjilan CPK.46/18 të dt. 02.05.2018, 
për shkak të borxhit në shumë prej  602,24 €. 
 
2.15.11.Me datë 24.08.2018nga Gjykata Themelore në Gjilan-Departamenti i përgjithshëm 
është pranuar Ankesa e debitorit Selami Kovani nga Gjilani, për Gjykatën e Apelit në 
Prishtinë kundër Aktvendimit të Gjykatës Themelore në Gjilan CPK.14/18 të dt. 03.05.2018, 
për shkak të borxhit në shumë prej  852,45 €. 
 
2.15.12.Me datë 19.09.2018 nga Gjykata Themelore në Gjilan, Departamenti  i Përgjithshëm 
është pranuar Aktvendimi CPK nr.12/18 të dt. 23.08.2018, me të cilin i refuzohet si i pa 
bazuar prapësimi i debitorit Muhamet Musliu nga Gjilani, i paraqitur kundër Urdhërit 
Përmbarimor P.nr.12/18 të dt. 05.01.2018 për shkak të borxhit në shumën prej  1.319,34 €. 
 
2.15.13.Me datë 118.10.2018 nga Gjykata Themelore në Gjilan, Departamenti  i 
Përgjithshëm është pranuar Aktvendimi CPK.nr.62/18 i dt. 09.10.2018, me të cilin refuzohet 
prapësimi si i pa bazuar i debitorit Muhamer Nuhiu nga Gjilani, i paraqitur kundër Urdhërit 
përmbarimor P.nr. 15/18  i dt.09.01.2018, lidhur me pagesën e borxhit  në shumë prej  
1.628,94 euro, ndaj Kreditorit –KRU”Hidromorava”-sha. 
 
2.15.14. Me datë 18.10.2018 nga Gjykata  e Apelit  në Prishtinë është pranuar Aktvendimi  
AC. nr. 3161/2018 i dt. 18.09.2018, me të cilin refuzohet si e pa bazuar ankesa e debitorit 
Avdil Gagica nga Gjilani,  ndërsa  Aktvendimi  CPK.nr. 17/18 i dt. 28.05.2018 i Gjykatës 
Themelore në Gjilan  Vërtetohet, lidhur me pagesën e borxhit në shumë prej 4.464,72 euro, 
ndaj Kreditorit –KRU “Hidromorava” sha. 
 
2.15.15.Me datë 08.11..2018 nga Gjykata Themelore në Gjilan, Departamenti  i 
Përgjithshëm është pranuar Aktvendimi CPK. 105/18 të dt. 02.11.2018, me të cilin  debitorit 
Sherif Shabani nga Gjilani, pjesërisht i aprovohet prapësimi ndaj urdhërit përmbarimor të 
përmbaruesit privat  dhe nga shuma e përgjithshme e borxhit prej 6.044,43 euro, kjo gjykatë 
e ka obliguar debitorin ta paguaj shumën e borxhit prej 653,79 euro. Kundër këtij 
Aktvendimi Kreditori –KRU “Hidromorava”-sha ka ushtruar Ankesë në Gjykatën e Apelit në 
Prishtinë dhe është në procedim e sipër.  
 
2.15.16.Me datë  08.11.2018 nga Gjykata Themelore në Gjilan, Departamenti  i 
Përgjithshëm është pranuar Aktvendimi CPK nr.106/18 të dt. 31.10.2018, me të cilin  
debitorit Isah Maloku nga Gjilani, pjesërisht i aprovohet prapësimi ndaj urdhërit 
përmbarimor të përmbaruesit privat  dhe nga shuma e përgjithshme e borxhit prej 966,87 
euro, kjo gjykatë e ka obliguar debitorin ta paguaj shumën e borxhit prej 268,53 euro. 
Kundër këtij Aktvendimi Kreditori –KRU “Hidromorava”-sha ka ushtruar Ankesë në Gjykatën 
e Apelit në Prishtinë dhe është në procedim e sipër. 
 
2.15.17. Me datë 30.11.2018 ngaGjykata Themelore në Gjilan-Departamenti i përgjithshëm 
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është pranuar Aktvendimi CPK nr.116/18 i dt. 16.11.2018. me të cilin hudhet si e pa lejuar 
kërkesa e debitorit Ruzhdi Sopi nga Gjilani, lidhur me pagesën e borxhit ndaj kreditorit-KRU 
“Hidromorava”-sha në shumë prej 1.005,60 euro, sipas urdhërit përmbarimor të 
përmbaruesit privat  P.nr. 22/18 të dt. 09.01.2018. 
 
2.15.18.Me datë 30.11.2018 nga Gjykata Themelore në Gjilan-Departamenti i përgjithshëm 
është pranuar Aktvendimi CPK.nr. 104/18 i dt.16.11.2018 me të cilin është refuzuar si i pa 
bazuar prapësimi i debitorit Fadil Fazliu nga Gjilani, për shkak të borxhit prej 2.497,01 euro 
ndaj kreditorit KRU “Hidromorava”-sha Gjilan, sipas urdhërit përmbarimor të përmbaruesit 
privat P.nr.314/18 i dt. 28.06.2018. 
 
2.15.19. Me datë 30.11.2018 nga Gjykata Themelore në Gjilan, Departamenti  i 
Përgjithshëm është pranuar Aktvendimi CPK nr.103/18 të dt. 22.11.2018, me të cilin  
debitorit Hajdar Huruglica nga Gjilani, pjesërisht i aprovohet prapësimi ndaj urdhërit 
përmbarimor të përmbaruesit privat  dhe nga shuma e përgjithshme e borxhit prej 1.658,09 
euro, kjo gjykatë e ka obliguar debitorin ta paguaj shumën e borxhit prej 160,15 euro.  
Kundër këtij Aktvendimi Kreditori –KRU “Hidromorava”-sha ka ushtruar Ankesë në Gjykatën 
e Apelit në Prishtinë dhe është në procedim e sipër. 
 
2.15.20.Me datë 30.11.2018 nga Gjykata Themelore në Gjilan-Departamenti i përgjithshëm 
është pranuar Aktvendimi CPK nr.115/18 i dt. 16.11.2018. me të cilin hudhet si i pa afatshëm 
prapësimi i debitorit Milaim Veseli nga Gjilani, lidhur me pagesën e borxhit ndaj kreditorit-
KRU “Hidromorava”-sha në shumë prej 1.088,93 euro, sipas urdhërit përmbarimor të 
përmbaruesit privat  P.nr. 319/18 të dt. 28.06.2018. 
 
2.16. Një shqyrtim të performancës afariste dhe financiare gjatë vitit përkatës;  

 

 Paratë në arkë 211,379 € 

 Fitimi(humbja) + 165,032 € 

 Ekuiteti aksionar, rezervat dhe detyrimet  janë 7,137,836 € 

 Zhvleftësimi I mjeteve është bërë sipas kategorivete percaktuara me standadre të 
kontabilitetit 
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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 
financiare të kompanisë, performanca në këta dy tregues mbetet ende sfidë për kompaninë 
në zgjidhjen e këtyre problemeve. 
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. 
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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 dhe paushallitdhe 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; 
 
3.1.1.. Takim i përbashkët në mes Kryetarit të Komunës së Vitisë z.Sokol Halitin me 
bashkëpuntorët dhe përfaqësuesit e Dorsch/CDI-së në lidhje me punët që janë duke u kryer 
prej fazës V-të dhe fillimi i programit fazës së VI-të për zvoglimin e humbjeve të ujit dhe 
efiçiencës së energjisë. 
 
3.1.2.Takim pune me përfaqësuesit e Komunës së Ranillugut, në lidhje me marrjen në 
menaxhim të sistemit të ujësjellësit të zonave rurale të Komunës së Ranillugut.Të gjithë 
këshilltarët e zonave rurale kanë pranuar që me i marrë në menaxhim siç janë fshatrat 
Drenoc, Gllogoc,Pançell, Rajanoc, Ropotova e madhe,dhe Ropotova e vogël, ndërsa nuk ka 
pranuar këshilli i zonës rurale Kormjan e epërme dhe e poshtme, arsyea për mos dhënie në 
menaxhim ishte se kanë investuar banorët e zonës rurale, dhe ka qenë një kërkesë që me i 
punësuar dy punëtorë nga f. kormjan, dhe prap do të kemi takim me këshillin e fshatit 
kormjan që me i bind me i marrë në menaxhim.  
 
3.1.3.Takim pune me Kryetarin e Kamenicës, Kryetarin e Këshillit të zonës rurale f.Topanicë, 
dhe banorët e fshatit Topanicë ku është biseduiar gjatë dhe janë bind që sistemi i ujësjellësit 
të menaxhohet nga KRU “Hidromorava”, me ç’rast këshilli i zonës rurale në Topanicë e ka 
bërë kërkesën për me i marrë në menaxhim duke i kthyer përgjigje se të njejtin do ta 
pranojm në menaxhim dhe kërkesa tjetër ka qenë kushtëzimi që ta punësojm një punëtor i 
cili e ka menaxhuar sistemin e ujësjellësit, duke pranuar punëtorin me kontratë mbi vepër.  
 
3.1.4. Takim i përbashkët me Drejtorin e Urbanizmit për planifikim dhe mbrojtje të mjedisit, 
në lidhje me rrjetin e ujësjellësit dhe kanalizimit ku është diskutuar lidhur me planin 
zhvillimor komunal, plani me qenë digjital sa i përket rrjetit të   ujësjellësit dhe burimet e ujit, 
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gjendja e shtrirjes së rrjetit digjital,plotësimi i formularit,hulumtime dhe analiza që janë bërë 
më heret, plani i veçant me qenë i rrjetit të ujësjellësit,kontrata me kompaninë konsulente 
që do të jetë njëvjeqare,planbi zhvillimor parashihet të jetë në minimum për 8 vite ku pas 
kësaj periudhe të rishikohet Harta e veçantë e cila do të jetë e rrjetit të ujësjellësit dhe 
kanalizimit.  
 
3.1.5. Takim pune me Kryetarin e Komunës së Kamenicës dhe kryetarët e këshillave të 
fshatrave (Topanicë, Kopërnicë, Karaqev, dhe Kolloleq), me ç’rast kemi nënshkruar 
marrëveshjet mbi menaxhimin dhe mirëmbajtjen e sistemit të ujësjellësit. 
 
3.1.6. Takim I përbashkët me Kryetarin e Komunës së Ranillugut dhe Kryetarin e Këshillit të 
banorëve të Ranillugut, me ç’rast kemi nënshkruar marrëveshjen mbi menaxhimin dhe 
mirëmbajtjen e sistemit të ujësjellësit.  
 
3.1.7.Takim me Kryetarin e Komunës së Kamenicës ku është nënshkruar marrëveshja për 
marrjen në menaxhim fshatin Shipashnicë. 
 
3.1.8.Takim me Kryetarin e Komunës së Vitisë në lidhje me letrën e Agjensionin Kosovar të 
Privatizimit  për hyrje të marrëveshjes për qiradhënie të asetit në njësinë punuese në Viti, duke 
njoftuar Kryetarin për letrën që e ka dërguar Agjencioni Kosovar i Privatizimit ku është biseduar për 
këtë çështje.   
 
3.1.9. Takim me Drejtorin për mbrojtje dhe shpëtim në lidhje me organizimin e punëve për hidrante, 
ku zjarrëfiksat furnizohen vetëm në një pikë, kemi formuar grupin punues për caktimin e pikave të 
hidranteve për furnizim me ujë duke hartuar në  fund raport mbi kryerjen e punëve. 

  
 Kontaktet me organet e Pushtetit Qëndrorë dhe Shoqatat Rajonale: 

 
3.2.1. Takim pune në SHUKOS, me drejtorin e ARRU-së z.Raif Pretenin dhe anëtarët e Bordit të 
Drejtorëve lidhur me temat aktuale si rastet sociale, kultet fetare, tarifat e legalizimit (taksat), 
zhvlerësimi i aseteve dhe për tarifat e energjisë elektrike. 
 
3.2.2.Takim pune në Ministrinë e Zhvillimit Ekonomik , Ministrin z.Valdrin Lluka në lidhje për 
rastet sociale, kultet fetare, tarifën e rrymës elektrike, investimet kapitale, kapërderdhsen, 
dhe trajtimi i lëndeve gjyqësore që kanë vonesa deri në zgjidhjen e tyre. 
 
3.2.3.Takim pune në Durrës në lidhje me Ëorkshopin final i HUB-it , shqipfolës Benchmarking, 
Kosovë-Shqipëri, ku është diskutuar për krahasimin e rezultateve (performancës)  i  të gjithë 
Kompanive Rajonaje të ujit Kosovë,Shqipëri dhe vendet tjera Ballkanike. 
 
3.2.4.Takim pune në SHUKOS, me përfaqësuesit e Dorch/CDI në lidhje me punët që janë në 
përfundim të fazës së V-të të rehabilitimit të rrjetit të ujësjellësit në zonat rurale dhe fillimi i 
fazës së VI-të që ka të bëjë me zvoglimin e humbjeve të ujit dhe efiçiencës së energjisë. 
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3.2.5. Takim pune me Këshilltarin Ndërministror z.Afrim Lajçin ku janë diskutuar këto pika të 
rendit të ditës: Proqesi i integrimit të fshatrave dhe komunave të reja në kuadër të KRU 
“Hidromorava”-sha Gjilan, zbatimi i strategjisë për zvoglimin e humbjeve të ujit dhe 
investimet që janë duke u paraparë për Pendën në Kremenad dhe f.Disivojcë. 
 
3.2.6. Takim pune Këshillin ndërministror, përfaqsuesin e NJPMNP-ve dhe përfaqsuesin e 
ARRU-së për raportin e TM1/2018 për planin strategjik për zvoglimin e humbjeve të ujit. 

 
3.2.7.Takim i përbashkët në mes SHUKOS-it dhe Ministrit  z. Fatmir Matoshi  të Ministrisë së 
Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor , në lidhje me riprogramimin e borxhit  me ç’rast është 
bërë riprogramimi i borxhit për pesë vite nga 20% në Vitë me fatura të rregullta, për paisjen e 
lejeve ujore  në një kohëzgjatje  prej tetë ( 8) vite. 
 
3.2.8.Takim me Këshillin Ndërministror për ujëra, IKSHP dhe të gjithë përfaqsuesit e 
kompanive Regjionale për ujëra, në lidhje me furnizimin me klor  arsyeja për shkak të taksës 
100% ndaj produkteve të R. së Sërbisë konform Vendimit të Qeverisë së Republikës së Kosovës.  
 
3.2.9. Takim me Ministrin e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor z. Fatmir Matoshi dhe 
përfaqsuesit e Bankës botrore për investimet që do të bëhen në ndërtimin e digës në 
Kremenad në Komunën e Kamenicës. 

 
 Kontaktet me donatorë: 

 
3.3.1. Takim i përbashkët me donatorë nga BERZH-i (Banka Evropiane për rindërtim dhe 
zhvillim) dhe me Bankën Evropiane për integrim ka qenë takim i parë për investime në 
impiant për trajtimin e ujërave të zeza, poashtu ky takim ka qenë teknik preleminar kërkesë 
e këtij takimi ka qenëe inicuar nga Ministria e Financave.Në këtë takim është biseduar për 
investimet që do të bëhen për impiant duke i njoftuar dhe prezentuar studimin e fizibilitetit 
të impiantit dhe kemi dalur në teren duke e vizituar vendin ku është paraparë ndërtimi i 
impiantit në hyrje të f.Uglar aty ku bashkohen lumenjtë (Stanishorka,Mirusha dhe Morava), 
dhe jemi në kontakt të vazhdueshëm me BERZH-in dhe Bankën Evropiane, ku nga KRU 
“Hidromorava” kemi caktuar koordinator të përkohshëm Mumin Morinën sepse ata kanë 
kërkuar një ekzekutues që do të jetë përgjegjës në sektorin e impiantit dhe nga Komuna e 
Gjilanit është caktuar Valbona Tahiri Drejtoresh e Zhvillimit Ekonomik koordinatore për 
shpronësimin e tokave.   
 
3.3.2. Takim i përbashkët me Bankën Evropiane për rindërtim dhe Zhvillim (BERZH) dhe 
Bankën Evropiane për Investime për rishikimin e studimit të fizibilitetit për impantin e 
trajtimit të ujërave të zeza dhe kolektorëve për ujërat e zeza. 
 
3.3.3. Takim me BERZH-in (Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim) dhe Bankës 
Evropiane për Investime në lidhje për impiantin dhe kolektorët për ujëra të zeza. 
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4. RAPORT PUNE I DEPARTAMENTIT FINANCIAR 

4.1. Pasqyrat Financiare – të hartuara në përputhshmëi me standardet ndërkombëtare të 
kontabilitetit. 

I. BILANCI I GJENDJES                                                                                    Viti 2018                 Viti 2017 

Shenja e 
zërit 

Emërtimi i zërit 
Nr.i 

shënimit 

Shumat në euro 

Viti i vijues Viti i kaluar 

  PASURITË   12,552,848.00 12,457,335.00 

A KAPITALI I THIRRUR I PAPAGUAR       

B PASURITË JOQARKULLUESE (I+II+III+IV)   8,607,026.00 8,569,875.00 

I PASURITË  E PAPREKSHME (1 deri 4)   45,553.00 52,060.00 

1 Kostot e zhvillimit       

2 
Patentat, licencat, markat tregtare, softueri 

dhe të drejtat tjera  
      

3 Emri i mirë (Goodëilli)       

4 Pasuritë tjera të paprekshme(softëeri) 4 45,553.00 52,060.00 

II PASURITË  E PREKSHME  (1 deri 7)   8,561,473.00 8,517,815.00 

1 Toka  4 1,902,000.00 1,902,000.00 

2 Objektet ndërtimore 4 2,541,273.00 2,757,664.00 

3 Pajisjet dhe makineritë  4 2,163,892.00 2,372,725.00 

4 
Veglat, inventari i repartit dhe mjetet 

transportuese 
4 19,697.00 26,544.00 

5 Pasuritë biologjike       

6 Pasuritë tjera të prekshme 4 1,199,129.00 1,288,614.00 

7 Investimet në patundshmëri   735,482.00 170,268.00 

III 
PASURITË FINANCIARE JOQARKULLUESE (1 

deri 6) 
  0.00 0.00 

1 Aksionet tek filialat        

2 Huatë e dhëna ndërmarrësve të ndërlidhur        

3 Investimet në ortakëri       

4 Investimet në letra me vlerë       
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5 Huatë e dhëna, depozitat dhe të ngjashme       

6 Pasuritë tjera financiare joqarkulluese       

IV PASURITË E SHTYRA TATIMORE       

C PASURITË QARKULLUESE  (I+II+III+IV)   3,945,822.00 3,887,460.00 

I STOQET (1 deri 5)   421,691.00 504,851.00 

 1. Lënda e parë dhe materiali 3 421,691.00 504,851.00 

 2. Prodhimtaria në vijim       

 3. Produktet e gatshme       

 4. Mallrat e listuara në bursë     0.00 

 5. Pasuritë tjera qarkulluese për shitje     0.00 

 II LLOGARITË E ARKËTUESHME (1 deri 6)   3,312,752.00 3,167,612.00 

  1.  Llogaritë e arkëtueshme nga filialat       

 2. Llogaritë e arkëtueshme tregtare 5 3,302,895.00 3,158,596.00 

 3. Llogaritë e arkëtueshme nga filialet       

 4. 
Llogaritë e arkëtueshme nga 

punëtorët(kërkesat nga pun.+parapagimet) 
9 9,857.00 9,016.00 

 5. 
Llogaritë e arkëtueshme nga shteti dhe 

institucionet tjera  
      

 6. 
Llogaritë tjera të arkëtueshme-

(Arka,xhirollogaria etj) 
  

  
 III 

PASURITË FINANCIARE QARKULLUESE (1 deri 
6)  

  0.00 0.00 

 1. Aksionet tek filialat        

 2. Huatë e dhëna ndërmarrësve të ndërlidhur        

 3. Investimet në ortakëri       

 4. Investimet në letra me vlerë       

 5. Huatë e dhëna, depozitat dhe të ngjashme       

 6. Pasuritë tjera financiare joqarkulluese       

 IV PARATË NË BANKË DHE ARKË 2 211,379.00 214,997.00 

E GJITHSEJT PASURITË (A+B+C+D+E)   12,552,848.00 12,457,335.00 

F ZËRAT JASHTËBILANCORË       

  
EKUITETI AKSIONAR, REZERVAT DHE 

DETYRIMET 
      

 A EKUITETI AKSIONAR DHE REZERVAT   7,137,836.00 6,972,804.00 
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(I+II+III+IV+V+VI+VII) 

I KAPITALI THEMELUES (I REGJISTRUAR )  12 25,000.00 25,000.00 

 II KAPITALI REZERVË 12 8,049,519.00 8,049,519.00 

 III REZERVAT NGA FITIMI (1 deri 4)       

 1. Rezervat ligjore       

 2. Rezerva për aksionet vetjake       

 3. Rezervat statutore        

 4. Rezervat tjera        

 IV REZERVAT E RIVLERËSIMIT       

V FITIMET/HUMBJET E BARTURA  12 -1,101,715.00 -1,082,074.00 

VI FITIMI APO HUMBJA E VITIT FINANCIAR 14 165,032.00 (19,641.00) 

VII INTERESI MINORITAR       

B DETYRIMET AFATGJATA (1 deri 8)   5,213,477.00 5,142,260.00 

1 Obligimet ndaj filialave       

2 Obligimet për hua, depozita dhe të ngjashme       

3 
Obligimet ndaj bankave dhe institucioneve 

tjera financiare  
      

4 Obligimet afatgjata për avance        

5 Llogaritë e pagueshme tregtare        

6 Obligimet për letra me vlerë        

7 Llogaritë tjera të pagueshme       

8 Detyrimet e shtyra tatimore   5,213,477.00 5,142,260.00 

C DETYRIMET AFATSHKURTA (1 deri 11)   201,535.00 342,271.00 

1 Obligimet ndaj filialave       

2 Obligimet për hua, depozita dhe të ngjashme       

3 
Obligimet ndaj bankave dhe institucioneve 

tjera financiare  
      

4 Obligimet afatgjata për avance        

5 Llogaritë e pagueshme tregtare  8 158,579.00 231,345.00 

6 Obligimet për letra me vlerë        

7 Llogaritë tjera të pagueshme(te hyrat e shtyra) 10     
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II. PASQYRA E TË ARDHURAVE  

Për periudhën 01.01.2018 deri 31.12.2018 

        Viti 2018 Viti 2017 

Shenja e 
zërit 

Emërtimi i zërit 
Nr.i 

shënimit 

Shumat në euro 

Viti vijues Viti i kaluar 

I TE HYRAT (1 deri 3)   2,280,352.00 2,193,715.00 

1 Të hyrat nga shitja (uji) 7 2,213,970.00 2,100,926.00 

2 
Të hyrat nga përdorimi i produkteve, 

mallrave dhe shërbimeve (sherbimet ) 
7 58,931.00 72,853.00 

3 Të hyrat tjera    7,451.00 19,936.00 

II SHPENZIMET (1 deri 7)   2,536,239.00 2,553,399.00 

1 Zvogëlimi i vlerës së stoqeve       

2 Rritja e vlerës së stoqeve       

3 Shpenzimet e materialit (a+b+c)       

  a) Materiali dhe lënda e pare 6 429,761.00 427,826.00 

  b) Shpenzimet e mallit të shitur       

  c) Shpenzimet tjera 6 102,933.00 93,866.00 

4 Shpenzimet e pagave (a+b)       

  a) Pagat dhe meditjet bruto 6 1,073,888.57 1,047,900.00 

  b) Kontributi për sig.pens/Punëdhënës 6 53,694.43 52,065.00 

8 Obligimet ndaj të punësuarëve, sindikates 11 14,955.00 14,950.00 

9 Obligimet për tatime dhe kontribute 11 26,283.00 95,976.00 

10 Obligimet ndaj aksionarëve për dividenda       

11 Obligimet tjera afatshkurta   1,718.00   

D 
GJITHSEJ EKUITETI AKSIONAR, REZERVAT DHE 

DETYRIMET (A+B+C+D) 
  12,552,848.00 12,457,335 

 E ZËRAT JASHTË BILANCIT       

          

  Vetëm për Raportet e konsoliduara        

A EKUITETI AKSIONAR DHE REZERVAT   7,137,836.00 6,972,804.00 

1 Iu takon pronarëve te kompanisë mëmë       

2 I takon interesit minoritar       
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5 Zhvlerësimi & Amortizimi 13 591,530.00 610,880.00 

6 Shpenzimet tjera (borgji I keqe) 13 252,191.00 229,175.00 

7 Shpenzimet tjera afariste 13 32,241.00 91,687.00 

III TE ARDHURAT FINANCIARE (1 deri 5)    0.00 0.00 

1 
Kamatat, diferencat e kursit, dividentat 

dhe të ardhurat e ngjashme nga filialat 
  0.00 0.00 

2 
Kamatat, diferencat e kursit, dividentat 

dhe të ardhurat e ngjashme nga të tjerët 
      

3 Pjesa e të hyrave nga filialat       

4 Fitimi i parealizuar        

5 Të ardhurat tjera financiare        

IV TË DALAT FINANCIARE (1 deri 4)   0.00 0.00 

1 
Kamatat, diferencat e kursit, dividentat 

dhe të ardhurat e ngjashme nga filialat 
      

2 
Kamatat, diferencat e kursit, dividentat 

dhe të ardhurat e ngjashme nga të tjerët 
      

3 Humbja e parealizuar        

4 Të dalat tjera financiare        

V 
Të ardhurat tjera të pazakonshme(gran. 

e sub) 
  420,919.00 340,043.00 

VI Të dalat tjera të pazakonshme       

VII GJITHSEJ TË ARDHURAT (I+III+V)   2,701,271.00 2,533,758.00 

VIII GJITHSEJ SHPENZIMET (II+IV+VI)   2,536,239.00 2,553,399.00 

IX FITIMI PARA TATIMIT (VII-VIII)    165,032.00   

X HUMBJA PARA TATIMIT (VIII-VII) 14   (19,641.00) 

XI TATIMI NË FITIM       

XII FITIMI NETO (IX-XI)   165,032.00 0.00 

XIII HUMBJA E PERIUDHËS (X+XI) ose (XI-IX) 14 0.00 (19,641.00) 

          

  Vetëm për Raportet e konsoliduara       

A FITIMI/HUMBJA E PERIUDHËS 14 165,032.00 (19,641.00) 

1 Iu takon pronarëve te kompanisë mëmë       

2 I takon interesit minoritar       
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III. PASYRA E RRJEDHJES SË PARASË 

               Viti 2018         Viti    2017 

Shenja e 
zërit 

Emërtimi i zërit 
Nr.i 

shënimit 

Shumat në euro 

Viti vijues Viti i kaluar 

 RRJEDHA E PARASË NGA AKTIVITETET OPERATIVE   165,032.00 (19,641.00) 

1 Fitimi para tatimit   165,032.00 (19,641.00) 

2 Zhvlerësimi   591,530.00 610,880.00 

3   Fitimi operativ para ndryshimit ne kap.punues   756,562.00 591,239.00 

4 
Zvoglim I kerkesave 

afat,shkurta(LL/arketushme) 
      

5 
Zvogëlimi i kërkesave afatshkurta( te hyrat e 

shtyra) 
      

6 Rritja/Zvogëlimi i të pagueshmeve dhe tjera     110,068.00 

7 Humbja nga shlyrja/humbja e asetit   0.00 4,865.00 

I 
Rritja e përgjithshme e rrjedhës së parasë 

nga aktivitetet operative (1 deri 5) 
  756,562.00 706,172.00 

1 
Zvogëlimi i detyrimeve afatshkurta(te hyrat 

shtyra) 
  696,683.00 157,067.00 

2 Rritja e kërkesave afatshkurta-Ll/arketushme     243,810.00 

3 Rritja e stoqeve     137,392.00 

II 
Zvogëlimi i përgjithshëm i rrjedhës së 

parasë nga aktivitetet operative (1 deri 3) 
  696,683.00 538,269.00 

A 
RRJEDHA NETO E PARASË NGA AKTIVITETET 

OPERATIVE (I-II) 
  59,879.00 167,903.00 

1 
Arkëtimet e parasë nga shitja e pasurive 

joqarkulluese, të prekshme dhe të paprekshme 
      

2 
Arkëtimet e parasë nga shitja e pronës dhe 

instrumenteve të borxhit 
      

3 Arkëtimet e parasë nga interesi       

4 Arkëtimet e parasë nga dividentat       

5 
Arkëtimet tjera të parasë nga aktivitetet 

investuese 
      

III 
GJITHSEJ ARKËTIMET E PARASË NGA 

AKTIVITETET INVESTUESE       (1 deri 5) 
  0.00 0.00 

 1. 
Pagesat e parasë për blerjen e pasurive 

joqarkulluese, të prekshme dhe të paprekshme 
  63,497.00 38,031.00 

 2. 
Pagesat e parasë për blerjen e pronës dhe 

instrumenteve të borxhit 
      

 3. 
Pagesa tjera të parasë për aktivitetet 

investuese 
    51,897.00 
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 IV 
GJITHSEJ PAGESAT E PARASË NGA 

AKTIVITETET INVESTUESE         (1 deri 3) 
  63,497.00 89,928.00 

 B 
RRJEDHA NETO E PARASË NGA AKTIVITETET 
INVESTUESE (III-IV) 

0 -63,497.00 -89,928.00 

     RRJEDHA E PARASË NGA AKTIVITETET FINANCUESE       

 1. 
Arkëtimet e parasë nga emetimi e  

instrumenteve financiare të borxhit dhe atyre të 
ekuitetit 

      

 2. 
Arkëtimet e parasë nga kryegjeja e kredisë, 

fleteobligacionet, huatë dhe huazimet tjera 
      

 3. 
Arkëtimet tjera të parasë nga aktivitetet 

financuese 
      

 V 
GJITHSEJ ARKËTIMET E PARASË NGA 

AKTIVITETET FINANCUESE      (1 deri 3) 
  0.00 0.00 

 1. 
Pagesat e parasë për pagimin e kryegjësë së 

kredisë dhe fletëobligacioneve 
      

 2. Pagesat e parasë për dividenta       

 3. Pagesat e parasë për lizingun financiar       

 4. 
Pagesat e parasë për ri-blerjen e aksioneve 

vetjake të kompanisë 
      

 5. 
Pagesa tjera të parasë për aktivitetet 

financuese 
      

 VI 
GJITHSEJ PAGESAT E PARASË PËR 

AKTIVITETET FINANCUESE          (1 deri 5) 
  0.00 0.00 

 C 
RRJEDHA NETO E PARASË NGA AKTIVITETET 

FINANCUESE (V-VI) 
  0.00 0.00 

D RRJEDHA NETO E PARASË (A+B+C)   -3,618.00 77,975.00 

E 
PARATË DHE EKUIVALENTËT E PARASË NË 

FILLIM TE PERIUDHËS 
  214,997.00 137,022.00 

F 
PARATË DHE EKUIVALENTËT E PARASË NË 

FUND TË PERIUDHËS (D+E) 
  211,379.00 214,997.00 

G 
RRITJA (ZVOGËLIMI) I PARASË DHE 

EKUIVALENTËVE TË PARASË 
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IV. PASYRA E NDRYSHIMEVE NË EKUITET 

   
  Viti 2018 Viti 2017 

Shenja e 
zërit 

Emërtimi i zërit 
Nr.i 

shënimit 

Shumat në euro 

Viti vijues Viti I kaluar 

1 Kapitali i regjistruar 12 25,000.00 25,000.00 

2 Rezervat e kapitalit 12 8,049,519.00 8,049,519.00 

3 Fitimet e mbajtura ose humbjet e akumuluara 12 -1,101,715.00 
-

1,082,074.00 

4 Fitimi ose humbja nga viti vijues 12 165,032.00 (19,641.00) 

5 Rivlerësimi i pasurive joqarkulluese të prekshme        

6 
Rivlerësimi i pasurive joqarkulluese të 

paprekshme 
      

7 
Rivlerësimi i pasurive financiare në dispozicion 

për shitje 
      

8 Rivlerësime tjera       

Gjithsej kapitali dhe rezervat (1 deri 8)    7,137,836.00 6,972,804.00 

9 
Diferenca të kursit nga investimet neto në  

afarizmin në  botën e jashtme 
    

  

10 Tatimet aktuale dhe të shtyra       

11 Mbrojtja e rrjedhës së parasë        

12 Ndryshimi në politikat kontabel       

13 
Korrigjimi i gabimeve materiale nga periudhat 

paraprake 
    

  

14 Ndryshime tjera në ekuitett       

Rritja apo zvogëlimi i tërësishëm në kapital (9 deri 14)   0.00 0.00 

  

  Vetëm për Raportet e konsoliduara       

a) Iu takon pronarëve te kompanisë mëmë       

b) I takon interesit minoritar       
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4.2. Fitimi – Humbja e vitit 2018 

Gjithesej te ardhurat  2,701,271 

Gjithesej Shpenzimet  2,536,239 

Fitimi Humbja 165,032 

  
 

KRU.Hidromorava SH.A. 

Treguesit Operativ Viti 2018 

Prodhimi i ujit ne m3 8,464,559 

Faturimi i ujit (%) 47.02 

Arketimi i ujit (%) 82.87 

Uji i pafatururar (%) 52.98 

Testet e deshtuara (%) 1 

Konsumatore me Ujemates (%) 27,584 

Numri i Konsumatorve  33,382 

Numri i punetorve 153 

 
KRU.Hidromorava SH.A. 

Treg. Fin. (‘000€) Viti 2018 

Te Hyrat 2,701,271 

Shpenzimet 2,536,239 

Fitimi/Humbja Financiare     889,284 

Zhvlersimi dhe Amortizimi      591,530 

Borxhet e keqija( falura )       252,191 

Të ardhurat (humbjet) neto     165,032 

Paraja ne fund vitit       211,379 

Mjetet themelore    8,378,613 
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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 

Tabela e treguesëve krahasues dhe e performancës 
 
 

 
Indikatorët  Viti 2018 Viti 2017  

Trendi 
2018/2017 

Realizimi  
2018/2017 

Plani 
2018 

Realizimi 
I planit 
2018 

1 Prodhimi i ujit [m3] 8,464,559 8,705,458 poz 97.23 8,365,300 101.19 

2 Faturimi [m3] 3,980,118 3,782,207 poz 105.23 4,565,136 87.19 

3 Faturiminë *€+ 2,278,334 2,100,889 poz 108.45 2,510,825 90.74 

4 Arkëtiminë *€+ 1,888,130 1,687,390 poz 111.90 2,153,300 87.69 

5 Shkalla e arkëtimit [%] 82.87 80.32 poz 103.18 85.76 96.63 

6 Shpenzimet *€+ 1,657,377 1,613,477 poz 102.72 1,820,750 91.02 

7 
Numri i kons të regjistruar 
(total) 33,382 29,374 poz 113.64 29,985 111.33 

8 Numri i kons me ujëmatës 27,584 24,430 poz 112.91 25,031 110.20 

9 Numri I kons me takes fikse  9,050 8,576 neg 105.53 8,680 95.91 

10 Konsumatorë rinj  4,007 1,373 poz 291.84 2,335 171.61 

11 Numri I faturave të lëshuara 30,161 26,833 poz 112.40 27,453 109.86 

12 Numri I kons me paushall 2,282 2,402 poz 95.00 1,950 85.45 

13 
Faturimi i ujit me ujëmatës 
[m3] 3,525,645 3,327,436 poz 105.96 4,023,373 87.63 

14 
Proporcioni I kons. Me 
ujmatës [%] 91.46 91.04 poz 100.45 91.18 100.31 

15 Të hyrat totale në  *€+ 1,901,678 1,717,365 poz 110.73 2,191,050 86.79 

16 Investimet vetanake  170,095 18,208 poz 544.40 300,000 33.04 

17   UPF në [%] -52.98 -56.55 poz 93.68 45.43 -85.75 

18 Norma e Mbulimit të Punës 1.15 1.06 poz 107.94 1.20 95.47 

19 Kostoja për Njësi *€/m3+ 0.20 0.19 neg 105.50 0.22 111.31 

20 Efikasiteti I stafit ['000 kons] 4.58 5.34 poz 85.75 5.27 114.97 

22 
Shkalla e inkasimit në ujin e 
prodhuar [%] 38.96 34.89 poz 111.67 46.53 83.73 
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5.3 . Prodhimi  I ujit në m3  

Prodhimi  I ujit në m3 për vitin  2017 ka qenë   8,705,458   m3, në vitin  2018 është arritur 
8,464,559  m3 , ndërsa është planifikuar 8,365,300  m3  , në krahasim me 2017 kemi ulje   për 
2.76  % ndersa plani   është  tejkaluar  për 1.17%. 

 
Fig.3  Paraqitja grafike e prodhimit  te ujit në m3 , për vitin 2018 krahasuar me vitin    2017 dhe  plani për vitin   2018 

 

5.4.. Faturimi I ujit në m3  

Faturimi I ujit në m3 për  vitin 2017 ka qenë 3,782,207   m3, në vitin 2018 është arritur 
3,980,118  m3 , ndërsaështë  planifikuar  4,565139 m3  , në krahasim me 2018 kemi ngritje   
prej 5  %,  .Plani  është permbushur 85.34   %.  

   

Fig.4  Paraqitja grafike e faturimi te ujit në m3 , për vitin 2018  krahasuar me vitin   2017 dhe  plani për vitin   2018 
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5.5. Faturimi I ujit ne € 

Faturimi I ujit ne € për vitin  2017 ka qenë  2,100,889 € , në vitin  2018 është arritur 2,278,334  €  , 
nëse krahasojmë me vitin paraprak kemi ngritje  prej 8.44   %, ndërsa është planifikuar viti 2018  
2,510,8250  € ,  plani  është përmbush 90.74 % .  

 

 
Fig.5  Paraqitja grafike e faturimit në  euro , për  vitin 2018  krahasuar me vitin   2017  dhe plani per vitin   2018 

 
5.6. Arkëtimi  I ujit në € 
 

 Arkëtimi I ujit në  € për vitin   2017 ka qenë  1,687,393  € , në vitin   2018  është ngritur 
në1,888,130  €, kemi ngritje për 11.89 % ndërsa është  planifikuar  viti  2018 për 2,153,300 
€ ,plani është përmbushur për 87.06 % . 

 
 

 

Fig.6 Paraqitja grafikee arkëtimit të ujit në € , për vtin  2018  krahasuar me vitin 2017 , dhe plani 2018 
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5.7.Përqindja e arkëtimit  

Përqindja e arkëtimit të ujt  vitin 2017  ka qenë 80.31  % , në  vitin   2018  është  82.47   % , ndërsa 
është planifikuar viti 2018   të arrihet 85.76  % nga faturimi , nëse krahasojme me periudhën e 
vitit paraprak kemi një ngritje   prej 3.18  % , ndërsa  planin  e kemi permbushur për 96.63 %, . 

 

Fig.7 Paraqitja grafike e perqindjes se arketimit  ,  per vitin 2018  krahasuar me vitin 2017  , dhe plani  per  2018 

5.8. Shpenzimet në € 

Shpenzimet për vitin  2017  kanë qenë  1,613,477   €, ndërsa në  vitin  2018 janë ngrritur 
1,657,377  € , krahasuar me periudhen paraprake kemi ngritje për 2.60 %  € . Plani është 
1,820,750   €  dhe është përmbushur 90.90 %. Arsyet pse janë planifikuar aq per arsye të marrjes 
nën menaxhim të komunave të reja.  

 
 

Fig.8 Paraqitja grafike e shpenzimeve  në € , për vitin 2018 dhe krahasuar me vitin   2017 , dhe plani per vitin  2018 
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Kategoria e Shpenzimeve 
Realizuar v.2018 Realizuar v.2017 

Dif. 2018-

2017 

€ % € % €  

Shpenzimet e pagave 1,127,583 68.03 1,100,465 68.20 27,118 

Shpenzimet e ernergjise  207,682 12.53 226,354 14.03 -18,672 

Shpenzimet e kemikaleve 20,994 1.27 25,573 1.58 -4,579 

Telefoni (fikes+mob.)tikon+internet 9,600 0.58 7,892 0.49 1,708 

Shpenze derivateve 39,325 2.37 33,347 2.07 5,978 

Mirembaj.automjeteve/ sigurime 29,137 1.76 21,365 1.32 7,772 

Reprezentacioni 13,055 0.79 9,127 0.57 3,928 

Shpenzimet e rrjetit ujesjellsit & kanalizmit 61,930 3.74 58,974 3.66 2,956 

Arru& Shukos 27,603 1.67 25,729 1.59 1,874 

Shpenzimet per antaresi MAPH 6,811 0.41 6,811 0.42 0 

Shenzimet per analiza te ujit  12,735 0.77 10,090 0.63 2,645 

Shpenzimet e materialit admin. 9,415 0.57 10,565 0.65 -1,150 

Shpenzime per mirembajtje te softëar-it 10,956 0.66 11,856 0.73 -900 

Shpenzime per mirembajtje te paisjeve, oborrit 

etj 
5,789 0.35 9,184 0.57 -3,395 

Shpenzimet e provizionit bankar / IMF 15,479 0.93 6,696 0.42 8,783 

Shpenzime per udhetime zyrtare / 

konferenca/trajnime 
12,777 0.77 6,974 0.43 5,803 

Shpenzime per pune te kontraktuara  5,507 0.33 6,751 0.42 -1,244 

Shpenzimet e qirase 6,506 0.39 5,672 0.35 834 

Tjera 34,493 2.08 27,052 1.68 7,441 

Total 1,657,377 100.00 1,613,477  43,900 

Provizionimi I borxheve te keqija dhe amortizimi  843,721  857,702   

 Rregullimi i tatimeve  32,241  86,323     

   2,533,339    2,557,502     
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5.9.  Konsumatorë të regjistruar  

Konsumatorë të regjistruar për vitin 2017 kemi pasur 29,374  ndersa në fund të vitit 2018 kemi 
arritur numrin prej 33,382 rritje kemi për 13.64 % ndërsa   viti është planifikuar 29,985 do të thotë 
që plani është tejkaluar për 11.33  % . 

 

Fig.9 Paraqitja grafike e numrit total të konsumatorëve , për vitin  2018 karashuar me vitin 2017 , dhe plani për vitin  20187 

5.10 . Konsumatorë më ujëmatës  

Në  vitin 2017 kane qenë 24,430  konsumatorë me ujëmatës , në vitin   2018 është arritur numri 
në 27,584, krahasuar me vitin paraprak kemi ngritje   për 12.04  % më tepër , ndërsa planin  e 
kemi tejkaluar 10.91  % . 

 

Fig.10 Paraqitja grafike e numrit të konsumatorëve me ujëmatës per vitin 2018  krahasuar me vitin 2017   , dhe plani  2018 
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5.11. Konsumatore me taksë  fikse  

Konsumatore me taksë fikse në vitin 2017  kanë qenë 9,899 , ndërsa në vitin 2018 jane arritur 
9,050 .Sa I perkete krahasimit me vitin paraprak ka nje trend të rënies 8.57 % , ndersa është 
planifikuar të reduktohet në 8,680 dhe plani është përmbushur 95.91 %. 

 

Fig.11 Paraqitja grafike e numrit të konsumatorëve me takes fikse per vitin 2018  krahasuar me vitin   2017  , dhe plani  2018 

5.12.  Konsumatorë me paushall  

Në vitin 2017 konsumatorë me paushall kanë qenë 2,489 ndërsa në vitin 2018  kemi arritur të ulim 
në 2,282  kosnumatorë , nëse e krahasojmë kemi ulje për 9.07 %. Kjo ulje është rezultat I 
angazhimit të instalimit të ujëmatesve, ndërsa plani është realizuar 85.45% . 

 

Fig.12. Paraqitja grafike e numrit të konsumatorëve me paushall   vitin 2018  krahasuar me vitin 2017  , dhe plani  2018 
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5.13.  Numri I faturave të lëshuara  

Në vitin 2017 fatura të  lëshuara l kanë qenë 26,833 ndërsa në vitin 2018  kemi arritur  në 30,161   
kosnumatorë , nëse e krahasojmë kemi rritje  për 12.40 %. Plani është tejkaluar  9.86 %. 

 

Fig.11.3. Paraqitja grafike e numrit të faturave të lëshuara për vitin 2018 dhe   krahasimi  me vitin 2017  , dhe plani  2018 

5.14.  Numri I kosnumatorëve të rinj  

Konsumatorë të rinj per vitin 2017   kanë qenë 1,373 , ndërsa në vitin 2018  kemi rritur deri 4,007 , 
ndersa janë planifikuar 2,335 kosnumatore të rinj.  

 

Fig.14. Paraqitja grafike e numrit të konsumatorëve te rinj  per vitin 2018 krahasuar me vitin 2017  , dhe plani  2018 
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5.15. Faturimi I ujit me ujëmatës  

Faturimi I ujit me ujëmatës për vitin  2017 ka  qene  3,327,436  m3 ,  në vitin  2018 është ngritur 
3,525,645 m3, ka nje ngritje prej 5.95  % , plani  është 4,023,373 dhe  është përmbushur  për  
87.62  %. 

 

Fig.15 Paraqitja grafike e konsumatorëve me ujëmatës , për vitin 2018  krahasuar me vitin 2017  , dhe plani per vitin  2018 

 
Nga treguesit e arritur të performancës së vitit 2018 konkludojm se, kompania“Hidromorava” po 
konsolidon gjithnjë e më tepër  shërbimet dhe afarizmin e vet, kështu gjate këtij viti ka arritur 
performancë pozitive 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) ne rritjen e konsumatorev me ujemates 
(iv) në rritjen e konsumatoreve nga komunat e reja ,  
(v) permirësimin e normës së mbulesës,  

 

Aritja pozitive e këtyre parametrave është rezultat i menaxhimit më efikas të resurseve njerzore 
(risistemimet e stafit të punës), me aplikimin e leximit me të regullt te ujëmatësve, mbulueshmerise 
se zonës së shërbimit me ujëmatës funksional përfshir edhe montimin e ujëmatësve zonal si dhe të 
menaxhimit efikas te zonave.  
 
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,  
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(v) ne uljen e shpenzimeve  
(vi) ujin e taskave fikse dhe paushallit etj 

 
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 
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 2019  te ul performancen e kompanise pasi qe 
furzizimet jane kryesisht me pompim dhe kemi akoma rritje te shoenzimeve edhe me te medha meqë 
nuk ndihmohet nga ndonje subvension nga Qeveria e Kosoves. 
 
 
6. RAPORT PUNE I DEPARTAMENTIT TEKNIK  
 

 
6.1.Kapaciteti i prodhimit te ujit ne burimet te cilat menaxhohen nga KRU “Hidromorava” 

Sh.A. Gjilan. 

a) Prodhimi i ujit ne pikat kryesore qe menaxhohen nga KRU Hidromorava ne Gjilan 

 

Burimet e ujit Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nentor Dhjetor 

FPU Perle. dhe G. 

Hoxhes  

391852 368573 390471 450552 444796 427155 458598 450236 464250 463260 438074 375294 

FPU Velekince  
91124 85259 84133 102245 96435 96848 97690 109680 84630 88356 84608 74597 

Pasjane  
8805 8464 9586 10405 10221 10372 9110 9409 8946 9869 9089 7830 

Baja*10 
41470 36970 41060 48980 45590 53960 6799 66490 57710 47310 33420 33540 

Malisheva e Ulte 
2944 2812 3892 5786 4789 3444 4747 5067 4197 2472 3182 2601 

Malisheva e 

Eperme 

211 599 844 404 881 189 596 1355 1331 3549 164 857 

Doberqane*10 
4550 3530 7300 8080 6040 6340 6870 5640 4030 4530 3890 3190 

Llovce 
524 103 229 1015 571 405 517 467 428 345 349 227 

Zheger*10 
12670 10720 11690 16370 12030 14580 15810 17800 14890 14650 14400 13040 

Letnica- Viti 
48040 47040 47390 47890 48040 48150 47420 48460 48980 49330 49100 47950 

Pozhorani 
17150 17500 17940 17450 16860 17130 16340 17200 18020 18480 17850 18450 

Stac.  pomp. 1, 

Kamenice 

36270 32790 34370 39000 42800 32110 36350 36770 32620 27560 31310 28970 

Stac.  pomp. 2, 

Kamenice 

4259 1495 2021 5283 6412 13318 11332 14443 13986 13098 6559 4837 

Stac.  pomp. 3, 

Kamenice 

2249 1890 1752 2812 2593 2798 2809 3069 2628 2797 2565 1580 

Prodhimi TOTAL 

m3/vit  

662118 617745 652678 756272 738058 726799 714988 786086 756646 745606 694560 612963 
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b) Raporti i prodhimit te ujit dhe faturimit  

Prodhimi i ujit gjate vitit 2018 ka qene 8464519m3 apo per afer 240 000 m3 me pak se viti 2017  ku 

prodhimi I ujit ne total ka qene 8705 458m3. Edhe gjate këtij viti prodhimi i ujit ka qene konstant dhe 

i kordinuar ngusht me kerkesen e konsumatoreve per uje qe do te thote se edhe gjate kesaj periudhe 

nuk ka pase kufizime te furnizimit me uje per konsumatoret. 

 

 

Prodhimi TM1 TM2 TM3 TM4 Totali 

Gjilani 1620385 1878483 1907293 1732693 7138854.0 

Vitia 195060 195520 196420 201160 788160.0 

Kamenca 117096 147126 154007 119276 537505.0 

Totali 1932541 2221129 2257720 2053129 8464519.0 

 

 

 

Faturimi TM1 TM2 TM3 TM4 Totali 

Gjilani 737094 867905 858906 270800 2734705.0 

Vitia 91464 103595 98150 35415 328624.0 

Kamenca 98444 86200 91679 31185 307508.0 

Totali 927002 1057700 1048735 337400 3370837.0 
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c) Analiza e UPF-s 

KRU Hidromorava Gjilan 2014 2015 2016 2017 2018 

Prodhimi      (milion m3) 7.59 8.53 8.23 8.70 8.46 

Faturimi       (milion m3) 3.17 3.35 3.53 3.83 3.38 

UPF             (milion m3)  4.42 5.18 4.70 4.87 5.09 

UPF (%) 58.1 60.46 57.08 56.2 52.7 

 

Per sa i perket UPF per vitin KRU Hidromorava ka pasur nje progres te konsiderueshem te uljes se 

shkalles se UPF.  

Kompania tashme ka hartuar Strategjin per zvogelimin e Humbjeve te ujit per periudhen 2018-2022 

dhe te njejten e ka dorezuar ne ARRU per te mere nje aprovim paraprak per caqet e paraqitura dhe e 

njejta Strategji planifikohet te aprovohet edhe nga Bordi i Drejtoreve te KRU Hidromorava ne Gjilan. 

Strategjia ka per qellim qe humbjet e ujit te zvogelohet ne shkalle prej 10% ne periudhen 2018-2022, 

kerkes kjo e dale edhe nga Keshilli Nderministror e Republikes se Kosoves. 

Strategjia ka nje plan dinamik me caqe dhe afate konkrete per permbushjen e tyre dhe sigurisht do 

te jete nje sfide per Kompanin tone per arritjen e ketyre caqeve.  
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KRU 

Hidromorava  

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Prodhimi 

(milion m3) 

8.23 8.70 8.9 9.2 9.4 9.6 9.8 

Faturimi (milion 

m3) 

3.51 3.81 4.1 4.4 4.7 5.0 5.3 

UPF (milion m3) 4.71 4.88 4.8 4.8 4.7 4.6 4.5 

UPF (%) 57.3 56.2 54 52 50 48 46 

 

Nga kjo qe e shte paraqitur ne raport shihet se KRU Hidromorava ka tejkaluar suakun e parapar per 

vitin 2018 i sili sipas planifikimit ka qene 54% ndersa shkalla e UPF ne fund te muajit Dhjetor 2018 ka 

qene 52.7%. vlen te ceket se kjo situate mund te perkeqesohet gjate vitit 2019 ngase KRU 

Hidromorava ka shtuar numrin e sistemeve ruarale qe i ka mare ne menaxhim dhe kto sisteme 

perkunder rehabilitimit qe ja kane bere prap mun te ndikojne ne rritjen e UPF-s dhe me kete edhe 

perkeqesimin e performances se pergjithshme te Kompanis, sidomos  kjo mund te vrehet gjat vitit te 

pare te operimit me keto sisteme. 

6.2.Gjendja e burimeve te  ujit ne pikat kryesore qe menaxhohen nga KRU Hidromorava ne 

Gjilan si dhe Plani per Menaxhimin e Thatesires  

Gjate periudhes se 2018 niveli i ujit ne liqenin e Perlepnices ka pase oscilime duke filluar nga muaji 

Janar 2018 qe ishte ne pike mjafte te ulet H= 19.0 per tu ngritur per gjate muajve ne vijim ne kuoten 

maksimale sidomos ne muajet Mars deri ne Qershor dhe pastaj per te filluar prap te ulet nga muaji 

Shtator nga H= 25.5 dhe ne muajin dhjetor H= 20 m.  Ne tabelen e me poshtme jane te shenuara 

nevelet e ujit sipas muajve duke perfshire edhe sasin e ujit ne dispozicion perfshire edhe vellimin e 

vdekur ne pend i cili nuk mund te shfrytezohet. 

Muaji ‘2018 Niveli m' Vellimi Mm3 vellimi I vdekur 
Mm3 

Vellimi I 
shfrytezuar 

M[m
3
] 

1 19.00 1.90 0.45 1.45 

2 21.80 2.30 0.45 1.85 

3 30.00 3.60 0.45 3.15 

4 30.30 3.60 0.45 3.15 
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5 30.30 3.60 0.45 3.15 

6 30.00 3.60 0.45 3.15 

7 29.00 3.50 0.45 3.05 

8 28.20 3.20 0.45 2.75 

9 25.50 2.60 0.45 2.15 

10 24.50 2.50 0.45 2.05 

11 23.00 2.40 0.45 1.95 

12 20.00 2.00 0.45 1.55 

 

Bazuar ne monitorimin e  Planit per Menaxhimin e Thatesires perkunder oscilimit te nivelit te ujit 

situata ka qene e qendrueshme dhe nuk ka pas kalim te situates normale ne situaten e moderuar 

edhe pse nga diagrami shihet se nga mesi i muajit Tetor deri ne fillim te muajit Dhjetor kemi kaluar 

vijen normale te Planit per tju afruar situates se Moderuar.  

Sidoqofte siq shihet edhe ne tabele viti 2019 eshte filluar me nje kapacitet te disponueshem  prej 

vetem 1.55 milion m3 ujen nga liqeni i Perlepnices. Sigurisht qe kjo situate do te monitorohet ne baza 

ditore duke e percjelle nivelin e ujit ne liqenin e Perlepnices por edhe ne burime te tjera dhe konform 

Planit per monitorimin per menaxhimin e thatesires ne do te veprojme me kohe.  

Ne burimet te tjera si ne burimin Guri i Hoxhes, Baja dhe burimi  nga puset ne Velekince situata ka 

qene  e mire per sa i perket kapaciteteve te ujit dhe nuk eshte ndikuar shume nga situata pa reshje 

qe ka mbretruar koheve te fundit. Edhe ne dy njesit Operative ne Viti dhe ne Kamenice kapacitetet e 

ujit kane qene poashtu stabile per sa i perket prodhimit te ujit. Edhe furnizimi me uje i 

konsumatoreve brenda kesaj periudhe ka qene i mire. 

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.  

TM1 

2018 

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 195 190 5 97.436 2.564 
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Shkurt 192 187 5 97.396 2.604 

Mars 209 202 7 96.606 3.349 

Totali 596 561 17 94.128 5.872 

 

 

Testet Kimike 

Gjilan 

PRILL’ 2018 MAJ’ 2017 QERSHOR’ 2017 

Vendi I marjes se 

mostres 

Pozitive Negative % Pozitive Negative % Pozitive Negative % 

Rezervuar i 

Perlepnice 

30 0 100 % 31 0 100 % 30 0 100 % 

Baja 30 0 100 % 30 0 100 % 30 0 100 % 

Spitali 18 0 100 % 21 0 100 % 21 1 95.3 % 

Lagj.Dardania I 18 0 100 % 21 0 100 % 21 0 100 % 

Hidromorava e 

Vjeter 

30 0 100 % 31 0 100 % 30 0 100 % 

Q.M.F Dheu I 

Bardhe 

18 0 100 % 20 0 100 % 21 0 100 % 

Q.M.F. Arberia 18 0 100 % 21 0 100 % 21 0 100 % 

 

TESTET Kimike 

Kamenice 

PRILL’ 2018 MAJ’ 2018 QERSHOR’ 2018 

Vendi I marjes 

se mostres 

Pozitive Negativ

e 

% Pozitive Negativ

e 

% Pozitive Negative % 

Stac. I pomp. 1 

Kamenice 

3 0 100 % 3 0 100 % 5 0 100 % 

Lagjia Malesia 

Kamenice 

3 0 100 % 3 0 100 % 5 0 100 % 

FurraPrizreniKa

menice 

3 0 100 % 3 0 100 % 5 0 100 % 
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TESTET kimike 

Viti 

PRILL’ 2018 MAJ’ 2018 QERSHOR’ 2018 

Vendi I marjes 

se mostres 

Pozitive Negativ

e 

% Pozitive Negativ

e 

% Pozitive Negative % 

Letnice 3 0 100 % 4 0 100 % 3 0 100 % 

Parku Viti 3 0 100 % 4 1 75 % 3 0 100 % 

Ramnishte 3 0 100 % 4 1 75 % 3 0 0 

 

 

TESTET 

KIMIKE 

Zonat Rurale 

PRILL’ 2018 MAJ’ 2018 QERSHOR’ 2018 

Vendi I 

marjes se 

mostres 

Pozitive Negative % Pozitive Negative % Pozitive Negative % 

Malisheve 3 0 100 % 4 0 100 % 3 0 100 % 

Doberqam 4 0 100 % 4 1 100 % 3 1 100 % 

Zheger 3 0 100 % 3 0 100 % 3 0 100 % 

Pozharan 3 0 100 % 4 0 100 % 3 0 100 % 

 

TM 

3’2018 

Gjilan 

Nr total i mostrave 

te trajtuara 

Nr i mostrave 

te kaluara 

Nr i mostrave 

te deshtuara 

Mostrat e 

realizuara ne % 

Mostrat e 

deshtuara ne % 

Korrik 189 187 2 98.95 1.05 

Gusht 188 187 1 99.47 0.53 

Shtator 176 173 3 98.3 1.70 
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TM 3’2018 

Viti 

Nr total i mostrave 

te trajtuara 

Nr i mostrave 

te kaluara 

Nr i mostrave 

te deshtuara 

Mostrat e 

realizuara ne % 

Mostrat e 

deshtuara ne % 

Korrik 21 17 4 81 19 

Gusht 21 20 1 95.3 4.7 

Shtator 15 15 0 100 0 

 

TM3’2018 

Kamenice 

Nr total i mostrave 

te trajtuara 

Nr i mostrave 

te kaluara 

Nr i mostrave 

te deshtuara 

Mostrat e 

realizuara ne % 

Mostrat e 

deshtuara ne % 

Korrik 14 14 0 100 0 

Gusht 23 23 0 100 0 

Shtator 19 19 0 100 0 

 

Testet 

Kimike 

Gjilan nga 

KRU 

Hidromorav

a  

Totali i mostrave te realizuara per 

muajin Tetor’ 2018 

Totali i mostrave te realizuara per 

muajin Nentor’ 2018 

Totali i mostrave te realizuara 

per muajin Dhjetor’ 2018 

Vendi I 

marjes se 

mostres 

Pozitive Negative % Pozitive Negative % Pozitive Negative % 

Gjilan 169 1 99.4 % 195 3 98.5 % 181 0 100 

% 

Vitia 14 2 86 % 18 1 78 % 21 0 100 

% 

Kamenica 14 0 100 % 19 0 100 % 15 0 100 

% 

 

Eshte me rendesi te ceket se gjate vitit 2018 KRU Hidromorava ka ndertuar objektin e Laboratorit 

qendror ku planifikohen te behen analizat Fiziko-kimike dhe Bakterologjike. Poashtu ne kuadet te 

kesaj KRU Hidromorava ka perfituar nje donacion nga Qeveria Zvicerane per mbeshtetje ne procesin 
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e akreditimit te ketij laboratori qe ka te beje edhe me sigurimin paisjeve te nevojshme per laborator 

si per analiza fiziko- kimike poashtu edhe bakterologjike. Sipas planit gjate vitit 2019 laboratori pritet 

te finalizohet edhe me paisjet e nevojshme per tu akredituar sipas standardit per uje te pijes. 

Rrjeti i ujësjellësit dhe kanalizimit 

a/ Mirembajtja e rrjetit te ujësjellësit. 

Gjate vitit 2018 nga ekipet e mirembajtjes se rrjetit te ujesjellesit kane kryer aktivitete te ndryshme 

te cilat kan ndikuar ne zvogelimin e UPF-s, permiresimin e furnizimit me uje per konsumatoret.  

Bazuar ne te dhenat e mara nga sektori i mirembajtjes defektet ne rrjete te ujesjellesit kane qene 

gjithesej 388, derisa vetem rrjedhje ne puseta jane regjistruar 344. Poashtu, gjate kesaj periudhe 

jane nderrruar- montuar gjithesej 634 ujemates te konsumatoret te cilet nuk kane pas ujemates 

funksional.   

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

vjetoret te vitit 2018. 

Numri i defekteve ne 

rrjet te ujësjellësit TM-1, 

2018 

Janar Shkurt Mars 

Te 

lajmruara 

Te 

evituara 

Te 

lajmruara 

Te 

evituara 

Te 

lajmruara 

Te 

evituara 

Deri ne DN-63 mm 25 25 19 19 20 20 

DN 63- 400 mm 0 0 1 1 2 2 

TOTALI: 25 25 20 20 22 22 

Numri i defekteve ne 

rrjet te ujësjellësit TM-2, 

2018 

PRILL MAJ QERSHOR 

Te 

lajmruara 

Te 

evituara 

Te 

lajmruara 

Te 

evituara 

Te 

lajmruara 

Te 

evituara 

Deri ne DN-63 mm 44 44 38 38 45 45 

DN 63- 400 mm 0 0 1 1 2 2 

TOTALI: 44 44 39 39 47 47 

Numri i defekteve ne 

rrjet te ujësjellësit TM-3, 

2018 

Korrik  Gusht Shtator 

Te 

lajmruara 

Te 

evituara 

Te 

lajmruara 

Te 

evituara 

Te 

lajmruara 

Te 

evituara 

Deri ne DN-63 mm 51 51 53 53 27 27 

DN 63- 400 mm 2 2 4 4 6 6 

TOTALI: 53 53 57 57 33 33 

Numri i defekteve ne 

rrjet te ujësjellësit TM-4, 

2018 

Tetor Nentor Dhjetor 

Te 

lajmruara 

Te 

evituara 

Te 

lajmruara 

Te 

evituara 

Te 

lajmruara 

Te 

evituara 

Deri ne DN-63 mm 61 61 48 48 38 38 
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DN 63- 400 mm 4 4 5 5 5 5 

TOTALI: 65 65 53 53 43 43 

 

b/ Mirembajtja e rrjetit i kanalizimit 

Mirembajtja e rrjrtit te kanalizimit gjate kesaj periudhe eshte u realizuar me veshtiresi kur dihet se 

operimi eshte bere me makinerin te vjeteruar dhe shpeh edhe jashte perdorimit. Keto citerna pasi qe 

jane te vjetra ato kane edhe shpenzime te medha te mirembajtjes dhe ne disa raste kemi problem ne 

riparimin e tyre per shkak te mungeses se pjeseve. 

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. 

Ne 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. Me investimin ne kete 

sektore KRU Hidromorava e ka permbushe planifikimin e bere sipas planit te biznesit te bere nga KRU 

Hidromorava per vitin 2018. 

 

Aktivitetet ne rrjetin e 

kanalizimit TM-1 ’2018 

Janar  Shkurt  Mars  

Te 

lajmruara 

Te 

evituara 

Te 

lajmruara 

Te 

evituara 

Te 

lajmruara 

Te 

evituara 

Debllokimet me cistern- 

kamion 

65 65 50 50 92 92 

Debllokimet me sajle dore 10 10 6 6 14 14 

TOTALI: 75 75 56 56 106 106 

Aktivitetet ne rrjetin e 

kanalizimit TM-2 ’2018 

PRILL MAJ QERSHOR 

Te 

lajmruara 

Te 

evituara 

Te 

lajmruara 

Te 

evituara 

Te 

lajmruara 

Te 

evituara 

Debllokimet me cistern- 

kamion 

80 80 97 97 71 71 

Debllokimet me sajle dore 9 9 16 16 14 14 

TOTALI: 89 89 113 113 85 85 
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Aktivitetet ne rrjetin e 

kanalizimit TM-3 ’2018 

Korrik Gusht Shtator 

Te 

lajmruara 

Te 

evituara 

Te 

lajmruara 

Te 

evituara 

Te 

lajmruara 

Te 

evituara 

Debllokimet me cistern- 

kamion 

93 93 61 61 67 67 

Debllokimet me sajle dore 3 3 5 5 3 3 

TOTALI: 96 96 66 66 70 70 

Aktivitetet ne rrjetin e 

kanalizimit TM-4’ 2018 

Tetor Nentor Dhjetor 

Te 

lajmruara 

Te 

evituara 

Te 

lajmruara 

Te 

evituara 

Te 

lajmruara 

Te 

evituara 

Debllokimet me cistern- 

kamion 

67 67 56 56 34 34 

Debllokimet me sajle dore 11 11 5 5 3 3 

TOTALI: 78 78 61 61 37 37 

 

6.3. Investimet kapitale gjate vitit 2018 

Sipas Planit te Biznesit gjate vitit 2018 jane parapare dhe investuar keto projekte  kapitale nga burimet e 

jashtme poashtu edhe nga bugjeti i kompanis: 

 Ripertrirja e rrjetit te ujesjellesit brenda zones se sherbimit te KRU Hidromorava Gjilan 

a. Permes ketij projekti synohet nderrimi i gypave te ujesjellesit dhe kanalizimit ne zonen e 

sherbimit te Gjilanit, Vitis dhe Kamenices dhe me kete edhe permiresimi i sherbimit ndaj 

konsumatorve. Ky investim ishte i percaktuar edhe nga ARRU si dhe i kushtezuar me 

tarifen e ujit. Te gjitha procedurat e prokurimit jane kry gjate vitit 2018 por projekti pritet 

te perfundohet gjate vitit vijues. 

 Ndertimi i Laboratorit Qendror si dhe ndertimi i Objektit per ekipet e mirembajtjes te ujesjellesit 

dhe kanalizimit. 

a. Objekti i laboratorit bashke me objektin e punetorve te mirembajtjes se ujesjellesit dhe 

kanalizimit eshte perfunduar gjate vitit 2018, eshte bere pranimi teknik i objektit dhe 

pritet te vihen ne funksion gjate vitit vijues. Ky investim eshte bere nga Bugjeti i KRU 

Hidromorava ne Gjilan 

 Ndertimi i Kaperderdhse ne Objektin e Pendes ne Perlepnic. 
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a. Objekti i kaperderdhse eshte perfunduar gjate viti 2018 konform projektit dhe planit 

dinamik te parapar. Investimi ka qene nga Qeveria e Republike se Kosoves. 

 Sigurimi dhe montimi i ujematesve zonal per zonen e sherbimit Gjilan, Viti dhe Kamenice 

 Ndertimi i DMA zone ne Gjilan, Viti dhe Kamenice. 

a. Edhe ky investim eshte filluar te procedohet gjate vitit 2018 dhe poashtu ka qene kerkes e 

ARRU-s per mbulimin e zones se sherbimit me ujemates dhe eliminimi i paushallit. Ky 

projekt ka pas vonesa ne imlementim dhe ende eshte ne procedur te prokurimit 

 
6.4. Ndryshimet që janë paraqitur gjatë aktiviteteve, operimeve, dhe ambientit që e rrethon 

ndërmarrjen që nga përgatitja e planit të biznesit 
 
6.4.1. Ndikimi I tyre në arritjen e objektivave të planit te biznesit 
 
Me qëllim të shfrytezimit më efikas të resurseve njerzore, menaxhmenti i kompanise ka bërë disa 
restrukturime të stafit operativ dhe të ati administrativ e të faturimit. 
Përmes organizimit të ekipeve shtesë për identifikimin dhe legalizimin e kyçjeve ilegale, të instalimit 
të ujëmatësve, ekipeve shtesë për lexim të ujëmatësve   përmirësoj edhe më tej performancën e 
kompanisë në zvogëlimin e humbjeve të ujit të prodhuar, gjegjësisht ujit të pa faturuar e me këtë 
edhe në rritjen e të hyrave të kompanisë, si bazë themelore e krijimit të mundësive financiare të vetë 
qëndrueshmërisë dhe të investimeve kapitale me mjete vetanake. 
 
 

6.4.2.Perspektiva për vitin e ardhshëm 
6.4.3. Skica gjitheperfshirese e planit te biznesit per vitin e ardhshem  
 
Plani i Biznesit 2018-20120 definon qartë rrugën e zhvillimit të Kompanisë  duke marrë parasysh  
përparësitë dhe rreziqet  për realizimin e suksesshëm që do të rezultojë me një arritje të vetë 
qëndrueshmërisë financiare të  Kompanisë. Parametrat financiar dhe operativ janë analizuar në 
mënyrë që të jenë të arritshme (duke lënë mundësinë e tejkalimit të të njëjtave – uljen e tyre) pa e 
dëmtuar funksionimin dhe ofrimin sa më cilësor të shërbimeve ndaj konsumatorëve, të jenë sa më 
afër realitetit dhe parametra të arritshëm. 
Ky plan merr parasysh të gjithë faktorët dhe rrethinën që kanë ndikim në punën e Kompanisë. Plani i 
Biznesi i hartuar merr parasysh strategjinë zhvillimore te regjionit njëkohësisht duke marrë parasysh 
edhe direktivat evropiane për ujin e pijes dhe te trajtimin e ujërave te zeza. 
Plani i Biznesit është i orientuar fuqishëm në drejtim te mundësive vetanake  financiare dhe 
Donatorëve ku realizimi i këtij plani ,e  sidomos i Planit të investimeve kapitale është i varur edhe nga 
përkrahja që do të sigurohet nga Donatorët,  institucionet qendrore dhe lokale  . 
Bordi i Drejtorëve, Menaxhmenti si dhe të gjithë të punësuarit do të jenë të angazhuar maksimalisht 
që me punën e tyre të realizojnë objektivat që dalin nga ky Plan në mënyrë që Kompania të arrijë një 
qëndrueshmëri financiare dhe te ofrojë shërbime cilësore për konsumatorët. 
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6.4.3. Objektivat strategjike të zhvillimit te KRU”Hidromorava”sh.a.  
 
Synimet afariste te Kompanisë gjatë periudhës 2018– 2020 shprehen ne Planin e Biznesit ku përveç 
te tjerash, vlerësohet se do të përmirësojë kontrollin menaxherial mbi kompaninë, përmirësoje 
veprimtarinë operative dhe synon shmangien ndaj gabimeve që mund të e sjellin atë në dështim të 
përmbushjes së standardeve të shërbimeve te ofruara.  
Plani i biznesit do t’i nënshtrohet rishikimit dhe freskimit së paku në baza vjetore.   

Zona e shërbimit te furnizimit me ujë te pijshëm nga KRU “Hidromorava” Sh.A. vlerësohet te ketë  
rreth 172,500 banore dhe furnizimit me ujë të pijshëm ne zonën e mbulimit me shërbime aktualisht 
është 70% . Synohet qe gjer ne mbarim te vitit 2019 KRU “Hidromorava” Sh.A. të zgjeroj  zonën e 
mbulimit me shërbime ne 89%. 
Gjatë kësaj periudhe, KRU “ Hidromorava” planifikon të përmirësoj furnizimin me ujë të pijshëm për 
konsumatorët ekzistues dhe ata të rinj në 24.00 orë të kontinuitetit të furnizimit. 
Krahas përmirësimit te shërbimeve te ofruara, KRU “Hidromorava” Sh.A. synon qe gjatë kësaj 
periudhe te përmirësoj afarizmin ekonomik dhe atë: 
(i) duke shtuar përpjekjet ne ngritjen e shkalles se arkëtimit ne 84.5% ne vitin 2019, e cila  vitin aktual  
2018 është 82.87  %. Por,  duhet bërë përpjekje që autoritetet komunale ta rikthejnë vendimin e 
mëparshëm te kushtëzimit me çka me shume besim themi se do të arihej shkalla e inkasimit të 
synuar.  
(II) duke shtuar masat e kontrollit te ujit të prodhuar i cili iu shpërndahet konsumatorëve dhe me 
këtë te ndikoj ne zvogëlimin e humbjeve teknike dhe komerciale të ujit, gjegjësisht të ujit i cili nuk 
faturohet dhe nuk i sjell Kompanisë të ardhura/përkundrazi vetëm sa i shton shpenzimetoperative.  
Uji i pafaturuar, me plan të biznesit pritet që ne vitin 2019 të ulet në 50 %, gjegjesisht e  i cili ne vitin 
aktual 2018 është 52  %. 
Realizimi i këtyre synimeve do ti mundëson kompanisë gjenerimin e te ardhurave të mjaftueshme për 
te qene “ vetfinancues i qëndrueshëm” dhe do te rrisë aftësinë financiare te kompanisë  për 
mbulimin e pjesërishëm te investimeve te parapara për periudhën planifikuese.   
Kontrolli dhe evitimi i humbjeve teknike dhe komerciale, si dhe me shtimin e mbikëqyrjes se 
shpenzimeve te përgjithshme te Kompanisë,  planifikohet një zvogëlim i shpenzimeve operative. 
Krahas ngritjes teknike te kapaciteteve te Kompanisë, rendësi e veçante do ti kushtohet ngritjes se 
aftësive profesionale te stafit, dhe për këtë menaxhmenti do identifikoj lëmit  adekuate për trajnim 
te stafi. Menaxhmenti i Lartë i Kompanisë i pranon përgjegjësitë e saja ndaj të punësuarve të tjerë 
dhe do të zhvillojë e zbatojë politika që do të ndihmojnë stafin nëarritjen e objektivave dhe synimeve 
të vëna.  
Kompania edhe më tutje do të avancoj sistemin ekzistues informativ të menaxhmentit.  
Për realizimin e qëllimeve kryesore strategjike, deri në vitin 2019 Kompania ka paraparë 
përmbushjen e objektivave strategjike duke vazhduar me rritjen e kontinuitetit të furnizimit me ujë të 
pijshëm për 23.30 orë. 
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Treguesit e përformancës synuar sipas planit gjer ne vitin 2019 

Treguesit Realizuar 
2017 

Realizuar 
2018 

Planifikuar 
2019 

Uji i pa faturuar m3 56.55 52.98 50.00 

Shkallës së arkëtimit  80.31 82.87 84.50 

Shpenzimeve për njësi prodhimi 0.19 0.20 0.20 

Norma e mbulesës së punës 1.06 1.15 1.20 

Efikasitetit të stafit 5.24 4.58 5.39 

Nr. i konsumatorëve 29,374 33,382     36,000 

Nt. i konsumatorëve me ujëmatës 24,4300 27,854 34,920 

  

6.5.Rreziqet e të ardhmes së korporatës 

 
Ne baze te te dhënave dhe te raporteve qe disponojmë, rreziqet me serioze për te  
ardhmen e KRU “Hidromorava” janë: 

a) Mungesa e sasisë se mjaftueshme e ujit për pije gjatë periudhave te ardhme 
 
Siç dihet, qyteti I Gjilanit furnizohet nga 4 pika kryesore, por akumulacioni I Pendës në Përlepnicë 
është një ndër burimet kryesore që furnizon qytetin e Gjilanit me rrethinë. Ka disa vite që për shkak 
të reshurave atmosferike akumulacioni nuk arrin të mbushet me ujë, dhe ky është njëherit edhe 
brenga kryesore e menaxhmentit te KRU Hidromorava për periudhën e ardhshme.  
Niveli i ujit në akumulacion ne kohen e këtij raportimi eshte H=10 m nën nivelin maksimal, e qe janë 
vetëm edhe 1.55 milion m3 uje per tu. Ne shpresojme se situata do te permiresohet ne muajt ne vijim 
pasi qe hyjm ne periudhen e pranveres por rreziku eshte nese nuk do te kete te reshura dhe situata 
mund te perkeqesohet shume pasi qe kerkesa e furnizimit me uje ne vazhdimesi eshte ne rritje. 
Nëse eventualisht nuk do të ketë të reshura edhe në periudhën e ardheshme dhe niveli I ujit do të ulej 
vazhdimisht, atëherë furnizimi me ujë nga akumulacioni në Perlenicë teknikisht do të ishte i pa 
mundur dhe qyteti I Gjilanit do të bazohej vetëm nga tri burimet e mbetura burimi “Guri I Hoxhës”, 
burimi “Baja” dhe fusha e puseve ne Velekincë te cilat gjithashtu do te ndikoheshin nga mungesa e te 
reshurave atmosferike.  
 
6.6. Çfarë duhet te behet për të evituar rrezikun e uljes se  shkallës së inkasimit 
 
Menaxhmenti i KRU Hidromorava, ne kontaktet punuese me pushtetin lokal te komunave tëzonës së 
shërbimit, do te u kërkoj dhe shjegoj domosdonë e ri aplikimit te kushtëzimit te qytetareve te tyre për 
pagesën e ujit. Shpresojmë se kriza e mungeses së ujit si pasojë e reshjeve të pakta atmosferike e 
qfaqur gjat këti viti do të vetëdisojë organet e pushtetit në riaplikimin e praktikës së kushtëzimit 
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qytetarë për pagesë të ujit. 
Në anën tjetër, krahas senzibilizimit të qytetarëve për domosdonë e pagesës së ujit, edhe stafi i 
kompanisë duhet mobilizuar maksimalisht dhe me seriozitet në zbatimin e masave të përcaktuara si: 
të leximit me regull të ujëmatësve, aplikimin e çkyçjeve të konsumatorëve jo të përgjegjshëm 
posaqërisht të klienteve biznesor si dhe dergimin ne mase te madhe te konsumatoreve te 
papergjegjshem ne gjykata  dhe ne permbarues. 

 
 
7.RAPORT PUNE I DEPARTAMENTIT TE PROKURIMIT  
 
7.1.Transaksionet kryesore 
 
Zyra e Prokurimit  gjatë  periudhës raportuese 2018  ka pranuar   një varg  kërkesash me 
shkrim  për  furnizime ,sherbime nga njesitet përkatëse nga  menaxhmenti i kompanisë ,këto  
kerkesa  pastaj janë proceduar varësisht prej prioriteteve. 
Nga kërkesat  e  bëra me shkrim  për inicim të prokurimit,  kemi  kerkesa për (blerje  
furnizime dhe sherbime) kerkesat  janë proceduar konform procedurave të prokurimit, 
nëpërmjet  kontratave vjetore  dhe kontratave me vlere te vogel dhe me vlera   
minimale dhe kërkesave  të reja  për inicim të procedurave së prokurimit disa  nga ato janë 
realizuar, disa janë në realizim e sipër pasi kanë vlefshmëri 12 mujore. 
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Nr 

 
Emertimi i Kontrates 

Data e 
lidhjes së 
kontrates 

Vlerae 
parashikua

r në € 

Vlera e kontrates së 
nenshkruar në € 

Aneks 
kontratat 

Çmimi total i paguar 
per kontraten ne €, gjat 

vitit 2018 

Operatori 
Ekonomik-

Kontraktuesi 
Selia e  O.E 

 
 

1 

Furnizim me pjese te 
automjeteve dhe 

servisimi i tyre 

 
16.01.2018 

 
9,999,00 

 
27.406,50 

 
 
/ 

 
7.426,50 

 
NTP”Rexha-E” 

 

 
 

Gjilan 

 
2 

Furnizim me pjese te 
ujesjellsit dhe 

kanalizimit dhe paisje 
pune 

 
05.02.2018 

 
30.000,00 

 
40.949,00 

 
/ 

 
18.943,12 

 
NT”Eurotex” 

 
Gjilan 

 
3 

Furnizim me Kemikale 
 

22.02.2018 
 

16.000,00 
 

11.186,40 

 
 
/ 

 
 

12.520,97 

 
 

NTP”Avesta” 

 
 

Ferizaj 

 
4 

Auditimi i pasqyrave 
financiare-2017 

 
08.03.2018 

 
3.500,00 

 
4.839,00 

 
/ 

 
1.950,00 

“ Audit Gruop”-
shpk 

Prishtine 

 
 

5 

Hartimi i projektit 
kryesor Penda –

Përlepnicë 

 
21.03.2018 

 
9.000,00 

 
6.220,00 

 
/ 

 
6.220,00 

NNPT”Engenering&
Geomap 

 

Viti-
Prishtinë 

 

6 
Furnizim me boca të 

klorit 
02.05.2018 4.200,00 4.094,98 / 4.094,98. 

 
NTSH” Saykos” 

 

 
 

Prishtinë 
 

7 
Furnizim me material 

administrativ 
23.05.2018 12.500,00 7.608,10 / 4.057,20 NT”Agimi”-D Deqan 

8 
Furnizim me derivate 

të naftës 
02.07.2018 60.000,00 

0.01-0.01-0.01 
premium 

/ 25.624,24 
Petroll copmani-

shpk 
Gjilan 

9 
Ndërtimi i 

Kaperderdhses se 
Pendës 

16.08.2018 395.988,90 395.988,90 / 333.499,10 
NN”Art 

Projekt&NTSH”AR-
Driti” 

Viti/ Ferizaj 

10 
Furnizim me 
fraksione te 
zallit(reres) 

08.102018 3.000,00 2.750,00 / 1.500,00 “Guri”- shpk 
Novo 

Bërd/Feriz
aj 
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11 
Furnizimi me inventor 

dhe montimi i tij 
24.10.2018 3.950,00 3.950,00 / 3.950,00 NPSH”Hiterm-L” Ferizaj 

12 
Furnizim me tonera 

dhe pjese te IT 
01.11.2018 5.500 2.827,00 / 253,00 NTSH’Bees Toners” Gjilan 

 
 
Më poshtë tabelës , kontratat e lidhura përmes procedurës me vlera minimale (100-1000 €). 
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Nr i 

kont 

Emertimi i furnizimit/sherbimit Data e 

kontrates 

Vler.e 

parshikuar 

Vlera  

kontraktur 

Emri i 

kontraktues

it 

Selia e 

Kontrakt

uesit 

1 Furnizim me goma te perdoruara 17.01.2018 350.00 320.00 NTP"Iner 
Europa' 

Gjilan 

2 Servisim i dyerve dhe dritarve 18.01.2018 350.00 350.00 D.P"INOX" Prishtinë 

3 Furnizim me goma dhe ventilla 24.01.2018 150.00 144.20 Eurogoma"s
hpk 

Gjilan 

4 Mbikqyerje e Projektit 30.01.2018 950.00 900.00 BPI"EA-ing Gjilan 

5 Furnizim me material administrativ 31.01.2018 550.00 533.00 "Pika 5 
A"shpk 

Gjilan 

6 Furnizim me pjese dhe montimi I tyre 29.01.2018 400.00 400.00 NTSH"Te 
Agimi" 

Gjilan 

7 Furnizim me pjese dhe montimi I tyre 31.01.2018 300.00 290.00 Autoballkan
"shpk 

Gjilan 

8 Furnizim me fatura të konsumatorve 01.02.2018 600.00 585.00 "Pika 5 
A"shpk 

Gjilan 

9 Hartim I Projektit kryesorë 20.02.2018 950.00 950.00 Eng 
Design"shpk 

Gjilan 

10 Furnizim me fatura të konsumatorve 08.03.2018 500.00 511.00 "Pika 5 
A"shpk 

Gjilan 

11 Rregullim i Automjetit 12.03.2018 500.00 490.00 "Osman 
Kqiku"B.I 

Gjilan 

12 Furnizim me kimikale 05.03.2018 850.00 824.50 NTP"Eramed
" 

Prishtinë 

13 Anketimi I Qytetarve(knaq.e konsum) 23.03.2018 950.00 970.00 KVRL Gjilan 

14 Furnizim me shkallë 26.03.2018 250.00 210.00 NT"Eurotex" Gjilan 

15 Furnizim me Gyp 03.04.2018 950.00 996.00 NSHT'HD-
2000" 

Prizren 

16 Furnizim me material administrativ 04.04.2018 600.00 599.00 "Pika 5 
A"shpk 

Gjilan 

17 Furnizim me kompjuter dhe printer 10.04.2018 950.00 950.00 Nassystems"
shpk 

Gjilan 

18 Furnizim me kamera dhe servisimi I tyre 10.04.2018 350.00 353.00 Nassystems"
shpk 

Gjilan 

19 Furnizim me rrollne per fatura 16.04.2018 950.00 977.50 "Arti"shpk Viti 

20 Furnizim me bllokues per Ujematsa 19.04.2018 950.00 925.00 KNTSH"Teut
a-M 

Gjilan 

21 Furnizim me bllokues per Ujematsa-
Kamenice 

20.04.2018 950.00 925.00 KNTSH"Teut
a-M 

Gjilan 

22 Furnizim me bllokues per Ujematsa-Viti 23.04.2018 950.00 925.00 KNTSH"Teut
a-M 

Gjilan 
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23 Furnizim me dollap metalik-fajlle 24.04.2018 450.00 416.00 Europrinty"s
hpk 

Prishtinë 

24 Furnizim me bllokues te ujematsave 24.04.2018 950.00 925.00 KNTSH"Teut
a-M 

Gjilan 

25 Sherbim me Eskavator 26.04.2018 600.00 600.00 "Bejta 
comerce"sh.
a 

Gjilan 

26 Furnizim me Llamelle 04.05.2018 250.00 230.00 "Re-
ODAK'shpk 

Prizeren 

27 Furnizim me roba pune 10.05.2018 350.00 343.00 PZ"Trevira" Gjilan 

28 Furnizim me Akulumator 21.05.2018 270.00 270.00 NTP"Agimi"  

29 Furnizim me Stae=rter dhe protektor 22.05.2018 350.00 375.00 NPM'HITER
M-L" 

Ferizaj 

30 Furnizim me Kondicioner(klima) 30.05.2018 450.00 420.00 NP"Toni 
Impex' 

Gjilan 

31 Furnizim me mobile 30.05.2018 500.00 490.00 NTP'besi' Gjilan 

32 Sherbim tansporti 25.05.2018 250.00 250.00 NTP'Bangja" Kamenic

ë 

33 Furnizim me Elektromotor 31.05.2018 800.00 770.00 NTP'Linda' Gjilan 

34 Furnizim me Elektromotor-Kamenice 06.06.2018 450.00 450.00 NTP'Linda' Gjilan 

35 Sherbim Gëdhendje 06.06.2018 450.00 470.00 VB"Drebong
" 

Gjilan 

36 Furnizim me material administrativ 06.06.2018 330.00 330.00 "Pika 5 
A"shpk 

Gjilan 

37 Furnizim me Instrument Elektrik 08.06.2018 123.00 123.00 "EK-Asëo" Prishtinë 

38 Furnizim me goma te Automjetev 07.06.2018 250.00 257.60 "Eurogoma"
shpk 

Gjilan 

39 Furnizim me Kapak-454 ton 07.06.2018 650.00 640.00 NT"eurotex" Gjilan 

40 Furnizim me pjese te Eskavatorit 08.06.2018 750.00 734.00 "Autokosova
"shpk 

Gjilan 

41 Furnizim me pjese te Eskavatorit 11.06.2018 900.00 894.00 "Autokosova
"shpk 

Gjilan 

42 Furnizim me pjese te ujesjellsit 11.06.2018 950.00 995.21 Infraplus"N
N 

Prishtinë 

43 Vendosja e pjeseve te Eskavatorit 11.06.2018 950.00 944.00 Autokosova"
shpk 

Gjilan 

44 Furnizim me pjese te ujesjellsit 11.06.2018 950.00 999.46 NN"Infraplu
s" 

Prishtinë 

45 Punim i Kulmit 18.06.2018 950.00 999.00 NNPT"Engin
eering" 

Viti 

46 Furnizim me pjese te ujesjellsit 12.06.2018 150.00 163.00 Infraplus"N
N 

Prishtinë 
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47 Furnizim dhe muratim I bllokave 18.06.2018 990.00 999.00 NNPT"Engin
eering" 

Viti 

48 Furnizim me kamera dhe paisaje 
percjellse 

21.06.2018 990.00 985.00 Nassystems"
shpk 

Gjilan 

49 Furnizim me derivate te naftes 20.06.2018 990.00 990.00 Petroll 
Company" 

Gjilan 

50 Furnizim me pjese te ujesjellsit 21.06.2018 990.00 950.00 NPT:Xerrxa" Rahovec 

51 FurnizIm me kabllo diviar etj 25.06.2018 950.00 985.00 Nassystems"
shpk 

Gjilan 

52 Furnizim me goma amortizuese 25.06.2018 350.00 354.00 "Inoteka 
Alati" 

Macedo

ni 

53 Furnizim me shufra metali 02.07.2018 850.00 850.08 Teuta 
steel"shpk 

Gjilan 

54 Vendosa e kamerave 03.07.2018 990.00 980.00 "Xito"shpk Prishtinë 

55 Servisim I Kompresorve 18.07.2018 250.00 266.00 Metalic"ddo Bujanoc 

56 Furnizim me stabilimente elektrike 20.07.2018 362.60 362.60 Elektrosiste
m"shpk 

Ferizaj 

57 Furnizim me pjese te ujesjellsit 19.07.2018 335.00 335.00 NTP"Xerrxa" Rahovec 

58 Furnizim me gyp te kanalizimit 12.09.2018 504.00 504.00 NPT:ferplast
" 

Ferizaj 

59 Furnizim me pjese te automjetve  08.10.2018 815.00 815.00 "Te 
Shabani" 

Gjilan 

60 Furnizim me adapter 08.10.2018 719.00 719.00 NTP"Xerrxa" Rahovec 

61 Furnizim dhe montim me goma 17.10.2018 378.30 378.30 Eurogoma"s
hpk 

Gjilan 

62 Furnizim me pjese te Kamionit 18.10.2018 280.00 280.00 NNT"STN-
UNION" 

Lipjan 

63 Largimi I dheut nga Deponiae 
Hidromoraves 

18.10.2018 540.00 540.00 NNT"Luli 
93" 

Gjilan 

64 Furnizim me kimikale 19.10.2018 514.05 514.50 NTP"Eramed
" 

Prishtinë 

65 Furnizim me pjese te automjetve te renda 31.10.2018 980.00 980.00 Autoservis"
Genti" 

Gjilan 

66 Furnizim me dru të djegëjes 05.11.2018 555.00 555.00 NTP"Malsia-
S" 

Kamenic

ë 

67 Hartim I  prokjk.kryesore(rrjete ujesjellsi) 08.11.2018 925.00 925.00 BPI"EA-ing Gjilan 

68 Furnizim me dhembë te Eskavatorit 12.11.2018 270.00 270.00 NPT"Muja" Kaqanik 

69 Hartimi I projek.kryesore 
( rrjet.kanalizimit) 

16.11.2018 965.00 965.00 NSH"Elita-
Inginering 

Prishtinë 

70 Furnizim dhe montim ,pjese Eskavatorit 03.12.2018 980.00 980.00 TS"Ardi -E" Viti 

71 Furnizm me pjese te automjetve te renda 06.12.2018 990.00 990.00 TS"Ardi -E" Viti 




