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Auditori i Përgjithshëm i Republikës së Kosovës është 

institucioni më i lartë i kontrollit ekonomik e financiar, i cili 

me Kushtetutën dhe ligjet e vendit gëzon pavarësi 

funksionale, financiare dhe operative. Zyra e Auditorit të 

Përgjithshëm kryen auditime të rregullsisë dhe të 

performancës dhe për punën e vet i jep llogari Kuvendit të 

Kosovës.   

Misioni ynë është që të kontribuojmë në menaxhimin e 

shëndoshë financiar në administratën publike. Ne kryejmë 

auditime në përputhje me standardet e njohura 

ndërkombëtare të auditimit në sektorin publik si dhe me 

praktikat e mira evropiane.  

Raportet e Zyrës së Auditorit të Përgjithshëm promovojnë 

drejtpërsëdrejti llogaridhënien pasi që ato ofrojnë bazë të 

qëndrueshme për t’u kërkuar llogari menaxherëve të çdo 

organizate buxhetore. Në këtë mënyrë ne po rrisim besimin 

në shpenzimin e fondeve publike dhe po luajmë një rol aktiv 

në sigurimin e interesit të taksapaguesve dhe të palëve tjera 

të interesit në rritjen e përgjegjësisë publike. 

Auditori i Përgjithshëm ka vendosur në lidhje me opinionin e 

auditimit dhe raportin mbi Pasqyrat Vjetore Financiare të 

komunës së Ferizajit në konsultim me Ndihmës Auditorin e 

Përgjithshëm, Qerkin Morina, i cili e ka mbikëqyr auditimin. 

Raporti dhe opinioni i lëshuar janë rezultat i auditimit të 

kryer nën menaxhimin e Drejtorit të Auditimit, Bujar Sejdiu, i 

mbështetur nga udhëheqësi i ekipit Florim Maliqi, dhe 

anëtarët Fetah Osmani, Mujë Gashi dhe Stana Dancetovic . 
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Përmbledhje e përgjithshme 

Hyrje  

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

(PVF) të Komunës së Ferizajt për vitin 2015 – i cili e përcakton Opinionin e dhënë nga Auditori i 

Përgjithshëm. Falënderojmë Kryetarin e Komunës dhe stafin e tij për ndihmën e tyre gjatë procesit 

të auditimit. 

Ekzaminimi i PVF për vitin 2015 u ndërmor në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të 

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

menduar se janë të nevojshme për të arritur në një opinion lidhur me PVF. Qasja e ndërmarrë 

është paraqitur në Memon e Planifikimit të Auditimit e datës 06.10.2015. 

Auditimi ynë është fokusuar në: 

 

(Më hollësisht, shih Shtojcën 1): Niveli i punës së kryer nga Zyra e Auditorit të Përgjithshëm për të 

përfunduar auditimin për vitin 2015 është përcaktuar nga cilësia e kontrollit të brendshëm të 

zbatuar nga menaxhmenti. 

 

  

Pasqyrat Vjetore 
Financiare përfshirë 

kërkesat për raportim 
dhe rreziqet 

domethënëse të 
auditimit   

Çështjet e qeverisjes 
që kanë të bëjnë me 

zbatimin e 
rekomandimeve të 

auditimit, procesin e 
vetëvlerësimit dhe 

auditimin e 
brendshëm

Çështjet e qeverisjes, 
që kanë të bëjnë me 

menaxhimin financiar 
dhe kontrollin 
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Opinioni 

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

Përgjithshëm.  

“Opinion i Pamodifikuar me Theksim të Çështjes” - sepse komuna nga buxheti për investime 

kapitale kishte financuar kryerjen e  shërbimeve të kujdesit shëndetësor shtëpiak në vlerë 331,878€, 

si dhe nuk kishte regjistruar blerjet e pasurive gjatë vitit në vlerën 442,873€. 

Formulimi i plotë i opinionit është dhënë në hollësi në kapitullin 1.2 të këtij raporti. 

Konkluzioni i përgjithshëm 

Menaxhmenti i komunës ka 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. Në vazhdim po i 

paraqesim  fushat në të cilat janë vërejtur mangësi: 

Konkluzionet dhe rekomandimet tona kryesore janë:  

 

 

 

PVF janë pasqyruar me shpalosje jo të 
plotë të pasurive dhe keqklasifikim të 

shpenzimeve kapitale.

Kryetari duhet t'i analizojë arsyet për 
Theksimin e Çështjes në 2015 dhe t'i 

identifikojë veprimet që kërkohen për të 
mundësuar një prezantim të drejtë të të 
gjitha shpenzimeve dhe vlerë të plotë të 

pasurisë në fund të 2016 
(shih pjesën 1.4).

Procesi i vetëvlerësimit dhe përgjigja 
ndaj rekomandimeve të vitit paraprak 
nuk po adresohen ashtu siç kërkohet, 

dhe këto procese kërkojnë 
përmirësime të dukshme. 

Kryetari duhet ta zbatojë një proces 
rigoroz për të siguruar që procesi i 

vetëvlerësimit dhe rekomandimet e vitit 
paraprak adresohen në mënyrë aktive ku 

çështjet/progreset kyçe i raportohen 
menaxhmentit në baza mujore 

(shih çështjet 1 dhe 2).

Qeverisja që ka të bëjë me menaxhimin 
e rrezikut dhe raportimin  menaxherial 

duhet të forcohen.

Kryetari duhet të sigurojë se është 
rishikuar në mënyrë kritike  aspekti i 

raportimit  meneaxherial si dhe se janë 
bërë ndryshime  të dukshme  në 

përmirësimin e llogaridhënies  (shih 
çështjet 3 dhe 4).
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Përgjigja e Menaxhmentit në auditimin 2015  

Kryetari i Komunës ka marrë në konsideratë dhe është pajtuar me gjetjet dhe konkluzionet e 

auditimit në këtë raport, si dhe është zotuar se do t’i adresojë rekomandimet e dhëna.  

Ne e konsiderojmë si të kryer faktin që Kryetari: 

 Do ta shqyrtojë raportin e auditimit në Asamblenë Komunale; dhe  

 Deri në fund të muajit janar 2017, ta diskutoj në Asamblenë Komunale progresin lidhur me 

implementimin e Planit të Veprimit për rekomandimet e auditimit, para se PVF-të 2016 të 

jenë dorëzuar në Ministrinë e Financave. 

 

  

Përderisa ekzekutimi i buxhetit nuk 
ishte në nivelin e pritur, shpenzimet  

për  investime kapitale ishin 
mbivlerësuar si rezulat i regjistrimit të 

gabuar të kodeve ekonomike si dhe 
është identifikuar numër i madh i aneks 

kontratave.

Kryetari duhet të mbikqyrë në mënyrë 
sistematike buxhetin , të siguroj 

regjsitrimin në kode të sakta si dhe të 
përmirësoj planifikimin e prokurimit  

për të shmang lidhjen e aneks 
kontratave (shih çështjet 6 dhe 7).

Shmangie nga procedurat e prokurimit, 
si dhe pagesa në llogari të donatorit  jo 
për shërbimet e pranuara, por për paga 

dhe mëditje.

Kryetari  duhet të siguroj se  do të 
zbatohen rregullat e prokurimit si dhe 
pagesat në rastet e bashkëfinancimit do 

të bëhen sipas shërbimeve të kryera 
(shih çështjet 8 dhe 13).

Mungesë e mekanizmave për inkasim 
të të hyrave, sidomos atyre nga qiraja, 
të cilat për vite me radhë kishin arritur 

në shuma domethënëse.  

Kryetari duhet të siguroj se do të aplikoj 
mekanizma efektiv për mbledhjen e  
qirave  të pa arkëtuara vite me radhë 

(shih çështjen 17 ).

Perkundër angazhimit të zyrtarit për 
regjistrimin e plotë të pasurive, ky 

proces nuk kishte arritur të 
përfundohet, për shkak se shumë  

objekte të komunës ende nuk ishin 
vlerësuar.

Kryetari duhet të siguroj se deri në 
fund te vitit 2016 , komisioni i formuar 

do të finalizoj punën e tij në regjistrimin 
e të gjitha pronave komunale                            

(shih çështjen 18).
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1 Pasqyrat vjetore financiare dhe obligimet e tjera për 

raportimin e jashtëm 

1.1 Hyrje  

Rishikimi ynë i Pasqyrave Vjetore Financiare(PVF) merr parasysh pajtueshmërinë me kornizën 

raportuese si dhe cilësinë dhe saktësinë e informacionit të prezantuara në PVF. Ne, gjithashtu, 

shqyrtojmë deklaratën e bërë nga Zyrtari Kryesor Administrativ (ZKA) dhe Zyrtari Kryesor 

Financiar (ZKF), kur PVF-të të dorëzohen në Qeveri. 

Deklarata për prezantimin e PVF-ve përfshin një numër të pohimeve në lidhje me pajtueshmërinë 

me kornizën raportuese si dhe cilësinë e informacionit në kuadër të PVF-ve. Këto pohime kanë për 

qëllim t’i ofrojnë Qeverisë sigurinë se të gjitha informatat relevante u janë ofruar për të siguruar se 

mund të ndërmerret një auditim gjithëpërfshirës.  

1.2 Opinioni i Auditimit 

PËR KOMUNËN E FERIZAJIT 

OPINION I PAMODIFIKUAR ME THEKSIM TË ÇËSHTJES 

Ne kemi audituar Pasqyrat Vjetore Financiare të Komunës së Ferizajit për vitin e përfunduar       

më  31 dhjetor 2015, të cilat përfshijnë ‘Pasqyrën e Pranimeve dhe Pagesave në Para të Gatshme’, 

‘Pasqyrën e Krahasimit të Shumave Buxhetore dhe Aktuale’, shënimet shpjeguese dhe shpalosjet. 

Sipas mendimit tonë, Pasqyrat Vjetore Financiare paraqesin një pamje të drejtë dhe të vërtetë, në të 

gjitha aspektet materiale, të pranimeve dhe të pagesave si dhe të buxhetit të realizuar të  Komunës 

së Ferizajit për vitin e përfunduar më 31 dhjetor 2015, në përputhje me Standardet Ndërkombëtare 

të Kontabilitetit për Sektorin Publik (të kontabilitetit në para të gatshme), Ligjin nr. 03/L-048 për 

Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë (me plotësime dhe ndryshime) dhe Rregullën  

Financiare të Ministrisë së Financave nr. 03/2013 për pasqyrat vjetore financiare të organizatave 

buxhetore. 

Baza për Opinion 

Ne kemi kryer auditimin në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Institucioneve Supreme 

të Auditimit (SNISA). Sipas këtyre standardeve, përgjegjësitë e tona janë përshkruar më poshtë tek 

pjesa për Përgjegjësitë e Auditorit për Auditimin e Pasqyrave Financiare. Sipas kërkesave etike, të 

cilat janë relevante për auditimin tonë të pasqyrave vjetore financiare të Organizatave Buxhetore 

në Kosovë, ZAP është i pavarur nga komuna dhe përgjegjësitë tjera etike janë përmbushur në 

pajtim me këto kërkesa. Ne besojmë se dëshmitë e auditimit që kemi marrë janë të mjaftueshme 

dhe të duhura për të siguruar bazën për opinionin tonë. 
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Theksimi i Çështjes 

Duam të tërheqim vëmendjen tuaj për faktin pagesat direkte në llogari të një donatori në vlerë 

331,878€ janë bërë nga buxheti për investime kapitale për realizimin e shërbimeve të kujdesit 

shëndetësor shtëpiak. Komuna posedon evidence të pjesërishme se shërbimet e kontraktuara janë 

pranuar nga ana e Projektit të financuar.  Përveç kësaj, vlerat e pasurive të regjistruara në PVF 

ishin jo të plota dhe të pasakta pasi që komuna nuk ka arritur ta konfirmojë saldon e pasurive të 

trashëguara, dhe një pjesë e pasurive të blera në vitin aktual në vlerë 442,873€ nuk ishin regjistruar 

dhe shpalosur në PVF. Kjo, për shkak se komisioni për vlerësim nuk e ka kryer plotësisht 

vlerësimin e pasurive. Opinioni ynë nuk është i kualifikuar në lidhje me këto çështje. 

Përgjegjësia e Menaxhmentit dhe personave përgjegjës për Qeverisje dhe Pasqyrat Vjetore 

Financiare 

Kryetari i Komunës së Ferizajit është përgjegjës për përgatitjen dhe prezantimin e drejtë të 

pasqyrave financiare sipas Standardeve Ndërkombëtare të Kontabilitetit në Sektorin Publik  - 

Raportimi Financiar bazuar në Kontabilitetin e Parasë së Gatshme të modifikuar si dhe është 

përgjegjës për kontrolle të  brendshme të tilla të cilat menaxhmenti i përcakton si të nevojshme për 

të mundësuar përgatitjen e pasqyrave financiare pa keqdeklarime materiale të shkaktuara qoftë 

nga mashtrimi apo gabimi. Kjo përfshin zbatimin e Ligjit nr.03/L-048 për Menaxhimin e 

Financave Publike dhe Përgjegjësitë (me plotësime dhe ndryshime). 

Kryetari i Komunës dhe Zyrtari Kryesore Financiar janë përgjegjës për të siguruar mbikëqyrjen e 

procesit të raportimit financiar të komunës. 

Përgjegjësia e Auditorit të Përgjithshëm për auditimin e pasqyrave vjetore financiare 

Përgjegjësia jonë është që ta shprehim një opinion për pasqyrat vjetore financiare në bazë të 

auditimit tonë. Ne e kemi kryer auditimin në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të 

Auditimit. Këto standarde kërkojnë që ne t’i përmbahemi kërkesave etike dhe ta planifikojmë dhe 

ta kryejmë auditimin për të marrë siguri të arsyeshme për atë nëse pasqyrat financiare nuk kanë 

keqdeklarime materiale. 

Objektivat tona janë që të marrim siguri të arsyeshme  nëse pasqyrat vjetore financiare në tërësi 

nuk përmbajnë keqdeklarime materiale qoftë nga mashtrimi ose gabimi, Siguria e arsyeshme është 

një nivel i lartë i sigurisë, por nuk garanton se një auditim që kryhet në pajtim me SNISA-t do të 

zbulojë gjithnjë një keqdeklarim material kur ajo ekziston. Keqdeklarimet mund të lindin nga 

mashtrimi ose gabimi dhe konsiderohen materiale nëse, individualisht ose së bashku, ato mund të 

pritet që të ndikojnë vendimet e përdoruesve të marra mbi bazën e këtyre pasqyrave vjetore 

financiare. 

Auditimi përfshinë kryerjen e procedurave për të marrë dëshmi auditimi rreth shumave dhe 

shpalosjeve në pasqyrat financiare. Procedurat e zgjedhura varen nga gjykimi i auditorit, duke 

përfshirë këtu edhe vlerësimin e rreziqeve nga keqdeklarimet materiale në pasqyrat financiare, 

qoftë për shkak të mashtrimit apo gabimit. Në bërjen e këtyre vlerësimeve të rrezikut, auditori e 
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konsideron kontrollin e brendshëm që është relevant në përgatitjen e pasqyrave financiare nga 

entiteti, në mënyrë që të dizajnojë procedura të auditimit që janë të përshtatshme për rrethanat e 

entitetit, por jo për qëllim të shprehjes së opinionit mbi efektivitetin e kontrollit të brendshëm të 

entitetit. 

Auditimi e përfshinë edhe vlerësimin e përshtatshmërisë së politikave kontabël të përdorura dhe 

arsyeshmërinë e përllogaritjeve kontabël të bëra nga menaxhmenti, si dhe vlerësimin e prezantimit 

të pasqyrave financiare. 

1.3 Rreziqet domethënëse në PFV 

Përshkrimi 

Në Memon tonë të planifikimit të auditimit, të datës 06.10.2015, janë identifikuar dy rreziqe 

domethënëse lidhur me plotësinë e pasurive dhe keq-klasifikimin e shpenzimeve në PVF. Këto 

janë rreziqe të keqdeklarimeve materiale të cilat mund të rezultojnë me modifikim të opinionit ose 

me theksim të çështjes. Këto rreziqe janë materializuar sepse nga menaxhmenti nuk ishin 

ndërmarrë  veprime të mjaftueshme për të adresuar rreziqet e paraqitura dhe si rezultat: 

 Komuna ende nuk e ka adresuar problemin e pasurive të trashëguara në të kaluarën. Po 

ashtu, pasuritë e blera në vitin 2015 në vlerë 448,873€ nuk ishin regjistruar; dhe 

 Komuna, nga buxheti për investime kapitale kishte paguar 225,279€ për mallra dhe shërbime, 

si: dekorimi i qytetit, trajtimi i qenve endacak, subvencionimin e fermerëve, etj. Vlen të 

sqarohet se shuma prej 225,279€ ishte e aprovuar me tabelat buxhetore të Buxhetit 2015 për 

investime kapitale, por projektet e paraqitura në tabela, nuk përmbushin kushtet të trajtohen 

si projekte kapitale, dhe gabimet kanë të bëjnë me planifikimet fillestare nga komuna dhe 

aprovimet jo adekuate nga ana e MF. Po ashtu, nga buxheti për investime kapitale komuna 

kishte transferuar 331,878€ në llogari të “Caritas” për shërbime për një projekt në shëndetësi. 

1.4 Pajtueshmëria me kërkesat për PVF dhe kërkesat tjera për 

raportim  

Komuna duhet të veprojë në përputhje me kornizën e caktuar raportuese dhe kërkesat tjera për 

raportim. Ne kemi marrë parasysh: 

 Pajtueshmërinë me Rregullën Financiare nr. 03/2013; 

 Kërkesat e LMFPP-së nr. 03/L-048 (me ndryshime dhe plotësime); 

 Nëse draft plani dhe plani përfundimtar i prokurimit janë dorëzuar me kohë; dhe 

 Raportimet e rregullta tremujore në Kuvendin Komunal dhe Ministrinë e Financave. 
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Në draft Pasqyrat Vjetore Financiare ishin të nevojshme disa korrigjime financiare, një pjesë e të 

cilave kishin ndodhur për shkak të mungesës së të dhënave finale nga Thesari. Ato ishin 

korrigjuar në PVF-të finale përveç:  

 Mbivlerësimit të investimeve kapitale për shkak të keqklasifikimit të shpenzimeve për mallra 

dhe shërbime në vlerë 557,157€; dhe 

 Shënimi 31 - Përmbledhja e pasurive jo financiare mbi 1,000€ nuk ishte e plotë për shkak që 

komuna ende nuk e ka adresuar plotësisht problemin e pasurive të trashëguara. Po ashtu nuk 

ishin përfshirë blerjet e vitit 2015 në vlerë 442,873€. 

1.5 Rekomandimi 

Rekomandimi 1 Prioritet i lartë - Kryetari duhet të sigurojë se është bërë një analizë për t’i 

përcaktuar shkaqet për mos adresimin e rreziqeve domethënëse lidhur me 

keqklasifikimin e shpenzimeve dhe plotësinë e pasurive e që ka rezultuar me 

Theksim të Çështjes. Duhet të ndërmerren veprime shtesë për t’i adresuar 

shkaqet në mënyrë sistematike për të siguruar një vlerësim të saktë të pasurive 

kapitale. Ky proces duhet të monitorohet formalisht nga Kryetari i Komunës. 

2 Qeverisja 

2.1 Hyrje  

Aranzhimet efektive të qeverisjes janë thelbësore për menaxhmentin e komunës që të menaxhojë 

në mënyrë të suksesshme sfidat me të cilat përballet dhe të sigurojë ofrimin e shërbimeve më të 

mira në dobi të taksapaguesve dhe të shfrytëzuesve tjerë të shërbimeve.  

Një mjet kyç në mbështetje të qeverisjes efektive është zbatimi i rekomandimeve të auditimit pasi 

kjo shërben si tregon se sa menaxhmenti është i përkushtuar t’i zhvilloj proceset ekzistuese dhe 

kontrollet. Në mënyrë të ngjashme, lista kontrolluese e vetëvlerësimit që plotësohet nga të gjitha 

organizatat buxhetore siguron një kornizë për zhvillimin e aranzhimeve të zgjeruara të qeverisjes. 

Është e rëndësishme që përgjigjet e dhëna nga një organizatë individuale buxhetore të jenë të 

mbështetura nga dëshmitë përkatëse. Prandaj, ne e kemi aplikuar një qasje konsistente në të gjitha 

auditimet për ta përcaktuar cilësinë e listave kontrolluese të plotësuara për vetëvlerësim dhe për ta 

vlerësuar saktësinë e gjendjes së paraqitur mbi qeverisjen në Kosovë. 

Pjesa tjetër e rishikimit të aranzhimeve të qeverisjes e pasqyron një shqyrtim të: 

 Fushave të aranzhimeve të qeverisjes ku nevojiten përmirësime të rëndësishme dhe ku ne 

besojmë se rekomandimet tona mund të nxisin përmirësime pozitive, duke e përfshirë edhe 

shqyrtimin e sistemit të Auditimit të Brendshëm; dhe 
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 Fushave të menaxhimit financiar dhe kontrollit të identifikuara përmes punës sonë të 

auditimit, duke përfshirë punën specifike të drejtuar në çështjet e pajtueshmërisë në 

sistemet kyçe të të hyrave dhe shpenzimeve (këto fusha janë shqyrtuar në kapitullin 3 të 

këtij raporti 

2.2 Konkluzioni i përgjithshëm mbi qeverisjen  

Ekziston një numër i dobësive të qeverisjes brenda komunës, veçanërisht në lidhje me vendosjen e 

një sistemi funksional për llogaridhënien, menaxhimin e rrezikut dhe cilësinë e raportimit 

menaxherial. Lista kontrolluese e vetëvlerësimit, e plotësuar nga komuna e pasqyron këtë situatë 

vetëm pjesërisht,  me disa komente pozitive mbi ekzistimin e aranzhimeve ekzistuese që nuk 

bazohen në dëshmi. Aranzhimet tjera të cilat do ta mbështesnin zhvillimin e qeverisjes, si 

përgjigjja efektive ndaj rekomandimeve të auditimit dhe operimi i një sistemi i auditimit të 

brendshëm të cilësisë së lartë, nuk janë të vendosura. 

2.3 Rekomandimet e vitit paraprak 

Raporti jonë i auditimit për PVF-të për vitin 2014 ka rezultuar me 17 rekomandime. Komuna e 

Ferizajt ka përgatitur dhe dorëzuar me kohë Planin e Veprimit për zbatimin e rekomandimeve nga 

viti paraprak. Raporti ynë ishte diskutuar në Kuvendin Komunal. Adresimi i plotë dhe me kohë i 

të gjitha rekomandimeve të dhëna mbetet sfidë e vazhdueshme për komunën. 

 

Çështja 1 - Implementimi i rekomandimeve nga viti paraprak – Prioritet i lartë  

E gjetura  Vetëm katër (4) nga rekomandimet e dhëna ishin zbatuar plotësisht, pesë (5)  

rekomandime janë adresuar pjesërisht dhe tetë (8) nuk janë adresuar. Një 

bilanc i ngjashëm ishte edhe me rekomandimet e vitit 2014. Kjo ka ndodhur për 

shkak të mungesës së një monitorimi formal të progresit të Planit të Veprimit.  

Rreziku  Mos adresimi i  të gjitha rekomandimeve të dhëna shton rrezikun që të 

vazhdojë përsëritja e dobësive të njëjta në sistemet kryesore të komunës. 

Rekomandimi 2 Kryetari duhet të sigurojë se një plan i veprimit i rishikuar qartë i adreson të 

gjitha rekomandimet të dhëna brenda një afati të caktuar kohor me personat 

kyç përgjegjës. Procesi duhet të monitorohet në bazë periodike direkt nga ana e 

Kryetarit. 
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2.4 Lista kontrolluese e vetëvlerësimit të MFK-së 

Ministria e Financave ka hartuar një listë të detajuar të vetë-vlerësimit për organizatat buxhetore 

për të mbështetur aranzhimet efektive të qeverisjes. Ne kemi testuar cilësinë e pyetësorëve të 

vetëvlerësimit të MFK-së të dorëzuar në Ministri, dhe kemi vlerësuar disa pyetje kyçe në 

komponenta te listës kontrolluese. Më poshtë, ne kemi përmbledhur gjetjet tona për komunën. Kjo 

nuk ka për qëllim të japë koment për cilësinë e tërë pyetësorit  të dorëzuar të vetëvlerësimit, por 

do ta japë vlerësimin për një numër të pyetjeve kyçe për t’i mbështetur përpjekjet e Ministrisë së 

Financave në rritjen e efektivitetit të procesit dhe në zhvillimin e sistemit të MFK-së në tërësi. 

Rekomandimi 
 

Çështja 2 – Lista kontrolluese e vetëvlerësimit – Prioritet i lartë 

E gjetura  Si pjesë e auditimit tonë, kemi shqyrtuar disa pyetje kyçe të pyetësorit të 

vetëvlerësimit në lidhje me komponentat e listës së vetëvlerësimit. Për pyetjet e 

shqyrtuara kemi gjetur se:  

1. Procedurat e duhura për menaxhim të rrezikut nuk janë vendosur dhe 

kjo është trajtuar në hollësi nën kapitullin 2.5.2; 

2. Proceset efektive të monitorimit si dhe strategjia gjithëpërfshirëse e 

zhvillimit (përfshirë ndërlidhjen me palët e interesit si dhe sigurimin e 

strategjisë me kosto të plotë) konsiderohen si të vendosura nga komuna, 

mirëpo dëshmitë në mbështetje të këtyre konkluzioneve janë të dobëta. 

Çështjet e monitorimit, po ashtu, janë shqyrtuar më hollësisht nën 

kapitullin 2.5.3; 

3. Lidhjet në mes të planit të prokurimit dhe buxhetit si dhe përpilimi i 

raporteve adekuate në baza të rregullta kohore konsiderohen si të 

vendosura nga komuna dhe dëshmitë që na janë dhënë e mbështesin 

këtë konkluzion, edhe pse raportet nuk janë përpiluar gjithmonë në baza 

të rregullta kohore. 

Auditimi i Brendshëm nuk i ka theksuar çështjet më lart. Për më shumë, 

veprimi i ndërmarrë për adresimin e çështjeve të identifikuara nga 

vetëvlerësimi i vitit  2015është i limituar. Kjo situatë ka ndodhur për shkak të 

mungesës së qartësisë brenda komunës që ka të bëjë me rëndësinë e kësaj liste 

kontrolluese dhe me atë se kush është zyrtari përgjegjës që i përdorë këto 

mekanizma për t’i mbështetur përmirësimet operative. 

Rreziku  Aranzhimet e dobëta të qeverisjes i dobësojnë proceset strategjike dhe 

operative dhe e zvogëlojnë cilësinë e shërbimeve të ofruara për qytetarët 

përmes aktiviteteve joefikase dhe joefektive. 
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Rekomandimi 3 Kryetari duhet të sigurojë se është zbatuar një rishikim për plotësimin e listës 

kontrolluese të vetëvlerësimit dhe që është bërë adresimi i fushave me dobësi 

në mënyrë pro aktive. Duhet të aplikohet një mekanizëm i rishikuar për ta 

konfirmuar saktësinë e listës kontrolluese si dhe për të siguruar 

dokumentacionin mbështetës. 

2.5 Rishikimet  specifike të qeverisjes 

Puna jonë në fusha të veçanta të aranzhimeve të qeverisjes është bazuar përmes planifikimit të 

auditimit, duke marrë parasysh kontekstin brenda të cilit komuna operon dhe sfidat me të cilat ajo 

përballet. 

2.5.1 Vlerësimi i rrezikut  

Të gjitha organizatat buxhetore pritet të zbatojnë procesin e vlerësimit të rrezikut. Udhëzimet e 

përcaktuara në Rregullën e MFK-së kërkojnë që regjistri i rrezikut të jetë i kompletuar për të 

mbështetur menaxhimin efektiv, operacional dhe strategjik. 

Rekomandimi 
 

Çështja 3 - Moszbatimi i kërkesave për menaxhimin e rrezikut - Prioritet i lartë 

E gjetura  Komuna ende nuk kishte të hartuar një regjistër ku do të identifikoheshin dhe 

vlerësoheshin qartë të gjitha rreziqet e mundshme në drejtim të arritjes së 

objektivave të komunës. Pyetësori i vetëvlerësimit të plotësuar nga komuna ka 

vërtetuar se sistemet e kërkuara të menaxhimit të rrezikut nuk ishin ende 

funksionale.  

Rreziku  Mungesa e menaxhimit efektiv të rrezikut do të zvogëlojë cilësinë e shërbimit 

ndaj qytetarëve nëse çështjet e  brendshme dhe të jashtme që ndikojnë në këtë 

nuk adresohen në kohën e duhur. Kjo për shkak se veprimet pro aktive të 

nevojshme për të parandaluar ose  evituar ndikimin e çështjeve të tilla nuk do 

të ndërmerren në mënyrë të planifikuar dhe sistematike. 

Rekomandimi 4 Kryetari duhet të sigurojë se është deleguar përgjegjësia drejtpërdrejtë për 

menaxhimin e rrezikut tek një drejtor përkatës dhe të sigurojë raportim mujor 

për zbatimin e kërkesave në këtë fushë dhe se rreziqet janë nën kontroll. 
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2.5.2 Raportimi Menaxherial 

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.  

Rekomandimi 
 

Çështja 4 – Dobësi në Kontrollet Menaxheriale – Prioritet i lartë 

E gjetura  Rishikimi ynë i kontrolleve menaxheriale të zbatuara në sistemin kryesor 

financiar të komunës ka nxjerrë në pah një raportim të dobët financiar mbi 

shpenzimet dhe të hyrat tek menaxhmenti i lartë, si dhe analiza të 

pakompletuara të ofrimit të shërbimeve. Kjo ka ndodhur për shkak se formati i 

raporteve menaxheriale nuk ofron shpjegime rreth variancave në buxhet dhe se 

parashikimet buxhetore nuk janë azhurnuar në baza mujore. Ngjashëm, 

synimet  operacionale nuk menaxhohen në mënyrë sistematike. 

Rreziku  Cilësia e dobët e raportimit financiar dhe të aktiviteteve tek menaxhmenti i 

lartë e ka reduktuar aftësinë e menaxhmentit për të menaxhuar aktivitetet e 

komunës ne mënyrë pro aktive si dhe ka ulur efektin e kontrolleve buxhetore. 

Kjo mund të rezultojë në deficit ose suficit të paplanifikuar dhe të vonojë 

veprimet e nevojshme për t’i adresuar ato. Kjo, gjithashtu, mund të ndikoj që të 

hyrat të mos arkëtohen në nivelin e pritur. Ngjashëm,  mund të rezultojë në 

ofrimin e shërbimeve të dobëta. 

Rekomandimi 5 Kryetari duhet të sigurojë se është kryer një rishikim për të përcaktuar formën e 

raportimit financiar dhe operativ tek menaxhmenti i lartë, nga i cili kërkohet që 

të mbështesë menaxhimin efektiv të veprimtarisë dhe të sigurojë se është 

vendosur një zgjidhje e përshtatshme deri në fund të vitit 2016.  
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2.6 Sistemi i auditimit të brendshëm 

Njësia e Auditimit të Brendshëm (NJAB) operon me dy anëtarë të stafit dhe drejtori i NJAB. Për të 

kryer  një auditim efektiv nevojitet një program gjithëpërfshirës i punës cili reflekton rreziqet 

financiare dhe të tjera të komunës dhe ofron siguri të mjaftueshme mbi efektivitetin e kontrollit të 

brendshëm. Ndikimi i produkteve të Auditimit të Brendshëm duhet të gjykohet nga rëndësia që i 

jep menaxhmenti  adresimit të rekomandimeve si dhe nga mbështetja sistematike e një Komiteti 

efektiv të Auditimit. Auditimet janë kryer në pajtim me planin strategjik dhe vjetor që janë 

aprovuar nga Kryetari i Komunës. 

Rekomandimi 
 

Çështja 5 – Auditimi i Brendshëm dhe Komiteti i Auditimit - Prioritet i mesëm 

E gjetura  Në planin e auditimit NjAB kishte përfshirë 13 auditime, të cilat edhe i kishte 

finalizuar. Mirëpo, në plan të auditimit dy fushat e vlerësuara me rrezik të 

lartë, si pasuria dhe prokurimi ishin përfshirë vetëm për tre muaj, përkatësisht 

pesë muaj të vitit 2015.  

Implementimi i dobët i rekomandimeve të dhëna nga AB prej vetëm 40% ka 

për pasojë mos ndryshimin e gjendjes aktuale në komunë dhe kërkon një 

ndërhyrje më të madhe të menaxhmentit tek drejtorët për të përmirësuar 

proceset e identifikuara me dobësi.  

Rreziku  Fokusi i pamjaftueshëm i auditimit në aktivitetet e vitit aktual dhe fushat me 

rrezik të lartë, mund të ndikojë që mangësitë dhe dobësitë aktuale të sistemeve 

të mos identifikohen me kohë. Mos adresimi i mjaftueshëm i rekomandimeve 

nga AB rrit rrezikun që mangësitë e identifikuara të përsëriten vazhdimisht 

dhe që në të ardhmen ato të bëhen edhe më të theksuara apo të rezultojnë me 

humbje financiare. 

Rekomandimi 6 Kryetari duhet të sigurojë që NjAB të ketë një fokus të shtuar të auditimit në 

fushat me rrezik të lartë. Komiteti i Auditimit duhet të shtojë kontributin në 

ngritjen e nivelit të implementimit të rekomandimeve dhe në rishikimin e 

planeve të NjAB-së. 
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3 Menaxhimi Financiar dhe Kontrolli 

3.1 Hyrje 

Puna jonë për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin (MFK) jashtë fushave të Qeverisjes të 

përmendura në kapitullin 2, pasqyron punën e detajuar të ndërmarrë për sistemet e të hyrave dhe 

shpenzimeve. Si pjesë e kësaj, ne konsiderojmë menaxhimin e buxhetit, çështjet e prokurimit dhe 

të burimeve njerëzore si dhe pasuritë dhe detyrimet. 

3.2 Konkluzioni për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin  

Për komunën, prokurimi mbetet shqetësim i madh, ku nuk janë duke u zbatuar rregulloret, duke 

rezultuar në vlerë të dobët të arritur për para. Numri i madh i aneks kontratave përshkruan më së 

miri dobësitë në planifikimin e prokurimit, pastaj shmangia nga procedurat e prokurimit, pranimi 

i mallit para arritjes së flete dërgesave etj. Në kontekst të sistemeve financiare, kontrollet mbi të 

hyrat, në përgjithësi, janë më të mira,  por kontrollet mbi një sërë fushash të shpenzimeve kërkojnë 

përmirësim të mëtejshëm për të parandaluar komunën që mos të pësojë dëme buxhetore. Fushat 

kryesore ku nevojiten më shumë përmirësime janë pagesat në emër të bashkëfinancimeve, 

dobësitë sistematike të pagesës së pagave, keqklasifikimi i shpenzimeve, dobësi tek shpenzimet e 

subvencioneve dhe menaxhimi i dobët i pasurive.  

3.3 Planifikimi dhe Realizimi i Buxhetit  

Ne i kemi shqyrtuar burimet e fondeve buxhetore për komunën, shpenzimet e fondeve sipas 

kategorive ekonomike si dhe të hyrat e arkëtuara. Kjo është paraqitur në tabelat e mëposhtme: 

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

Përshkrimi 
Buxheti 
fillestar 

Buxheti 
Final1 

2015 
Shpenzimet 

2014 
Shpenzimet 

2013 
Shpenzimet 

Burimet e Fondeve:  25,248,782 27,059,441 25,128,033 24,438,363 21,089,279 

Granti i Qeverisë -Buxheti   21,044,093 21,565,806 21,518,601 21,087,390 17,473,970 

Të bartura nga viti paraprak2 0 989,708 766,119 506,743 915,605 

Të hyrat vetjake3 4,204,689 4,204,689 2,597,871 2,661,098 2,373,166 

Donacionet e brendshme  0 215,331 179,049 118,388 85,340 

Donacionet e jashtme  0 83,907 66,393 64,744 241,198 

                                                      
1Buxheti Final – buxheti i aprovuar nga Kuvendi i përshtatur më pas nga Ministria e Financave 
2 Të hyrat vetjake të Komunave të pashpenzuara në vitin paraprak të bartura në vitin aktual. 
3Pranimet e përdorura nga entiteti për financimin e buxhetit të vet. 
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Buxheti final krahasuar me buxhetin fillestar ishte më i lartë për 1,810,659€. Ky ndryshim ka 

ardhur si rezultat i rritjes së grantit qeveritar 521,713€, të hyrave të bartura nga viti i kaluar 

989,708€ dhe të hyrave nga donacionet e brendshme dhe të jashtme në shumë prej 299,238€. 

Realizimi i buxhetit në vitin 2015 ishte  25,128,033€ ose 93% nga buxheti final, deri sa në vitin 2014 

ishte shpenzuar 94%. Ne përgjithësi, komuna ka treguar një nivel të pranueshëm të përformancës 

buxhetore, përveç kategorisë së investimeve kapitale. 

Tabela 2. Shpenzimet e fondeve sipas kategorive ekonomike- realizimi ndaj buxhetit (në €)  

Përshkrimi 
Buxheti 
fillestar 

Buxheti 
Final 

2015  
Shpenzimet 

2014 
Shpenzimet 

2013 
Shpenzimet 

Shpenzimet e fondeve 
sipas kategorive 
ekonomike:   

25,248,782 27,059,441 25,128,033 24,438,363 21,089,279 

Pagat dhe Mëditjet 13,572,020 14,188,821 14,016,218 13,107,042 11,092,132 

Mallrat dhe Shërbimet  1,463,650 1,471,869 1,466,867 1,919,774 2,032,092 

Shërbimet komunale 442,680 443,313 433,656 400,854 372,208 

Subvencionet dhe Transferet  729,549 744,456 693,127 726,996 628,286 

Investimet Kapitale 9,040,883 10,210,982 8,518,165 8,283,697 6,964,561 

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

 Buxheti fillestar për investime kapitale në vitin 2015 ishte rritur për 1,170,099€. Niveli i 

ekzekutimit të buxhetit final për vitin 2015 ishte 84%. Shpenzimet kapitale kanë shënuar 

një rritje prej 234,468€ krahasuar me vitin 2014. Programi për Investime Publike përfshin 

disa projekte në vazhdim nga viti i kaluar dhe  projekte të reja për vitin aktual. Komuna 

nuk mban evidencë se cilat projekte janë finalizuar nga viti paraprak dhe viti aktual; 

 Rritja e buxhetit për paga dhe mëditje për 616,801€ është rezultat i pagesave për përvojën 

në punë si dhe pagesave për kujdestari në shëndetësi; 

 Rritje e buxhetit te kategoria mallra dhe shërbime në shumë prej 8,219€ ishte bërë për 

shkak të obligimeve të mbetura nga viti paraprak. Pavarësisht rritjes së buxhetit në fund të 

vitit, komuna ka hyrë në obligime në shumë prej 910,880€; 

 Buxheti për komunali ishte rritur për 633€ për shkak të pagesave për obligimet e mbetura. 

Por, në fund të vitit 2015 obligimet e papaguara ishin 124,100€, duke i tejkaluar ndarjet 

buxhetore; 

 Buxheti për subvencione dhe transfere është rritur për 14,907€ për shkak të nevojave për 

ndihmë për entitetet jo publike; dhe 

 Donacionet e brendshme ishin 215,331€ si dhe ato të jashtme 83,907€. Donacionet e 

brendshme kryesisht ishin shfrytëzuar si participim në bujqësi, ndërsa donacionet e 

jashtme ishin shfrytëzuar për investime kapitale dhe një pjesë për mallra e shërbime. 
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Tabela 3. Të hyrat  vetjake për buxhetin e komunës  – ekzekutimi ndaj buxhetit (në €) 

Përshkrimi  
Buxheti 
fillestar 

Buxheti 
Final 

2015 
Pranimet  

2014 
Pranimet 

2013 
Pranimet 

Të hyrat vetjake 4,204,689 4,204,689 3,511,999 3,575,464 2,889,200 

Të hyrat vetjake prej 3,511,999€ ishin shpenzuar kryesisht për projekte kapitale në shumë prej 

1,858,295€, për mallra dhe shërbime 780,882€, për subvencione e transfere 693,276€ dhe për paga 

dhe mëditje 32,284€, deri sa të hyrat e bartura në vitin 2016 ishin 1,137,728€, përfshirë edhe ato të 

viteve më heret. Në vitin 2015 plani i të hyrave ishte realizuar rreth 84%, dhe krahasuar me vitin 

2014, realizimi i të hyrave vetjake ka shënuar një rënie prej 10%. 

Rekomandimi 
 

Çështja 6 – Realizimi i buxhetit – Prioritet i lartë  

E gjetura  Realizimi i buxhetit nuk ishte në nivelin e pritur, sidomos për investime 

kapitale për faktin se vetëm 83% nga buxheti i paraparë ishin shpenzuar. Kjo 

pjesërisht ka ndodhur për shkak të pamundësisë së alokimit të të hyrave 

vetjake në fund të vitit. Nëse marrim parasysh keqklasifikimin e shpenzimeve, 

të regjistruara në investime kapitale, atëherë niveli i shfrytëzimit të buxhetit në 

këtë kategori do të ishte edhe më i ulët se 83%. 

Rreziku  Planifikimi jo i duhur i buxhetit dhe realizimi i ulët, sidomos për investime 

kapitale, mund  të rezultojë në mos arritjen e objektivave të organizatës dhe në 

financimin e detyrimeve të vitit aktual nga buxhetet e vitit të ardhshëm. 

Rekomandimi 7 Kryetari duhet të sigurojë që performanca buxhetore për investime kapitale 

monitorohet në mënyrë sistematike në baza mujore dhe që ky rishikim i 

identifikon dhe adreson barrierat për realizim të buxhetit në nivel të 

planifikuar. Aty ku supozimet e buxhetit fillestar janë të pasakta, kjo duhet të 

reflektohet plotësisht në pozitën e buxhetit final.  
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3.4 Prokurimi 

Shpenzimet e Prokurimit ishin në 8.5 milion euro në 2015. Rregullat e Prokurimit synojnë  të 

sigurojnë se fondet publike përdoren në mënyrë transparente dhe efikase për të arritur vlerën për 

para. Korniza ligjore përcakton qartë të drejtat, detyrat dhe përgjegjësitë e të gjitha palëve të 

përfshira në menaxhimin e prokurimit. Kjo përfshin kërkesën për të ulur rrezikun e mos 

përfundimit të kontratave dhe të ekzekutimit e tyre të dobët. Kjo arrihet përmes zbatimit të një 

regjimi të ndëshkimeve në lidhje me performancën e dobët si dhe përmes sigurisë së ekzekutimit. 

Rekomandimet 
 

Çështja 7 – Dobësi sistematike në prokurim – Prioritet i lartë 

E gjetura  Në vitin 2015 ishin lidhur kontrata me prokurim në vlerë prej 5,456,755€, deri 

sa për punë shtesë ishin lidhur aneks kontrata në shumën prej 667,860€, ku një 

pjesë e këtyre aneks kontratave ndërlidhen me kontratat e lidhura në vitet 

paraprake. Nga analiza dhe shqyrtimi i kontratave ka dal se shumica e punëve 

shtesë është bërë për shkak të mos përgatitjes në mënyrë profesionale të 

paramasave dhe para llogarive adekuate. 

Rreziku  Mos përgatitja e duhur dhe në mënyrë profesionale e paramasave dhe para 

llogarive për projektet e caktuara ka rezultuar me lidhjen e një numri të 

konsiderueshëm të aneks kontratave për punët shtesë, e njëkohësisht edhe në 

fonde shtesë për projektet kapitale, çka ka ndikuar në rritjen e kostove fillestare 

të projekteve. 

Rekomandimi 8 Kryetari duhet të sigurojë se planifikimi dhe analizat e duhura të projekteve 

janë kryer paraprakisht dhe se janë rishikuar të gjitha paramasat dhe 

parallogaritë për projekte kapitale, në mënyrë që shmangiet e projekteve nga 

projeksionet fillestare të jenë minimale.  

Çështja 8 - Shmangie nga procedurat e prokurimit – Prioritet i lartë 

E gjetura  Komuna ka dështuar t’i zbatojë kërkesat ligjore (nga LMFPP dhe LPP) për 

shpenzime që parashihen përmes procedurave të prokurimit. Si rezultat janë 

paraqitur dobësitë në vijim: 

Me datën 17.09.2014, Kryetari, pa zbatuar procedura të prokurimit, kishte 

lidhur një marrëveshje bashkëpunimi me operatorin sipas çmimit për njësi prej 

17€/nxënës për muaj për transportimin e nxënësve të cilët kanë shkollën në 

largësi më shumë se 3 km. Testimi i pagesës prej 6,732€ nuk ka pasur ndonjë 

parregullsi, përveç se marrëveshja është bërë pa tenderim. Kjo ka ndodhur pasi 

që kjo kompani ka vijë të rregullt për këtë relacion. 
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Për shpenzime të telefonisë mobile gjatë vitit 2015 komuna ka shpenzuar 

15,617€  apo 5,457€ më shumë se në vitin paraprak. Ne kemi testuar pagesën në 

shumë prej 4,004€. Përveç dy faturave të paguara, ne nuk kemi gjetur në 

dokumentacionin e ofruar kontratën me operatorin ekonomik. Sipas zyrtarëve 

të komunës nuk ka pasur tenderim për këto shërbime për shkak të ofrimit të 

kushteve më të mira nga operatori. 

Rreziku  Komuna nuk ka aplikuar procedura të duhura të prokurimit. Lidhja e 

kontratave duke shmangur procedurat e prokurimit, mund të rezultojë me 

pagesa të parregullta, vlerë të ulët për para, dhe eliminon konkurrencën dhe 

transparencën e shpenzimeve. 

Rekomandimi 9 Kryetari duhet të ndërpres praktikat e nënshkrimit të kontratave pa përfillur 

procedura të prokurimit. Po ashtu, duhet të inicioj procedurat për hartimin e 

një politike/rregullore të brendshme  për përdorimin e telefonave dhe të 

përcaktoj limitet e lejuara të shpenzimeve. 

Çështja 9 – Urdhër blerjet pas pranimit të faturave – Prioritet i mesëm 

E gjetura  Pas testimit të pagesës prej 21,800€ (furnizim me një gjenerator) kemi gjetur se 

menaxheri i prokurimit ka përgatitur urdhër blerjen  me datën 16.06.2015 deri 

sa fatura dhe furnizimi i gjeneratorit ishte pranuar nga komuna me datën 

24.04.2015. Sipas rregullave financiare, fillimisht duhet të përgatitet dhe 

aprovohet urdhër blerja nga autoriteti kontraktues e cila i dërgohet më tutje 

operatorit ekonomik për liferimin e mallit, dhe pastaj bëhet faturimi. Raste  të 

tilla kemi gjetur pothuajse në të gjitha mostrat e testuara. 

Rreziku  Pranimi i faturës nga autoriteti kontraktues para se të bëhet urdhër blerja ka si 

rezultat shkelje të procedurave, rregullave financiare dhe njëkohësisht mund të 

ketë rrezik në pranimin e mallit jo sipas cilësisë së paraparë.  

Rekomandimi 10 Kryetari duhet të siguroj se zyrtarët janë përgjegjës për respektimin e të gjitha 

rregullave financiare dhe të kërkojë nga të njëjtit t’i respektojnë rregullat 

financiare.  
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Çështja 10 – Mungesë e përshkrimit të shpenzimeve – Prioritet i mesëm 

E gjetura  Me rastin e testimit të pagesës në shumë prej 30,000€ e cila është bërë më datën 

10.08.2015, për shpenzimet e mirëmbajtjes verore dhe dimërore të rrugëve të 

Ferizajt, nuk ishte e qartë se çka është kryer për vlerën e paguar. Komisioni për 

pranim të punëve vetëm konfirmon pagesën e faturës, por nuk specifikon qartë 

çka saktësisht është kryer. 

Komuna kishte paguar shumën 2,851€ në emër të transportit të udhëtimit të të 

rinjve të Ferizajt në Tiranë për 140 vjetorin e qytetit të Ferizajt. Data e pranimit 

të faturës nga komuna ishte 20.09.2013. Ne nuk kemi gjetur agjendën e 

udhëtimit për të përcaktuar se shpenzimet e ndodhura kanë qenë të 

justifikueshme.  

Rreziku  Mungesa e kontrolleve adekuate kanë bërë që pranimi i mallit të bëhet para se 

të pranohet fletë dërgesa, si dhe pagesa më shumë se faturimi dhe mungesa e 

agjendës për udhëtim jashtë vendit mund të ketë si rrezik që paraja publike të 

shpenzohet në mënyrë jo racionale.  

Rekomandimi 11 Kryetari duhet të sigurojë se do të bëhet një rishikim i këtyre gjetjeve të 

auditimit në të cilat proceset nuk janë aplikuar në mënyrë efektive, si dhe të 

aplikoj me shumë kontrolle si në rastet e pagesave dhe të kërkoj mbajtjen e 

dëshmive të udhëtimit bazuar në agjendat paraprake. 

Çështja 11 – Planifikim i dobët i shërbimeve të pastrimit – Prioritet i mesëm 

E gjetura  Më datën 23.12.2015 është paguar shuma prej 3,748€ në emër të shërbimeve 

kontraktuese ndaj operatorit ekonomik. Komuna nuk ka përgatitur dosjen e 

tenderit si duhet me të gjitha specifikacionet pasi që pas kontratës fillestare, pas 

3 muajve ka lidhur edhe aneks kontratë për shërbimet të cilat do t’i kryejë 

operatori edhe në 5 vende tjera, si: teatri, Qendra e Mjekësisë familjare, etj. 

Kontrata kornizë ishte lidhur me datën 16.03.2015 për pastrimin e hapësirave të 

komunës dhe QKMF në sipërfaqe prej 10028 m2 nga 0.87€/m2 gjithsej 8,724€. 

Më datën 22.07.2015 kishte lidhur aneks kontratë edhe për 1500m2për pastrim 

në shumë prej 1,305€. Kjo ishte bërë sipas këtij aneksi në bazë të kërkesave të 

pranuara nga Drejtoria për kulturë, rini dhe sport, Drejtoria për shëndetësi dhe 

mirëqenie sociale. 

Rreziku  Lidhja e aneks kontratës pas 3 muajve flet se komuna nuk ka parashikuar si 

duhet pastrimin e hapësirave dhe objekteve të saja në mënyrën më të mirë. Kjo 

mund t’i ketë vënë në pozitë të pa barabartë kompanitë e eliminuara, të cilat 

nuk kanë pasur dijeni se do të kryejnë edhe punë shtesë.  
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Rekomandimi 12 Kryetari duhet të siguroj se të gjitha njësitë kërkuese me rastin e planifikimit të 

shpenzimeve të kryejnë analiza të plota sepse një planifikim jo i mirë mund të 

sjellë një konkurrencë jo të mirëfilltë nga ofertuesit, dhe paraja publike të mos 

shpenzohet në mënyrë racionale.  

3.5 Shpenzimet jo përmes prokurimit 

3.5.1 Bashkëfinancimet, drekat zyrtare dhe kontratat për shërbime 

të veçanta 

Shpenzimet jo përmes prokurimit kanë të bëjnë me mallra dhe shërbime për të cilat nuk kërkohet 

prokurim. Raste te tilla të këtyre shpenzimeve janë komunalit, udhëtimet dhe drekat zyrtare, disa 

forma të bashkëfinancimit etj.  

Rekomandimet 
 

Çështja 12 – Pagesat sipas marrëveshjeve për bashkëfinancim – Prioriteti i lartë  

E gjetura  Me datën 02.03.2015, Kryetari i Komunës kishte lidhur marrëveshje për 

bashkëfinancim me OJQ-në ‘’Caritas’’ për projektin ‘’Ngritja e  kujdesit 

shëndetësor shtëpiak’’. Shuma e kontraktuar për bashkëfinancim në këtë 

projekt ishte 410,000€, dhe pjesëmarrja e komunës ishte 391,878 (96%) ndërsa 

pjesa tjetër 16,400€ (4%) i takon donatorit. Lidhur me këtë projekt, gjatë vitit 

2015 komuna kishte transferuar nga buxheti për investime kapitale në llogari të 

“Caritas” shumën totale 331,878€ për shërbimet e ofruara nga kjo OJQ sipas 

marrëveshjes për bashkëfinancim. 

Rreziku  Bazuar në këtë dhe dokumentacionin e bashkangjitur këtyre pagesave rezulton 

se këto pagesa nuk ishin për investime kapitale, por për shërbimet e ofruara 

nga OJQ. Pagesa e shpenzimeve të pagave e mëditjeve dhe mallrave e 

shërbimeve nga kodi për investime kapitale, mund të ketë ndikim negativ në 

plotësinë, cilësinë dhe saktësinë e raporteve financiare të ofruara. Pagesat, si të 

tilla, janë potencialisht të parregullta. 

Rekomandimi 13 Kryetari duhet të siguroj se marrëveshjet realizohen ashtu siç palët janë 

dakorduar paraprakisht dhe subjekti i marrëveshjes është baza mbi të cilën 

kryhen të gjitha pagesat e më vonshme. Të gjitha pagesat duhet të bëhen vetëm 

pas kryerjes së shërbimeve dhe pagesat në avans duhet të ndërpriten pasi 

përmbajnë elemente të pagesave të parregullta. Kontrollet e monitorimit të 

këtyre marrëveshjeve duhet të aplikohen që nga inicimi deri në realizimin e 

plotë të këtyre marrëveshjeve për të parandaluar pagesat për mallra dhe 

shërbime nga buxheti për investime kapitale dhe raportet e plota duhet të 

dokumentojnë arsyeshmërinë dhe rregullsinë e këtyre shpenzimeve. 
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Çështja 13 – Dreka zyrtare – Prioritet i mesëm  

E gjetura  Sipas analizës kemi vërejtur së shpenzimet për dreka zyrtare për vitin 2015 janë 

21,881€ apo 18% më shumë se në vitin 2014. Një pjesë e këtyre shpenzimeve 

janë pagesa të faturave të papaguara nga vitet e mëparshme. Më datën 

29.04.2015 është paguar shuma prej 2,811€ në emër të shpenzimeve të 

reprezentacionit,  deri sa kuponi dhe fatura janë të vitit 20.11.2012. Ne nuk 

kemi gjetur qëllimin e kësaj dreke, përveç një arsyetimi të drejtorisë për kulturë 

se mos pagesa ka qenë mungesa e mjeteve në vitin e shpenzimit.  

Rreziku  Shpenzimet për dreka zyrtare pa arsyetim të qartë të organizimit, shton 

rrezikun që komuna të paguajë për aktivitete që nuk përkojnë me objektivat e 

komunës dhe fondet publike të shpenzohen në mënyrë jo racionale.  

Rekomandimi 14 Kryetari duhet t’i forcojë kontrollet me rastin e shpenzimeve për dreka zyrtare. 

Të gjitha shpenzimet për dreka zyrtare duhet të jenë në funksion të mirëfilltë të 

përfaqësimit dhe shërbejnë për arritjen e objektivave të komunës. Kryetari 

duhet ta inicioj hartimin e një procedure e cila përcakton limitet e lejuara dhe 

rregullat me rastin e shpenzimeve për dreka zyrtare.  

Çështja 14 – Shërbimet e veçanta – Prioritet i mesëm 

E gjetura  Sipas rishikimit analitik kemi vërejtur se komuna në kuadër të shpenzimeve të 

ndryshme intelektuale për vitin 2015 ka shpenzuar 87,182€ apo 1.7% më pak se 

në vitin paraprak. Këto shpenzime ishin për angazhim të stafit për asistencë në 

disa drejtori të komunës. Komuna nuk ka ndonjë plan të angazhimit të 

personelit për shërbime të veçanta. 

Rreziku  Nuk është e qartë nevoja për kontraktimin e këtyre shërbimeve. Angazhimi i 

stafit me kontrata për shërbime të veçanta mund të rezultojë me vlerë të dobët 

për para dhe mund t’i shkaktojë komunës shpenzime shtesë në aktivitet 

operative. 

Rekomandimi 15 Kryetari duhet të siguroj se burimet njerëzore që janë të punësuar në komunë 

janë të mjaftueshme për të kryer aktivitetet operative të komunës. Kontrollet 

lidhur me angazhimin dhe monitorimin e këtyre punëtorëve duhet të forcohen 

dhe njëkohësisht të shqyrtohet mundësia për shtimin e punëtorëve të karrierës 

për pozitat kyçe të komunës 
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3.5.2 Kompensimet (pagat dhe mëditjet) 

Shpenzimet për paga dhe mëditje për vitin  2015 ishin 14,016,219€ apo 99% e buxhetit për këtë 

kategori. Pagat dhe Mëditjet paguhen përmes një  sistemi të centralizuar qeveritar. Kontrollet  që 

operojnë në nivel lokal nga komuna kanë të bëjnë me: a) autorizimin e listës së pagave; b) 

verifikimin e ndryshimeve të mundshme; dhe c) rishikimin e buxhetit për këtë kategori dhe 

barazimet me thesarin. 

Rekomandimi 
 

Çështja 15 - Dobësi sistematike në procesin e pagesave – Prioritet i mesëm 

E gjetura  Në rastin e pushimit të lehonisë në sektorin e arsimit heqja prej 30% është 

llogaritur gabimisht. Në dy raste heqja prej 30% është llogaritur në pagën bazë 

pa aplikimin e  ngritjes së pagave, e cila ka ndodh në janar 2011 prej 50% dhe 

në mars 2014 për 25%. 

Pas rishikimit të listës së pagave dhe dosjeve të personelit, kemi vërejtur se në 

shëndetësi e punësuara pas gjashtë muajve të pushimit të lehonisë ka bërë 

kërkesë edhe për tre muaj pushim shtesë, edhe pse në bazë të Ligjit të punës 

për tre muajt e ardhshëm, kompensimin për pushim të lehonisë e paguan 

Qeveria e Kosovës në lartësinë prej 50% nga paga mesatare ne Kosovë, kurse e 

punësuara edhe me tutje paguhet 70% nga paga bazë nga ana e punëdhënësit. 

Shuma  e kësaj pagese ka qenë 1,094€. 

Në 13 dosje mungojnë kopjet e dokumenteve për identifikim, vlerësimi vjetor 

i performancës, në dy raste mungon diploma. 

Rreziku  Pagesa e mjeteve dhe mungesa e kontrolleve adekuate në vërtetimin 

(verifikimin) e pagesave për pushim të lehonisë mund të rezultojë në pagesa 

te parregullta dhe të pasakta. Mungesa e dokumenteve në dosjet e personelit 

është në kundërshtim me ligjet dhe  rregulloret në fuqi. 

Rekomandimi 16 Kryetari duhet të rishikoj funksionimin e kontrollit të listës së pagave dhe të 

analizojë arsyet që i kanë shkaktuar këto parregullsi të identifikuara. Kryetari 

duhet të sigurojë që të forcohen kontrollet e listës së pagave për të mundësuar 

aplikimin efikas të rregulloreve relevante. 
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3.5.3 Subvencionet dhe Transferet   

Sipas rishikimit analitik, shpenzimet për subvencione dhe transfere për periudhën vitin 2015 ishin 

gjithsej 693,127€ apo 93% nga buxheti i ndarë për këtë kategori. Ne vijim janë prezantuar të gjitha 

dobësitë lidhur me kategorinë e Subvencioneve dhe Transfereve. 

Rekomandimi 
 

Çështja 16 – Dobësi në ndarjen e subvencioneve - Prioritet i mesëm 

E gjetura  Me datën 28.07.2015, ishte ekzekutuar pagesa për dhënien e subvencionit në 

shumë prej 3,950€ në emër të përfituesit individual. Në bazë të testimit të 

dokumentacionit kemi gjetur se përfituesi kishte përgatitur një kërkesë e cila 

nuk ofron specifikacionin e duhur për arsyetimin e shpenzimeve. Sipas 

kërkesës thuhet se shpenzimet mujore kërkuesi i ka 500€. Sipas rregullores 

shuma e cila mund të lejohet nga Kryetari i Komunës për entitet jo publike 

është deri 1,000€. Kryetari kishte marrë një vendim të tillë pasi që kërkesa ishte 

për katër fëmijë, por ishte parashtruar nga prindi i tyre.  

Rreziku  Mungesa e dëshmive të mjaftueshme për  të gjitha rastet e subvencioneve 

mund të rezultojë me vlerë të dobët për para dhe pagesa potencialisht të 

parregullta. 

Rekomandimi 17 Kryetari duhet të sigurojë se dhënies së subvencioneve për entitetet publike 

apo individuale  do t’i paraprijnë kriteret dhe procedura të qarta që përputhen 

me objektivat e komunës. Kontrollet lidhur me këto kritere dhe procedura, 

duhet të zbatohen dhe monitorohen duke kërkuar dëshmitë e  parapara. 

3.6 Të hyrat (përfshirë të hyrat vetjake) 

Burimet kryesore të të hyrave vetjake të Komunës së Ferizajt janë tatimi në pronë, të hyrat nga 

lejet e ndërtimit, taksa administrative, taksa për regjistrimin e automjeteve, si dhe të hyra të tjera. 

Të hyrat e planifikuara për vitin 2015 janë 4,204,689€, deri sa ky plan deri në fund të vitit ishte 

arritur vetëm 84%. 

Sipas rishikimit analitik te hyrat nga tatimi në pronë përfshirë këtu edhe taksën rrugore paraqesin 

bazën kryesore për të hyrat vetjake ngase të hyrat nga tatimi në pronë dhe taksa rrugore e paguar 

si vërtetim për pagesën e tatimit në pronë marrin pjesë 54% nga të hyrat e përgjithshme.  

Përkundër nivelit të realizimit, rishikimi ynë ka identifikuar disa dobësi që ndërlidhen me 

planifikimin dhe inkasimin e të hyrave vetjake e që janë paraqitur në vijim: 
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Rekomandimi 
 

Çështja 17 – Të hyrat nga tatimi në pronë, qiratë dhe taksat e biznesit – Prioritet i lartë  

E gjetura  Drejtoria për tatim pronë për vitin 2015 ka planifikuar 1,900,000€, deri sa të 

hyrat e inkasuara për vitin 2015 ishin 1,569,055€ apo 83% nga plani. 

Menaxhmenti nuk ka kontrolle adekuate në drejtim të zvogëlimit të borxheve 

të pa arkëtuara. Tendencë kryesore është vetëm  realizmi i planifikimit, por jo 

edhe rritja e efikasitetit për të arkëtuar borxhet e vjetra. Sipas menaxherit për 

tatim në pronë, një ulje prej 7% e inkasimit në vitin 2015  në krahasim me 

periudhën e njëjtë 2014, ka ardhur si rezultat i një vendimi të marrë nga 

Qeveria e Kosovës për faljen e borxheve deri në fund të vitit 2008. Komuna nuk 

kishte mbajtur një evidencë për të gjitha borxhet e falura të cilat qytetarët kanë 

paguar borxhin nga viti 2009 deri në  fund të vitit 2015. Kjo ka ndodhur për 

shkak të pamundësisë për t’i gjeneruar këto të dhëna nga sistemi për tatimin në 

pronë. 

Testimi i kontratave për parkingje ka rezultuar me probleme në menaxhimin 

me këto kontrata. Nga parkingjet të cilat i menaxhon qiramarrësi ‘’Shoqata e 

Invalidëve të UÇK-së’’ shihet se me datën 01.01.2015, komuna ka prezantuar si 

llogari të arkëtueshme shumën prej 172,560€ derisa nga kjo shumë nuk është 

inkasuar asnjë cent. Me datën 02.09.2008 ishte lidhur aneks marrëveshje me 

shfrytëzuesin e parkingjeve – ‘’ Shoqata e Invalidëve te UÇK-së’’ duke 

përcaktuar se shuma prej 3,000€ duhet të paguhet në llogari të komunës, 

ndërsa shuma prej 2,000€ duhet të ndahet në mënyrë të barabartë për katër 

shoqatat tjera. 

Rast tjetër i dhënies me qira të pronës komunale ishte edhe me pronën prej 

600m2 e cila ishte dhënë në shfrytëzim me datën 01.10.2014 në shumë mujore 

prej 1,200€. Kjo kontratë ishte lidhur edhe pse shfrytëzuesi kishte pasur 

komunës borxh paraprak në shumë prej 48,000€. Mirëpo, më datën 25.09.2014 

nga Drejtoria për financa është paraqitur një vërejtje në emër të këtij 

shfrytëzuesi për të paguar borxhin paraprak. Borxhi nuk ishte paguar deri në 

fund të vitit 2014 ndërsa në vitin 2015 kishte paguar shumën prej 13,700€ dhe jo 

në shumën e plotë. Mos pagesa të kësteve mujore kemi gjetur dhe në dy raste 

tjera. Në fund të vitit 2015, borxhi nga kjo qira ishte rritur në shumën prej 

40,896€.  
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Komuna kishte ngarkuar bizneset për gjashtë muaj me taksën prej 408,750€ 

ndërsa kishte arritur të inkasoj vetëm gjysmën e kësaj shume (212,028€). 

Komuna prej vitit 2011 deri në vitin 2014 kishte liruar të gjitha bizneset nga 

taksa në firmë. Mirëpo, në korrik të vitit 2015 komuna me një vendim të 

kryetarit ka vendosur t’i ngarkoj jo të gjitha bizneset për pagesën e këtyre 

taksave, dhe sipas Rregullores se re të aprovuar, dhe një numër i madh i 

bizneseve kishte mbetur i liruar nga pagesat. Sipas një raporti të komunës, 

shuma e borxheve të vjetra për taksat nga biznesi është 1,368,555€.  

Sipas të dhënave të Thesarit të hyrat për leje ndërtimore për vitin 2015 ishin 

409,402€. Në Drejtorin e urbanizmit kemi pranuar një pasqyrë për lëndët e 

dorëzuara dhe ato të shqyrtuara, dhe sipas raporteve të Urbanizimit,  për  vitin 

2015 janë dhënë 21 leje ndërtimore kolektive dhe 52 leje individuale. Me rastin 

e testimit të gjashtë rasteve, kemi gjetur se për leje te ndërtimit kolektiv duhet 

të përcillet çdo situacion nga inspektorët komunal. Ne nuk kemi gjetur në asnjë 

rast se inspektorët përcjellin punimet sipas situacioneve. Pra, dokumenti i cili 

do duhej të nënshkruhej nga inspektorët komunal, ishte i zbrazët me arsyetim 

se komuna ka pak inspektorë të ndërtimit. Komuna vetëm pesë objekte 

kolektive i kishte pranuar teknikisht deri sa numri më i madh i tyre nuk ishte 

pranuar. Sipas zyrtarëve përgjegjës, pranimi duhet të bëhet në bazë të kërkesës 

së investitorit. 

Rreziku  Menaxhimi i dobët i kontratave në lidhje me pronat e dhëna me qira si dhe 

mungesa apo mosgatishmëria për të ndërmarrë masa efikase për inkasimin e të 

hyrave, mund të shpie në rrezikun e keqpërdorimit të pronës publike. 

Gjithashtu, inkasimet jo të kënaqshme të borxheve nga ana e komunës dhe 

politikat selektive të ngarkesave të bizneseve gjatë këtij viti, rrezikojnë arritjen 

e objektivave të parapara. Po ashtu, mos përcjellja e punimeve sipas 

situacioneve nga komuna rrit rrezikun që investitorët t’u shmangen kushteve 

të paracaktuara të ndërtimit.  

Rekomandimi 18 Kryetari të sigurojë një vlerësim detal për mos funksionimin me kohë të 

mekanizmave për të inkasuar borxhet, sidomos atyre të pronës publike. Po 

ashtu, do të ishte e rëndësishme të analizohet pse kontrollet kanë dështuar  

lidhur me inspektimet në terren,  si dhe nga personat përgjegjës të kërkoj 

veprime të menjëhershme për shqyrtimin e rasteve të përmendura. 
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3.7 Pasuritë dhe detyrimet 

3.7.1 Pasuritë kapitale dhe jo-kapitale   

Komuna gjatë vitit 2015 ka bërë një progres të dukshëm në aspektin e regjistrimit të pasurive në 

krahasim me vitin paraprak. Përkundër progresit, ende nuk është arritur që regjistri kontabël i 

pasurive të jetë i plotë dhe i saktë.  

Rekomandimi 
 

Çështja 18 - Mos regjistrimi i plotë i pasurive - Prioritet i lartë 

E gjetura  Me rishikimin e regjistrit kontabël të pasurive kemi vërejtur se pasuria pronë e 

komunës nuk ishte regjistruar në tërësi, ngase shuma prej 442,873€ e cila ka të 

bëjë me pasuritë kapitale të përvetësuara gjatë vitit 2015, nuk ishte regjistruar 

fare. Përveç kësaj, komuna nuk aplikon as sistemin E-Pasuria për pasuritë me 

vlerë nën 1,000 euro.  

Më datën 27.04.2015 me vendim të kryetarit ishte formuar komisioni për 

regjistrim dhe vlerësim të pasurive të paluajtshme të komunës. Nga 134 

objekte, komisioni kishte arritur t’i regjistroj dhe vlerësoj 91 objekte, deri sa 43 

prej tyre ende nuk ka arritur t’i vlerësoj. Komisioni kishte pasur obligim për të 

regjistruar dhe vlerësuar të gjitha objektet deri më 30.09.2015, por deri në fund 

të auditimit tonë, komisioni nuk kishte arritur ta kompletoj punën e tij. 

Megjithatë, ne vlerësojmë faktin që zyrtari i pasurisë ka filluar të regjistroj një 

numër të madh të pasurive.  

Komisioni i vlerësimit/tjetërsimit të pasurisë, i themeluar më 01.03.2013, ka 

bërë shitjen e disa veturave dhe inventarit më 16.10.2015. Për këtë tjetërsim të 

pasurive, mungon vendimi nga ana e Kryetarit të Komunës, e cila parashihet 

me rregulloren në fuqi mbi menaxhimin e pasurisë. 

Rreziku  Mos regjistrimi i plotë dhe vlerësimi i të gjitha pronave komunale mund të 

rezultojë në nën vlerësim të pasurive komunale, shfrytëzimin e tyre si dhe 

mundësinë e humbjes dhe keqpërdorimeve të pasurisë. Gjithashtu, mos 

autorizimet nga ana e Kryetarit për komisionin për tjetërsim të pasurisë, 

paraqesin dobësi në sistemin e kontrollit të pasurive dhe rrezikun potencial për 

shitje jo legale.. 

Rekomandimi 19 Kryetari duhet të siguroj se procesi i regjistrimit të pasurisë dhe 

vlerësimit/tjetërsimit të bëhet në bazë të legjislacionit në fuqi, për t’ju 

shmangur rreziqeve të keqmenaxhimit, keqpërdorimit dhe ruajtjes jo adekuate 

të pasurive të komunës. 
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3.7.2 Trajtimi i të arkëtueshmeve 

Komuna ka raportuar të arkëtueshmet nga tatimi në pronë në shumë prej 6,259,140€, Licenca tjera 

afariste prej 286,450€, të arkëtueshmet nga qiratë prej 183,050€, si dhe të hyrat nga çerdhet në 

shumë prej 2,540. Vlera totale e llogarive të arkëtueshme (Ll/A) në fund të vitit 2015 ishte 

6,731,180€. Sipas një raporti të marrë nga zyrtari për taksa, kemi vërejtur se borxhet e vjetra të pa 

arkëtuara nga taksat e biznesit janë 1,357,258€. 

Rekomandimi 
 

Çështja 19 – Kontrolle jo adekuate për mbledhjen e Ll/A - Prioritet i lartë 

E gjetura  Edhe pse të hyrat nga tatimi në pronë përbejnë pjesën më të madhe të të hyrave 

vetjake,  në fund të vitit 2015 kanë rezultuar me një borxh të paarkëtuar prej 

6,259,140€. Po ashtu, nga një regjistri i komunës shihet se shuma e borxheve të 

paarkëtuara nga taksa në biznes deri në fund të vitit 2015 janë 1,357,258€. 

Komuna nuk ka prezantuar saktë shumën e të arkëtueshmeve për taksën në 

biznes. Përkundër lëshimit të vërejtjeve nga ana e komunës, niveli i këtyre 

llogarive mbetet i lartë.  

Rreziku  Mungesa e gjetjes së një strategjie për inkasimin më të mirë të të hyrave ka 

pasur si rezultat rritjen e të arkëtueshmeve nga viti në vit. Prandaj, planifikimi i 

dobët i të hyrave dhe shkalla e ultë e inkasimeve ka ndikime direkte në 

realizimin e objektivave të përgjithshme të komunës, e në veçanti realizimin e 

projekteve kapitale nga të hyrat vetjake. 

Rekomandimi 20 Kryetari duhet të ketë një qasje gjithëpërfshirëse në trajtimin e këtij problemi, si 

në kuptimin e planifikimit ashtu edhe në vendosjen e mekanizmave efektiv për 

reduktimin në nivel të pranueshëm të këtyre borxheve. Menaxhmenti duhet të 

inicioj një proces rivlerësimi, ku të gjitha llogaritë do të analizohen në kuptimin 

e vjetërsisë, shumave domethënëse, mundësive reale për inkasim dhe 

ushtrimin e masave administrative. 

 

  



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

 

30 

3.7.3 Trajtimi i borxheve 

Pasqyra e detyrimeve të papaguara ndaj furnizuesve në fund të vitit 2015 ishte 1,504,690€  deri sa 

në vitin 2014 ishin 1,412,721€. Pra, vërehet një rritje prej 91,969€. Gjithashtu, në fund të vitit janë 

prezantuar detyrimet kontingjente si konteste gjyqësore  në shumë prej 2,557,810€. Trendi i bartjes 

së borxheve nga viti në vit, reflekton një menaxhim jo të duhur të aktiviteteve buxhetore. 

Rekomandimi 
 

Çështja 20 - Hyrja në obligime përtej ndarjeve buxhetore - Prioritet i lartë 

E gjetura  Komuna nuk ka pasur një plan të mirëfilltë të rrjedhës së parasë për pagesën e 

obligimeve të ndodhura. Në fund të vitit 2015 ishin regjistruar obligime nga 

kategoria  për mallra dhe shërbime shuma prej 910,880€, deri sa shuma e 

mbetur e buxhetit për këtë kategori ishte 5,002€.  

Sipas vendimeve gjyqësore dhe aplikimit të nenit 39.2 të LMFPP janë 

ekzekutuar pagesa në shumë prej 620,109€ si dhe vendime gjyqësore në shumë 

prej 263,323€, si shlyerje e borxheve ndaj operatorëve ekonomik. Sipas 

rregullave financiare çdo faturë pas pranimit, duhet që brenda 30 ditësh t’i 

paguhet furnitorit. 

Rreziku  Hyrja në obligimeve përtej ndarjeve buxhetore bart rrezikun që një pjesë e 

buxhetit 2016 të shpenzohet për obligimet e mbetura si rezultat i mos 

planifikimit të mirëfilltë të kategorive ekonomike. Gjithashtu, ekzekutimi i 

pagesave nga gjykatat dhe Thesari, ndikojnë që mjetet e ndara për projektet e 

planifikuara të mos realizohen.   

Rekomandimi 21 Kryetari duhet të siguroj një planifikim të kujdesshëm dhe real të buxhetit dhe 

se shfrytëzimi i fondeve të bëhet në bazë të një plani të qartë të rrjedhës së 

parasë, duke mos tejkaluar në asnjë rast fondet e alokuara sipas kategorive 

ekonomike. Gjithashtu, të kërkoj më shumë përgjegjësi nga zyrtarët përgjegjës 

qe me  rastin e planifikimit te buxhetit, të merret parasysh edhe koha e 

likuidimit të obligimeve.  
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Shtojca I: Qasja dhe metodologjia e auditimit 

Përgjegjësitë e Auditorit dhe të atyre të ngarkuar me qeverisje janë dhënë në hollësi në Opinionin 

e përcaktuar në kapitullin 1.2të këtij raporti. 

Derisa rezultat kyç i punës sonë është opinioni i auditimit, ky raport pasqyron tërësinë e punës 

sonë me fokus të veçantë edhe në Çështjet e Qeverisjes përfshirë Menaxhimin Financiar dhe 

Kontrollin. Kjo e fundit mbështetet në programin tonë të gjerë të auditivit të pajtueshmërisë të 

bazuar në rrezik. 

Përmbledhja e përgjithshme ka për qëllim t’i nxjerrë në pah gjetjet kryesore të auditimit dhe 

veprimet kyçe për të cilat Kryetari i Komunës duhet të sigurojë se janë ndërmarrë për t’i adresuar 

dobësitë e identifikuara të menaxhimit/të kontrollit. 

Raporti i detajuar ofron një përmbledhje të gjerë të të gjeturave tona të auditimit me theks të 

veçantë në përcaktimin e shkakut të të gjeturave të auditimit dhe në dhënien e rekomandimeve të 

përshtatshme për t’i adresuar ato. Për të qenë më i plotë, ne kemi përfshirë çështjet e identifikuara 

gjatë auditimit të ndërmjetëm aty ku ato kanë mbetur relevante. Të gjeturat tona janë definuar si: 

Të prioritetit të lartë – Çështjet të cilat nëse nuk adresohen 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 gjithashtu do të ofrojë mundësinë për përmirësimin e efikasitetit dhe efektivitetit 

të kontrolleve të brendshme. 

Të gjeturat që konsiderohen me prioritet të ulët i janë raportuar/do t’i raportohen veçmas stafit të 

financave. 

Procedurat tona kanë përfshirë rishikimin e kontrolleve të brendshme, të sistemeve të 

kontabilitetit, teste të ndërlidhura substanciale si dhe aranzhimet e ndërlidhura të qeverisjes  deri 

në atë masë  saqë 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 që mund të ekzistojnë, apo edhe të gjitha përmirësimeve që mund të bëhen në sistemet 

dhe procedurat që kanë operuar. 
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Shtojca II: 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 keqdeklarime materiale ose nuk arrin të marrë dëshmi të 

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

keqdeklarime 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 keqdeklarime materiale. Auditorët mund të japin tre lloje opinionesh të modifikuara: 

opinion të kualifikuar, opinion të kundërt dhe mohim të opinionit. 

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 

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

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

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

pasqyrat financiare. 
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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 keqdeklarimet, 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 keqdeklarimet, 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 keqdeklarime 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. 

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.  
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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 III: Rekomandimet e vitit paraprak 

Komponenti i 
Auditimit 

Rekomandimet e dhëna Të implementuara Të adresuara por jo të 
implementuara 

Të pa adresuara 

2. 2 Rreziqet 
domethënëse në 
Pasqyrat Vjetore 
Financiare  

Kryetari duhet të siguroj se janë ndërmarr të gjitha 
veprimet që shpenzimet të bëhen sipas ndarjeve 
buxhetore dhe  kodeve ekonomike adekuate 

  Nuk është adresuar. 

 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. 

 Ishin marrë veprime 
për regjistrimin dhe 
vlerësimin e pasurive, 
por ende nuk ishte 
implementuar 
rekomandimi për 
regjistrimin e te gjitha 
pasurive . 

 

2.3Pajtueshmëria 
me PVF dhe 
kërkesat tjera për 
raportim  

 

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. 

 Kërkesat për 
pajtueshmëri lidhur 
me PVF ishte marre ne 
konsiderate por disa 
nga shpalosjet nuk 
ishin te plota. 

 

3 Rekomandimet e 
vitit paraprak 

 

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. 

 Është adresuar 
pjesërisht por një pjesë 
e rekomandimeve 
edhe mbesim për t’u 
implementuar. 
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4.1 Qeverisja e mirë  

 

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. 

 Vetëm pjesërisht është 
implementuar 
rekomandimi lidhur 
me raportimin 
financiare. 

 

4.2Planifikimi dhe 
realizimi i buxhetit  

 

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. 

  Nuk është adresuar. 

4.3Të hyrat 
(përfshirë të hyrat 
vetjake) 

 

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.  

  Nuk është adresuar. 

 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. 

  Nuk është adresuar. 
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4.4 Shpenzimet 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. 

 Me gjithë përpjekjet e 
menaxhmentit për 
përmirësimet e 
nevojshme, prokurimi 
është përcjellur me 
dobësi edhe gjatë vitit 
2015  

 

 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. 

 Me gjithë përpjekjet e 
menaxhmentit për 
përmirësimet e 
nevojshme, prokurimi 
është përcjellur me 
dobësi edhe gjatë vitit 
2015  

 

4.4.2 Shpenzimet jo 
përmes prokurimit 

 

Kryetari duhet të sigurojë se marrëveshjet e tilla 
rishikohen në mënyrë që të sigurohet një raportim 
transparent mbi pagesat dhe rezultatet  si bazë 
monitorimi. 

  Nuk është adresuar. 

4.4.3Kompensimet 
(pagat dhe 
mëditjet) 

Kryetari duhet të sigurojë që ndryshimet në pozita të 
punës dhe pranimi i stafit të behën në përputhje me 
rregullat ivën ligjore. 

Është implementuar.   

4.4.4 Subvencionet 
dhe Transferet 

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. 

  Nuk është adresuar. 
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4.5 Pasuritë dhe 
detyrimet 

 

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.  

 Edhe pse 
menaxhmenti kishte 
formuar komisionin 
për regjistrim dhe 
vlerësim te pasurive, 
ne kemi vërejtur se 
pjesërisht është 
implementuar ky 
rekomandim  

 

4.5.2 Trajtimi i 
borgjeve 

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.  

  Nuk është adresuar. 

 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.  

  Nuk është adresuar. 

4.6 Sistemi i 
auditimit te 
brendshëm 

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 nevojitet të  bëhet nga Komiteti 
i Auditimit në mënyrë  që  të shtyjë para zbatimin e 
rekomandimeve të dhëna nga auditimi brendshëm 
dhe i jashtëm. 

 Edhe pse ne baze te 
raporteve e NJAB 
kemi gjetur se ishin 
implementuar disa 
nga rekomandimet e 
NJAB kemi gjetur se 
implementimi i tyre 
ishte pjesërisht.  

 

 


