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Memorandum shpjegues për propozim-vendimin për shkar-
kimin e bordit të drejtorëve dhe emërimin e bordit të përkoh-
shëm të KRU “Mitrovica” Sh.A.

I nderuar Kryeministër Kurti,
i nderuar zëvendëskryeministër Abazi,
të nderuar ministra:

I propozoj Qeverisë të shkarkojë bordin e drejtorëve dhe të emërojë një bord të për-
kohshëm në KRU “Mitrovica”. Sipas nenit 19.3 të Ligjit për ndërmarrjet publike, Qe-
veria duhet të shkarkojë drejtorët kur ka “arsye për të besuar” se kanë shkelur dety-
rat fiduciare.

Pasqyrat financiare të ndërmarrjes për vitin 2018 janë audituar nga kompania “Audit
Group” sh.p.k., e cila ka dhënë opinion të kualifikuar. Kjo i bie se pasqyrat nuk janë 
plotësisht në përputhje me standardit e kontabilitetit, sipas ligjit. Nuk ka prova se 
drejtorët e tanishëm kanë thirrur në përgjegjësi zyrtarët që kanë përgatitur pasqyrat.

Për më tepër, ndërmarrja ka dështuar në realizimin e projekteve me përkrahje ndër-
kombëtare. Si pasojë e mosveprimit të bordit dhe të menaxhmentit, është tërhequr 
ndihma nga Luksemburgu, i vetmi donator për ndërmarrjen. Këto rrethana i japin 
Qeverisë arsye të besojë se drejtorët kanë shkelur detyrat fiduciare.

Kur shkarkohet bordi, Qeveria duhet të emërojë sa më shpejt një bord të përkoh-
shëm, që shërben deri në zgjedhjen e bordit me mandat të plotë, por jo më shumë se 
6 muaj (neni 43 LNP). Kandidatët e paraqitur në këtë propozim-vendim janë eks-
pertë të qeverisjes korporative dhe të fushave në të cilat operon ndërmarrja.

Rrjedhimisht, ftoj Qeverinë të nxjerrë vendim për bordin e KRU Mitrovicës.

Rozeta HAJDARI
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