Republika e Kosovës
Republika Kosova / Republic of Kosovo
Qeveria – Vlada – Government
Ministria e Ekonomisë, Punësimit, Tregtisë, Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Investimeve Strategjike
Ministarstvo Ekonomije, Zapošljavanja, Trgovine, Industrije, Preduzetništva i Strateških Investicija
Ministry of Economy, Employment, Trade, Industry, Entrepreneurship and Strategic Investments

DATË/E:

21.4.2020

PËR/ZA/TO:

Qeverinë e Republikës së Kosovës

NGA/OD/FROM: Rozeta HAJDARI, Ministre në detyrë, MEPTINIS
TEMA/
SUBJEKAT
/SUBJECT:
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I nderuar Kryeministër Kurti,
i nderuar Zëvendëskryeministër Abazi,
të nderuar ministra:
Si ministre përgjegjëse, i propozoj Qeverisë të shkarkojë bordin e drejtorëve dhe të
emërojë një bord të përkohshëm në ndërmarrjen KRU “Hidroregjioni Jugor” të Prizrenit.
Sipas ligjit, Qeveria duhet të shkarkojë drejtorët kur ka “arsye për të besuar” se kanë
shkelur detyrat fiduciare.1
Zyra Kombëtare e Auditimit ka dhënë opinion të kundërt për pasqyrat financiare të
ndërmarrjes për vitin 2018. Opinion i kundërt domethënë se pasqyrat financiare
“nuk paraqesin një pamje të drejtë dhe të vërtetë”.2 Përgjegjësia për pasqyrat bie mbi
Bordin, dhe veçanërisht kryesuesin.3 Për më tepër, Bordi ka lejuar përkeqësimin e
gjendjes, meqë ZKA ka dhënë opinion të kualifikuar për 2017-tën, çka është një
shkallë më mirë se opinioni i kundërt për vitin pasues. 4
Bordi i tanishëm i Hidroregjionit Jugor është emëruar në tetor 2015 dhe ka vazhduar
në detyrë përtej mandatit 3-vjeçar.5 Drejtorët e tashëm kanë qenë në ndërmarrje kur
janë përpiluar pasqyrat financiare si dhe kur është dhënë opinioni i kundërt. Rrjedhi1
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misht, Qeveria ka arsye të besojë drejtorët kanë shkelur detyrat fiduciare, duke lejuar
raportimin e rremë financiar, andaj duhet t’i shkarkojë ata.
Kur shkarkohet bordi, Qeveria duhet të emërojë sa më shpejt një bord të përkohshëm, që shërben deri në zgjedhjen e bordit me mandat të plotë, por jo më shumë se
6 muaj.6 Kandidatët e paraqitur në këtë propozim-vendim janë ekspertë të qeverisjes
korporative dhe të fushave në të cilat operon ndërmarrja.
Bordi i përkohshëm i drejtorëve do të ketë këtë përbërje:





z. Ylber Elshani, auditor (kryesues);
znj. Arieta Vula-Pozhegu, ekonomiste;
z. Altin Sahiti, auditor; dhe
z. Edmond Halimi, hidroinxhinier.

Rrjedhimisht, i propozoj Qeverisë të nxjerrë vendim për shkarkimin e bordit të tanishëm dhe emërimin e një bordi të përkohshëm.
Rozeta HAJDARI
___________________________
Ministre në detyrë
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