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Zyra e Auditorit të Përgjithshëm kryen auditime të rregullsisë dhe të 

performancës. Auditori i Përgjithshëm në Detyrë është kreu i Zyrës 

së Auditorit të Përgjithshëm, i cili ka rreth 145 të punësuar. Auditori 

i Përgjithshëm dhe Zyra e Auditorit të Përgjithshëm janë të pavarur 

dhe çertifikon rreth 90 Pasqyra Vjetore Financiare çdo vit, ndërsa 

mund të ndërmarr forma të tjera të auditimit. 

Misioni ynë është që të kontribuojmë në menaxhim të shëndoshë 

financiar në administratë publike. Ne do të kryejmë auditime 

cilësore në përputhje me standardet e njohura ndërkombëtare të 

auditimit të sektorit publik dhe praktikat e mira evropiane. Ne do të 

ndërtojmë besim në shpenzimin e fondeve publike. Ne do të luajmë 

një rol aktiv në sigurimin e interesit të taksapaguesve dhe palëve 

tjerë të interesit në rritjen e llogaridhënies publike. 

Raportet e nxjerra nga Zyra e Auditorit të Përgjithshëm promovojnë 

drejtpërsëdrejti llogaridhënien pasi që ato ofrojnë bazë për t‟i 

kërkuar llogari menaxherëve të çdo organizate buxhetore. 

Auditori i Përgjithshëm ka vendosur në lidhje me opinionin e 

auditimit dhe raportin mbi Pasqyrat Vjetore Financiare të Komunës 

së Ferizajt në konsultim me Ndihmës Auditorin e Përgjithshëm 

Qerkin Morina i cili e ka mbikëqyrur auditimin. 

Raporti dhe opinioni i lëshuar janë rezultat i auditimit të kryer nën 

menaxhimin e Drejtorit të Auditimit Florim Beqiri i mbështetur nga 

Lavdim Maxhuni (Udhëheqës Ekipi) Mexhit Ferati dhe Cyme 

Hoxhaj. 
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Përmbledhje e përgjithshme 

Hyrje  

Ky raport përmbledh çështjet kryesore që dalin nga auditimi ynë i Pasqyrave Vjetore Financiare të 

Komunës së Ferizajt për vitin 2014 – i cili e përcakton Opinionin e dhënë nga Auditori i 

Përgjithshëm. Falënderoj Kryetarin e Komunës dhe ekipin e tij për ndihmën e tyre gjatë procesit të 

auditimit. 

Ekzaminimi i PVF për vitin 2014 u ndërmor në përputhje me Standardet e njohura Ndërkombëtare 

të Auditimit në Sektorit Publik (SNISA). Qasja jonë ka përfshirë testet dhe procedurat, të cilat ne 

menduam se ishin të nevojshme për të arritur në një opinion lidhur me PVF. Qasja e ndërmarrë 

është paraqitur në Memon e Planifikimit të Auditimit, të datës 11.12.2014.   

Auditimi ynë është fokusuar në: 

 

Niveli i punës së kryer nga Zyra e Auditorit të Përgjithshëm për të përfunduar auditimin për vitin 

2014 pasqyron drejtpërsëdrejti cilësinë e kontrollit të brendshëm të zbatuar nga menaxhmenti. 

Opinioni 

Shtojca I shpjegon llojet e ndryshme të opinioneve të aplikuara nga ana e Zyrës së Auditorit të 

Përgjithshëm.  

Opinioni i Auditorit të Përgjithshëm është: 

Sipas opinionit tonë Pasqyrat Vjetore Financiare prezantojnë një pamje  të drejtë dhe të vërtetë në të 

gjitha aspektet materiale. 

Theksimi i çështjes 

Si Theksim i çështjes, dëshirojmë të përmendim faktin se regjistri i pasurive fikse ende nuk është 

plotë dhe i saktë. Kjo për arsye se blerje që janë bërë gjatë vitit në vlerë 1,920,554€, nuk ishin 

regjistruar në regjistrin kontabël dhe nuk ishin prezantuar në PVF. Përveç kësaj, Komuna kishte 

bërë klasifikim të gabuar të shpenzimeve ku nga kategoria e Investimeve Kapitale kishte paguar 

për Mallra dhe Shërbime vlerën prej 201,252€.   

SNISA 200/1706: Opinion i Pamodifikuar me Theksim të Çështjes. 

Pasqyrat Vjetore 
Financiare përfshirë 

kërkesat për 
raportim dhe 

rreziqet sinjifikante 
të auditimit    

Reagimi ndaj 
rekomandimeve të 
vitit paraprak dhe 
atyre të viteve të 

kaluara  

Cështjet e qeverisjes 
e në vecanti 

menaxhimi financiar 
dhe kontrolli  
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Konkluzioni i përgjithshëm 

Bazuar në detajet e paraqitura në secilën pjesë të këtij raporti, konkluzioni ynë i përgjithshëm 

është se:  

Menaxhmenti i Komunës kishte dizajnuar sistemin e kontrollit të brendshëm, por këto kontrolle 

nuk kishin funksionuar  në disa fusha të rëndësishme të menaxhimit financiar. Këto duhet në 

vazhdimësi të monitorohen për t‟u siguruar se janë duke funksionuar siç duhet. Ne në vazhdim 

po i paraqesim  fushat në të cilat janë vërejtur mangësi: 

Konkluzionet dhe rekomandimet tona kryesore janë:  

 

 

 

 

Shpalosjet e pasurisë 
ne PVF dhe 

klasifikimi ne kodet 
ekonomike nuk ishte 

bere ne pajtim me 
kërkesat ligjore 

Kryetari i Komunës 
duhet të sigurojë që 
plani për hartimin e 
PVF të vitit 2015 të 

adresojë formalisht të 
gjitha kërkesat  që 
kanë të bëjnë me 

cilësinë e informatave 

Shih cështjen 3 në 
faqe 12 

 

Ekzistojnë dobësi në 
menaxhimin e të 

hyrave nga dhënia 
me qira e pronës 

komunale,  hapësirat 
publike vazhdojnë të 

shfrytëzohen edhe 
pse kontratat kanë 

përfunduar 

Kryetari duhet të 
siguroj se pronat 

publike do të 
shfrytëzohen nga të 
tjerët vetëm në bazë 

të kushteve të 
përcaktuara nga 

komuna dhe në bazë 
të kontratave valide.  

Shih cështjen 7 në 
faqe 20 

 

Dobësi të theksuara 
janë identifikuar edhe 

në fushën e 
shpenzimeve të 

realizuara përmes 
procedurave  të 

prokurimit  

Kryetari duhet ta 
aplikoj një vlerësim të 
detajuar të prokurimit 

për t'i identifikuar 
arsyet për paraqitjen  

e dobësive si dhe 
veprimet e nevojshme 

për t'i adresuar ato 

Shih cështjen 9 dhe 10 
në faqe 22 dhe 23 

Paradhëniet nga 
marrëveshjet 

bashkëfinancuese pa 
kërkesa mbi 

transparencën dhe 
raportimeve në kohë  

të rezultateve dhe 
pagesave 

Marrëveshjet me 
donatorët e ndryshëm 
duhet të pasqyrojnë 

kushte kontraktuale të 
cilat kushtëzojnë bazë 
të qartë raportimi dhe 

monitorim efektiv  

Shih cështjen 11 në 
faqe  24 
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Përgjigja nga Menaxhmenti – auditimi për 2014 

Menaxhmenti është pajtuar me të gjitha gjetjet e auditmit dhe është zotuar se do t‟i adresoj 

rekomandimet tona. 

Ne e marrim si punë të kryer që Kryetari: 

 Të diskutoj Raportin e auditimit në Asamblenë Komunale; dhe 

 Gjatë muajit Janar/shkurt 2016 të inicoj diskutimet në Asamblenë Komunale lidhur me 

implementimin e Planit të Veprimit për rekomandimet e auditimit, para se PVF 2015 të 

jenë dorëzuar në Ministrinë e Financave.  

Komuna kishte dhënë 
subvencione duke 

mos e bërë 
monitorimin e tyre, 

nëse po arrihen 
objektivat për dhënien 

e fondeve 

Kryetari duhet të 
sigurojë që  për  mjetet 

e dhëna për 
subvencione po arrijnë 

në vendin e duhur  
dhe objektivat janë 

përmbushë 

Shih cështjen 13 në 
faqe 27 
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1 Fushëveprimi i  auditimit dhe metodologjia 

Është përgjegjësi e menaxhmentit të Komunës së Ferizajt të përgatisë Pasqyrat Vjetore Financiare 

(PVF) sipas Standardeve Ndërkombëtare të Kontabilitetit në Sektorin Publik (SNKSP) për 

“Raportimin Financiar në bazë të Kontabilitetit të Parasë së Gatshme” dhe kërkesave të tjera 

specifike. Zyra e Auditorit të Përgjithshëm (ZAP) është përgjegjëse për kryerjen e auditimit të 

rregullsisë që përfshinë ekzaminimin dhe vlerësimin e pasqyrave financiare dhe të dhënave tjera 

financiare si dhe të shprehim mendimin: 

 nëse PVF-të japin një pamje të drejtë dhe të vërtetë të llogarive dhe çështjeve financiare për 

periudhën e auditimit;  

 nëse të dhënat financiare, sistemet dhe transaksionet janë në pajtim me ligjet dhe 

rregulloret në fuqi;  

 për përshtatshmërinë e funksioneve të kontrollit të brendshëm dhe të auditimit të 

brendshëm; dhe  

 për të gjitha çështjet të cilat dalin apo kanë të bëjnë me auditimin.  

Ne kemi shqyrtuar kontrollet menaxheriale për të përcaktuar shkallën deri ku mund të 

mbështetemi në to, për përcaktimin e testimit të hollësishëm, i cili është i nevojshëm për të 

siguruar nivelin e nevojshëm të dëshmive, për të mbështetur opinionin e Auditorit të Përgjithshëm 

(AP). Aktivitetet e menaxhmentit përcaktojnë edhe fokusin tonë  të auditimit të pajtueshmërisë 

dhe auditimit të qeverisjes së mirë të cilat nuk kanë ndikim të drejtpërdrejtë në opinion.  

Qasja jonë audituese ndaj qeverisjes fokusohet në vlerësimin e veprimeve të ndërmarra nga 

menaxhmenti me qëllimin për të siguruar menaxhim efektiv financiar dhe kontroll, si dhe në 

vlerësimin e rezultateve të këtyre veprimeve në dhënien efikase të rezultateve cilësore 

operacionale. Kjo, për shembull, mund të jetë një aktivitet monitorimi i ndërmarrë nga 

menaxhmenti ose nga nivele më të ulëta të kontrolleve operacionale. Ne konsiderojmë, nëse 

kontrollet janë të dizajnuara mirë, nëse janë implementuar sipas planit dhe nëse operojnë në 

mënyrë efektive. Kjo kërkon një vlerësim të strukturave, proceseve dhe linjave të llogaridhënies të 

prezantuara nga menaxhmenti, përfshirë këtu edhe rolin e Auditimit të Brendshëm dhe të 

Komitetit të Auditimit si dhe kontrollet e brendshme të sistemit.  

Pjesët e mëposhtme ofrojnë një përmbledhje më të detajuar të të gjeturave tona të auditimit me 

theks të veçantë në vëzhgimet dhe rekomandimet në çdo fushë të rishikimit. Një vlerësim i 

mënyrës se si Menaxhmenti i ka adresuar rekomandimet e bëra në vitin 2013 mund të gjendet në 

Shtojcën II. 

Për të qenë më i plotë, ne kemi përfshirë çështjet e identifikuara gjatë auditimit të ndërmjetëm aty 

ku ato kanë mbetur relevante. Në fazën e ndërmjetme të auditimit, ne ofruam këshilla me qëllim 

që të mundësojmë ndërmarrjen e veprimeve përkatëse para prodhimit të PVF-ve dhe para 

auditimit final.  
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Të gjeturat tona janë definuar si: 

Të prioritetit të lartë – Çështje të cilat mund të rezultojnë në dobësi materiale në kontrollin e 

brendshëm dhe ku veprimi i marrë do të ofrojë mundësinë për përmirësimin e efikasitetit dhe 

efektivitetit të kontrolleve të brendshme; dhe 

Të prioritetit të mesëm - Çështje të cilat mund të mos rezultojnë në dobësi materiale, por ku 

veprimi i marrë do të ofrojë mundësinë për përmirësimin e efikasitetit dhe efektivitetit të 

kontrolleve të brendshme. 

Të gjeturat që konsiderohen si me prioritet të ulët do t‟i raportohen veçmas stafit të financave. 

Procedurat tona kanë përfshirë një rishikim të kontrolleve të brendshme dhe sistemeve të 

kontabilitetit dhe teste substanciale të shoqëruara me to vetëm deri në atë masë që konsiderohet e 

nevojshme për kryerjen efektive të auditimit. Të gjeturat e auditimit nuk duhet të konsiderohen 

sikur përfaqësojnë një pasqyrë gjithëpërfshirëse të të gjitha dobësive të cilat ekzistojnë, apo edhe të 

të gjitha përmirësimeve që mund të bëhen në sistemet dhe procedurat që kanë funksionuar.  
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2 Pasqyrat vjetore financiare dhe obligimet e tjera për 

raportimin e jashtëm  

Përshkrimi 

Rishikimi ynë i PVF merr parasysh pajtueshmërinë me kornizën raportuese si dhe cilësinë dhe 

saktësinë e informacionit të regjistruar në pasqyrat financiare. Ne gjithashtu e marrim parasysh 

deklaratën e bërë nga Kryetari i Komunës (ZKA) dhe Zyrtari Kryesor Financiar (ZKF), kur draft 

PVF-të të dorëzohen në Qeveri. 

Deklarata në lidhje me prezantimin e PVF përfshin një numër të pohimeve për sa i përket 

pajtueshmërisë me kornizën raportuese dhe cilësinë e informacionit në kuadër të pasqyrave 

financiare. Disa deklarata kanë për qëllim t‟i ofrojnë Qeverisë sigurinë se të gjitha informatat 

relevante janë ofruar për të siguruar se mund të ndërmerret një auditim gjithëpërfshirës.  

Konkluzioni i përgjithshëm  

Konkluzioni jonë i përgjithshëm lidhur me PVF-të është se janë identifikuar disa gabime tek 

shpalosjet në kode ekonomike dhe tek pasuritë, ndërsa sa i përket kërkesave të  raportimit, ato 

ishin plotësuar.    

 

2.1 Opinioni i Auditimit 

Sipas opinionit tonë Pasqyrat Vjetore Financiare prezantojnë një pamje  të drejtë dhe të vërtetë në të 

gjitha aspektet materiale. 

Theksimi i çështjes 

Si Theksim i çështjes, dëshirojmë të përmendim faktin se regjistri i pasurive fikse ende nuk është 

plotë dhe i saktë. Kjo për arsye se blerje që janë bërë gjatë vitit në vlerë 1,920,554€, nuk ishin 

regjistruar në regjistrin kontabël dhe nuk ishin prezantuar në PVF. Përveç kësaj, Komuna kishte 

bërë klasifikim të gabuar të shpenzimeve ku nga kategoria e Investimeve Kapitale kishte paguar 

për Mallra dhe Shërbime vlerën prej 201,252€.   

SNISA 200/1706: Opinion i Pamodifikuar me Theksim të Çështjes. 
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2.2 Rreziqet domethënëse në Pasqyrat Vjetore Financiare  

Përshkrimi 

Në Memon tonë të planifikimit të auditimit, të datës 11.12.2014, janë identifikuar dy rreziqe 

domethënëse: atë për regjistrimin e të gjitha pasurive që kanë ndikim në PVF-të dhe mos 

klasifikimi i shpenzimeve në kode adekuate. Këto janë rreziqe të anomalive materiale të cilat 

mund të rezultojë në modifikimin e opinionit.  

Rreziqet e anomalive materiale që ne i kemi identifikuar në lidhje me regjistrimin dhe prezantimin 

e pasurive dhe keq klasifikimin e shpenzimeve në PVF-të  kanë ndodhur për shkak se  

menaxhmenti nuk kishte ndërmarrë veprime për të adresuar rreziqet e paraqitura.  

Rreziku i identifikuar 

Çështja 1 -  Keq klasifikimi i shpenzimeve në kode ekonomike jo adekuate 

Përgjigja dhe të gjeturat e auditimit 

Ne kemi vërejtur se komuna kishte bërë keq klasifikim të shpenzimeve nga kategoria e 

Investimeve Kapitale në kategorinë e Mallrave dhe shërbimeve në vlerë 201,252€. Këto shpenzime 

ishin bërë për Dezinfektim dhe deratizim, mirëmbajtje e hapësirave të gjelbëruara, pastrim të 

lumenjve, pastrimi të rrugëve, sigurimi të objekteve. 

Rekomandimi 1 Prioriteti i lartë-Kryetari duhet të siguroj se janë ndërmarr të gjitha veprimet 

që shpenzimet të bëhen sipas ndarjeve buxhetore dhe  kodeve ekonomike 

adekuate. 

Rreziku i identifikuar 

Çështja 2 -  Mungesa e regjistrimit të pasurive që janë në pronësi të komunës 

Ne kemi identifikuar se komuna ka probleme me regjistrimin e pasurive të saj, dhe kjo   mund të 

rezultojë në nënvlerësim material të vlerave të pasurive në PVF.  

Përgjigja dhe të gjeturat e auditimit  

Ne i kemi vlerësuar kontrollet e zbatuara nga menaxhmenti për ta dëshmuar se a janë regjistruar 

të gjitha pasuritë që janë në pronësi të komunës në regjistrat e pasurive. Në memon e auditimit të 

ndërmjetëm, ne i kemi dhënë këshilla menaxhmentit për veprimin që nevojitet për të siguruar që 

shifra e pasurive në PVF të jetë e saktë. Megjithatë, rreziku i identifikuar është materializuar sepse 

Menaxhmenti nuk ka arritur të aplikojë përmirësimet e nevojshme në kontrollin e brendshëm dhe 

ne kemi konfirmuar që vlerat e pasurive të regjistruara në PVF janë jo të plota. Kjo është arsyeja 

për Theksim të Çështjes në opinionin e auditimit.  
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Rekomandimi 2 Prioritet i lartë –Kryetari duhet të ndërmarrë masa për regjistrim të aseteve në 

mënyrë që të mundësojë një prezantim të drejtë dhe të vërtetë të pasurive në 

PVF 2015. 

 

2.3 Pajtueshmëria me PVF dhe kërkesat tjera për raportim  

Përshkrimi 

PVF-të duhet të jenë në përputhje me kornizën e caktuar raportuese. Ne kemi marrë parasysh: 

 Pajtueshmërinë me RrF nr. 03/2013; 

 Kërkesat e LMFPP-së nr. 03/L-048; 

 PVF-të janë përgatitur brenda kornizës kohore dhe janë dorëzuar në Ministrinë e 

Financave (MF); 

 PVF-të janë nënshkruar nga Kryetari i Komunës dhe Zyrtari Kryesor Financiar; 

 PVF-të janë dorëzuar në gjuhën shqipe; 

 Draft plani dhe plani përfundimtar i prokurimit me kohë; dhe 

 PVF janë përgatitur në kopje fizike dhe elektronike. 

PVF-të fillestare kanë përmbajtur disa gabime. Gjatë procesit të auditmit, komunës i është dhënë 

mundësia  e korrigjimit, mirëpo edhe pas korrigjimit PVF-të tek shpalosjet përmbajnë gabime dhe 

pasaktësi të cilat po i paraqesim me poshtë:  
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Çështja 3 - Procesi i përgatitjes së Pasqyrave – Prioriteti i lartë  

E gjetura  Shënimi 31 Përmbledhja e pasurive jo financiare kapitale pasuria e paraqitur 

më vlerë mbi 1,000€ në PVF ishte në vlerën neto 131,919,340€. Në këtë vlerë 

nuk ishin përfshirë 1,920,554€ pasuri të blera gjatë vitit 2014.  

Komuna kishte bërë keq klasifikim të shpenzimeve ku nga fondet e 

investimeve kapitale kishte paguar për mallra dhe shërbime vlerën prej 

201,252€. 

Komuna kishte bërë pagesa të parregullta në vlerë 915,833€ për donatorë të 

ndryshëm  për projekte të ndryshme nga kategoria investime kapitale pa 

ndonjë situacion apo raport të pranimit për kryerjen e punëve apo shërbimeve 

por vetëm në bazë të marrëveshjeve, këto ishin regjistruar si shpenzim kapital 

(për më shumë, shih çështjen 11). 

Rreziku  Paraqitja jo e saktë e PVF dhe gabimet e identifikuara në shumat e regjistruara 

shpien në një keqkuptim të pozitës financiare të komunës dhe ka ndikim 

potencial negativ në saktësinë e kërkesave të ardhshme buxhetore. 

Rekomandimi 3 Kryetari duhet të sigurojë që plani për hartimin e PVF të vitit 2015 të adresojë 

formalisht të gjitha kërkesat e që kanë të bëjnë me cilësinë e informatave. 

Deklarata e bërë nga Kryetari dhe Zyrtari Kryesor Financiar nuk duhet të 

dorëzohet para se të jetë kryer një rishikim final nga ana e menaxhmentit dhe 

në draft PVF të jenë zbatuar të gjitha kontrollet e nevojshme. 
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3 Rekomandimet e vitit paraprak 

Konkluzioni i përgjithshëm  

Menaxhmenti i komunës nuk i kishte kushtuar kujdesin e duhur zbatimit të rekomandimeve të 

dhëna në vitin e kaluar, dhe kjo ka shkaktuar që disa nga rekomandimet e njëjta, të përsëriten 

edhe këtë vit. 

Përshkrimi  

Raporti ynë i auditimit të Komunës së Ferizajt për PVF-të e vitit 2013 kishte rezultuar në 16 

rekomandime. Menaxhmenti i komunës ka përgatitur një Plan Veprimi me zotimin se të gjitha 

rekomandimet do të adresohen.  

Në fund të auditimit ne kemi vërejtur se 3 rekomandime ishin adresuar plotësisht; 10 pjesërisht 

apo janë në proces të adresimit, dhe 3 nuk ishin adresuar. Për një përshkrim më të plotë të 

rekomandimeve dhe se si janë adresuar ato, shih Shtojcën II në fund të këtij raporti.  

 

Çështja 4 - Adresimi i rekomandimeve nga viti paraprak – Prioritet i lartë  

E gjetura  Vetëm një pjesë e rekomandimeve të vitit të kaluar ishin adresuar, sepse 

Menaxhmenti nuk ka zbatuar ndonjë proces formal për të menaxhuar dhe 

monitoruar mënyrën e zbatimit të rekomandimeve të ZAP-it.  

Rreziku  Dobësitë e  vazhdueshme të kontrolleve të brendshme në sistemet financiare 

kyçe, si Menaxhimi financiar dhe kontrolli  kanë rezultuar në: 

 Menaxhim jo të mirë tek subvencionet duke mos e arritur qëllim e 

dhënë; 

 Mungesë e masave dhe mekanizmave adekuat tek dhënia me qira e 

pronës publike; 

 Pagesat nga kode ekonomike jo adekuate; 

 Pagesat për projekte pa u përfunduar punimet vetëm me një polisë të 

sigurimit; 

 Mos regjistrimi i të gjitha pasurive në SIMFK; 

 Jo efikasiteti i vazhdueshëm organizativ dhe vlera e dobët për para në 

praktikat e prokurimit; 

Rekomandimi 4 Kryetari duhet të sigurojë që plani i veprimit, i rishikuar, të përcaktojë saktë 

afatet kohore për adresimin e rekomandimeve të bëra nga ZAP, me stafin 

përgjegjës të identifikuar, duke u fokusuar fillimisht në fushat më të 

rëndësishme. 
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4 Qeverisja 

Konkluzioni i përgjithshëm  

Procedurat e një qeverisjeje të fortë kërkojnë që si aktivitetet strategjike ashtu edhe ato 

operacionale të zbatohen dhe monitorohen në mënyrë efektive. Ne kemi vlerësuar disa aktivitete 

që kemi vlerësuar se kanë kontribuar në një qeverisje të mirë, po ashtu për të përcaktuar nëse 

ekzistojnë mundësitë për përmirësim të mëtejmë. 

Aspektet kyçe të kornizës së qeverisjes janë adresuar nga Komuna e Ferizajt si në vazhdim: 

 Vetëvlerësimi – Komuna kishte përpiluar vetëvlerësimin dhe kishte dorëzuar një raport të 

tillë në MF, edhe pse në të ardhmen, Komuna mund të duhet të jetë më kritike ndaj 

vlerësimit të rezultateve të arritura. 

 Menaxhimi i rrezikut – Komuna nuk përgatitë një listë identifikimi për  rreziqet potenciale 

me të cilat mund të përballet dhe rrjedhimisht nuk bën monitorimin e tyre.  

 Raportimi i brendshëm – Në Komunë bëhet një raportim i dobët i brendshëm. 

Menaxhmenti nuk është i informuar në baza të rregullta, në mënyrë që masat e nevojshme 

të merren në kohë. 

Ne po ashtu kemi gjetur se, ndërkohë që kontrollet mbi të hyrat duhet të forcohen në mënyrë 

efektive, kontrollet mbi një sërë fushash të shpenzimeve kërkojnë përmirësim të mëtejshëm në 

mënyrë që të parandalojnë Komunën të ketë humbje financiare, vlerë të dobët për paranë dhe 

menaxhim jo efektiv të projekteve. Fushat kryesore ku nevojiten më shumë përmirësime janë: të 

hyrat, prokurimi, mbikëqyrja e projekteve, ekzekutimi i buxhetit. 
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4.1 Qeverisja e mirë  

Përshkrim  

Menaxhmenti ka zbatuar një sërë kontrollesh të brendshme për të siguruar se sistemet financiare 

funksionojnë siç duhet. Është e rëndësishme që ato të përfshijnë raportimin e duhur tek 

menaxhmenti për të mundësuar një përgjigje efektive dhe me kohë ndaj problemeve operative të 

identifikuara.  

 

Çështja 5 - Proceset e llogaridhënies – Prioriteti i lartë  

E gjetura  Pas rishikimit të kontrolleve menaxheriale të zbatuara në sistemin financiar 

kryesor të komunës, kanë rezultuar dobësi evidente në raportim. Forma e 

raportimit që bëhet tek kryetari bëhet sipas nevojës dhe nuk ka raportime me 

shkrim prej drejtorëve në baza të rregullta për aktivitetet e tyre. Ne nuk jemi 

mbështetur në funksionimin e kontrolleve të nivelit të lartë tek disa kategori 

ekonomike, si: te të hyrat, mallrat dhe shërbimet, subvencione dhe transfere, 

investime kapitale. 

Sipas Ligjit të Buxhetit për vitin 2014  Zyrtari Kryesor Financiar i secilës 

komunë i dorëzon Kryetarit të Komunës brenda tre (3) javëve nga mbyllja e 

secilit tremujor një raport të detajuar për progresin e arritur në zbatimin e të 

gjitha projekteve kapitale me vlerë më të lartë se 10,000€. Një kopje e raportit të 

tillë duhet t‟i dorëzohet MF-it, mirëpo këto raporte përveç tremujorit të fundit 

(TM4) nuk ishin përgatitur dhe dorëzuar sipas kërkesave ligjore. 

Gjithashtu gjatë vitit 2014 komuna nuk kishte të punësuar zyrtarë çertifikues, 

ndërsa i  gjithë procesi i çertifikimit të lëndëve gjatë vitit është bërë nga 

çertifikuesi alternativ i cili këtë funksion e ushtronte si punë dytësore. 

Rreziku  Raportimi jo i rregullt nga ana e drejtorive tek Kryetari i Komunës,  redukton 

aftësinë e menaxhmentit për të drejtuar në mënyrë efektive aktivitetet e 

komunës,  për të reaguar ndaj sfidave financiare në kohën e duhur dhe për të 

zbatuar kontrollin efektiv të buxhetit. Gjithashtu, mos raportimi sipas 

kërkesave ligjore mbi progresin për projektet kapitale rritë rrezikun e mos 

informimit për aktivitetet që janë duke u zhvilluar, ndërsa mungesa e zyrtarit 

çertifikues, rritë rrezikun se çertifikimi i lëndëve të mos jetë konform kërkesave 

ligjore. 

Rekomandimi 5 Kryetari duhet të sigurojë një rishikim për të përcaktuar formatin e  

përgjithshëm të raportimit financiar për menaxhmentin e lartë që është kërkesë 

për mbështetjen e një menaxhimi efektiv të punës. Kjo duhet të mbështetet nga 

një strukturë qeverisëse ku menaxhmenti i lartë është i njoftuar mbi dobësitë e 

kontrolleve dhe t‟i menaxhojë ato në mënyrë aktive. Gjithashtu, pozita e 

çertifikuesit të plotësohet siç kërkohet me ligj. 
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4.2 Planifikimi dhe realizimi i buxhetit  

Përshkrimi   

Ne kemi shqyrtuar burimin e fondeve buxhetore për Komunën e Ferizajt shpenzimet e fondeve 

sipas kategorive ekonomike dhe të hyrat e inkasuara. Kjo është paraqitur në tabelat e mëposhtme: 

Tabela 1. Burimet e fondeve buxhetore – realizimi ndaj buxhetit (në €) 

Përshkrimi 
Buxheti 
fillestar 

Buxheti 
Final1  

2014 
Shpenzimi 

2013 
Shpenzimi 

2012 
Shpenzimi 

Burimet e Fondeve:  23,256,296 26,012,504 24,438,363 21,089,279 20,708,123 

Granti i Qeverisë -Buxheti   19,448,996 21,363,910 21,087,390 17,473,970 16,914,529 

Të bartura nga viti 
paraprak2 –  

- 582,086 506,743 915,605 965,470 

Të hyrat vetanake3 3,807,300 3,807,300 2,661,098 2,373,166 2,336,293 

Donacionet e brendshme  - 192,332 118,388 85,340 245,341 

Donacionet e jashtme  - 66,876 64,744 241,198 246,490 

Buxheti final, krahasuar me buxhetin fillestar, është më i lartë për 2,756,208€. Kjo rritje është 

rezultat i vendimit të qeverisë për rritjen e pagave dhe mëditjeve prej 25% ku kap vlerën prej 

1,914,914€, për të hyrat e bartura me vlerë prej 582,086€ si dhe donacioneve të brendshme dhe të 

jashtme me vlerë 259,208€. 

Në vitin 2014 Komuna e Ferizajt ka shpenzuar 94% të buxhetit final, ndërsa në vitin 2013 buxheti 

është shpenzuar 92%. Në përgjithësi, kjo mund të konsiderohet një performancë e mirë e 

ekzekutimit buxhetor.  

Shuma €75,343 e THV, ishin bartur në vitin 2014 dhe ende mbeten të pashpenzuara. 

  

                                                   
1 Buxheti Final – buxheti i aprovuar nga Kuvendi që është e përshtatur vazhdimisht nga Ministria e Financave 
2 Të hyrat vetanake të Komunave të pashpenzuara në vitin paraprak të bartura në vitin aktual. 
3 Të hyrat komunale të planifikuara dhe të mbledhura në vitin aktual të përdorura për vetëfinancim. 
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Tabela 2: Shpenzimet e fondeve sipas kategorive ekonomike - realizimi ndaj buxhetit (€)  

Përshkrimi 
Buxheti 
fillestar 

Buxheti 
Final 

2014 
Shpenzimi 

2013 
Shpenzimi 

2012 
Shpenzimi 

Shpenzimet e fondeve sipas 
kategorive ekonomike:   

23,256,296 26,012,504 24,438,363 21,089,279 20,708,123 

Pagat dhe Mëditjet 11,273,100 13,268,943 13,107,042 11,092,132 11,036,125 

Mallrat dhe Shërbimet  1,863,960 2,171,648 1,919,774 2,032,092 2,083,285 

Shërbimet komunale 400,900 401,533 400,854 372,208 327,369 

Subvencionet dhe Transferet  710,000 741,714 726,996 628,286 573,404 

Investimet Kapitale  9,008,336  9,428,666 8,283,697 6,964,561 6,687,940 

Shpjegimet rreth ndryshimeve në kategoritë buxhetore janë dhënë si në vijim: 

 Ndryshimi më i madh ka ndodhur tek kategoria e Pagave dhe Mëditjeve. Qeveria e 

Kosovës nga muaji Prill i vitit 2014  ka marrë vendim për ngritjen e pagave për 25% për të 

gjitha kategoritë në sektorin publik; 

 Buxheti fillestar në raport me buxhetin final për shërbimet komunale dhe subvencione nuk 

kishte ndryshim që vlen të theksohet; 

 Te kategoria e mallrave dhe shërbimeve kemi rritje të buxhetit final në krahasim me atë 

fillestar. Kuvendi Komunal kishte marrë vendim për transferin e mjeteve nga investimet 

kapitale në kategorinë e Mallrave dhe Shërbimeve me vlerë 270,000€. Për këtë transfer  

kishte marrë edhe aprovimin e Ministrisë së Financave. Arsye e këtij transferi është 

mbulimi i obligimeve të bartura nga vitet e kaluara për kategorinë e mallrave dhe 

shërbime;  

 Komuna  ka pranuar gjithashtu grande nga donatorët e brendshëm dhe të jashtëm me 

vlerë 191,468€, ndërsa prej tyre janë shpenzuar 183,131€ për kategorinë e investimeve 

kapitale për projektet e ndërtimit të rrugëve.  

 Te kategoria e investimeve kapitale edhe pse kemi pasur zvogëlim prej 270,000€ që janë 

transferuar në mallra dhe shërbime, prapë kemi rritje të buxhetit final në krahasim me atë 

fillestar. Kjo rritje është si rezultat i të hyrave të bartura nga viti i kaluar për 465,000€, dhe 

grandeve të përcaktuara të donatorëve për 226,000€. 
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Çështja 6 – Pagesat sipas vendimeve gjygjësore dhe nenit 39.2 LMFPP – Prioritet i lartë 

E gjetura  Komunës së Ferizajt, sipas vendimeve gjyqësore për vitin 2014 ju kishin 

ekzekutuar pagesa me vlerë prej 404,707€, ndërsa sipas nenit 39.2 të Ligjit mbi 

Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë ishin ekzekutuar  43,930€. 

Rreziku  Shumat e ekzekutuara të pagesave në bazë të vendimeve gjyqësore ndikojnë në 

prishjen e bilancit buxhetor dhe rrisin rrezikun që projektet e planifikuara të 

mos realizohen. 

Rekomandimi 6 Kryetari duhet të siguroj se do të bëj një planifikim të mirëfilltë të buxhetit, të 

ngrit disiplinën financiare për kryerjen e pagesave me kohë si dhe do t‟i 

rishikoj të gjitha obligimet e prapa mbetura në mënyrë që të evitoj çrregullimet 

e tilla buxhetore.  

 

Tabela 3. Të hyrat vetjake komunale të buxhetuara dhe të mbledhura në 2014 (në euro) 

Përshkrimi  
Buxheti 
Fillestar 

Buxheti 
Final 

2014 

 Pranimi 

2013 

Pranimi 

2012 
Pranimi 

Të hyrat vetanake 3,807,300 3,807,300 3,575,464 2,889,200 3,159,726 

Siç shihet nga tabela, të hyrat e planifikuara për vitin 2014, janë 3,807,300€, ndërsa realizimi është 

3,575,464€  apo 94%  duke përfshirë edhe gjobat e gjykatave dhe dënimet e policisë, ku mund të 

konstatojmë se ishte një performancë e lartë e realizimit të hyrave. Në raport me vitin e kaluar, 

kemi ngritje  të hyrave për 686,264€. Ngritja e të hyrave më e theksuar është tek tatimi në pronë 

dhe gjobat e gjykatave dhe dënimet e policisë.  
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4.3 Të hyrat (përfshirë të hyrat vetjake) 

Përshkrimi  

Të hyrat e realizuara nga Komuna e Ferizajt  në vitin 2014 ishin në total 3,575,464€. Zërat kryesor 

që përbëjnë shumat e mbledhura janë: Të hyrat nga tatimi në pronë; Të hyrat nga gjobat e 

gjykatave dhe dënimet e policisë, Të hyrat nga lejet e ndërtimit, etj. 

 

Çështja 7 – Të hyrat nga dhënia me qira e pronës komunale – Prioritet i lartë  

E gjetura  Komuna kishte planifikuar që të realizojë  200,000€ nga pronat e dhëna me 

qira, ndërsa kishte arrit të inkasojë 148,587€, apo 74% të planit. 

Komuna kishte ndërmarrë masa ndaj shfrytëzuesve të pronës komunale duke 

ju dërguar shkresa për t‟i kryer obligimet dhe kjo ka pasur efekte deri në një 

masë, megjithatë përqindja e inkasimeve mbetet relativisht e ultë.   

Në dy raste kemi konstatuar se komuna në vitin 2014 ju kishte vazhduar 

kontratat qiramarrësve, edhe pse ata kishin obligime të pa kryera ndaj 

komunës. Në një tjetër rast komuna kishte lidhur marrëveshje nga viti 2008 me 

shoqatat e dala nga lufta për dhënien me qira të parkingjeve, mirëpo për vitin 

2014 nuk ishte bërë asnjë pagesë në llogari të komunës. Borxhi total ndaj 

komunës i grumbulluar është 136,560€. 

Ne kemi testuar pesë raste që komuna kishte lidhur kontrata të përkohshme 

me qiramarrës të ndryshëm për shfrytëzimin e hapësirës publike për gjashtë 

muaj. Ne kemi identifikuar se këta shfrytëzues vazhdojnë ta shfrytëzojnë 

hapësirën publike përkundër kontratave të skaduara. Me këtë raste komuna 

nuk kishte ndërmarrë masa për ta rregulluar këtë çështje. 

Rreziku  Vazhdimi i kontratave ndaj qiramarrësve pa kryerjen e obligimeve paraprake, 

rritë rrezikun që inkasimi i detyrimeve të mbetura të vijë në pikëpyetje apo 

edhe të mos inkasohen fare. Kjo mund t‟i shkaktoj  komunës humbje të 

konsiderueshme financiare. 

Rekomandimi 7 Kryetari duhet të sigurojë se nuk do të vazhdoj kontratat me qiramarrësit që 

nuk i kanë kryer obligimet paraprake, si dhe të ushtroj monitorim të 

vazhdueshëm tek dhënia në shfrytëzim e hapësirave publike në mënyrë që ato 

të mos shfrytëzohen me kontrata të skaduara. 



ZYRA E AUDITORIT TË PËRGJITHSHËM – KANCELARIJA GENERALNOG REVIZORA 
OFFICE OF THE AUDITOR GENERAL 

 

20 

Çështja 8 – Tatimi në pronë – Prioritet i lartë  

E gjetura  Komuna nga tatimi në pronë për vitin 2014 kishte faturuar 41,011 obligues 

tatimor me një vlerë ngarkese prej 1,712,743€, ndërsa kishte arritur të inkasoj 

1,696,572€ apo 99% nga shuma totale e faturuar. Nga shuma e mbledhur, mbi 

500,000€ i takojnë borxheve nga vitet e kaluara Ne kemi testuar dhjetë mostra 

nga tatimi në pronë  dhe nga kjo kemi vërejtur se borxhe për vitin 2014 për 

mostrat e përzgjedhura janë me vlerë prej 34,767€. Po ashtu, shuma e borxheve 

të grumbulluar nëpër vite nga tatimi në pronë arrin vlerën 8,002,000€, ndërsa 

në vitin e kaluar borxhi ishte 7,477,100€, një rritje e borxhit për 524,900€. 

Rreziku  Rritja e borxheve prej viti në vit rritë rrezikun se mjetet nuk do mund të 

realizohen dhe kjo rrezikon arritjen e objektivave të komunës, respektivisht 

realizimit të projekteve të planifikuara nga burimet vetjake. 

Rekomandimi 8 Kryetari duhet të sigurojë se bëhet identifikimi i pengesave në inkasimin e të 

hyrave dhe krijimin e një plani konkret i cili do të rriste shkallën e 

realizueshmërisë së të hyrave në mënyrë që borxhet të mos rriten prej viti në 

vit. 

 

4.4 Shpenzimet 

4.4.1 Prokurimi 

Përshkrimi  

Ne kemi analizuar nëse projektet për investime kapitale kanë qenë të përfshira në Programin e 

Investimeve Publike (PIP) dhe në kornizën afatmesme të shpenzimeve. Gjithashtu, kemi rishikuar 

nëse ka ndodhur ndonjë ndryshim në projektet e parapara për tu realizuar gjatë vitit. Ekzekutimi i 

pagesave prej një projekti në projektin tjetër pa aprovimet e duhura, klasifikimi në kode 

ekonomike jo adekuate, pagesat e avanseve në muajin Nëntor dhe Dhjetor  në kundërshtim me 

ligjin e buxhetit dhe mungesa e raporteve të pranimit nga organet mbikëqyrëse,  janë vetëm disa 

raste që përshkruajnë  dobësitë e kontrolleve.  Testet tona kanë identifikuar çështjet  në vijim: 
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Çështja 9 – Dobësi sistematike në prokurim – Prioritet i lartë 

E gjetura  Në buxhetin e vitit 2014, komuna kishte të planifikuar furnizime me pajisje 

mjekësore në vlerën 185,000€. Për këtë lloj të furnizimeve kemi vërejtur se 

komuna kishte nënshkruar në dy raste kontrata me kuotim të çmimeve. Edhe 

për projektin për renovimin e objekteve shëndetësore ishin planifikuar 43,000€, 

ndërsa komuna kishte nënshkruar tri kontrata me kuotim të çmimeve e jo 

përmes procedurave të hapura të prokurimit. 

Në tre raste nuk ishte bërë zotimi i plotë i mjeteve para nënshkrimit të 

kontratës. 

Në katër pagesa me vlerë prej 13,713€ për sigurimin fizik të objekteve dhe 

pastrimin dhe mirëmbajtjen e objekteve komunale nuk kishte raporte nga 

organi mbikëqyrës për shërbimet e ofruara. 

Për pagesën pastrimi i rrugëve të qytetit në shumën 27,756€ nuk ishte ofruar 

raport detal nga organi mbikëqyrës për shërbimet e ofruara. 

Komuna gjatë muajit Nëntor dhe Dhjetor në emër të avanseve kishte paguar tri 

pagesa në emër të tri kontratave nga kodi ndërtim i rrugëve lokale. Vlera e 

këtyre avanseve është 62,205€ a po 15% e vlerave të kontratave, i mbuluar me 

nga një garancion. Në bazë të ligjit të buxhetit, pagesat e avanseve për 

investime kapitale  nuk duhet të jenë më të larta se 10% në Nëntor ndërsa në 

Dhjetor jo më shumë se 5% dhe vetëm pas aprovimit nga MF. Nuk është ofruar 

dëshmi e aprovimit nga Ministri i Financave për këto avanse. 

Rreziku  Shmangia nga procedurat e hapura të prokurimit rrezikon cilësinë e punëve të 

kryera, kontraktimi pa fonde të mjaftueshme rezulton me obligime, ekzekutimi 

i pagesave në mungesë të raporteve nga organi mbikëqyrës rritë rrezikun e 

mosrealizimit të punëve sipas kontratës, si dhe pagesa e avanseve mbi 

përqindjen e lejuar dhe pa aprovimin e Ministrit te Financave, është në 

kundërshtim me ligjin e buxhetit. 

Rekomandimi 9 Kryetari duhet të sigurojë se do të bëhet një rishikim i këtyre mangësive në 

pagesa, si dhe ta përcaktojë se pse kanë ndodhur dështimet. 

Veprimet/proceset e duhura duhet të ndërmerren  për të siguruar se dështimet 

e tilla nuk do të ndodhin në të ardhmen. 
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Çështja 10 – Dobësitë jo sistematike të prokurimit – Prioritet i lartë 

E gjetura  Për projektin ‟‟Ndërtimi i sallës në shkollën Tefik Çanga‟‟ situacioni i katërt 

përfundimtar në shumën 36,745€ ishte paguar para përfundimit të punimeve 

në terren. Pagesa ishte bërë duke u bazuar në garancionin për sigurim të 

avansit. 

Në  një rast kemi identifikuar se në dosjen e tenderit ishte vendosur një 

pozicion i cili përmend emrin e fabrikës së caktuar të radiatorëve, që është në 

kundërshtim me ligjin e prokurimit publik të nenit 7 paragrafi i tretë, ku thuhet 

se autoriteti kontraktues nuk do të kërkoj të prokurojë ndonjë artikuj që ka për 

qëllim të favorizoj apo diskriminoj një ose më shumë operatorë ekonomik. 

Pagesa në shumën 3,000€ për trajtimin e qeneve endacak ishte ekzekutuar duke 

u bazuar në kontratën e datës 25.07.2013 (2,600€) dhe  kontratës së datës 

15.07.2014 (400€). Këto kontrata janë të nënshkruara nga drejtori i bujqësisë  e 

jo përmes zyrës së prokurimit.  

Tek kontrata “Furnizim me lëndë djegëse thëngjill” për komunën dhe shkollat 

me vlerë 47,428€ operatori ekonomik fitues nuk e kishte plotësuar kriterin në 

dosjen e tenderit ku kërkohej që ta ketë veprimtarinë adekuate. 

Rreziku  Pagesat e ekzekutuara pa përfundimin e punimeve janë kundërshtim me 

rregullativën ligjore, caktimi i pozicioneve me emër të fabrikës konsiderohet si 

diskriminues në procesin e prokurimit, si dhe pagesat për kontratat pa 

procedura të prokurimit rritin rrezikun e cilësisë së punëve apo shërbimeve të 

pranuara. 

Rekomandimi 10 Kryetari duhet të shqyrtojë pse kërkesat e prokurimit nuk janë zbatuar me 

konsistencë në rastet e mësipërme, dhe të ushtrojë më shumë kontrolle për të 

siguruar që situata të tilla nuk do të përsëriten.  
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4.4.2 Shpenzimet jo përmes prokurimit 

Përshkrim  

Komuna kishte bërë pagesa jashtë procedurave të prokurimit me donatorë të ndryshëm për disa 

projekte prej kategorisë së investimeve kapitale duke u bazuar vetëm  në bazë të marrëveshjeve të 

mirëkuptimit. Pagesat e tilla ishin bërë pa ndonjë raport që konfirmon kryerjen e punëve apo 

pranimin e shërbimeve. 
 

Çështja 11 – Pagesat sipas marrëveshjeve – Prioriteti i lartë  

E gjetura  Komuna kishte nënshkruar aneks memorandum të mirëkuptimit me 

Community Development Intiatives (CDI) me datën 18.11.2013 për 

implementimin e sistemit të furnizimit me ujë të pijshëm. Vlera që duhet të 

participoj komuna është 695,156€. Sipas marrëveshjes këto mjete do t‟i 

transferohen  (CDI) në llogari bankare. Komuna nga kategoria investime 

kapitale kishte ekzekutuar dy pagesa në vlerën totale 300,000€ (në muajt maj 

dhe shtator 2014).   

Kryetari ka nënshkruar marrëveshje mirëkuptimi me Organizatën 

Ndërkombëtare për Migrim (IOM) dhe Ministrin e Punës dhe Mirëqenies 

Sociale  për renovimin e oborrit të shkollës së mesme “Shaban Hashani”. Në 

bazë të kësaj marrëveshje komuna ka paguar 17,013€. në muajin gusht nga 

kategoria investime kapitale.  

Për marrëveshjet e më poshtme të lidhura në mes Komunës dhe Caritas 

Kosova, komuna kishte bërë pagesat në llogarinë e Caritas Kosova: 

Me datën 28.01.2014 kryetari kishte nënshkruar marrëveshje bashkëpunimi dhe 

bashkëfinancimi me Caritas Kosova për projektin „‟Ngritja e përkujdesit 

shëndetësor dhe ambulantor në Ferizaj‟‟ në vlerë prej 250,000€. Me këtë 

marrëveshje komuna obligohet të participojë  shumën 170,000€ për periudhën 

janar–dhjetor 2014. Po ashtu me datën 10.11.2014 ishte nënshkruar edhe një 

aneks marrëveshje për projektin e njëjtë ku komuna parashihet të participoj me 

150,000€. Komuna kishte paguar 313,820€ deri në fund të vitit.  

Me datën 28.01.2014 është nënshkruar edhe marrëveshja për “Ngritjen e 

përkujdesit në sektorin e edukimit, mbrojtjes shëndetësore për komunitetin 

RAE (Rom, Ashkalinjë dhe Egjiptian) si dhe staf profesional”  me Caritas 

Kosova. Vlera e këtij projekti ishte 130,000€ me të cilën marrëveshje komuna 

participon në vlerën 70,000€. Deri në fund të vitit Caritasit i janë paguar 

70,000€.  
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Me datën 25.03.2013 është nënshkruar marrëveshja bashkëpunimi me Caritas 

Kosova dhe Kryetarit të Komunës për projektin “Funksionimi i kopshtit të 

fëmijëve në lagjen e re“. Ky projekt parashihet të implementohet  nga janari  

2014 deri në dhjetor 2017. Sipas marrëveshjes komuna duhet të participoj çdo 

fillim vit (janar-shkurt) me 195,000€. Për këtë marrëveshje janë paguar 

195,000€.  

Me datën 13.05.2014 është nënshkruar marrëveshja bashkëpunimi me Caritas 

Kosova dhe Kryetarit të Komunës për projektin “Renovimi i hapësirave në 

stacionin e autobusëve“. Ky projekt parashihej të implementohej  në vitin 2014. 

Sipas marrëveshjes komuna duhet të participoj 20,000€. Për këtë marrëveshje 

janë paguar 20,000€. 

Marrëveshjet e më sipërme nuk ishin në pajtim me Ligjin e Prokurimit Publik 

(LPP) neni 4 pika 2 sepse nëse projekti financohet apo subvencionohet 50% ose 

më shumë nga komuna, komuna do të konsiderohet autoritet kontraktues dhe 

procedurat e prokurimit duhet të bëhen nga komuna në pajtim me ligjin e 

prokurimit publik.  

Komuna nuk i kishte mbikëqyrë realizimin e projekteve të bëra me 

bashkëfinancim për të vërtetuar nëse parat e shpenzuar të komunës ishin bërë 

për qëllimin e dhënë. Po ashtu ajo nuk ka asnjë informacion për të ditur nëse 

donatori është duke investuar pjesëmarrjen (paratë) e vetë sipas marrëveshjes. 

Rreziku  Siç shihet më lartë, janë bërë pagesa të konsiderueshme nga ana e Komunës. 

Nuk është e qartë pse komuna iu nënshtrohet kushteve të tilla të marrëveshjes 

që pagesat të kryhen disa muaj para se të fillon realizimi i projekteve. Nuk 

është gjithashtu e qartë, pse procedurat e prokurimit nuk zhvillohen nga vet 

komuna. Kjo situatë përmban një shkallë të lartë të rrezikut që pagesat të 

kryhen, ndërsa projektet të mos realizohen.  

Rekomandimi 11 Kryetari duhet të sigurojë se marrëveshjet e tilla rishiqohen në mënyrë që të 

sigurohet një raportim transparent mbi pagesat dhe rezultatet  si bazë 

monitorimi. 
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4.4.3 Kompensimet (pagat dhe mëditjet) 

Përshkrimi  

Buxheti final për kategorinë e pagave dhe mëditjeve ishte 13,268,943€ ndërsa shpenzimet për 2014 

ishin 13,107,042€, apo 99%.  

Pagat dhe Mëditjet paguhen përmes një sistemi të centralizuar (payrollit). Kontrollet që operojnë 

në  nivel lokal nga komuna kanë të bëjnë me a) kontrolli i pagesave çdo muaj duke i nënshkruar 

listën e pagave, b) verifikimin e ndryshimeve të mundshme që mund të paraqiten përmes 

formularëve, c) rishikimin e buxhetit për këtë kategori dhe barazimet me Thesarin.  

Gjatë auditimit të Pagave dhe Mëditjeve, ne kemi rishikuar pranimin e punëtorëve të rijnë në 

punë, largimin nga puna, pensionimin dhe kemi  ngritur çështjet që janë paraqitur më poshtë: 

 

Çështja 12 - Rekrutimi i punonjësve – Prioritet i mesëm   

E gjetura  Në muajin Maj 2014 është bërë ndryshimi i pozitës së punëtorit nga staf teknik 

në staf arsimor (mësues klase). Për këtë ndryshim pozite nuk është ofruar 

dëshmi e shpalljes së konkursit.  

Në një rast tjetër, ishte bërë pranimi i mësimdhënëses së matematikës nga 

muaji Shtator me rekomandim të drejtorit të arsimit në bazë të vlerësimeve të 

konkursit paraprak në të cilin kishte konkurruar. 

Rreziku  Pranimi i stafit pa shpallur konkurs publik për të gjithë interesuarit është në 

kundërshtim me ligjin si dhe dëmton konkurrencën dhe mundësinë që të 

pranohet stafi kompetent. Së këndejmi, kjo rrit rrezikun e cilësisë së 

mësimdhënies. 

Rekomandimi 12 Kryetari duhet të sigurojë që ndryshimet në pozita të punës dhe pranimi i stafit 

të behën në përputhje me rregullativën ligjore. 
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4.4.4 Subvencionet dhe Transferet  

Përshkrimi  

Në vitin 2014 komuna ka bërë ndarjen e  subvencioneve për entitete publike dhe jo publike. Nga 

kjo kategori kemi testuar pagesat dhe kemi rishikuar nëse këto janë bërë në përputhje më 

rregulloren e ndarjes të subvencioneve. Disa nga mangësitë janë prezantuar më poshtë: 
 

Çështja 13 -  Mungesa e monitorimit të subvencioneve nga Komuna - Prioritet i lartë  

E gjetura  Në bazë të vendimit të Kryetarit të Komunës të datës 22.08.2013 Klubi i 

futbollit të Femrave Vizioni ishte subvencionuar në shumën 2,000€ për 

përgatitje për fillimin e sezonit 2013/2014. Kërkesa nuk kishte një plan 

(projekt) buxhetor detal për shpenzimet si dhe nuk ishin pranuar dëshmi që 

tregojnë se a janë shpenzuar fondet për qëllimin e dhënë.   

Në bazë të vendimit të Kryetarit të Komunës nr. 72/14 të datës 04.02.2014 është 

bërë subvencionimi për individ në shumën 1,000€. Këto mjete janë paguar për 

pagesë të qirasë për katër muaj. Nuk është  ofruar dëshmi e kërkesës nga 

përfituesi si dhe dokumentet tjera mbështetëse (kontratë e qirasë, dëshmi mbi 

gjendjen ekonomike të përfituesit). 

Me vendim të Kryetarit të Komunës është bërë subvencionimi 4,500€ për  

“Artist Estrade” për inçizimin e demo-këngëve në studio të famshme 

Irlandeze. Kërkesa nuk përmbante projekt (plan) detal  të buxhetit për mjetet e 

kërkuara, si dhe raportimi për fondet e shpenzuara është bërë më një CD që 

përmban katër këngë. Nuk është ofruar dëshmi ndonjë faturë për mënyrën e 

shpenzimit të këtyre fondeve.  

Për realizimin e dokumentarit “ Kontributi i Femrës Ferizajase në shtet-

ndërtim “Olive Entertainment “ është subvencionuar në shumën prej 2,000€. 

Në bazë të vendimit për lejimin e mjeteve financiare shpenzimet e realizuara 

duhet të arsyetohen më së largu 30 ditë pas ekzekutimit të vendimit, mirëpo 

nuk janë ofruar dëshmi  për mënyrën e shpenzimit të fondeve. 

Ne kemi rishikuar pagesën në vlerë 10,260€, për përkrahjen e familjeve 

skamnore me pako ushqimore. Kjo pagesë ishte bërë për pesë lista të 

përfituesve prej muajit Dhjetor 2013 deri në Mars 2014. Për tri lista të 

përfituesve nuk kishin raporte nga ndonjë komision për mënyrën e 

përzgjedhjes së tyre si dhe nuk kishte raporte të rregullta për monitorimin e 

shpërndarjes së pakove. Për më tepër, lista e datës 31.12.2013 nuk i kishte të 

gjitha nënshkrimet nga përfituesit për pakot e pranuara. 

Rreziku  Dhënia e subvencioneve me dokumentacion të pakompletuar, jo në përputhje 

me rregulloren e subvencioneve dhe mos raportimi i rregullt për këto 

shpenzime, rritë rrezikun që fondet e dedikuara për këtë kategori të mos 

arrijnë qëllimet e përcaktuara. 

Rekomandimi 13 Kryetari duhet të siguroj se procesi i dhënies së subvencioneve bëhet konform 

rregullores dhe të  bëhet monitorim efektiv për të siguruar se objektivat e 

shpenzimeve në këtë fushë janë arritur.  
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4.5 Pasuritë dhe detyrimet 

4.5.1 Pasuritë kapitale dhe jo-kapitale   

Përshkrim  

Komuna edhe përkundër përpjekjeve që ka bërë në regjistrimin pasurive që janë në pronësi të saj, 

ende nuk ka arritur të ndërtoj regjistra të plotë dhe të besueshëm me të dhënat mbi gjendjen e 

pasurisë.  

 

Çështja 14 - Mungesa e regjistrimit të plotë të pasurive dhe mos pajtueshmëri me rregulloren e 

menaxhimit të pasurive - Prioritet i lartë  

E gjetura  Komuna nuk ka procedura të brendshme të shkruara për menaxhimin e 

pasurive siç kërkohet me rregulloren për menaxhimin pasurisë 02/2013. Po 

ashtu, kërkesë e rregullores është që komuna për pasuritë jo financiare kapitale 

që gjenden në fazën e investimeve në vijim apo në fazën e ndërtimit duhet t‟i 

regjistroj në kategorinë e investimeve në vijim, mirëpo gjatë vitit, nga ana e 

komunës  nuk është regjistruar asgjë në këtë kategori. 

Ne kemi vërejtur se regjistri i pasurive në Komunën e Ferizajt nuk është i plotë 

për arsye se pasuritë që janë blerë gjatë vitit 2014 në vlerë prej 1,920,554€ nuk 

janë të përfshira në këtë regjistër. 

Sipas rregullores për menaxhimin e pasurisë kërkohet që zyrtari pranues të 

regjistrojë të gjitha pasuritë dhe stoqet më vlerë nën 1,000€ në softuerin e-

pasuria. Ne kemi vërejtur se deri më tani nuk janë regjistruar dhe nuk na është 

ofruar ndonjë raport mbi gjendjen e pasurisë më vlerën nën 1,000€ prej këtij 

softueri. 

Rreziku  Regjistri jo i plotë i pasurive rritë rrezikun e nënvlerësimit të pasurive të 

komunës në pasqyrat financiare. Mungesa e kontrolleve në mirëmbajtjen e 

regjistrit kontabël dhe mos regjistrimi i pasurisë sipas kërkesave të rregullores 

për menaxhim të pasurive mund të shpie në humbjen, keqpërdorimin dhe 

përdorimin e paautorizuar të pasurisë publike. 

Rekomandimi 14 Kryetari duhet të siguroj hartimin e një udhëzuesi të brendshëm për menaxhim 

të pasurive ku qartësohen rolet dhe detyrat e zyrtarëve të caktuar të cilët duhet 

të kontribuojnë në përgatitjen e të dhënave për pasurinë që duhet regjistruar 

dhe i cili paraqet edhe kriteret për vlerësimin e kategorive të pasurive, 

evidencën dhe ruajtjen e tyre.  
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4.5.2 Trajtimi i borxheve 

Përshkrim  

Pasqyra e detyrimeve të papaguara ndaj furnizuesve  në fund të vitit 2014 ishte  1,412,721€. 

Krahasuar me vitin 2013, ku shuma e obligimeve ishte 1,606,800€, këto obligime janë zvogëluar 

për rreth 200,000€, mirëpo shqetësimi është se komuna ka hyrë në obligime më shumë se sa 

ndarjet buxhetore.  

 

Çështja 15 - Hyrje në obligime më shumë se sa buxheti i aprovuar - Prioritet i lartë 

E gjetura  Komuna kishte hyrë në obligime më shumë se ndarjet buxhetore. Fondi i ndarë 

për kategorinë  mallra dhe shërbime për vitin 2014 ishte 2,171,648€, ndërsa 

ishin shpenzuar 1,919,774€ apo 88%, ndërsa obligimet e pa paguara për këtë 

kategori ishin 938,898€. Gjithashtu edhe shpenzimet komunale ishin shpenzuar 

400,854€ apo 99%, derisa obligimi i papaguar për këtë kategori ishte 81,309€. 

Këto shifra pasqyrojnë faturat e pranuara të cilat nuk janë paguar. Kjo gjendje 

tregon se komuna nuk i kishte menaxhuar drejtë obligimet e papaguara, por 

vlen të ceket se këto obligime janë trashëguar nga vitet paraprake. 

Rreziku  Problemet e tilla e rrisin rrezikun se planet e ardhshme të shpenzimeve nuk 

mund të arrihen për shkak  të nevojës për të paguar obligimet e viteve 

paraprake. Hyrja në obligime me shumë se sa ndarjet buxhetore mund ta sjellë 

komunën në vështirësi financiare, me mundësinë që të njëjtat të shndërrohen 

në konteste gjyqësore. 

Rekomandimi 15 Kryetari  duhet të harmonizoj ndarjet buxhetore me hyrjen në obligime dhe të 

sigurohet se të gjitha obligimet mbahen nën kontroll dhe shoqërohen me 

fondet përkatëse buxhetore.  

Çështja 16 - Mos pagesa e faturave sipas afatit ligjore  - Prioritet i lartë 

E gjetura  Ne kemi testuar 17 fatura të papaguara që janë raportuar si borxhe në 

Ministrinë e Financave dhe kemi konstatuar se komuna nuk i ka kryer 

obligimet brenda afatit të paraparë prej 30 ditësh për arsye të mungesës së 

mjeteve. 

Rreziku  Mos kryerja e obligimeve sipas afateve të parapara me rregulloren e thesarit, 

rritë rrezikun se borxhet të rriten dhe kjo pastaj e sjellë komunën në vështirësi 

financiare.  

Rekomandimi 16 Kryetari  duhet të siguroj se të gjitha faturat e pranuara do procedohen për 

pagesë brenda afatit të paraparë me rregullën e thesarit nr.04/2011.  
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4.6 Sistemi i auditimit të brendshëm 

Përshkrimi  

Njësia e Auditimit tё Brendshëm (NjAB) funksionon me staf prej tre anëtareve – Udhëheqësi i 

NjAB dhe dy auditorë. Një NjAB efektive kërkon një program gjithë përfshirës pune i cili 

pasqyron rreziqet financiare dhe rreziqe tё tjera të Komunës dhe ofron siguri tё mjaftueshme për 

funksionimin efektiv tё kontrolleve tё brendshme. Ndikimi i rezultateve tё NjAB duhet tё gjykohet 

bazuar nё rёndёsinё që menaxhmenti i jep adresimit të rekomandimeve si dhe nga mbështetja dhe 

sfidat qё ofrohen nga njё Komitet efektiv i Auditimit.   

NJAB-i për vitin 2014 kishte planifikuar dhe kryer 12 auditime, dhe që të gjitha kanë mbuluar vitin 

aktual dhe kanë përfshirë të gjitha fushat e auditimit. Përveç këtyre, NJAB kishte nxjerrë edhe dy 

raporte me kërkesë të kryetarit të komunës: një për  Qendrën Kryesore të Mjekësisë Familjare për 

material shpenzues medicinal, dhe procedurat e menaxhimit të shpenzimeve dhe të hyrave në 

çerdhen “Ardhmëria jonë”.  

Përveç arritjes së përfundimit në kohë të një numri të konsiderueshëm të raporteve gjatë kësaj 

periudhe, ato kanë qenë cilësore dhe të dëshmuara në mënyrë adekuate, duke arritur të 

identifikojnë disa nga mangësitë në sistemet e kontrollit të brendshëm të komunës. 

Po ashtu, NJAB-i kishte përgatitë raporte tre mujore, të cilat i kishte dërguar edhe në Njësinë 

Qendrore Harmonizuese në Ministri të Financave.  

Komuna ka të formuar komitetin e auditimit i cili gjatë vitit 2014  ka mbajtur tri  takime të 

rregullta dhe një me kërkesë të kryetarit të komunës, ku janë shqyrtuar raportet e auditimit të 

brendshëm dhe puna e kësaj njësie. 
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Çështja 17 – Mos adresim i rekomandimeve të NjAB Prioritet i lartë  

E gjetura  Ne kemi identifikuar se shkalla e zbatimit të rekomandimeve të auditimit të 

brendshëm vazhdon të mbetet e ultë. Komiteti i auditimit duhet të nxisë 

menaxhmentin që të adresoj rekomandimet e auditimit.  

Komiteti i auditimit është i obliguar që sipas statutit të tij, të përgatitë raport 

vjetor për menaxhmentin e lartë të organizatës buxhetore, mirëpo këtë raport 

nuk e kishte përgatitur. 

Rreziku  Mos adresimi i plotë i  rekomandimeve të dhëna nga NjAB nga ana e 

menaxhmentit tregon se dobësitë në zbatimin e kontrolleve vazhdojnë të jenë 

të pranishme dhe si të tilla mund të rezultojnë me humbje financiare për 

komunën. Po ashtu, mungesa e një raporti vjetor nga ana e komitetit, redukton 

pasqyrimin e aktiviteteve të Komitetit të auditimit.  

Rekomandimi 17 Kryetari i komunës duhet të sigurohet se Komiteti i auditimit do të raportoj në 

baza të rregullta për aktivitetet që kryen gjatë vitit dhe të rrit bashkëpunimin 

me menaxhmentin për të maksimizuar përfitimet nga auditimi i brendshëm. 

Një punë më cilësore është nevojitet të bëhet nga Komiteti në mënyrë që të 

shtyej para zbatimin e rekomandimeve të dhëna nga auditimi brendshëm dhe i 

jashtëm. 
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Shtojca I: Shpjegim i llojeve të ndryshme të opinioneve të 

aplikuara nga ZAP  

(e shkëputur nga ISSAI 200)  

Forma e opinionit 

147. Auditori duhet të japë një opinion të pa-modifikuar nëse arrin në përfundimin se pasqyrat 

financiare janë përgatitur, në të gjitha aspektet materiale, në pajtim me kornizën e zbatueshme 

financiare.   

Nëse auditori, bazuar mbi dëshmitë e marra të auditimit, arrin në përfundimin se pasqyrat 

financiare si tërësi përmbajnë anomali materiale ose nuk arrin të marrë dëshmi të mjaftueshme 

auditimi për të nxjerrë përfundimin se pasqyrat financiare si tërësi nuk përmbajnë anomali 

materiale, atëherë ai duhet të modifikojë opinionin në raportin e auditorit sipas pjesës që flet për 

„Përcaktimin e llojit të modifikimit që i bëhet opinionit të auditorit‟.  

148. Nëse pasqyrat financiare të përgatitura sipas kërkesave të një kornize për  prezantim të drejtë 

nuk arrijnë të japin një paraqitje të drejtë, auditori duhet të diskutojë çështjen me menaxhmentin 

dhe, varësisht nga kërkesat e kornizës së zbatueshme për raportim financiar dhe nga mënyra se si 

zgjidhet çështja, të përcaktojë nëse është e nevojshme të modifikojë opinionin e auditimit. 

Modifikimet që i bëhen opinionit në raportin e auditorit 

151. Auditori duhet të modifikojë opinion në raportin e auditorit në rast se, duke u bazuar në 

dëshmitë e marra të auditimit, arrin në përfundimin se pasqyrat financiare si tërësi përmbajnë 

gabime materiale, ose në qoftë se auditori nuk ka mundur të marrë dëshmi auditimi të 

mjaftueshme dhe të përshtatshme për të nxjerrë përfundimin se pasqyrat financiare si tërësi nuk 

përmbajnë anomali materiale. Auditorët mund të japin tre lloje opinionesh të modifikuara: 

opinion të kualifikuar, opinion të kundërt dhe mohim të opinionit. 
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Përcaktimi i llojit të modifikimit që i bëhet opinionit të auditorit 

152. Vendimi se cili lloj i opinionit të modifikuar është i përshtatshëm varet nga: 

 Natyra e çështjes që i jep shkas modifikimit – d.m.th nëse pasqyrat financiare përmbajnë 

anomali materiale ose, në rast se ishte e pamundur për të marrë dëshmi auditimi të 

mjaftueshme dhe të përshtatshme, mund të përmbajnë anomali materiale; dhe 

 Gjykimi i auditorit rreth përhapjes së efekteve ose efekteve të mundshme që çështja ka në 

pasqyrat financiare. 

153. Auditori duhet të japë një opinion të kualifikuar nëse: (1) pasi ka marrë dëshmi auditimi të 

mjaftueshme dhe të përshtatshme, auditori arrin në përfundimin se anomalitë, ose individualisht 

ose së bashku, janë materiale por nuk janë përhapur në pasqyrat financiare, ose (2) nëse auditori 

nuk ka mundur të marrë dëshmi auditimi të mjaftueshme dhe të përshtatshme në të cilat të bazojë 

një opinion, por arrin në përfundimin se efektet e  çdo gabimi të pazbuluar mbi pasqyrat 

financiare kanë mundur të jenë materiale por jo të përhapura.   

154. Auditori duhet të japë një opinion të kundërt nëse, pasi ka marrë dëshmi auditimi të 

mjaftueshme dhe të përshtatshme, auditori arrin në përfundimin se anomalitë, ose individualisht 

ose së bashku, janë edhe materiale edhe të përhapura në pasqyrat financiare. 

155. Auditori duhet japë mohim të opinionit nëse, pasi nuk ka mundur të marrë dëshmi auditimi 

të mjaftueshme dhe të përshtatshme në të cilat të bazojë një opinion, auditori arrin në përfundimin 

se  efektet e  çdo gabimi të pazbuluar mbi pasqyrat financiare kanë mundur të jenë edhe materiale 

edhe të përhapura. Nëse, pas pranimit të angazhimit, auditori bëhet i vetëdijshëm se 

menaxhmenti ka imponuar një kufizim të fushëveprimit të auditimit, për të cilin auditori 

konsideron se mund të rezultojë në nevojën për të shprehur një opinion të kualifikuar ose mohim 

opinioni mbi pasqyrat financiare, auditori duhet të kërkojë nga menaxhmenti ta heqë atë 

kufizimin. 

Nëse auditori jep një opinion të modifikuar, ai duhet të modifikojë edhe titullin për të 

korresponduar me llojin e opinionit i shprehur. ISSAI 1705 jep udhëzime shtesë rreth gjuhës 

specifike që duhet përdorur kur jepet një opinion dhe për të përshkruar përgjegjësinë e auditorit. 

Ajo gjithashtu përfshin shembuj ilustrues të raporteve. 

Paragrafët e Theksimit të Çështjes dhe paragrafët e Çështjeve të Tjera në raportin e auditorit 

157. Nëse auditori e konsideron të nevojshme për të tërhequr vëmendjen e përdoruesve në një 

çështje të paraqitur ose shpalosur në pasqyrat financiare, e cila është sa e rëndësishme aq edhe 

thelbësore që ata të kuptojnë pasqyrat financiare, por ka prova të mjaftueshme e të përshtatshme 

se çështja nuk përmban anomali materiale në pasqyrat financiare, auditori duhet të përfshijë një 

paragrafi të Theksimit të Çështjes në raportin e tij. Paragrafët për Theksimin e Çështjes duhet t'i 

referohen vetëm informacionit të paraqitur ose shpalosur në pasqyrat financiare. 
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158. Një paragraf i Theksimit të Çështjes duhet: 

 Të përfshihet menjëherë pas opinionit; 

 Të ketë titullin „Theksim i Çështjes‟ ose ndonjë titull tjetër të përshtatshëm; 

 Të përmbajë një referencë të qartë ndaj çështjes që theksohet dhe të tregojë se në ç‟pjesë të 

pasqyrave financiare mund të gjenden shpalosjet relevante që e përshkruajnë plotësisht 

çështjen;  

 Të tregojë se opinioni i auditimit nuk është modifikuar për sa i përket çështjes të theksuar.  

159. Nëse auditori e konsideron të nevojshme për ta komunikuar një çështje, përveç atyre që janë 

paraqitur ose shpalosur në pasqyrat financiare, e cila, në gjykimin e auditorit, është e rëndësishme 

për përdoruesit në mënyrë që ta kuptojnë auditimin, përgjegjësitë e auditorit apo raportin e 

auditimit, dhe me kusht që kjo nuk është e ndaluar me ligj ose rregullore, duhet të përpilohet një 

paragraf me titullin "Çështje Të Tjetra", apo ndonjë titull tjetër të përshtatshëm. Ky paragraf duhet 

të paraqitet menjëherë pas opinionit dhe pas çdo paragrafi të Theksimit të Çështjes. 
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Shtojca II: Rekomandimet e vitit paraprak  

Komponenti i 
Auditimit 

Rekomandimet e dhëna Rekomandimet 
plotësisht të adresuara  

Rekomandimet 
pjesërisht të adresuara 

Rekomandimet 
e pa adresuara 

1. Mos prezantimi i 
pagesave nga palët e 
treta në PVF 

Kryetari i Komunës duhet të analizojë arsyet si për keq 
deklarimin fillestar të pagesave nga palët e treta, ashtu 
edhe për mos zbatim të rekomandimeve të ZAP të 
dhëna në fazën e ndërmjetme të auditimit. 

PO    

1.1 Pasuritë në 
pronësi të komunës 
nuk janë identifikuare 
dhe regjistruare në 
mënyrën e duhur 

Kryetari i Komunës duhet të identifikojë arsyet si për 
keq deklarimin fillestar të vlerës së pasurive ashtu 
edhe dështimit në adresimin e këshillës së ZAP. 

  JO 

1.2 Procesi i 
përgatitjes së PVF-ve  

Kryetari duhet të sigurojë se në vitin 2014 procesi i 
përgatitjes së PVF formalisht përfshin rishikimin e 
draft pasqyrave nga menaxhmenti me fokus specifik 
në fushat e konsideruar me rrezik të lartë të gabimeve 
dhe /ose fushat ku janë identifikuar gabime në vitet e 
mëparshme ( përfshirë prezantimin e pagesave nga 
palët e treta dhe donacioneve. 

 Pjesërisht  

3. Adresimi i 
rekomandimeve nga 
vitit paraprakë  

Kryetari i Komunës duhet të sigurojë që plani i 
veprimit, i rishikuar, të përcaktojë një afat kohor 
konkret dhe sfidues në adresimin e rekomandimeve të 
bëra nga AP, me stafin përgjegjës të identifikuar, duke 
u fokusuar fillimisht në fushat më të rëndësishme. 

 Pjesërisht  
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4.2 Qeverisja e mirë Kryetari i Komunës duhet të sigurojë se një strukturë e 
përshtatshme qeverisëse është zbatuar përmes së cilës 
menaxhmenti i lartë është i informuar për mangësitë e 
kontrollit dhe në mënyrë aktive i menaxhon ato.  

  JO 

4.3 Ekzekutimi i 
buxhetit 

Kryetari i Komunës duhet të sigurojë se procesit të 
përgatitjes së buxhetit i paraprinë një rivlerësim 
rigoroz i procesit i cili pasqyron në mënyrë të plotë të 
gjitha informatat relevante, përfshirë lëvizjet e viteve 
të kaluara apo ndryshimet e pritura nëpër vite. 

PO   

4.4 Të hyrat Kryetari i Komunës të sigurojë se bëhet identifikimi i 
pengesave në inkasimin e të hyrave dhe 
implementohet një plan konkret i cili do të rriste 
shkallën e realizueshmërisë së të hyrave dhe do të 
trajtonte çështjen e borxheve të grumbulluara. Plani i 
tillë duhet të sigurojë se respektohen afatet kohore në 
lidhje me rrjedhat e të hyrave. Veprime të 
menjëhershme duhet të merren lidhur me trajtimin e 
borxheve nga qiradhënia. 

 Pjesërisht  

4.5 Dobësi sistematike 
në prokurim 

Kryetari i Komunës duhet të kryejë një rishikim të 
brendshëm për të përcaktuar pse kërkesat e 
prokurimit nuk janë adresuar në të gjitha rastet e 
prokurimit dhe të ushtrojë më shumë kontrolle për të 
siguruar se dobësitë sistematike të identifikuara janë 
adresuar. 

 Pjesërisht  

4.5.1 Dobësi jo 
sistematike në 
prokurim 

Kryetari i Komunës duhet të shqyrtojë pse kërkesat e 
prokurimit nuk janë zbatuar me konsistencë në rastet 
e mësipërme dhe të ushtrojë më shumë kontrolle për 
të siguruar që situata të tilla nuk do të përsëriten. 

 Pjesërisht  
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4.5.2 Kompensimet- 
Mos pagesa e 
punonjësve 

Kryetari i Komunës të sigurojë se kontratat e reja për 
mësimdhënie aprovohen vetëm nëse ka buxhet të 
mjaftueshëm dhe pozita të lira. 

PO   

4.5.2.1 Rekrutimi i 
punonjësve 

  Pjesërisht  

4.5.2.2 Mos mbajtja e 
orëve të obligueshme 
nga drejtoret e 
shkollave 

Kryetari i Komunës të sigurojë që të gjithë Drejtorët e 
shkollave që kanë më pak se 250 nxënës të mbajnë 
mësim me gjysmë norme për të parandaluar ndikimet 
e mëtejme negative në buxhetin e Komunës. 

 Pjesërisht  

4.5.3 Subvencionet 
dhe transferet 

Kryetari i Komunës duhet të sigurojë se procesi i 
dhënies së subvencioneve bazohet në procedura 
përkatëse të autorizimit dhe përkrahet nga një 
monitorim efektiv për të siguruar se objektivat e 
shpenzimeve të kësaj fushe arrihen. 

 Pjesërisht  

4.6.1 Pasuritë kapitale 
dhe jo kapitale 

Kryetari i Komunës duhet të sigurojë se Komisionet e 
Inventarizimit dhe Vlerësimit të pasurisë përfundojnë 
punën e tyre dhe raportojnë me kohë si dhe zyrtari për 
menaxhim të pasurisë duhet të regjistrojë dhe 
mirëmbajë regjistrat e pasurisë sipas Rregullores 
02/2013 për menaxhim të pasurisë jo financiare. 

 Pjesërisht  

4.7 Trajtimi i 
borxheve 

Kryetari i Komunës duhet të siguroj fonde për 
mbulimin e këtyre detyrimeve. Problemi si i tillë, 
duhet të diskutohet me MF dhe Qeverinë. 

  JO 

4.8 Sistemi i auditimit 
të brendshëm 

KA duhet të rishikojë raportet e auditimit të 
brendshëm në baza tremujore dhe të inkurajojë 
menaxhmentin të adresojë rekomandimet e dhëna. 

 Pjesërisht  

 


