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Gjatë vitit 2021, Ndërmarrja Publike 
Banesore, përveç që ka operuar me 
sukses, duke u bërë një ndër ndërmarrjet 
publike shembull, poashtu ka hasur edhe në 
probleme të ndryshme, që janë sfida nëpër 
të cilat organizatat e tilla herëpashere edhe 
duhet të kalojnë.

Gjatë vitit 2021, aksionarët e Ndërmarrjes e 
kanë parë të arsyeshme që të ndryshojnë 
përbërjen e Bordit të Drejtorëve, duke 
emëruar një përbërje të re në muajin Tetor 
2021.

Të gjendur para një ndryshimi të tillë, Bordi I 
Drejtorëve me përbërje të re, ka tentuar që 
brenda kohës së shkurtër të ambientohet 
dhe të krijojë një ambient bashkëpunues 
pune, duke vënë fokus të veçantë në 
operimet e ndërmarrjes dhe mbarëvajtjen e 
proceseve në tërësi.

Gjatë kësaj kohe, në vazhdimësi është 
tentuar që Bordi i Drejtorëve, përfshirë 
Komitetin e Auditimit të jetë proaktiv dhe të 
ketë informacione të mjaftueshme për të 
marrë vendimet. 

Janë aprovuar me rregull raportet tremujore 
si dhe raporti vjetor i ndërmarrjes, ndërsa 
gjatë shqyrtimit në vijë me strategjinë 
e përmirësimit edhe të mëtutjeshëm të 

performancës, janë kërkuar të përcillen 
në vazhdimësi edhe disa indikatorë të ri të 
performancës.

Gjatë vitit 2021 me objektivin për të rritur 
pasurinë e Ndërmarrjes, është paraqitur një 
sfide e re, e cila ka involvuar disa akterë të 
ndryshëm dhe sfida të reja administrative e 
ligjore, për të cilat po punohet në vazhdimësi 
dhe për të cilat Bordi I Drejtorëve e ka parë 
të nevojshme që të jetë I informuar gjatë 
gjithë kohës.

Numri në rritje I kërkesave për mirëmbajtje 
nga qytetarët e Prishtinës, tregon për cilësinë 
dhe ermin e mirë që ndërmarrja po krijon 
nga dita në ditë. Poashtu, besimi që Kryetari 
I Komunës I ka dhënë Ndërmarrjes me 
nënshkrimin e marrëveshjes për intervenimet 
e urgjencës, tregon që ndërmarrja është 
në rrugë të mbarë të arritjes së objektivave 
strategjike për të zgjeruar llojin e shërbimeve 
që ofron, duke qenë profitabile dhe 
njëkohësisht në shërbim të qytetarëve dhe 
qytetit.

LUFTAR BRAHA 
Kryesues i Bordit të Drejtorëve

LUFTAR BRAHA 
Kryesues i Bordit  
të Drejtorëve

FJALA E KRYESUESIT TE BORDIT
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FJALA E KRYESHEFIT EKZEKUTIV 

Angazhimi dhe fokusi tejet i lartë dhe marrja 
e vendimeve përkatëse në implementimin e 
objektivave strategjike apo edhe modifikimin 
e tyre, konsiderimi i pikave të forta që posedon 
kompania për të krijuar avantazhet, duke 
mundësuar gjenerimin e vlerave afariste, 
bërja e lëvizjeve të duhura në ri-alikimin 
e resurseve, vendosja e procesit dinamik 
përtej atij mekanik, duke organizuar gjithë 
stafin në punën ekipore e cila ka reflektuar 
në krijimin e sinergjisë, bëjnë që viti 2021 
të jetë arritje e nivelit të lartë në ofrimin e 
shërbimeve sa më produktive për qytetarët 
e Prishtinës në përgjithësi dhe NPB-në në 
veçanti. 

Ndonëse gjendja emergjente si rrjedhojë  e 
pandemisë (COVID – 19) ishte e pranishme 
edhe gjatë vitit 2021 madje në nivel botëror, 
ndikimi i faktorëve të ndryshëm, marrja e 
vendimeve të duhura menaxheriale ka 
rezultuar në performancë financiare tejet të 
mirë për Ndërmarrjen dhe sektorin publik, 
duke gjeneruar fitim neto pas tatimit shumën 
financiare prej: 1.01 milion €, që ka reflektuar 
në rritjen e fitimit të akumuluar në shumë prej: 
4.79 milion €, dhe e tëra ka ndikuar në rritjen 
e pasurisë neto të Ndërmarrjes në shumën 
financiare prej: 82.97 milion €. 

Ndihma dhe ofrimi i këshillave për organet 
e nivelit më të larta të Ndërmarrjes pa 
përjashtuar edhe vendimmarrjen, duke 
promovuar agjenda largpamëse më qëllim 
krijimin e vlerave afatgjatë, si dhe vendosja e 
ekuilibrit dhe zhvillimit, ishin po ashtu disa nga 
aktivitetet e realizuara gjatë vitit raportues. 
Përpjekja e vazhduar për zhvillimin dhe 
mbajtjen e marrëdhënieve të qëndrueshme 
dhe realizimi i takimeve në vazhdimësi në 
nivel transparence me organin raportues e 
citoj si sfidues.   

Duke ndjekur qasjen metodike për të 
përshtatur / harmonizuar pozicionet 
përkatëse me njohurit ekuivalente jo vetëm 
në sektorin operativ, zgjerimi dhe menaxhimi 
efikas i projekteve ishin arritje të theksuara 
nga Ndërmarrja gjatë vitit raportues. Si 
shërbime dhe produkte të ofruara të cilat 
kanë qenë të arritura nga Ndërmarrja 
Publike Banesore gjatë vitit 2021 duke 
vazhduar me projektin Investimi në hapësirat 
të përbashkëta dhe mirëmbajtjet e tyre, 
hartimi i projekteve ideore për lehtësimin 
e jetesës së qytetarëve të Prishtinës, 
intervenimet e ndryshme më qëllim 
renovimin dhe inventarizimin e hapësirave 

HAJDAR HOXHAJ 
Kryeshef Ekzekutiv
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të qendrave të ndryshme, zgjerimi edhe më 
tutje i shërbimeve emergjente, rregullimin të 
infrastrukturës etj. Duhet potencuar se gjatë 
vitit 2021 Ndërmarrja në përputhje të plotë 
me rregulloren në fuqi, ka filluar projektin për 
ndërtimin e objekteve afarist-banesore në 
lagjen Lakërishtë – Prishtinë sipas kontratës 
së noterizuar me bashkë investitorin 
përkatës, duke krijuar potencial financiar / 
strategjik për Ndërmarrjen.    

Menaxhimi efikas i pasurisë së patundshme 
si: lokale afariste, garazha, depo, banesa, 
etj, ishte një prej qëllimeve kryesore të 
arritur gjatë vitit 2021. Pjesa përmbajtjësore 
e pasurisë së cekur më lartë janë lëshuar 
me qira duke realizuar të hyrat kryesore për 
Ndërmarrjen. Gjithashtu kthimi në menaxhim 
i pronave të uzurpuara apo pronave në 
konteste gjyqësore me palët e ndryshme 
ishte po ashtu një prej aktiviteteve që vlen 
të theksohet. 

Një nga projektet filluar vite më parë për 
Renovimin e hapësirave të përbashkëta 
dhe mirëmbajtja e tyre ishte gjithashtu 
fushëveprim i vendimmarrjes sonë, duke 
ndikuar në përmirësimin e cilësisë së jetës 
së qytetarëve. Gjatë vitit raportues numri 
i hyrjeve të përfunduara ka arritur të jetë 
192, duke arriturë numrin total të hyrjeve të 
përfunduara prej 485 hyrje në rreth 10 mijë 
njësi banesore apo kontrata. 

Ndërsa sa i përket funksionalizimit të 
shërbimeve të urgjencës, NPB ka vazhduar 
të tregohet tejet e angazhuar në zbatimin e 
kontratave të lidhura me Drejtoritë përkatëse 
të Komunës së Prishtinës dhe N.P. “Termokos” 
SH.A. – Prishtinë, duke rregulluar sanimin 
e gropave dhe deformimeve në rrugë, 
sanimin e trotuarëve, ngritjen dhe vendosjen 
e kapakëve të pusetave, zgjerimin e rrjetit 
të ngrohjes, mbulimin e kanaleve me asfalt 
me kubëza si dhe punët tjera të cilat janë 
paraparë në marrëveshjen kontraktuale. 

Renovimi dhe funksionalizimi i objektit 
ndërtimor në pronësi të Ndërmarrjes në lagjen 
Ulpiana – Prishtinë, vendosja dhe sistemimi 
i stafit në objektin përkatës duke krijuar 
kushte tejet më të përshtatshme për punë 
dhe motivacion, ishte po ashtu ndër shumë 
veprimet e realizuara gjatë vitit 2021, duke 
mos kufizuar zhvillimin e metodologjisë dhe 

rrjedhës së procedurave të punës brenda 
Ndërmarrjes më qëllim sigurimin efikas dhe 
ngritjen e cilësisë së punës, përkujdes ndaj 
respektimit të procedurave të aplikuara, 
koordinimi i punëve më departamentet 
tjera, ofrimi i trajnimeve të ndryshme duke 
ngritur kapacitetet dhe zhvillimin profesional 
të punëtorëve, implementimi i politikave 
motivuese, etj. 

Po ashtu realizimi i planit të prokurimit bazuar 
në parime / principe, transparencë të plotë 
dhe trajtim të barabartë, duke siguruar 
menaxhimin efikas të parasë ishin objektivat 
të realizuara. Përveç kësaj është modifikuar 
struktura organizative duke themeluar dhe 
funksionalizuar nivelin e departamentit 
përkatës më qëllim rritjen e nivelit të sigurisë 
në vendin e punës.    

Roli kryesor ishte në sigurimin e menaxhimit 
financiar, duke siguruar funksionimin e 
kontrolleve të brendshme, realizimi dhe 
mbikëqyrja e të gjitha operacioneve 
financiare, menaxhimi dhe raportimi i të 
hyrave dhe shpenzimeve në harmoni me ligjet 
e aplikuara dhe standardet e kontabilitetit, 
sigurimi i informatave financiare dhe 
kualitative për palët e interesuara. Depozitat 
dhe investimet e aksioneve në institucionet 
bankare në Kosovë ishin po ashtu pjesë 
përbërëse e manxhimit financiar. 

Gjatë vitit 2021 ka pasur sfida të ndryshme 
duke pasur parasysh vazhdimin e pandemisë 
(COVID-19) ku e gjithë bota ka kaluar në një 
periudhë të tillë. Por përveç këtyre sfidave, 
përkushtimi dhe angazhimi ynë për të 
përmirësuar dhe ofruar shërbime sa më të 
mira dhe sa më të dobishme për interesat e 
qytetarëve të Prishtinës, nuk është stagnuar. 
Pjesë e këtij përkushtimi dhe angazhimi 
është edhe Projekti në Lakrishtë, projekt 
përmes së cilit NPB i kthehet pas më shumë 
se dhjetë viteve funksionit të saj historik – atij 
të ndërtimi. Mbrojtja nga gjykimet tashmë të 
njohura duke tentuar të dëmtohet perceptimi 
i përgjithshëm në nivelin pozitiv, ishin pjesë e 
aktiviteteve të realizuar gjatë vitit. 

HAJDAR HOXHAJ 
Kryeshef Ekzekutiv
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VIZIONI DHE  
MISIONI 

VIZIONI
Të bëhet sinonim i jetës së organizuar dhe të shëndetshme në Prishtinë, dhe të njihet si shembull 
i përsosmërisë në shërbimet për qytetarët e Prishtinës, si dhe të jetë iniciatore e ndërtimit të një 
sistemi i cili do të mundësoj që të kemi politika të qëndrueshme për qytetin dhe veprimtarinë 
njerëzore.

MISIONI
Të siguroj shërbime me interes publik në mënyrë efikase dhe të përhershme në mbrojtjen 
maksimale të mjedisit dhe mbrojtjen e interesave të komunitetit lokal në të cilin veprojmë. Të 
vetëdijshëm për përgjegjësinë ndaj qytetarëve të Prishtinës, ne vazhdimisht po investojmë 
në përmirësimin e cilësisë së shërbimeve publike, duke respektuar parimet e zhvillimit të 
qëndrueshëm. Në të njëjtën kohë, ne promovojmë dialog shoqëror brenda shoqërisë dhe 
u mundësojmë ponunjësve tanë të marrin njohuri dhe aftësi të reja të përparuara. Duke 
rritur cilësinë dhe shtrirjen e shërbimeve publike për të mirën e qytetarëve, ekonominë dhe 
pushtetin vendor dhe vetëqeverisjen e qytetit të Prishtinës, ngritjen e standardit të qytetarëve, 
konkurrencën e ekonomisë së qytetit, në realizojmë detyrën themelore të Ndërmarrjes: t’u 
sigurojmë qytetarëve të Prishtinës apo komunitetit lokal jetesë të shëndetshme, të këndshme 
dhe të sigurt urbane, çdo ditë.
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STRUKTURA  
ORGANIZATIVE 
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Komunal i

Aksionarëve

Bordi i
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PERFORMANCA FINANCIARE E NDËRMARRJES 
PUBLIKE BANESORE SH.A. PËR PERIUDHËN 
2017-2021
Pasqyra e performancës financiare e paraqitur në formë tabelare ka për qëllim informimin e 
palëve të interesuara për performancën financiare të Ndërmarrjes Publike Banesore SH.A. 
në 5 vitet e fundit 2017-2021. Në tabelën në vijim janë treguar zërat kryesor të pasqyrës së 
pozitës financiare dhe të pasqyrës së performancës financiare, si: pasuritë, detyrimet, ekuiteti, 
të hyrat, fitimi neto dhe lëvizja e fitimeve/humbjeve të akumuluara për periudhën 2017-2021.

Nr. Përshkrimi Viti 2017 Viti 2018 Viti 2019 Viti 2020 Viti 2021

1 Asetet/Pasuritë 78,557,782 80,193,042 81,951,428 83,257,803 84,127,176

2 Detyrimet 1,232,438 1,334,883 1,531,498 1,257,941 1,152,658

3 Kapitali/Ekuiteti 77,325,344 78,858,159 80,419,930 81,999,862 82,974,518

4 Totali i të hyrave 2,480,131 1,768,286 5,151,107 5,353,198 5,039,518

5 Fitimi Neto 81,821 -457,543 1,702,296 1,635,525 1,013,073

6 Fitimet/(Humbjet)  
e Akumuluara -2,217,763 -1,255,807 796,756 2,941,227 4,797,605

Tabela 1. Treguesit e performancës financiare 2017-2021 NPB SH.A. 

Nr. Përshkrimi
Raporti 
i rritjes 
2018/2017

Raporti 
i rritjes 
2019/2018

Raporti 
i rritjes 
2020/2019

Raporti 
i rritjes 
2021/2020

1 Asetet/Pasuritë 102% 102% 102% 101%

2 Detyrimet 8% 15% -18% -8%

3 Kapitali/Ekuiteti 2% 2% 2% 1%

4 Totali i të hyrave -29% 191% 4% -6%

5 Fitimi Neto -659% -472% -4% -38%

6 Fitimet/(Humbjet) e Akumuluara -43% -163% 269% 63%

Tabela 2. Raportet e performancës financiare 2017-2021 NPB SH.A.

Duke analizuar zërat kyç të kësaj tabele të paraqitur, ne mund të konkludojmë që performanca 
e NPB-së është përmirësuar dukshëm nga viti në vit për të gjithë treguesit financiar duke 
filluar nga rritja e të hyrave operative, fitimit neto, marzhen e fitimit neto, uljen e humbjeve të 
akumuluara nga vitet paraprake në mënyrë të dukshme, menaxhimin më efikas të shpenzimeve 
operative etj. 

Nëse analizojmë kolonën 1 në tabelën 1 dhe 2 konkludojmë se vlera e pasurive është rritur nga 
viti 2017-2021 në mënyrë konstante si rezultat i rivlerësimit të pasurive, kthimit në menaxhim 
të pasurive dhe investimet në rritjen e pasurive në mjete dhe paisje pune. Grafiku nr.1 tregon 
lëvizjen grafike të totalit të pasurive nga viti 2017-2021 dhe trendin linear të kësaj lëvizje.
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Grafiku nr.1 tregon lëvizjen grafike të totalit të pasurive nga viti 2016-2020 dhe trendin linear të 
kësaj lëvizje.

Grafiku 1. Totali i pasurive dhe trendi i lëvizjes 2017-2021 NPB SH.A.

Analiza e detyrimeve kolonën 2 në tabelën 1 dhe 2 konkludojmë se vlera e detyrimeve tështë 
zvogëluar nga viti 2017-2021 në mënyrë konstante. Grafiku nr.2 tregon lëvizjen grafike të totalit 
të pasurive nga viti 2017-2021 dhe trendin linear të kësaj lëvizje.

Grafiku 2. Totali i detyrimeve dhe trendi i lëvizjes 2017-2021 NPB SH.A.

Efekti neto i pasurive dhe detyrimeve tregohet nga ekuiteti, analiza e ekuitetit kolonës 3 në 
tabelën 1 dhe 2 konkludojmë se vlera e ekuitetit tështë rritur nga viti 2017-2021 në mënyrë 
konstante. Grafiku nr.3 tregon lëvizjen grafike të totalit të pasurive nga viti 2017-2021 dhe 
trendin linear të kësaj lëvizje.

Grafiku 3. Totali i kapitalit/ekuitetit dhe trendi i lëvizjes 2017-2021 NPB SH.A.



Të hyrat totale kanë trend rritës për periudhën 2017 (2.48 mil/€) – 2021 (5.03 mil/€). Grafiku nr.4 
tregon lëvizjen grafike të totalit të të hyrave nga viti 2017-2021 dhe trendin linear të kësaj lëvizje.

Grafiku 4. Totali i të hyrave dhe trendi i lëvizjes 2017-2021 NPB SH.A.

Grafiku nr.5 tregon lëvizjen grafike të totalit të fitimit neto nga viti 2017-2021 dhe trendin linear 
të kësaj lëvizje. Rezultati i performancës financiare në vitin 2021 arrin në 1.01 mil/€ nga 0.081 
mil/€ që ishte në vitin 2017. Grafiku nr.5 tregon lëvizjen grafike të fitimit neto nga viti 2017-2021 
dhe trendin linear të kësaj lëvizje.

Grafiku 5. Totali i fitimit neto dhe trendi i lëvizjes 2017-2021 NPB SH.A.

Në vitin 2017 humbjet e akumuluara ishin (-2.21 mil/€) dhe në vitin 2021 NPB SH.A. arrinë të 
ketë fitime të akumuluara 4.79 mil/€. Grafiku nr.6 tregon lëvizjen grafike të totalit të fitimeve/
(humbjeve) të akumuluara nga viti 2017-2021 dhe trendin linear të kësaj lëvizje.

Grafiku 6. Totali i fitimit/(humbjeve) të akumuluara dhe trendi i lëvizjes 2017-2021 NPB SH.A.

Menaxhmenti i NPB-së vazhdon tutje në menaxhimin e aktiviteteve duke ofruar shërbime 
sa më profesionale për qytetaret e Prishtinës duke reflektuar në rritjen e të hyrave operative 
dhe menaxhimin sa më efikas të shpenzimeve për të gjeneruar përformanc sa më pozitive të 
mundshme dhe rritje të vlerës së pasurisë neto të Ndërmarrjes.  
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PRODUKTET DHE  
SHËRBIMET

SEKTORI I OPERATIVËS   
Sektori Operativ ka nën menaxhim të drejtë për drejtë 5 (pesë) departamente të cilat kanë 
arritur gjatë vitit 2021 qëllimet e planifikuara si: renovimet e hapësirave të përbashkëta 
dhe mirëmbajtja e tyre, intervenimet emergjente, hartimin e projektit ideor për lehtësimin e 
jetesës së qytetarëve të Prishtinës, renovimin dhe inventarizimin e hapësirave të qendrave të 
ndryshme, rregullimin të infrastrukturës, menaxhimin efikas të pasurisë së paluajtshme etj, duke 
menaxhuar dhe mbikëqyrë operacionet e përditshme. 

Duhet theksuar se gjatë vitit 2021 ishte iniciuar dhe finalizuar projekti, gjegjësisht noterizuar 
kontrata për bashkë-investim që ka për qëllim rritjen e pasurisë së Ndërmarrjes përmes 
ndërtimit, dhe që më pasi i njëjti projekte është atakuar dhe vazhdon të përballet nga faktorët 
e jashtëm qoftë edhe politike. Departamentet që menaxhohen nga sektori i operativës janë si: 

a) Departamenti për Komunikim dhe Media (DKM) 

b) Departamenti i Mirëmbajtjes dhe Investimeve (DMI)

c) Departamenti për Intervenime Umergjente (DIU)

d) Departamenti i Planifikimit, Projektimit dhe Mbikëqyrjes (DPPM)

e) Departamenti i Pronës dhe Qirasë (DPQ) 

Në vitin 2021, Ndërmarrja Publike Banesore Sh.A ka zhvilluar dhe zbatuar edhe më tej disa 
nisma të planeve të reja me qëllim të përmirësimit të shërbimeve që ofron për qytetaret e 
Prishtinës dhe produkteve të saj. Që shërbimet të ofrohen në mënyrë sa më profesionale të 
mundshme, Ndërmarrja ka zhvilluar një proces transparent dhe në harmoni më strukturën ligjore 
për rekrutimin e stafit duke ngritur numrin e të punësuarve. Duhet theksuar se në Ndërmarrjen 
Publike Banesore gjithsej janë 248 punonjës dhe 5 punonjës në pension të parakohshëm. 
Natyra e ofrimit të shërbimeve më përmbajtje fizike, ka determinuar përbërjen e gjinisë së të 
punësuarave ku 74% e stafit të jenë burra, ndërsa 26% e stafit të jenë gra. 
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DEPARTAMENTI PËR KOMUNIKIM DHE MEDIA 
Departamenti për Komunikim dhe Media përgjatë vitit 2021 ka vazhduar me mbështetjen e 
aktivitetve operative. Për relazimin e punëve për vitin raportues janë angazhuar 12 punonjës 
duke përfshirë të gjitha nivelet e organizimit sipas organogramit të vitit përkatës. 

DIVIZIONIT PËR SHËRBIME TË PËRGJITHSHME

Nga viti 2018 deri me 31 dhjetor 2021 ka organizuar 
rreth 1000 takime me pronarët e njësive banesore 
si rezulatat i kësaj janë nënshkruar 8029 kontrata 
për renovimin dhe mirëmbajtjen e hyrjeve si dhe 
1558 kontrata për mirëmbatjen e ashensorëve. 

Kurse gjatë vitit 2021 janë organizuar 410 takime 
me pronarët e njësive banesore si rezulatat i kësaj 
janë nënshkruara 3329 kontrata për renovimin e 
dhe mirëmbajtjen e hyrjeve dhe 902 kontrata për 
mirëmbajtjen e ashensoreve. 

DIVIZIONI PËR MEDIA

• Ri-krijimi i markës dhe identitetit të kompanisë me 
qëllim paraqitje me dinjitet përballë audiencës 
meqërast është  përgaditur Brend Book me të 
gjitha elementet të përshira 

• Fushatë Online në rrjete të ndryshme sociale me 
qëllim rritjen e transparencës, njoftimi i konsuma-
torëve me shërbimet, përmirësimi i shërbimeve, 
prezenca e kompanisë në media

• Printim i broshurave, postërve, materialeve 
promovuese me qëllim  rritjen prezenca e 
kompanisë në komunitet, njoftimi i konsumatorëve 
me shërbimet dhe përmirësimi i shër-bimeve 
meqërast janë printuar dhe shpërndarë: 

• 2100 vizitkarta
• 250 poster
• 4 reklama llogo për objektin e NPB
• 27 katalloge me tirazh 50 faqe.
• 3215 Fletushka
• Dhjetëra dokumente të ndryshme
• Marrëdhënie me publikun përmes evenimenteve, 

emisioneve dhe konferencave me qëllim krijimin 
e parteneriteteve, socializimin e punonjëse, 
informimi i drejtë dhe rritja e transparencës 
meqërast janë mbajtur intervisa me dhjetra 
emisione televizive, dhjetra takime me qytetar, 
konferenca për media dhe organizime të vogla 
për me qëllim socializimin. 
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DIVIZIONIN PËR MENAXHIM TË LLOGARIVE DHE KONTRATAVE

• Numri total i shkresave të regjistruara në librin e arkivit te DKM-së për vitin 2021 është 869. 
• përgjigjet me shkrim ku janë shqyrtuar mbi 130 kërkesa me shkrim, 467 ndertesa me rreth 

10,000 fatura janë shpërndare në dinamikë mujore.
• 249 verejtje me shkrim për pagesen e borxhit, 60 prej tyre janë dërguar në procedurë 

përmbarimore meqënese nuk kanë kryer pagesat.
• 1023 urdhëresa të punës janë drejtuar në departentet perkatëse për intervenime të ndryshme 

sipas kërkësave të klienteve.
• Pagesen e energjise elektirke për të gjitha shpenzimet e përbashkëta të hyrjeve të 

kontraktuara nga NPB.

Përmes këtij Departamenti janë oraganizuar mbi 1000 takime me banorë të hyrjeve 
të ndërtesave kolektive me ç’rast janë themeluar 478 këshille të banimit kurse gjatë 
përiudhës raportuese janë themeluar 193 këshille të banimit të cilët do të shërbjenë për 
organizimin e banimit kolektiv në Qytetin e Prishtinës. Përmes këtij Departament është 
bërë ri-krijimi i markës dhe identitetit të ndërmarrjes i cili do të mundësoj paraqitje me 
dinjitet përballe audiencës. Për më shumë, përmes këtij departamenti, NPB ka arritur 
normën më të lartë të inkasimit të hyrave nga të gjitha Ndërmarrjet Publike.
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MIRËMBAJTJA DHE INVESTIMI NË HYRJE
Departamenti i Mirëmbajtjes përgjatë vitit 2021 
ka vazhduar me implementimin e projektit 
për renovimin e hapësirave të përbashkëta të 
ndërtesave shumë-banesore dhe me ofrimin 
e shërbimit të mirëmbajtjes së rregullt në këto 
hapësira.

Për relazimin e punëve për vitin raportues janë 
angazhuar 106 punonjës duke përfshirë të gjitha 
nivelet e organizimit sipas organogramit të vitit 
përkatës.

NJËSIA E MIRËMBAJTJES 

• Sa i përket mirëmbajtjes se rregullt, 478 hyrje 
mirëmbahen dhe pastrohen dy herë në javë 
rregullisht. Kurse 92 ashensore mirëmbahen 
sipas kushteve dhe dinamikes të përcaktuar në 
kontratën për mirëmbajtjen e ashensoreve.

NJËSIA E INVESTIMEVE

• Nga fillimi i projektit deri me 31 dhjetor 2021 janë 
renovuar 478 hyrje. Kurse gjatë vitit 2021 janë 
renovuar 193 hyrje.

Shërbimet e 
këtij projekti 
janë të 
shtrira në të 
gjitha lagjet 
e Prishtines 
kudo që ka 
banim kolektiv. 
Këto shërbime 
përfshijnë rreth 
10,000 njësi 
banesore me 
afër 50,000 
banorë. 
Tashmë NPB 
është lider i 
ofrimit të këtyre 
shërbimeve 
jo vetem në 
Kosovë por 
edhe në Rajon.
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INTERVENIMET URGJENTE 
DEPARTAMENTI I INTERVENIMEVE URGJENTE përbëhet nga 
- Divizioni i Intervenimeve Rrugore, 
- Divizioni i Intervenimeve Ndërtimore të Përgjithshme dhe
- Divizioni e Prodhimit. 

Gatë vitit 2021 Departamenti i Intervenimeve Urgjente ka qenë përgjegjës për zbatimin e 
kontratave me: Drejtorinë e Kultures, Drejtorinë e Parqeve, Drejtorinë e Investimeve Kapitale, 
Prishtina Parking dhe NP“Termokos” SHA. Për relazimin e punëve për vitit raportues kanë që të 
angazhuar 56 punonjesi duke i përshire pozitat udhëhqëse

Përmes përshkrimisht të mëposhtëm raportojme për aktivitet e ketij Departamenti përgjate 
periudhës raportuese:

DIVIZIONI I INTERVENIMEVE RRUGORE

• NP “Termokos SHA” Nga divizioni i intervenimeve 
ndertimore të përgjthshme si dhe nga divizoni i 
intervenimeve rrugore janë kryer 46 intervenime, 
ku janë renovuar disa dysheme në stacionet 
e Termokosit, ngjyrosje të zyreve, sanime të 
kubezave, rregullimi i pusetave si dhe intervenime 
në rrjetin e kanalizimit. 

• Kontrata me Drejtorinë e Investimeve Kapitale Në 
kuadër të kontratës me Drejtorinë e Investimeve 
Kapitale janë kryer 119 intervenime që kanë të bëjnë me sanimin e gropave dhe deformimeve 
në rrugë, sanimin e trotuarëve, ngritjen dhe vendosjen e kapakëve të pusetave, grilave te 
ujembledheseve si dhe ne disa hapesira edhe ne fasadimin apo ngjyrosje te objekteve.

DIVIZIONI I INTERVENIMEVE NDËRTIMORE TË 
PËRGJITHSHME
• Kontrata me Drejtorinë e Parqeve të Komunës 

së Prishtinës - Nga divizioni i intervenimeve 
ndertimore të përgjthshme janë mirëmbajtur  28 
kënde të lojërave të fëmijëve si dhe janë ndërtuar 
2 kënde të reja të lojërave në Dardani.

• Drejtoria e Kultures Nga divizioni i intervenimeve 
ndertimore të përgjthshme janë kryer 12 
intervenime/renovime të kontraktuara me 
Drejtorinë e Kulturës. 

• Renovimi i zyrëve të Prishtina Parking: Eshte 
punuar në zyrët e Prishtina Parking te Pallati i 
Rinisë ku është bërë:
• fasadimi i zyrëve
• ngjyrosja e zyrëve
• ndarjet e zyrëve me knauf
• punët elektrike
• sanitari.

• Intervenime në lokalet dhe pronat e  NPB-së: Në periudhen Janar-Dhjetor janë 31 intervenime 
për nevoja të Departamentit të Pronës dhe Qirasë.

• Intervenime me palë të treta: Në periudhën Janar-Dhjetor janë kryer gjithësej 131 intervenime 
me palë të treta.
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DIVIZIONI I PRODHIMIT

• Në periudhën Janar-Dhjetor janë prodhuar dhe montuar gjithësej 178 dyer për hyrjet e 
kontraktuara.

Shërbimet e 
këtij projekti 
janë të 
shtrira në të 
gjitha lagjet 
e Prishtines 
kudo që ka 
banim kolektiv. 
Këto shërbime 
përfshijnë rreth 
10,000 njësi 
banesore me 
afër 50,000 
banorë. 
Tashmë NPB 
është lider i 
ofrimit të këtyre 
shërbimeve 
jo vetem në 
Kosovë por 
edhe në Rajon.
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PLANIFIKIM, PROJEKTIM DHE MBIKËQYRJE
Departamenti për planifikim, projektim dhe mbikëqyrje përgjatë vitit 2021 ka vazhduar me 
mbështetjen e aktivitetve operative. Për relazimin e punëve për vitin raportues janë angazhuar 
12 punonjës duke përfshirë të gjitha nivelet e organizimit sipas organogramit të vitit përkatës. 

DIVIOZIONI I PLANIFIKIMIT
• Objekti Banesor në rr. “Eqrem Çabej”: Komisionin 

për Pranimin Teknik të Lamela V – Hyrja 7 në 
Objektin Banesor në rr.”Eqrem Çabej”

• Kompleksi i NPB-së në Zonën Ekonomike: Hartimi 
i projektit konceptual (ideor). Hartimi i projektit 
zbatues me të gjitha fazat.Inicimin e procedurave 
te prokurimit dhe nisjen e procesit te hartimit 
VNM dhe Elaboratit Gjeomekanik.

• Objekti 39 në Kodrën e Diellit: elaboratin matjeve 
gjeodezike. aplikim për legalizim. 

• Rigjenerimi i zonës së Soliterëve në Lakërishte, 
Analizë e gjendjes ekzistuese dhe evidentim i 
problemeve dhe paraqitje grafike.  
Finalizimi projektit dhe dorëzimit tek zyrtari 
i Drejtorisë së Investimeve Kapitale dhe 
Menaxhimit të Kontratave 
Takim me përfaqësuesit e lagjes Lakërishtë  
Përfundimi i tërsishëm i projektit zbatues, 
Paramasën dhe Parallogarinë.

• Projekti i Soliterëve në Ulpianë: Komunikim me 
ekipin e Bankës Botërore.  
Kordinim i punëve me kompaninë Studio Links, 
prodhuesin e mostrës dhe punimin e mostrës së 
fasadës. 
Marrje e mostrës, përgatitje e vizatimit përkatës.

• Projekti zbatues për renovim te zyreve të 
NPB-së: Përgatitja e Specifikave teknike për 
inventarin e zyreve në NPB së bashku me 
paramasën me parallogarinë

• Planifikimi i lagjes nw Lakrishte
• Punë të tjera  

Koncept projekti për rritjen e e pronave të NPB 
– së. 
Analiza dhe koncept projekti për lagjen Kodra e 
Trimave. 
Dizajnimi i disa variantave të linjave Urbane të 
Trafikut Urban. 
Paramasa për renovimin e Shtëpisë së Kulturës 
në Llukar. 
Hartimi i rapotit te vleresimit te ndikimit te 
mjedisit per Fabriken e Asfaltit ne Zonen 
Ekonomike”. 
Projekti “Banja e Istogut”, projektimi i Ujësjellesit 
dhe Kanalizimit - Organizata Komunale e 
pensionistëve dhe Invalidëve të punës. 
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Pergatitja e raporteve per kopje te planeve te kerkuara nga pale te ndryshme, dalje ne 
terren si pjese e komisioneve verifikuese dhe pergatitje e pergjigjeve per intervenime/
renovime ne lokalet te ndryshme ne prone te NPB-se.

DIVIZIONI TEKNIK
• Punë për Departamentin e Intervenimeve Urgjente (DIU): Punimi i dokumentacionit për 

Komunëne Prishtinës të punëve të kryera nga DIU (intervenimet në gropa). 
Përpunimi i paramasa për Drejtorinë e Parqeve 
Përpilimi i paramasës për fushat sportive për Drejtorinë e Sportit. 
Takime dhe komunikim i vazhdueshëm me Drejtorinë e Kulturës. 
Hartimi i vizatimeve të detajuara për punimin e Pushimoreve në Germi 
Përpunimi i paramasës për drejtorin e Investimeve Kapitale. 
Përpilimin e paramasës për Biletarinë në Parkun e Avanturave. 
Punë për

• Punët për Departamentin e Pronës dhe Qirasë(DPQ) 
Punimi i përshkrimi teknik dhe paramasës dhe parallogarisë për renovimin e lokaleve në rr. 
“Adrian Krasniqi”. 
Takim me Drejtorisë së Urbanizmit, për shtjellim të detajshëm të secilit pozicion të paraparë 
me renovim të lokaleve në rr.Adrian Krasniqi.  
Verifikim i metrave katror të lokalit nr.13/8 në rr. UÇK. 
Lokaleve Afariste në Qytezën Pejton për regjistrimin e objektit në Kadastrës. 

• Punët për Departamentin për Media dhe Konsumatorë (DMK) 
Editim i punimit grafik të skemës organizative të NPB-së. 
Përgatitja e materialit grafik dhe tekstual për prezentimin e projekteve të NPB-së 
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DIVIZIONI I MENAXHIMIT DHE MBIKQYRJES
• Menaxhimi i kontratave 

Mbikëqyrja e kontratës “Mobileria urbane-rregulllimi i ulëseve dhe elementeve tjera për 
siguri të këmbësorëve në hapësira publike”  
Menaxhimi i kontratës “Furnizim me paisje të IT – Lot 1”. 
Pjesë e ekipit menaxhues për kontratën “Krijimi i aplikacionit për menaxhim të integruar për 
nevojat e NPB-së” NPB 019 030 221. 
Menaxhimi i kontratave për Furnizim me mjete të rënda për Asfalt Lot1, Lot 2 dhe Lot 3 NPB 
020 002 111. 
Menaxhimi i Kontratës Kornizë “Furnizimi me elemente të parafabrikuara nga Metali Lot 2”. 
Menaxhimi i Kontratës Kornizë “Furnizimi me elemente të parafabrikuara nga Betoni Lot 1”. 
Menaxhimi i kontratave për Furnizimi me elemente te parafabrikuara nga Metali Lot 2” - 
Liria Shpk. 
Menaxhimi i kontratave për Furnizimi me elemente te parafabrikuara nga Betoni Lot 1” 
-DALMA Group. 
Kontrata për “Mbrojte dhe Siguri në Mjedis”. 
Menaxhimi i kontrates: Renovimi i lokaleve “Adrian Krasniqi” 

• Komisione vlerësuese  
Komisioni vlerësues për asfalt dhe zhavor “Furnizim me asfalt dhe zhavor” NPB 021-004-111. 
Komisioni ad hoc për shtimin e pasurisë së paluajtshme në pronat e NPB-së. 
Komisioni vlerësues për “Furnizimi me elemente të Pafabrikuara nga Betoni dhe Metali” NPB 
021 014 121. 
Komisioni vlerësues për “Furnizim me sinjalistikë horizontale dhe vertikale për rrugë”. 
Komison per Elemente të Parafabrikuara - Kubëza. 
Komision vlerësues për “Furnizimi me material per mirbajtjen e fushave dhe terreneve 
sportive”  
Komision në kontratën “Elaborati Gjeomekanik për parcelën P-71914059-00312-2Z.K”. 
Komision për barjten e Arkives të NPB-së 
Komision për  tenderin “ Furnizim me Xhama (ri-tender) nr.identifikues 1909466981031194-
21-5131-2-1 dhe nr. të brendshëm NPB 021 036 121.

EKIPI I RIGJENERIMIT URBAN
• Projektim, mbikqyrje dhe menaxhimi i kontratave në funksion të ndërtimit të infrastrukturës 

në QENDRAT SOCIALE
• Projektim, mbikqyrje dhe menaxhimi i kontratave në funksion të ndërtimit të infrastrukturës 

në OBJEKTET SHËNDETËSORE
• Projektim, mbikqyrje dhe menaxhimi i kontratave në funksion të ndërtimit të infrastrukturës 

në HAPËSIRAT PUBLIKE DHE PARQET
• MBIKQYRJE E PUNIMEVE DHE VLERËSIMET E PROJEKTEVE 

Vlerësimi i projektit ideor për renovimin e Teatrit ODA 
Vlerësimi i projektit ideor për renovimin e hapësirës nën ‘’Kurriz’’ në Dardani 
Vlerësimi i dosjes së tenderit për renovimin e Qendrës Kulturore në Llukar 
Mbikqyrja e punimeve të ndërtimit të Bibliotekës në Kodrën e Trimave 
Mbikqyrja e punimeve të renovimit të Bibliotekës ‘’Hivzi Sylejmani’’ në Dardani 
Vlerësimi i revidimit të projektit për renovimin e Teatrit Oda
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PRONË DHE QIRA
Departamenti i Pronës dhe Qirasë ka për qëllim ruajtjen, rritjen dhe administrimin e pasurisë të 
NPB-së e cila përbëhet nga patundshmëritë sic janë: banesa, lokale afariste, depo, garazha 
dhe truall. Për relazimin e punëve për vitin raportues janë angazhuar 12 punonjës duke përfshirë 
të gjitha nivelet e organizimit sipas organogramit të vitit përkatës. 

DIVIZIONI I PRONES
1.1 TAKIMET ME PALE (KERKESA/ANKESA): Sipas evidencave të janë pranuar  403 palë. 
Janë regjistruar 234 kërkesa janë përfunduar 226 përgjigje, Ndermarrja ne institucionet 
e tjera ka paraqitur 87 kërkesa. Vërtetime për kryerje të obligimeve financiare(35  
komfirmime),konfirmimin e vjetërsisë së objektit , konfirmimin e validitetit të kontratës për 
shfrytëzim apo bashkimin e mjeteve, noterizim të kontratave,(29 noterizime) dhe vendimeve 
mbi ndarjen e banesave në shfrytëzim.
1.2 Ka perfunduar skanimin dhe sistemin e komplet dokumentacionit të cilin e posedon.  
1.3 Lirimi i lokaleve dhe pasurive të tjera me obligime financiare ndaj NPB.
1.4 Renovimi i lokaleve në Rrugën Adrian Krasniqi ka filluar dhe është në proces. Ky renovim 
do të shërbeje për rritjen e vlerës së lokaleve, funksionalitetit si dhe jetëgjatësisë.

DIVIZIONI I QERASË

1.1 PASURITË KOMERCIALE: Gjatë këtijë viti anë dhënë në shfrytëzim me qira 13 pasuri komerciale 
përmes 6 shpalljeve publike, si dhe 6 pasuri komerciale janë dhënë në shfrytëzim pa pagesë. 
Është  bërë edhe dorëzimi i 10 pasurive komerciale nga qiramarrësit.
1.2 Mbyllja e 11 pasurive komerciale për shkak të borxheve. Janë shqyrëtuar 178 lëndë.Janë 
takuar në zyrë rreth 1240 palë si dhe në terën janë takuar rreth 2817 palë.
1.3 KONTRATA/RIPROGRAMIMET/: Gjatë këtij viti janë përgadit 241 kontrata të qirasë për 
periudhën e kontraktimit 2021. Janë arritur 51 marrëve
1.4 shje për riprogramim të borxhit të qirasë.
1.5 KONFIRMIMET/KËRKESAT PËR SIGURIM: Janë lëshuar 14 konfirmime për ndryshim të çmimit 
të qirasë. 
1.6 Janë pranuar 9 vendime për ekzekutim të sigurimit të kontratës. Vendime 4 për ndërrim të 
qiramarrësëve.
1.7 Vërejetje për mospagesa: Janë shpërnda 474 vërejtjeve dhe 48 lëndë janë inicuar për mos 
pagesë të borxhit të qirasë. 
1.8 Në Tetor 2021 është bërë lirimi i 38 pasurive komerciale në rrugën “Adrian Krasniqi” për arsyje 
të renovimit ku për të njëjtin është bërë edhe ndalimi i faturimit të qirasë deri në përfundimin e 
punimeve.
1.9 FATURIM/INKASIM: Gjatë vitit 2021 kemi arritur që të rrisim dukshem inkasimin e qirasë ku në 
përqindje është rreth 94 %.

PROJEKTI PËR RRITJEN E PASURISE PËRMES NDËRTIMIT NË LAKRISHTË. PROJEKTIQË 
TRANSFORMON NPB-NË

Me Projektin e Ri për zgjerimin dhe rritjen e pasurisë së NPB-së, i cili ka filluar tash e dy vite, 
ndërmarrjes do të i rritet pasuria për 50%. Të hyrat vjetore nga qiratë do të rriten për mbi 400%, 
duke rritur kështu fitimin nga qiratë nga 1.2 milionë euro në vit, në 5.1 milionë euro. Nga ky projekt 
NPB-së do t’i takojnë mbi 50% të vlerës së projektit të ndërtuar. Vlenë të theksohet se sfidat 
kryesore për realizimin e këtij projekti janë anulimi i vijës kufitare me parcelën e adminstruar 
nga Agjensioni Kosovar i Privatizimit (AKP) respektivisht ri-caktimi i kësaj vije kufitare, si dhe 
nënshkrimi i marrëveshjes me Komunën e Prishtinës për këmbimin e pronës të NPB-së me p.sh. 
Ujrat, këmbim ky i miratuar nga Kuvendin Komunal i Prishtinës më qëllim të respektimit të planit 
rregullues urban brenda bllokut përkatës.



MENAXHIMI I RISKUT

Ndërmarrja Publike Banesore Sh.A. 
realizon aktivitete të ndryshme të cilat 
aktivitete mund të vendosin kompaninë 
në lloje të ndryshme të riskut financiar, 
përfshirë këtu riskun e tregut, riskun 
faturim / inkasim, risku i kredisë, rrisku i 
likuiditetit, risku i projektit të ndërtimit dhe 
risku i rritjes së çmimeve të lëndës së parë 
shkaku I luftës (Rusi – Ukrainë). Menaxhimi 
i riskut të kompanisë përqëndrohet në 
lëvizjen e tregut, duke kërkuar minimizimin 
e efekteve të mundshme negative që 
ndikojnë në përformancën e kompanisë.

Bazuar në politikat dhe procedurat e 
aprovuara që mbulojnë menaxhimin e të 
hyrave dhe shpenzimeve, si dhe investimet 
e ndryshme përkundër likuiditetit të 
kompanisë, menaxhmenti i kompanisë 
realizon menaxhim e riskut të përgjithshëm 
në nivel të organizatës si dhe sektorëve 
përkatës në veçanti.

Fig.1. Skema e menaxhimit të riskut në 
NPB SH.A.

Menaxhimi
i riskut

Monitorimi
dhe 

kontrolli

Analiza e 
risqeve

Adresimi
i risqeve

Identifikimi
i risqeve

FAKTORËT E RISKUT FINANCIAR
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RISKU I TREGUT
Risku i tregut nënkupton riskun që mund të rrjedhë nga ndryshimi i çmimeve të tregut për 
dhënien e pasurive komerciale më qira, apo ofrimin e shërbimeve të mirëmbajtjes në hyrje 
të përbashkëta si dhe shërbimet e ndryshme për intervenime emergjente të cilat ndikojnë 
drejtpërdrejtë në përformancën e kompanisë, gjegjësisht të ardhurat dhe shpenzimet, si dhe 
koston e investimeve, përfshirë edhe kthimin në investim. 

RISKU I FATURIMIT/INKASIMIT
Kompania për dhënin e pasurive komerciale më qira dhe ofrimin e shërbimeve të mirëmbajtjes 
sipas procedurave të brendshme lëshon faturat të rregullta mujore, ndërsa për shërbimet e 
intervenimeve emergjente faturimi i tyre bëhet bazuar në përqindjen e realizimit të kostove, 
rrjedhimisht përmbushjes së kontratës, ku përmes këtyre veprimeve kompania mund t’I 
ekspozohet rrezikut të inkasimit jo të plotë të faturave qoftë mujore apo edhe të tjera, e 
cila gjendje më pas reflekton me mungesë të mjeteve monetare – parave, duke ndikuar në 
likuiditetin e kompanisë.

Vlen të theksohet se kompania ka të vendosur sistemin e kontrollit të brendshëm duke shkëputur 
kontratën në rast të mos inkasimit të faturave mujore, dhe procedimin e tyre të organet 
përkatëse bazuar në dokumentet relevante.

RISKU I KREDISË
Risku i kredisë nënkupton mundësinë e humbjeve financiare të kompanisë, rrjedhimisht 
problemet financiare që mund të shfaqën tek ndonjë klient, duke reflektuar në pamundësi të 
përmbushje së detyrimeve kontraktuare / financiare ndaj Ndërmarrjes. Këto lindin kryesisht nga 
të arkëtushmet e kompanisë, investimet në letra me vlerë dhe depozitat monetare.

LLOGARITË E ARKËTUESHME TREGTARE
Shfaqja e riskut të kredisë është i ndikuar kryesisht nga karakteristikat individuale të secilit 
klient në veçanti. Ky ekspozim mund të jetë i varur nga risku i mos pagesës në industri dhe 
tregun e brendshëm ku vepron kompania. Kompania në raportimet vjetore vlerëson lejimet 
për dëmtimet e humbjeve të shkaktuar në lidhje më të arkëtushmet tregtare dhe tjera. Lejimi 
për humbjet e përbashkëta është përcaktuar në bazë të të dhënave historike të statistikave të 
pagesave dhe vlerësimeve profesionale.
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ANALIZA E RISKUT TË KREDISË

2021 2020

€ €

PASURITË Klasa e pasurive financiare – vlera bartëse

Paraja dhe ekuivalentët e parasë 4,946,639 4,385,064

Llogaritë e arkëtueshme tregtare dhe të tjera 4,707,479 4,507,899

Pasuritë tjera afatshkurtra 1,166,968 1,003,757

Gjithsej pasuritë afatshkurtra 10,821,086 9,929,720

RISKU I LIKUIDITETIT
Planifikimi financiar vjetor i rrjedhës së parasë, rrjedhimisht hyrjeve dhe daljeve të mjeteve 
monetare duke monitoruar dhe kujdesuar për realizimin e pagesave për detyrimet të ndryshme 
në baza ditore dhe javore, si dhe në periudha mujore, ndihmon kompaninë në menaxhimin e 
riskut të likuiditetit. Kërkesa për likuiditet për një periudhë prej 180 ditës apo edhe 360 ditësh 
vlerësohet dhe identifikohet çdo muaj duke përcaktuar kërkesat neto të parave, gjegjësisht 
përcaktimi I tepricës apo mungesës dhe mundësit në dispozicion për huamarrje apo qasje të 
lehtë në burime të ndryshme të financimit.

Analiza në fjalë tregon mundësitë e huamarrjes në dispozicion që priten të jenë të mjaftueshme 
gjatë periudhës përkatëse. Detyrimet e kompanisë më maturitet të kontraktuar (duke përfshirë 
edhe pagesat e interesit ku është e aplikuar) për vitin 31 dhjetor 2019 dhe 2018 të përmbledhura 
si më poshtë;

 
2021 2020

€ €

DETYRIMET Detyrimet afatshkurtra

Llogaritë e pagueshme tregtare dhe të tjera 33,170 27,058

Detyrimet e tjera afatshkurtra 208,601 330,834

Gjithsej detyrimet afatshkurtra 241,771 357,892
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RISKU I PROJEKTIT TË NDËRTIMIT
Risku i projektit të ndërtimit dhe pasiguria janë shoqëruese të çdo projekti inxhinierik. Dy fazat 
më të ndjeshme ndaj riskut të ndërtimit janë: 

• faza e zbatimit (para përfundimit) – e lidhur kryesisht me risqet e ndërtimit 

• faza operative (post- përfundimi) – e lidhur kryesisht me risqet operacionale në vitet e para 
të operimit që ka shkallën më të lartë të sensibilitetit. 

Risqet kryesore që prekin projektet janë: 

• Dështimi për të mbajtur projektin brenda parametrave të kostos së llogaritur/parashikuar 

• Dështimi për të arritur datën e kërkuar të përfundimit të punimeve 

• Dështimi për të arritur cilësinë e kërkuar dhe kërkesat operacionale 

Risku i vonesës në ndërtim është risku që ndërtimi nuk do të përfundojë në kohë ose sipas 
specifikimeve të parashikuara. Një projekt i papërfunduar nuk gjeneron të ardhura dhe për 
këtë arsye bëhet e vështirë mbledhja dhe kthimi i fondeve të investuara. Vonesat e gjata mund 
të rrisin kostot e projektit dhe për këtë arsye të zvogëlojnë aspektin komercial të saj veçanërisht 
aftësinë për të përmbushur në kohë misionin social të strehimit dhe gjeneruar të ardhura për 
NPB SH.A. që të përdoren në projektet e rradhës. Ka shumë faktorë që ndikojnë në zvarritjen e 
projektit. Më të zakonshmet përfshijnë difekte të projektimit, rregulloret e qeverisë dhe komunës, 
procedurat e prokurimit, problemet financiare dhe të menaxhimit të projektit dhe të gjitha së 
bashku do të kenë një efekt negativ në parametrat e portofolit ekonomik të NPB SH.A.

RISKU I RRITJES SË ÇMIMEVE-INFLACIONIT 
(LUFTA RUSI-UKRAINË) DHE SANKSIONET 
NDËRKOMBËTARE
Rritja e nivelit të çmimeve në nivel botëror si shkaktar kryesor ka luftën Rusi dhe Ukrainë dhe 
sanksionet e vendosura nga shtetet anëtare të OKB dhe jo vetëm kundër Rusisë si shkaktare e 
luftës. Kjo situatë ka ndikuar në rritjen e nivelit të çmimeve në të gjitha produktet duke përfshirë 
këtu edhe produktet bazë të prodhimit në NPB si nafta, transporti, hekuri, xhami dhe pajisjeve 
tjera elektonike të cilat NPB-ja i ka lëndë të parë në procesin e prodhimit dhe investimit në 
hapësirat e përbashkëta dhe Intervenimet Urgjente. Ky rrezik mund të ndikojë edhe në 
ndërprerjen e përkohshme të prodhimit dhe investimit shkaku i mungesës së këtyre artikujve në 
treg dhe rritjes enorme të këtyre çmimeve.



QËNDRUSHMËRIA 
DHE PËRGJEGJËSIA 
KORPORATIVE

DEPARTAMENTI PËR  
MBËSHTETJE TË BRENDËSHME
Departamenti për Mbshtetje të Brendëshme ofron ndihmën e përgjithshme për të gjitha 
Departamentet dhe Divizionet e Ndërmarrjes. Ky depertament ka nën menaxhim katër divizione: 
a) Divizionin Ligjor; b) Divizionin e Burimeve Njerëzore; c) Divizionin për Administratë; dhe d) 
Divizionin për Logjistikë, divizione këto të cilat kanë kryer aktivitete nga me të rëndësishmet 
përsa i përket proceseve të rekrutimit, kontesteve gjyqësore dhe mbarevajtjen e punëve tjera 
administrative dhe logjistike që burojnë nga Ndërmarrja. Në kuadër të këtij departamenti 
Divizioni Ligjor gjatë vitit 2021 ka bërë një punë cilësore, duke iniciuar zhvilluar dhe zbatuar 
procedurat për zgjedhjen e kontesteve civilo-juridike dhe penale të Ndërmarrjes Publike 
Banesore në Gjykata. Në përiudhën janar – dhjetor të vitit 2021 janë mbajtur 128 seanca 
gjyqësore si dhe shumë procedura të tjera administrative duke dhënë kontribut në fushën e 
interpretimit ligjor për të gjitha nevojat e menaxhmentit të Ndërmarrjes.

Divizioni i Burimeve Njerëzore gjatë këtij viti është fokusuar në rekrutim të stafit të ri, në kuadër 
të përmbushjes së vendeve të punës sipas Strukturës së Re Orgainizative, duke mundësuar 
qasjen e lirë dhe përfshirjen e të gjitha kategorive shoqërore. Në NPB, në bazë të këtij parimi 
janë të punësuar 5 (pesë) punonjës me nevoja të veçanta e që Ndërrmarrja e ka në fokus të 
rrisë numrin e të punësuarve me nevoja të veçanta. Përgjatë vitit 2021 është ofruar mbështetje 
administrative dhe logjistike për punonjësit e Ndërmarrjes përmes Divizionit të Logjistikës dhe 
Divizionit të Administraës. Divizioni i Administratës kryesisht ofron mbështetje në fushën e 
tekonologjisë informative, menaxhon inventarin dhe depot e Ndërmarrjes, Koordinon kërkesat 
dhe nevojat e Ndërmarrjes për mallra dhe pajisje të zyrës për punë, Mirëmban dhe administron 
sistemin e arkivit të Ndërmarrjes. Ndërsa Divizioni për Logjistikë është i fokusuar kryesisht në  
ofrimin e ndihmës logjistike për personelin e Ndërmarrjes, duke siguruar transportin e nevojshëm 
për realizimin e takimeve dhe mbarëvajtjen e proceseve të punës që kryesisht kanë të bëjnë me 
daljen në terren, pra kryesisht menaxhon nevojat e transportit dhe automjetet e Ndërmarrjes.
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DEPARTAMENTI I PROKURIMIT
Deparamenti i Prokurimit bënë organizimin e punës dhe aktiviteteve të prokurimit duke 
siguruar që të gjitha procedurat e prokurimit të zhvillohen me legjislacionin në fuqi. Po ashtu 
ky departament bashkëpunon me personat përgjegjës të njësive organizative të Ndërmarrjes 
lidhur me hartimin e planit të prokurimit, kërkesave për prokurim, çështjeve financiare, çështjeve 
të logjistikës dhe çështjeve tjera nga fushëveprimtaria e divizionit. 

Gjatë vitit 2021, Departamenti i prokurimit ka realizuar gjithsej 48 prokurime në vlerë financiare 
1,151.939.60 € të cilat janë përmbyll me kontrata të nënshkruara. Disa nga aktivitetet e prokurimit, 
gjatë vitit janë përsëritur për arsye të ndryshme si, mospranimi i ofertave të përgjegjshme, 
konkurrenca e pamjaftueshme e shkaqe të tjera procedurale e ligjore.

Megjithatë, përkundër rrethanave me gjendjen pandemike (Covid 19) vlerësojmë se objektivat 
kryesore të furnizimit për nëvojat e organizatës janë përmbushë në një shkallë të lartë.

DEPARTAMENTI PËR SIGURI DHE SHËNDET NË PUNË 

SIGURI DHE SHËNDET NË PUNË 

Punëdhënësi ka detyrimin të marrë të gjitha masat e nevojshme për të garantuar sigurinë 
dhe mbrojtjen e shëndetit fizik dhe mendor të punëmarrësve gjatë kryerjes së aktivitetit 
në punë. Sipas Kodit të Punës, punëdhënësi duhet të informojë punëmarrësit mbi rreziqet 
që lidhen me punën dhe duhet t’i kualifikojë punëmarrësit për respektimin e kërkesave në 
fushën e shëndetit, sigurimit dhe higjienës. Punëdhënësi për të parandaluar aksidentet dhe 
sëmundjet profesionale duhet të përcaktojë qartë rregullat e sigurimit teknik.Pikërisht për 
këtë arsye Kryeshefi Ekzekutiv ka marr masa për themelimin e Departamentit Për Siguri Dhe 
Shëndet Në Punë në dhjetor të vitit 2021.

Gjatë kësaj periudhe kemi vazhduar me angazhimin rreth hulumtimit të legjislacionit për 
departamentin sa i përket sigurisë dhe shëndetit në punë.

Bazuar në ligjin me nr. 04/L-161 për shendet dhe siguri në punë, dhe akteve tjera nëligjore 
nga ky ligj, ka filluar puna rreth hartimit të rregullores së brenshme për siguri dhe shëndet në 
punë e cila rregullore do ti parasheh të gjitha detyrimet dhe përgjegjësit e punëdhënësit dhe 
të punësuarit përfshirë sdhe hartimin e secilit dokument që është i parapar me ligjin per siguri 
dhe shendet ne punë,pra ky dokument do ti përfshijë ne detaje parimet,detyrimet,masat 
parandaluese,bashkëpunimin e punëdhënësve,shërbimet për mbrojtje dhe parandalim,të 
ngarkuarit për siguri,ndihmen e parë,fikjen e zjarreve,evakuimin e punëtorëve, rreziqet 
serioze dhe te mundëshme,detyrimin e punedhenesit per caktimin dhe zbatimin e masave per 
parandalim te aksidenteve dhe semundjeve profesionale,përdorimin e mjeteve te punes dhe 
pajisjeve,sigurimin e objekteve dhe ndertesave,vleresimin e rrezikshmerisë,punet me kushte 
të veqanta,informimi i të punësuarve,konsultimet dhe pjesmarrja e te punesuarve,trajnimi i 
tyre,detyrimet e te punësuarve,kontrollet mjekësore,njoftimet per aksidentet në punë dhe 
mbikëqyrja nga inspektoriati.

I kemi katër nivele sa i përket Sigurisë dhe shëndetit në punë nivelin e planifikimit të politikave 
dhe legjislacionit;  nivelin e zbatimit dhe promovimit;  nivelin e implementimit; dhe  nivelin e 
infrastrukturës .

Momentalisht jemi ne nivelin e parë të planifikimit.                                                                                                   
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Puna kryesore gjatë kësaj periudhe ka qenë në hulumtimin e kërkesave që inspektoriati i 
punës na i kërkon sipas ligjit per siguri dhe shëndet në punë,andaj jemi të fokusuar sidomos 
t’i kemi këto dokumente: 

Licenca e biznesit, Kontratat e punës, Rregulloret e brendshme të punëdhënësit, Vlerësimi i 
riskut dhe masat e marra, Të dhëna të aksidenteve, analiza e aksidenteve në punë, Prova të 
trajnimit për siguri dhe shëndet në punë, Kontrollet – egzaminimet mjekësore, Dokumentacioni 
teknik, Të dhëna të kontrolleve të paisjeve, Të dhëna të matjeve etj. 

DEPARTAMENTI I FINANCAVE
Departamenti i Financave është përgjegjës për menaxhim adekuat financiar, kontabilitet dhe 
kontroll, për të gjitha të hyrat dhe shpenzimet e NPB-së në pajtim me ligjin, rregulloret dhe 
standardet përkatëse. 

Departamenti i Financave ka rolin qendor në menaxhimin e financave, kontrollëve të brendshme, 
realizimi dhe mbikëqyrja e të gjitha operacioneve financiare që kanë derivuar nga ushtrimi i 
aktivieteve të ndryshme operative janë realizur nga departamenti i financave. Menaxhimi dhe 
raportimi i të hyrave dhe shpenzimeve në harmoni më ligjet e aplikuara dhe standardet e 
kontabilitetit, sigurimi i informatave financiare dhe kualitative për palët e interesuara, depozitat 
dhe investimeve në aksione në institucionet bankare në Kosovë ishin po ashtu pjesë përbërëse 
e manxhimit financiar të realizuara gjatë vitit raportues.

DEPARTAMENTI I AUDITIMIT TË BRENDSHËM
Departamenti i Auditimit të Brendshëm përcaktohet si një Departament i pavarur, i cili jep siguri 
objektive dhe këshilla për menaxhmentin, për të shtuar vlerën dhe përmirësuar veprimtarinë 
e NPB-së. Ky Departament ndihmon NPB-në në në mënyrë sistematike duke u mbështetur 
në kompetencat dhe përgjegjësit që i ka. Departamenti i Auditimit të Brendshëm nuk ka 
rol ekzekutiv, nuk ka përgjegjësi të zhvillimit, të implementimit ose të operimit të sistemeve. 
Sidoqoftë, mund të ofrojë këshilla për implementim, kontroll dhe çështje të tjera të ndërlidhura 
me objektivat e NPB-së.  Gjatë vitit 2021 Departamenti i Auditimit të Brendshëm ka funksionuar 
me një Auditor por ne fund te vitit i njeti eshte larguar dhe Zyra e Departamentit të Auditimit të 
Brendshëm dhe viti është mbyllur pa auditor. Ndërmarrja ka zhvilluar procedurat e rekrutimit 
dhe ne vitin 2022 ka rekrutuar Drejtorin e ri të Departamentit të Auditimit të Brendshëm.

Gjatë vitit 2021 Departamenti i Auditimit të Brendshëm ka poseduar planin strategjik 2020-
2022 dhe planin vjetor 2021. Ne planin e auditimit per vitin 2021 kane qene te planifikuara 4 
auditime. Jane realizuara 3 auditime dhe ka mbetur ne process auditimi i katert. Ndersa plani 
vjetor per 2022 eshte ndertuar mbi bazen e planit strategjik 2020-2022 dhe mbi kete baze ne 
planin vjetor 2022 jane te planifikuara poashtu kater auditime.
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RAPORTI I AUDITIMIT 
DHE PASQYRAT 
FINANCIARE

Raporti i auditorit të pavarur dhe pasqyrat financiare për vitin e përmbyllur më 31 dhjetor 2020 
janë të përgatitura në pajtim me Standardet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar (SNRF).

NDËRMARRJA PUBLIKE BANESORE SH.A PRISHTINË

Adresa: Rr. Zija Shemsiu, Ulpianë nr.22. Prishtinë, Kosovë.
Tel: 0800 11 672 - 038 606 670
Email: info@npbanesore.com
www.npbanesore.com
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INFORMATA TË PËRGJITHSHME 

Organet e Ngarkuara me Qeverisjen: 

z. Luftar Brahaj, Kryesues i Bordit të Drejtorëve

z. Alban Ramosaj, Anëtar i Bordit të Drejtorëve 

z. Arbër Blakaj, Anëtar i Bordit të Drejtorëve 

z. Driton Tahirukaj, Anëtar i Bordit të Drejtorëve 

Menaxhmenti: 

z. Hajdar Hoxha – Kryeshef Ekzekutiv 

z. Bashkim Beha – Zyrtar Kryesor Financiar 

Adresa: 

Rruga Zija Shemsiu, Ulpianë, nr.22

10000 Prishtinë 

Bankat Koresponduese: 

Banka Kombëtare Tregëtare 

NLB Prishtina SHA 

ProCredit Bank

Banka Ekonomike 

TEB Bank

ISH Bank 

Banka Private për Biznes  

Auditorë: 

Kompania e Licencuara “Audit Check” Sh.p.k. - Kosovë 

Kontakti: auditchek.ks@gmail.com, 

Tel: 049 224 012
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RAPORTI I AUDITORËVE 
TË PAVARUR DHE 
PASQYRAT FINANCIARE
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