






Neni 5 

Afati i SKPUK 

 

Palët bien dakort që SKPUK i krijuar sipas kësaj marrëveshje të krijohet për një periudhë 

të pacaktuar. 

 

 

Neni 6 

Kontributi i Palëve 

 

1. Kapitali fillestar për Shoqërinë Rajonale Ujësjellës Kanalizime Gjirokastër sh.a, është 

në masën 10.000.000 lekë. Në përputhje me parashikimet e Ligjit Nr. 9901 datë 

14.4.2008, “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare”, të ndryshuar, me qëllim themelimin 

dhe regjistrimin e shoqërive të reja SKP-UK, MIE do të likujdojë vlerën e 51% të 

aksioneve që do të përfitojnë. 

2. Pjesëmarrja në përqindje në asamblenë e aksionerëve në shoqërinë e re ujësjellës-

kanalizime (SKPUK) e Bashkive Gjirokastër, Tepelenë, Këlcyrë, Përmet, Libohovë, 

Dropull dhe Memaliaj në pronësi të të cilave janë aktualisht shoqëritë ekzistuese të 

ujësjellës-kanalizimeve është përllogaritur në përpjesëtim me numrin e abonentëve 

aktive që këto shoqëri kanë duke përfshirë edhe kontratat aktive aktuale që 

administrohen nga vetë Bashkitë në momentin e nënshkrimit të marrëveshjes për 

krijimin e SKPUK, vlera totale e të cilave do të përbëjë 49% të aksioneve të shoqërisë 

se re, dhe përbëhet në përqindje si vijon: Bashkia Gjirokastër 21.24%, Bashkia 

Tepelenë 4.57%, Bashkia Këlcyrë 2.81%, Bashkia Përmet 7.65%, Bashkia Libohovë 

2.46%, Bashkia Dropull 7.05% dhe Bashkia Memaliaj 3.22%. 

3. Pas themelimit të shoqërisë së re SKP-UK, Bashkitë Gjirokastër, Tepelenë, Këlcyrë, 

Përmet, Libohovë, Dropull dhe Memaliaj do të transferojnë tek SKP-UK të gjithë 

veprimtarinë e shoqërive të UK, që kryejnë aktualisht veprimtarinë e furnizimit me ujë 

dhe largimin, grumbullimin dhe trajtimin e ujërave të ndotura në territoret 

administrative respektive në përputhje me kërkesat e Ligjit Nr. 92/2014 datë 24.07.2014 

“Për tatimin mbi vlerën e shtuar në Republikën e Shqipërisë”. 

4. Në Bashkitë Gjirokastër, Tepelenë, Këlcyrë, Përmet, Libohovë, Dropull dhe Memaliaj 

ku ka njësi të shërbimit të furnizimit me ujë të pijshëm, grumbullimit, largimit dhe 

trajtimit të ujërave të ndotura, të cilat nuk kanë qenë të organizuara në formën e 

shoqërive aksionare të ujësjellës-kanalizimeve, brenda datës 31 dhjetor 2022, janë 

përgjegjëse për inventarizimin fizik, vlerësimin dhe transferimin e këtyre njësive të 

shërbimit në strukturën e aseteve dhe kontabilitetin e Shoqërisë Rajonale Ujësjellës 

Kanalizime Gjirokastër sh.a. 

5. Pasi procesi i transferimit të ketë përfunduar, përcaktimi i vlerës nominale të 51% të 

aksioneve që do të zotërohen nga MIE, në Shoqërinë Rajonale UK Gjirokastër sh.a do 

të realizohet pasi vlera e saktë e aksioneve të përfituara të përcaktohen në bazë të 

raportit që do të hartohet nga eksperti kontabël që do të caktohet gjatë procedurave të 

transferimit.  

 








