


1 127

Qeveria duhet të vendos një proces efektiv të monitorimit të zbatimit të rekomandimeve. Me OB-të, t’i diskutojë të 

gjitha masat efektive që mund ta përmirësojnë procesin, në veçanti fuqizimin e masave që forcojnë llogaridhënien dhe 

parandalojnë ngecjet në zbatimin e rekomandimeve.
ZKM/MFPT

Sipas vendimit te Qeverisë nr. 13/39 të datës 13.10.2021, niveli i zbatimit të rekomandimeve do të monitorohet nga një 

mekanizëm i cili përcaktohet nga Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve, në kordinim dhe me mbështetjen e Zyrës së 

Kryeministrit. 
TM4/2022

2 49

Qeveria duhet të sigurojë se janë ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme për angazhimin e të punësuarve duke 

siguruar kushte pune dhe vijueshmërinë e rregullt në punë, si dhe monitorim të vazhdueshëm siç parashihet me aktet 

ligjore.
ZKM/MPB

ZKM, në koordinim me MPB, dhe OB-të përgjegjëse do të sigurohet se janë ndërmarrë të gjitha masat që të reflektohen në 

listat e pagave në normat e punës këto raste, në përputhje me nivelin e vijueshmërisë në punë.
TM2/2023

3 23

1.Përmes MFPT-së të vazhdojë forcimin e kontrolleve buxhetore, në mënyrë që të pamundësojë keq-klasifikimet 

buxhetore.

2.Përmes MFPT-së të sigurojë se janë përmbushur kërkesat për raportim të saktë dhe të vërtetë edhe në pasqyrat e 

shpalosjeve.

1. MFPT

2.Thesari

1. Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve përmes Departamentit të Buxhetit do të kujdeset që të respektohen kriteret e 

projekteve kapitale në perputhje me UA në fuqi, dhe klasifikimi i tyre të bëhet në përputhje me kategorinë e shpenzimit.

2. Thesari do të organizojë takime me OB-të , ku si temë e veçantë do të jetë respektimi në përpikëri i Rregullores 01/2017 për 

raportim të OB-ve, ku pjesë e kësaj Rregullore janë edhe shpalosjet e pasqyrave financiare.

1. TM4/2022

2. TM4/2022

4 49

1.Të sigurojë që planifikimi i projekteve kapitale i nënshtrohet një analize të kapaciteteve të organizatës për 

menaxhimin e projekteve në përputhje me planet fillestare. Kontrollet në planifikimin e projekteve dhe realizimin e 

buxhetit duhet të forcohen me qëllim të realizimit të projekteve me kohë dhe arritjes së objektivave. Një harmonizim i 

rrjedhës së parasë me planifikimin e projekteve është i domosdoshëm për të adresuar nivelet e ulëta të realizimit 

financiar të projekteve kapitale.

2.Ministri duhet të sigurojë që pas ratifikimit të marrëveshjeve në Kuvendin e Kosovës, me rastin e bartjes së fondeve 

të huave në SIMFK, numri i huamarrjes së ratifikuar të lidhet me kod të projektit, në mënyrë që pagesat për projektin 

përkatës të jenë të dallueshme dhe të evitohen tejkalimet e shpenzimeve dhe raportimet jo të drejta në PFV.

3.Në koordinim me Ministrat të instalojnë mekanizma mbikëqyrës për të siguruar zbatimin e projekteve dhe 

raportimin në MFPT konform kërkesave ligjore në lidhje me ecurinë e realizimit të projekteve me financim nga 

huamarrja.

MFPT

1. Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve përmes Departamentit të Buxhetit me rastin e lëshimit të Qarkores Buxhetore dhe 

gjatë dëgjimeve buxhetore do të kërkojë nga OB-të që me prioritet të planifikojnë shlyerjen e obligimeve kontraktuale dhe do të 

sigurohen që planifikimi i projekteve të jetë në përputhje me planin fillestar duke respektuar kriteret e projekteve kapitale në 

përputhje me UA në fuqi, dhe për OB-të e nivelit qendror klasifikimi I tyre të bëhet në përputhje me kategorinë e shpenzimit.

2. Gjate vitit 2023 do te analizohet mundesia qe rekomandimi të zbatohet duke identifikuar kreditë me kode te veçanta.

3. Thesari/DMB do të vazhdojë të kërkojë raportimin tre-mujor nga Organizatat Zbatuese të projekteve me huamarrje mbi nivelin 

e zbatimit të projekteve dhe sfidat që i përcjellin. Në bazë të inputit që pranojnë, Thesari/DMB do të përgaditë raport të 

konsoliduar për Ministrin dhe i njëjti do te trajtohet në Qeveri.

1. TM4/2022

2.TM2/2023

3. Një muaj pas përfundimit të 

cdo tre-mujori

5 61

Të ofrojë udhëzime të qarta për organizatat buxhetore për përfshirjen e planeve të investimeve kapitale që do të 

financohen nga huamarrjet. Miratimi i projekteve duhet të bëhet vetëm nëse ato kanë kryer të gjitha përgatitjet dhe 

ofrojnë siguri të mjaftueshme dhe të dokumentuar se realizimi i këtyte projekteve do të bëhet në kohën dhe mënyrën 

e duhur.
MFPT

1. Ligji për Borxhin Publik i cili është në proces të aprovimit në Kuvend, parasheht një mekanizëm që adreson saktë këtë aspekt 

përmes një vlerësimi profesional, i cili do të zgjerohet më tej me akt-nën ligjor që del nga Ligji i ri. 

2. Strukturat përkatëse në MFPT (Thesari, DMBNF, DB) gjatë planfikimit të tabelës 1 të Ligjit të Buxhetit për vitin 2023, do të 

kujdesen që burimet e financimit të definohen dhe paraqiten në përputhje me kërkesat e standardeve dhe rekomandimit.

1. TM4/2022

2. TM4/2022

7 76

Përmes institucioneve relevante të shqyrtoj obligimet dhe përgjegjësitë e OB-ve që burojnë nga marrëveshjet kolektive 

dhe të ndërmarrin veprimet përkatëse. Në varësi të këtyre obligimeve dhe mundësive buxhetore, të siguroj që 

organizatat buxhetore bëjnë planifikimin adekuat të buxhetit, në mënyrë që të shmangen shpenzime të panevojshme 

nga proceset eventuale gjyqësore si pasojë e mos përmbushjes së obligimeve eventuale që burojnë nga këto 

marrëveshje.

MFPT

Për të gjitha obligimet e ligjshme, Ministria e financave, Punës dhe Transfereve sigurohet se bëhet buxhetimi. Përmes Qarkores 

Buxhetore, Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve udhëzon OB-të që të mos hyjnë në obligime pa përfillur procedurat dhe 

legjislacionin në fuqi.

TM4/2022

Republika e Kosovës

Republika Kosova – Republic of Kosovo

Qeveria – Vlada – Government

Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve - Ministarstvo za Finansija, Rada i Transfera - Ministry of Finance, Labour and Transfers

Thesari i Kosovës – Trezor Kosova -  Treasury of Kosova

Plani për zbatimin e rekomandimeve sipas Raportit vjetor te auditimit për vitin 2021

Nr

Nr.i 

faqes ne 

RVA

Rekomandimet
Institucioni 

përgjegjës

Aktivitetet qe do te ndërmerren

nga menaxhmenti/ Komentet

Koha e 

propozuar 

për Zbatim

Qeveria e Republikës së Kosovës 

Ministria e Financave Punës dhe Transfereve



8 61

1. Bazuar në raportet tremujore të Thesarit, MFPT-ja në bashkëpunim me ministritë e linjës duhet t’i adresojë të gjitha 

sfidat e identifikuara, në zbatimin e projekteve që financohen nga huamarrjet. Në çfarëdo kohe dhe në të gjitha rastet 

kur vlerësohet e nevojshme, MFPT-ja duhet t’i sugjerojë Qeverisë masat e duhura për tejkalimin e këtyre sfidave;

2.Të ofrojë udhëzime të qarta për organizatat buxhetore për përfshirjen e planeve të investimeve kapitale që do të 

financohen nga huamarrjet. Miratimi i projekteve duhet të bëhet vetëm nëse ato kanë kryer të gjitha përgatitjet dhe 

ofrojnë siguri të mjaftueshme dhe të dokumentuar se realizimi i këtyre projekteve do të bëhet në kohën dhe mënyrën 

e duhur.

MFPT

1. Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve do të paraqesë në Qeveri raportin për sfidat dhe nivelin e zbatimit të projekteve të 

financuara nga huamarrja. Gjithashtu, në kuadër të një mekanizmi që përfshin ZKM dhe MFPT do të fuqizohet llogaridhënia dhe do 

të mbështeten OB-të për adresimin e sfidave.

2. Me hyrjen në fuqi të Ligjit të ri për Borxhin Publik do të adresohet kjo çështje duke u krijuar një mekanizëm përkatës për 

vlerësim të kërkesave për financim dhe buxhetimin e tyre, konform aktit nën-ligjor që do të nxirret për këtë qëllim.

1. TM4/2022

2. TM1/2023

9 61

1. Qeveria duhet të siguroj që para se të merren vendimet për huamarrje, të bëhen analiza të hollësishme nëse 

ekzistojnë të gjitha parakushtet dhe janë bërë përgatitjet e duhura për inicimin e procesit të huamarrjes dhe 

shfrytëzimin sa më efikas të këtyre fondeve. Po ashtu, duhet të shqyrtoj në baza të rregullta raportet vjetore të MFPT-

së për borxhet publike dhe t’i përdorë ato në diskutimet gjithëpërfshirëse kur vlerëson rezultatet dhe pengesat në 

proces. 

2. Ngecjet apo dështimi në mos fillimin apo mos realizimin e projekteve, duhet të jenë subjekt i shqyrtimeve të 

vazhdueshme me organizatat zbatuese të projekteve përkatëse ku analizohen shkaqet dhe arsyet që pasqyrojnë 

ndërmarrjen e veprimet konkrete në reduktimin/eliminimin e tyre në mënyrë që të njëjta të realizohen dhe të 

rezultojnë me përfitime publike në dobi të qytetarëve.
MFPT

1. Përmes Ligjit të ri për Borxhin Publik, veçanërisht akteve nën-ligjore, do të adresohen këto çështje

2. Sipas aktivitetit të paraparë për rekomandimin në faqen 4, në Qeveri do të trajtohet raportit i cili përgatitet nga Thesari/DMB 

me inputin e OB-ve. Andaj, përmes këtij raporti do të trajohen shkaqet dhe arsyet për mos-fillimin apo mos-realizimin e projekteve 

dhe do të shqyrtohen veprimet të cilat duhet të ndërmirren 

1. TM4/2022

2. Një muaj pas përfundimit të 

cdo tre-mujori

10 66

Qeveria përmes MFPT duhet të sigurojë trajnime të mjaftueshme për zyrtarët e pasurisë dhe ZKF lidhur me procesin e 

regjistrimit të pasurive dhe prezantimin e saktë të tyre në Pasqyra financiare individuale.
Thesari

Thesari do të vazhdojë trajnimet sipas kërkesave të OB-ve duke ofruar trajnime në vazhdimesi për zyrtarët e pasurisë dhe ZKF 

lidhur me procesin e regjistrimit të pasurive. Gjatë takimeve të fundvitit me OB-të do të kërkohet respektimi i plotë i Rregullores 

për raportim të OB-ve, ku pjesë e saj janë edhe pasqyrimet e pasurive.

TM4/2022

11 76

Ministri në kordinim me drejtorin e Thesarit duhet të siguroj që gjatë ekzekutimit të pagesave bazuar në vendimet 

gjyqësore/përmbarimore, të bëhet ndarja e shpenzimeve shtesë të procedurave përmbarimore nga shuma e borxhit 

kryesor sipas kodeve ekonomike të parapara me planin kontabël.

Thesari

Komunikimi dhe kordinimi (takime) me pikat kontaktuese, Dep. Ligjore te ministrive, me qellim te identifikimit te gabimeve gjate 

bartjes se te dhenave nga AVSH te ministrit dhe anasjalltas, per periudhen e kaluar. Verifikimi i vazhdueshem i te dhenave te TM2/2023

12 85

Përmes MFPT (NJQHAB) të sigurojë se OB të cilat janë të obliguara të themelojnë NjAB-në sipas rregullores QRK-nr. 

01/2019, duhet ta formojnë këtë njësi, përmes së cilës do të sigurohet funksionimi efikas dhe efektiv i sistemit të 

kontrollit të brendshëm. Po ashtu, OB-të që nuk janë të obliguara të kenë NjAB-në, shërbimet e auditimit të 

brendshëm t’i realizojnë përmes mënyrave tjera të parapara me këtë rregullore; dhe - Po ashtu, përmes MFPT 

(NJQHAB) të sigurojë se OB-të sipas kërkesave ligjore themelojnë Komitetet e Auditimit për të mbështetur realizimin e 

objektivave të NjAB-së, dhe që këto Komitete të jenë efektive në mbajtjen e takimeve, në raportime vjetore siç 

kërkohet me UA dhe të kontribuojnë në rritjen e llogaridhënies dhe forcimin e rolit të AB

MFPT / NJQHAB

Thesari në bashkëpunim me NJQHAB do të lëshojnë një qarkore ku do të kërkohet nga të gjitha OB-të të cilat nuk kanë themeluar 

NjAB që të themelojnë njësitë relevante apo të marrin masat që shërbimet e auditimit të brendshëm të fuksionalizohen përbrenda 

OB-së. 

TM1 2023                                                                                                                                                                   

13 66

Qeveria përmes MFPT/Thesarit duhet të sigurojë kontrolle formale në veçanti lidhur me raportimin e pasurive kapitale 

dhe jo kapitale dhe për diferenca të theksuara të kërkojë sqarime shtesë nga organizatat buxhetore Thesari & MPB

Do të krijohet një trup monitoruese në përbërje Thesari dhe MPB, trup e cila do të realizojë kontrollet e rekomanduara dhe do të 

kërkojë sqarime nga OB-të TM4/2022

14 70

MFPT duhet të vendosë kontrolle përmes monitorimit të raporteve të detyrimeve të papaguara nga OB-të dhe aty ku 

vëren devijime nga afatet ligjore të ndërmerren masa.

Thesari

Thesari do të analizojë raportin e përmbledhur mujor të pranuar nga OB-të lidhur me detyrimet e papaguara të raportuara. 

Përmes një qarkore Thesari njofton OB-të se duhet të marrin me prioritet përmbushjen e detyrimeve të papaguara përbrenda një 

afati të caktuar, në të kundërtën Thesari ndërmerr veprime si reduktimi i alokimeve, ose në raste më të theksuara të mos-

reflektimit nga OB edhe me ndalje të qasjes në  zotime apo shpenzime. 
TM4/2022

15 106

T’i analizojnë rekomandimet të cilat kanë rezultuar nga auditimet e performancës dhe teknologjisë së informacionit si 

dhe të përgatisin dhe monitorojnë planet e veprimit për zbatimin e tyre. Monitorimi i zbatimit të rekomandimeve 

duhet të bëhet duke caktuar dhe mbajtur përgjegjës funksionet përkatëse në organizatë përmes raportimit të rregullt 

për veprimet përmirësuese.

Thesari & MFPT

Për të gjitha rekomandimet të cilat kanë rezultuar nga auditimi i performancës dhe teknologjisë informative janë paraparë 

aktivitetet dhe plani i veprimit dhe të njejtat i janë percjellë ZKA-së. Plani i zbatimit do të monitorohet në vazhdimësi dhe 

raportohet tek Ministri i MFPT.
TM4/2022

#

#

#

91

Thesari të sigurojë se OB-të respektojnë rregullat me rastin e përgatitjes së PFV-ve për vitin 2022 duke i përfshirë 

shpenzimet për menaxhimin e pandemisë Covid-19. Thesari

Gjatë takimit që do të organizohet në fundvit me organizatat do të diskutohet dhe do të kërkohet që të respektohet Rregullorja 

për raportim vjetor financiar nga OB-të, po ashtu të respektohet edhe qarkorja mbi afatet për përgatitjen e RVF. Nuk do të 

pranohen PFV e OB-ve nga Thesari në fundvit, pa pasur të pasqyruar një seksion për pandeminë.

TM4/2022

17 66

Qeveria përmes MPB duhet të sigurojë mirëmbajtjen e vazhdueshme të sistemit e-pasuria në mënyrë që sistemi të jetë 

funksional duke siguruar përditësimin e plotë dhe të saktë të pasurive. MPB

Në gusht 2022, MPB ka nënshkruar kontratën tre-vjeçare për mirëmbajtjen e sistemit e-pasuria në nivel vendi (qendror dhe lokal). 

Andaj, MPB do të vazhdojë monitorimin e zbatimit të plotë dhe sipas planit të kontratës në fjalë.  TM2/2023

Ministria e Puneve te Brendshme



18 33

Të sigurojë përmes MAPL-së vendosjen e mekanizmave për zbatimin e ligjeve për mbledhjen e të hyrave për komunat: 

Mitrovicë e Veriut, Zveçan dhe Zubin Potok. Inkasimi i këtyre të hyrave do të mundësonte realizimin e më shumë 

projekteve, rrjedhimisht edhe përmirësimin e mirëqenies së qytetarëve të komunave përkatëse.
MAPL

MAPL ka përgatitur model-rregulloren për tarifa, ngarkesa dhe gjoba për komunat Mitrovicë e Veriut, Zveçan dhe Zubin Potok, e 

cila është derguar në muajin shkurt 2021 nëpër komuna. MAPL duhet të monitorojë veprimet e ndërmarra nga komunat për të 

zbatuar këtë model-rregullore.
TM23/2023

19 68

Qeveria në kordinim me MFPT dhe MAPL duhet të rivlerësojë mekanizmat aktualë për inkasimin e borxheve, strukturën e 

tyre, vjetërsinë si dhe gjasat për t’i inkasuar këto borxhe duke krijuar mekanizma efektiv për mbledhjen e tyre. Po ashtu, 

duhet sigurojë raportimin dhe konsolidimin e plotë dhe të saktë të llogarive të arkëtueshme.

MFPT ATK do të ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme dhe do të realizojë aktivitete në shërbim të realizimit të planit të inkasimit të 

borxheve. Për më tepër, do të krijohet një grup punues përbrenda MFPT me qëllim të adresimit të çështjes së inkasimit të 

borxheve si dhe ndërmarrjes së veprimeve krashi borxheve të painkasuara. TM4/2022

20 73

Përmes Ministrisë së Drejtësisë (Avokaturës shtetërore) dhe në koordinimin me zyret ligjore të organizatave buxhetore 

të verifikojë vlerën e saktë dhe të plotë të detyrimeve kontingjente në mënyrë që shpalosjet në RFV-të të jetë të sakta. 

Aty ku ekzistojnë mospërputhje të shënimeve, të identifikohen arsyet e këtyre gabimeve dhe të njëjtat të korrigjohen.
MD

Do të komunikohet dhe koordinohet, apo organizohen takime, me pikat kontaktuese nëpër Ministri-Departamentet Ligjore, me 

qëllim të identifikimit të gabimeve gjatë bartjes së të dhënave nga AVSH tek Ministritë dhe anasjalltas, për periudhën e kaluar. 

Verifikimi i vazhdueshëm i të dhënave të dërguara/pranuara.
TM4/2022

21 111

1. Bordet drejtuese dhe menaxhmenti, duhet që me saktësi t’i përmbahen nenit 31.3 të Ligjit nr. 03/L-87 për 

Ndërmarrjet publike i cili përcakton se: “30 ditë pas pranimit të raportit vjetor, Bordi i Drejtorëve duhet ta shqyrtojë, 

ndryshojë dhe siç e sheh të arsyeshme ta miratojë raportin vjetor”. Kjo nënkupton se raportet vjetore, përfshirë edhe 

atë financiar, duhet që nga ana e Bordeve të miratohen deri më 15 mars, dhe të njëjten ditë pasqyrat financiare duhet 

të jenë të gatshme për auditim nga auditori i jashtëm

2. Bordet drejtuese, me rastin e shqyrtimit të Pasqyrave financiare, të rishikojnë në detaje përmbajtjen e informatave 

në pasqyrat financiare, dhe të sigurohen se ato janë pa gabime, janë të mbështetura me evidencat kontabël dhe se i 

përmbushin të gjitha kërkesat e kornizës së raportimit financiar; dhe

3. Komisionet përkatëse të aksionarëve duhet t’i forcojnë masat e llogaridhënies ndaj Bordeve Drejtuese dhe 

manaxhmentit se përse Pasqyrat financiare nuk përgatiten dhe aprovohen me kohë, dhe përse raportimi financiar nuk 

ishte në pajtim me standardet përkatëse. Komisionet e aksionarëve, po ashtu, duhet që pa vonesë t’i plotësojnë 

vendet pozitat e antarëve të përkohshëm të Bordeve drejtuese dhe menaxherëve të lartë në mënyrë që të evitohen të 

gjitha boshllëqet në strukturat drejtuese të ndërmarrjeve.

ME

1. Ashtu sic është cekur në RVA , raporti vjetor 2021 është miratuar me kohë, konkretisht me datë 28.02.2022. Marrë parasysh 

këtë fakt, PFV për vitin 2022 do të përgatiten dhe do miratohen konform afateve të parapara me ligj.

2. Bordi I Drejtorëve në KRU HIDROREGJIONI JUGOR, edhe pse i emruar  më 10.08.2022, vazhdimisht është duke bashkëpunuar 

me menaxhmentin me qëllim të ngritjes së kualitetit të informatave financiare të paraqitura në pasqyra.  Disa rekomandime 

kryesore vijnë nga problemet e akumuluara prej  shumë  vitesh të maparshme , kjo po e vështirëson procesin e trajtimit në afat të 

shkurtër ,andaj kërkohet që trajtimi i disa rekomandimeve të vazhdohet edhe në periudhat tjera fiskale , por përpjekje janë dukë u 

bërë vazhdimisht dhe rezultatet do të jenë të dukshme në periudhat vijuese.

3. Rekomandim për Komisionet e Aksionarëve
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Të ngritën masat e përgjegjësisë së menaxhmentit për zbatimin e rekomandimeve të auditimit, me fokus të veçantë 

rekomandimeve me prioritet të lartë; 

Të analizohet performanca financiare dhe shkaqet që kanë shkaktuar humbjet e deritanishme, dhe varësisht nga 

faktorët e identifikuar, të propozohen politikat dhe masat përmirësuese;

Të analizohet struktura e detyrimeve të pa paguara, duke vendosur prioritetet e pagesave varësisht nga vjetërsia e 

detyrimeve, rëndësia e furnitorëve strategjik për kompaninë si dhe nevoja për të hyrë në detyrime të reja. Qeveria dhe 

aksionarët tjerë (komunat) ka nevojë të intervenojnë me subvencione shtesë për t’i shpëtuar këto ndërmarrje nga 

falimentimi, pasi të njëjtat ofrojnë shërbime publike vitale për qytetarët;

Të analizohet në hollësi struktura e llogarive të arkëtueshme, vjetërsia e llogarive, veprimet e marra për inkasim, 

aftësia e klientëve për të paguar, si dhe të bëhet pastrimi i llogarive të dyshimta që mbahen në evidenca prej shumë 

vitesh, dhe nuk kanë gjasa të inkasohen. Gjithsesi përparësi duhet të ketë inkasimi i faturimeve brenda 12 muajve të 

fundit, sepse po që se procedurat përmbarimore nuk janë filluar më herët, gjasat për inkasimin e borxheve më të 

vjetra se një vit, janë minimale dhe si të tilla kanë rrezik të jenë parashkruar dhe të mos inkasohen kurrë; dhe

Të ndërmerren masa që procesi i rivlerësimit të kryhet brenda një afati optimal. Duke qenë se arsyeja kryesore për 

mos kryerje të vlerësimit ishte mungesa e fondeve, Qeveria dhe komunat duhet ta mbështesin financiarisht këtë 

proces.

ME

1.Bordi I Drejtorëvë në bashkëpunim me menaxhmentin, janë dukë trajtuar në vazhdimësi të gjitha rekomandimet duke filluar me 

Planin e Veprimit, në vazhdimësi Bordi është  duke monitoruar menaxhmentin dhe diskutuar në mbledhjet e BD për procesin e 

zbatimit të rekomandimeve të dhëna nga ZKA.

2. Bordi i drejtorëve edhe pse i formuar së voni , gjegjësishtë më 10.08.2022 i ka shqyrtuar pasqyrat financiare për vitin fiskal 2021 

së bashku me menagjmentin e kompanis , dhe ka dhënë rekomandimet që pavarësishtë që kompania ka patur një rezultatë pozitiv 

,të gjeturat e ZKA të eliminohen sipas planit të veprimit , edhe pse  disa probleme kërkojn trajtim më të gjatë se një vitë fiskal.

  

3.  KRU Hidroregjioni Jugor Sh.A falë peformancës së mirë financiare ka arritë të mos ketë detyrime të papaguara ndaj operatorëve 

ekonomik , përpos detyrimit ndaj KEK-ut që është obligim i trashëguar i para 10 viteve . KRU ka bërë marrëveshje afatëgjate (për 

12 vite ) me KEK-un për pagesë me këste dhe njëherit i përmbahet kësaj marrëveshje.

4. Menaxhmenti i KRU-së ,në vazhdimësi është duke e trajtuar  cështjen e LL/A si dhe

problemi i vjetërsimit e vazhdueshëm të ketyrë borxheve gjë që do të shkaktojë edhe humbje financiarë në të ardhmen. Janë duke 

u ndërmarrë masa përmes proceseve përmbarimore, por sfid paraqetë fakti së ende është në fuqi vendimi i cilin e ndalon shkyqjen 

e qytetarëve për mos pagesë të borxheve.

 Sfid tjeter paraqetë pamundësija e sigurimit të numrit të konsumatorëve,ndrrimi i adresave të konsumatorëve , rastet socioale , 

kultet fetare , pamundesija teknike e shkyqjes në objektet banesore etj.

TM4/2022 dhe vazhdon per 

vitet tjera

Ministria eFinancave, Punës dhe Transfereve

Ministria e Administrimit te Pushtetit Lokal

Ministria e Drejtesisë / Avokatura Shtetrore

Ministria e Ekonomisë


