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Zyra Kombëtare e Auditimit e Republikës së Kosovës është 

institucioni më i lartë i kontrollit ekonomik e financiar dhe për 

punën e vet i jep llogari Kuvendit të Republikës së Kosovës.  

Raportet e Zyrës Kombëtare të Auditimit promovojnë 

llogaridhënien e institucioneve publike, duke ofruar bazë të 

qëndrueshme për të kërkuar llogari nga menaxherët e çdo 

organizate të audituar. Në këtë mënyrë, ne rrisim besimin në 

shpenzimin e fondeve publike dhe luajmë një rol aktiv në 

sigurimin e interesit të taksapaguesve dhe të palëve tjera të 

interesit në rritjen e përgjegjësisë publike. 

Ky auditim është kryer në përputhje me Standardet 

Ndërkombëtare të Institucioneve Supreme të Auditimit, si dhe 

me praktikat e mira evropiane.  

Auditori i Përgjithshëm ka vendosur në lidhje me opinionin e 

auditimit për Pasqyrat Financiare Vjetore të Komunës së 

Ferizajt, në konsultim me Ndihmës Auditorin e Përgjithshëm 

Naser Arllati, i cili e ka mbikëqyrur auditimin. 

Raporti është rezultat i auditimit të kryer nga Ajtene Llapashtica, 

udhëheqës ekipi dhe Selvete Foniqi, Aurora Morina  anëtarë të 

ekipit, nën menaxhimin e Drejtorit të Departamentit të 

Auditimit Bujar Bajraktari.  
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Përmbledhje e përgjithshme 

Raporti i përmbledhë çështjet kryesore që dalin nga auditimi i Pasqyrave Financiare Vjetore të 

komunës së Ferizajt për vitin 2019, i cili përfshin Opinionin e Auditorit të Përgjithshëm për 

Pasqyrat Financiare Vjetore. Ekzaminimi i Pasqyrave Financiare për vitin 2019 është kryer në 

përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Institucioneve Supreme të Auditimit (SNISA).  

Auditimi është fokusuar në: 

 

Konkluzionet 

Konkluzioni për Pasqyrat financiare - Pasqyrat Financiare Vjetore ishin në përputhje me rregullat 

dhe me Standardet e zbatueshme, me përjashtim të keq-klasifikimit të shpenzimeve në mes të 

kategorive të ndryshme ekonomike. Kjo është shpjeguar në detaje tek Paragrafi për Theksimin e 

çështjes. Po ashtu janë vërejtur edhe mangësi në shpalosjet të cilat janë prezantuar për 

kapitujt/kategoritë e veçanta si shpalosjet për llogaritë e arkëtueshme, pasurive. 

Konkluzioni për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollet - në kontekst të sistemeve financiare, 

kontrollet mbi të hyrat dhe shpenzimet nuk janë në përgjithësi duke u zbatuar në mënyrë efektive 

për shkak të parregullsive tek menaxhimi i të hyrave, ekzekutimi i pagesave, menaxhimi i 

pasurive, komiteti i auditimit etj.  

Konkluzioni për zbatimin e rekomandimeve të vitit paraprak - komuna nuk kishte bërë 

përpjekje të mjaftueshme për implementimin zbatimin e rekomandimeve të vitit paraprak, pasi 

shumica e rekomandimeve përsëritën edhe këtë vit. 

Opinioni i Auditorit të Përgjithshëm1 

Opinion i pa modifikuar me theksim të çështjes 

Më gjerësisht shih kapitullin 1 të këtij raporti. 

Përgjigja e menaxhmentit në auditimin 2019 

Kryetari është pajtuar me gjetjet dhe konkluzionet e auditimit, si dhe është zotuar se do t’i 

adresojë të gjitha rekomandimet e dhëna. Zyra Kombëtare e Auditimit vlerëson bashkëpunimin e 

menaxhmentit dhe personelit të Komunës gjatë procesit të auditimit. 

                                                      
1 Shtojca I, shpjegon llojet e opinioneve, sipas SNISA-ve.  

Pasqyrat Financiare 
Vjetore  

Zbatimi i 
Rekomandimeve 

Menaxhimi financiar 
dhe kontrolli 
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Fushëveprimi dhe metodologjia e auditimit 

Auditimi përfshin ekzaminimin dhe vlerësimin e pasqyrave financiare dhe të dhënave të tjera 

financiare, me sa vijon: 

 Nëse pasqyrat financiare 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;  

 Nëse funksionet e kontrollit dhe të auditimit të brendshëm janë të përshtatshme dhe efikase; 

dhe 

 Nëse janë ndërmarrë veprimet e duhura për zbatimin e rekomandimeve të auditimit. 

Auditimi është bazuar në vlerësimin e rrezikut. Kemi analizuar veprimtarinë e Komunës, nivelin e 

mbështetjes në kontrollet menaxheriale për të përcaktuar nivelin e testeve të hollësishme, që janë 

të nevojshme për të siguruar dëshmitë dhe që e mbështesin opinionin e AP-së. 

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

teste të ndërlidhura substanciale, si dhe aranzhimet e ndërlidhura të qeverisjes deri në masën që i 

kemi konsideruar të nevojshme për kryerjen efektive të auditimit. Gjetjet e auditimit nuk duhen të 

konsiderohen si një pasqyrë gjithëpërfshirëse e dobësive që mund të ekzistojnë apo e të gjitha 

përmirësimeve që mund të bëhen në sistemet dhe procedurat që janë aplikuar. 

Kapitujt në vijim ofrojnë përshkrim të detajuar të gjetjeve dhe rekomandimeve në çdo fushë të 

audituar. Përgjigjet e menaxhmentit në rezultatet e auditimit mund të gjenden në Shtojcën II. 
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1 Opinioni i auditimit për Pasqyrat Financiare Vjetore 

Ne kemi kryer auditimin e PFV-ve së Komunës së Ferizajt për vitin e përfunduar me 31 dhjetor 

2019, në përputhje me Ligjin e ZKA-së dhe Standardet Ndërkombëtare të Institucioneve Supreme 

të Auditimit. Ekzaminimet e auditimit janë kryer për të mundësuar dhënien e opinionit për PFV, 

të cilat përfshijnë pasqyrën e pranimeve dhe të pagesave në para të gatshme dhe pasqyrën e 

ekzekutimit të buxhetit, të shpalosura në detaje. 

Opinion i pa modifikuar me theksim të çështjes 

Sipas opinionit tonë, Pasqyrat Financiare Vjetore për vitin e përfunduar më 31 dhjetor 2019, 

prezantojnë një pamje të drejtë dhe të vërtetë në të gjitha aspektet materiale, në përputhje me 

Standardet Ndërkombëtare të Kontabilitetit për Sektorin Publik të kontabilitetit në para të 

gatshme. 

Baza për opinion  

Auditimi është kryer në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Institucioneve Supreme të 

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

pjesa ‘Përgjegjësitë e Auditorit për Auditimin e Pasqyrave Financiare’. Në përputhje me SNISA-t 

10 dhe 30, si dhe kërkesat tjera relevante për auditimin e PFV-ve të organizatave buxhetore, ZKA-

ja është e pavarur nga Komuna. Besojmë se dëshmitë e auditimit që kemi marrë janë të 

mjaftueshme dhe të duhura për sigurimin e bazës për opinionin. 

Theksimi i çështjes 

Dëshirojmë të tërheqim vëmendjen tuaj për faktin se shpenzimet në vlerë totale prej 417,200€, janë 

paguar dhe regjistruar në kategoritë jo adekuate të shpenzimeve, si rezultat i vendimeve 

gjyqësore/përmbarimore dhe planifikimit të gabuar. Më gjërësisht kjo është trajtuar te 

nënkapitulli 2.1 Planifikimi dhe realizimi i buxhetit. Opinioni ynë nuk është modifikuar në lidhje 

me ketë çështje.  

Përgjegjësia e menaxhmentit për PFV-të 

Kryetari i Komunës së Ferizajt 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. Po ashtu, menaxhmenti është 

përgjegjës edhe për vendosjen e kontrolleve të brendshme, të cilat i përcakton si të nevojshme për 

të mundësuar përgatitjen e Pasqyrave Financiare, pa keq deklarime materiale të shkaktuara, qoftë 

nga mashtrimi apo gabimi. Kjo përfshinë përmbushjen e kërkesave që burojnë nga Ligji nr. 03/L-

048 për Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë (me plotësime dhe ndryshime) dhe 

Rregullorja nr. 01/2017 për Raportim Vjetor Financiar nga Organizata Buxhetore. 

Kryetari i komunës është përgjegjës për të siguruar mbikëqyrjen e procesit të raportimit financiar 

të Komunës. 
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Përgjegjësia e Auditorit të Përgjithshëm për auditimin e PFV-ve 

Përgjegjësia jonë është që të shprehim një opinion për PFV-të në bazë të auditimit të kryer, në 

përputhje me SNISA-t. Këto standarde kërkojnë që të marrim siguri të arsyeshme se pasqyrat 

financiare nuk përmbajnë keq deklarime materiale. Siguria e arsyeshme është një nivel i lartë i 

sigurisë, por nuk garanton se një auditim i kryer në pajtim me SNISA-t do të zbulojë çdo keq-

deklarim material që mund të ekzistojë. Keq deklarimet mund të rezultojnë nga mashtrimi ose 

gabimi dhe konsiderohen materiale nëse, individualisht ose së bashku, mund të ndikojnë në 

vendimet e marra mbi bazën e këtyre PFV-ve. 

Auditimi përfshinë kryerjen e procedurave për të marrë dëshmi në lidhje me informatat financiare 

dhe shpalosjet në PFV. Procedurat e zgjedhura varen nga gjykimi i auditorit, duke përfshirë edhe 

vlerësimin e rreziqeve nga keq deklarimet materiale në PFV, qoftë për shkak të mashtrimit apo 

gabimit. Gjatë vlerësimit të rrezikut, auditori merr në konsideratë 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 kontrolleve të brendshme të entitetit. 

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

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

të pasqyrave financiare.  

Ne komunikojmë me menaxhmentin e entitetit të audituar në lidhje me fushëveprimin, kohën e 

planifikuar të auditimit dhe gjetjet e rëndësishme të auditimit, përfshirë ndonjë mangësi të 

rëndësishme në kontrollin e brendshëm që ne e identifikojmë gjatë auditimit. 

Raporti i auditimit publikohet në web faqen e ZKA-së, me përjashtim të informacioneve që 

klasifikohen si të ndjeshme apo për shkak të ndalesave të tjera ligjore e administrative, në pajtim 

me legjislacionin në fuqi. 
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2 Menaxhimi financiar dhe kontrolli 

Puna jonë lidhur me Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin (MFK) pasqyron aktivitetet e detajuara 
të auditimit për sistemet e të hyrave dhe shpenzimeve në organizatat buxhetore. Në mënyrë të 
veçantë, kemi trajtuar menaxhimin e buxhetit, prokurimin, burimet njerëzore, pasuritë e detyrimet 
si dhe funksionin e auditimit të brendshëm. 

Konkluzioni për menaxhimin financiar dhe kontrollin  

Në kontekst të sistemeve financiare, kontrollet mbi të hyrat dhe shpenzimet në përgjithësi, nuk 
janë të përshtatshme dhe efektive dhe kërkojnë përmirësim të mëtejshëm për të parandaluar 
parregullsitë dhe për ta përmirësuar performancën buxhetore. Fushat kryesore ku nevojiten 
përmirësime janë, planifikimi i buxhetit dhe realizimi i shpenzimeve, menaxhimi i të hyrave, 
menaxhimi dhe raportimi i  pasurive, llogarive të arkëtueshme dhe obligimeve të papaguara. Po 
ashtu duhet të përmirësohet hartimi dhe menaxhimi i kontratave të prokurimit, si dhe të 
respektohen marrëveshjet për dhënien në shfrytëzim të pronave publike. 

2.1 Planifikimi dhe realizimi i buxhetit 

Ne i kemi shqyrtuar burimet e fondeve buxhetore dhe shpenzimet e fondeve sipas kategorive 
ekonomike. Kjo është paraqitur në tabelat e mëposhtme: 

Tabela 1. Burimet e fondeve buxhetore (në €) 

Përshkrimi 
Buxheti 
fillestar 

Buxheti 
Final2 

2019 
Realizimi 

 % e 
Realizimit 
2019 

2018 
Realizimi 

2017 
Realizimi 

Burimet e Fondeve:  36,059,846 36,853,217 31,896,052 87% 29,502,713  27,058,456 

Granti i Qeverisë –
Buxheti 

25,560,004 25,560,004 25,275,916 99% 24,530,367 22,090,820 

Të bartura nga viti 
paraprak3 

- 917,061 801,890 87% 530,391  1,524,372 

Të hyrat vetjake4 5,103,198 5,103,198 4,699,026 92% 4,416,274  3,363,343  

Financimi nga 
Huamarrja 

271,644 32,520 26,496 81% 4,362 - 

Klauzola e Investimeve 5,125,000 5,125,000 1,025,000 20%5 - - 

Donacionet e 
brendshme  

- 80,335 43,267 54% 19,872  63,215 

Donacionet e jashtme  - 35,098 24,459 70% 1,447  16,706 

                                                      
2 Buxheti Final – buxheti i aprovuar nga Kuvendi i përshtatur më pas nga Ministria e Financave 
3 Të hyrat vetjake të komunave të pashpenzuara në vitin paraprak të bartura në vitin aktual. 
4 Pranimet e përdorura nga entiteti për financimin e aktiviteteve vetiake. 
5 Klauzola e investimeve lidhet me projektin e Financuar nga kredia për furnizim me ujë. Ky projekt ka filluar në 

tremujorin e fundit të vitit dhe për ketë arsye realizimi është vetëm 20% (pagesë në avanc sipas marrëveshjes).  
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Buxheti final në raport me atë fillestar ishte rritur për 793,371€, si rezultat i të hyrave të bartura 

nga viti paraprak dhe donacioneve, përderisa kishte zvogëlim të financimit të huamarrjes. 

Në vitin 2019, Komuna ka shpenzuar 87% të buxhetit final ose 31,896,052€, me një rënie prej 11% 

krahasuar me vitin 2018. Megjithatë, realizimi i buxhetit nëpër kategori ekonomike mbetet në nivel 

të kënaqshëm me përjashtim të Investimeve Kapitale. Më poshtë jepen shpjegimet për pozitën 

aktuale.  

Tabela 2. Shpenzimet e fondeve sipas kategorive ekonomike (në €)  

Përshkrimi 
Buxheti 
fillestar 

Buxheti 
Final 

2019 
Realizimi 

% e 
Realizimit 

2019 

2018 
Realizimi 

2017 
Realizimi 

Shpenzimet e 
fondeve sipas 

kategorive 
ekonomike: 

36,059,846 36,853,217 31,896,052 87% 29,502,713 27,058,456 

Pagat dhe Mëditjet 15,500,748 15,524,084 15,310,882 99% 15,081,908  14,514,631 

Mallrat dhe Shërbimet  4,199,994 4,346,528 4,292,052 99% 3,536,224  2,812,023 

Shërbimet komunale 622,680 623,313 622,182 100% 533,195  451,290 

Subvencionet dhe 

Transferet 

605,692 616,712 562,283 91% 609,628  659,626  

Investimet Kapitale  15,130,732 15,742,581 11,108,654 71% 9,741,758  8,620,886 

Shpjegimet rreth ndryshimeve në kategoritë buxhetore: 

 Buxheti final për paga dhe mëditje në krahasim me buxhetin fillestar ishte rritur për 

23,335.75€ Nga të hyrat vetanake të bartura janë shtuar 10,000€ dhe nga grandet e 

donatorëve 13,336€; 

 Buxheti final për mallra dhe shërbime kishte rritje në krahasim me buxhetin fillestar për 

146,554€. Fillimisht kishte reduktim të buxhetit nga fondi i huamarrjes (projekti 

Shëndetësia Kosovare) në vlerë 260,644€, pastaj rritje të hyrat vetanake në vlerë 407,198€ 

(nga të bartura 372,623€; grandet e donatorëve 21,129€ dhe nga marrëveshja e grantit 

shkollor6 13,446€); 

 Buxheti final për shërbime komunale kishte rritje për 633€, nga donacionet; 

 Buxheti final për investime kapitale në krahasim me buxhetin fillestar kishte rritje për 

611,847€. Nga të hyrat vetanake të bartura me vlerë 523,419€, grandet e donatorëve 80,335€ 

dhe nga huamarrja 8,093€. 

                                                      
6 Marrëveshja për grantin shkollor me MASHT (Huamarrja nga banka botërore  për projektin për përmirësimin e 

sistemit te arsimit ne Kosove) e datës 10.04.2018 
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1  

Çështja B1 Keqklasifikimi i shpenzimeve 

Gjetja  Bazuar në Udhëzuesin Administrativ NR. 19/2009 për planin kontabël për 

përdorim nga Organizatat Buxhetore – Kodi ekonomik nënkupton natyrën e 

shpenzimeve dhe të hyrave në regjistrin e buxhetit. 

Siç kemi cekur tek theksimi i çështjes, pagesat e bëra nga thesari sipas 

vendimeve gjyqësore në vlerë 377,201€ janë paguar dhe regjistruar në 

kategoritë e gabuara ekonomike. Këto pagesa kanë të bëjnë me:  

 Pagesat për paga jubilare dhe përcjellëse sipas marrëveshjes kolektive, në 

vlerë prej 86,012€7 të realizuara nga Investimet Kapitale dhe nga Mallrat 

dhe Shërbimet; 

 Pagesat për investime kapitale në vlerë 70,000€ të realituara nga 

subvencionet dhe transferet; dhe  

 Pagesat për mallra dhe shërbime në vlerë 221,189€ të realizuara nga 

Investimet kapitale. 

Pagesat e ekzekutuara me vendime përmbarimore/gjyqësore, kryesisht lidhen 

me obligime të cilat komuna nuk i ka kryer me kohë, ndërsa keqklasifikimi ka 

ndodhur si pasojë e mungesës së mjeteve në kategoritë përkatëse dhe Thesari 

është detyruar ti paguajë nga kategoritë tjera. 

Përveç kësaj, komuna kishte keqklasifikuar edhe shpenzimet për mallra dhe 

shërbime në vlerë 39,999€ të cilat kishin të bënin me “Marrëveshjen për 

shërbimet primare të mirëmbajtjes së hapësirave publike” të cilat ishin paguar 

dhe regjistruar si Investime Kapitale. Kjo ka ndodhur për shkak të keq 

buxhetimit të tyre me ligjin e buxhetit.  

Ndikimi  Keqklasifikimi i shpenzimeve ndikon që Pasqyrat Financiare të mos 

prezantojnë gjendjen e saktë të shpenzimeve nëpër kategoritë adekuate duke 

nënvlerësuar njërën dhe mbivlerësuar kategorinë tjetër të shpenzimeve.  

Rekomandimi B1 Kryetari i komunës duhet të sigurojë që janë ndërmarrë të gjitha veprimet e 

nevojshme në mënyrë që shpenzimet të planifikohen në ndarjet adekuate të 

buxhetit, dhe që pagesa dhe regjistrimi i shpenzimeve të bëhet në përputhje të 

plotë me kodet e përcaktuara ekonomike. Këtu duhet të përfshihen planifikimi 

i mjeteve për kompensimin e pagave jubilare dhe përcjellëse për ish punëtorët 

që nuk janë kompensuar si dhe ata që janë në prag të pensionimit, si dhe 

klasifikimi/ndarja e qartë e projekteve kapitale nga shpenzimet tjera si 

subvencionet apo mallrat dhe shërbimet.  

                                                      
7 Vlera për paga 66,112€ ishte paguar nga investime kapitale; dhe 19,900€ nga mallra dhe shërbime. 
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2.1.1 Të hyrat 

Të hyrat e realizuara nga komuna në 2019 ishin në vlerë 4,561,624€. Të hyrat kanë të bëjnë 

kryesisht me të hyrat nga tatimi në pronë, të hyrat nga lejet e ndërtimit, taksat administrative, të 

hyrat nga veprimtaritë biznesore, të hyrat nga qiraja etj. Komuna kishte performancë të mirë në 

realizimin e të hyrave megjithatë krahasuar me vitin e kaluar të hyrat kanë pësuar rënie për 4%. 

Tabela 3. Të hyrat(në €) 

Përshkrimi  
Buxheti 
Fillestar 

Buxheti 
Final 

2019 
Pranimet  

% e 
pranimeve 
2019 

2018 
Pranimet 

2017 
Pranimet 

Të hyrat vetanake 5,103,198 5,103,198 4,561,624 89% 4,240,749 3,450,803 

Të hyrat tatimore 2,679,960 2,679,960 1,789,999 67% 1,735,617 1,505,288 

Të hyrat jo tatimore 2,423,238 2,423,238 2,771,625 114% 2,505,132 1,945,515 

Përveç të hyrave të prezantuara në tabelë, komuna kishte realizuar edhe të hyra indirekte në vlerë 

prej 1,072,411€, prej tyre të hyrat nga gjykatat me vlerë 61,595€, të hyrat nga dënimet në trafik 

1,008,293€ dhe nga agjencia e pyjeve 2,523€.  
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Çështja C1 – Mangësi në përmbushjen e kërkesave ligjore 

Ligji për tatimin në pronë nr.06/L-005, neni 31, pika 6 parasheh se komuna 

merr vendim në lidhje me ankesën e dorëzuar brenda gjashtëdhjetë (60) ditëve 

nga pranimi i ankesës. Komuna mund të zgjasë deri në tridhjetë (30) ditë 

kalendarike, afatin për shqyrtimin e ankesës së dorëzuar, me një vendim të 

arsyetuar. Po ashtu, neni 15, pika 2 e të njëjtit ligj, parasheh se veprimtaritë 

inspektuese kryhen çdo vit për të paktën njëzet përqind (20%) të të gjitha 

objekteve brenda territorit të Komunës. 

 Komuna për vitin 2019 kishte në total 299 ankesa lidhur me faturat, 

çertifikatat dhe korrigjimet, prej të cilave 42 janë refuzuar nga komuna 

pjesa tjetër është aprovuar në favor të tatimpaguesve. Gjatë testimit të 4 

ankesave kemi vërejtur se ato ishin shqyrtuar me një vonesë prej 2 deri 6 

muaj. 

 Komuna për vitin 2019 na ka ofruar një listë me 52,018 objekte që janë bazë 

për veprimtaritë inspektuese prej tyre është dashtë të realizoj inspektimin 

të paktën për 10,404 objekte. Bazuar në raportin e punës të datës 22.01.2020, 

gjatë vitit 2019 janë inspektuar 11,181 objekte, mirëpo në shënimet e ofruara 

nga sistemi protax, kemi gjetur që vetëm 6,332 objekte janë verifikuara. 

 Gjithashtu UA për mbledhjen dhe regjistrimin e informatave mbi pronën 

dhe tatimpaguesin nr.03/2011, neni 5, pika 8, parasheh që dosjet e 

tatimpaguesve të përmbajnë edhe fotografitë e objekteve, nga 78 mostra të 

testuara për tatimpagues është vërejtur se mungonin fotografitë.  

Sipas pohimeve të zyrës së tatimit në pronë vonesat në shqyrtimin e ankesave 

kanë ndodhur pasi që komisioni i ankesave është formuar me 16.05.2019, dhe 

kanë pas probleme me pajisje dhe mungesë të automjeteve për teren. Po ashtu 

stafi i caktuar ka qenë i angazhuar edhe me punë tjera. Ndërsa shkaku i 

mangësive në verifikim të pronave, ka të bëj me faktin se gjatë verifikimit në 

teren një pjesë e ekipeve, duke menduar se aty ku nuk ka pasur ndryshim, nuk 

është e nevojshme të bëhet ndërhyrja, nuk e kanë bërë përshkrimin në data-

bazën e programit (protax) për objektet të cilat nuk kanë pasur ndryshim.  

Ndikimi  Mos përmbushja e kërkesave ligjore sipas afateve ndikon në mos azhurnimin e 

informatave në kohë për vlerësimin e duhur të pronave në bazën e të dhënave 

të tatimit në pronë. Mangësitë në dokumentimin e inspektimit të objekteve 

mund të ndikojë në performancë jo të mirë të Komunës, duke pas parasysh 

numrin e madh të ankesave rrjedhimisht edhe ndikim në humbjen financiare 

për komunën. 

                                                      
8 Nga auditimi i 7 rasteve/tatimpagues të cilët kanë nga 1-39 prona, nga totali i 82 pronave, 35 s’kanë dëshmi/foto. 
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Rekomandimi C1 Kryetari i Komunës duhet të siguroj që Zyra e Tatimit në Pronë shqyrton 

ankesat brenda afatit të caktuar, si dhe puna në teren me rastin e inspektimit të 

pronave të jetë i dokumentuar në sistemin Protax, dhe dosjet të jenë të 

kompletuara me ortofoto. 

1 - Mangësi në shënimet e sistemit Protax Çështja A

Gjetja  Sipas Ligjit për tatimin në pronë nr.06/L-005, neni 3 parashihen përkufizime të 

ndara për pronë industriale dhe pronë komerciale. Rregullorja e brendshme 

për tatimin në pronën e paluajtshme, e vitit 2019, përcakton bazat tatimore 

sipas zonave, normën e tatimit 0.20% për njësitë komerciale të objekteve, dhe 

0.16% për njësitë industriale. 

 Gjatë testimit të mostrave për 13 raste/objekte industriale janë vërejtur 

gabime në përllogaritje të bazës9 dhe normës tatimore10, duke i konsideruar 

si objekte komerciale. Kjo ka ndikuar që këta tatimpagues të ngarkohen më 

tepër me tatim në total prej 829€.  

Kjo ka ndodhur si pasojë e gabimeve gjatë migrimit të shënimeve në 

PROTAX2. Pas identifikimit të këtyre rasteve gjatë auditimit, Udhëheqësi i 

Tatimit në Pronë është zotuar se kanë filluar me nxjerrjen e listave për të 

gjitha rastet duke i përmirësuar një nga një në mënyrë manuale. 

Neni 23, pika 14, i Ligjit të lartë cekur, parasheh se pagesat e bëra për shlyerjen 

e detyrimeve tatimore shpërndahen proporcionalisht për të përmbushur 

detyrimet tatimore që burojnë nga njësitë e ndryshme të objektit/parcelës.  

 Ne kemi vërejtur gabime tek shpërndarja e pagesave në 8 raste, ku për 

objekte joaktive sistemi ka shpërndarë pagesat duke u shënuar si 

parapagim. Sipas zyrtarëve të tatimit në pronë shpërndarja bëhet në 

mënyrë proporcionale për të gjitha pronat e tatimpaguesit, dhe se ky 

rregull i shpërndarjes duhet të ndryshohet për shkak të pronave jo aktive. 

Për këtë zyra e tatimit në pronë (në Komunë) është udhëzuar nga 

departamenti i tatimit në pronë (në MF) që të intervenojnë në këto raste 

manualisht, pra të përmirësohen deri sa të zgjidhet kjo çështje në nivel 

qendror. 

                                                      
9 Në sistem te kjo kategori ka marrë gabimisht përcaktimin e bazës tatimore në 720€ për metër katror në vend se të 

merrej  342€ për metër katror. 
10 Kur është bërë kalkulimi i faturave për vitin 2019 është kalkuluar gabim norma tatimore 0.20% në vend të 0.16% 
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Ndikimi  Mangësitë e identifikuara në bazën e të dhënave për tatim në pronë/protax 2, 

që kanë rezultuar në kalkulimin jo të drejtë të tatimit si dhe shpërndarjes së 

pagesave, ndikojnë që vlerësimet e bazës dhe normës tatimore të mos jenë 

korrekte, dhe mund të ndikojë që komuna të përballet me ankesa të shumta 

pronarët/tatimpaguesit. 

Rekomandimi A1 Kryetari i Komunës duhet të siguroj që Zyra e Tatimit në Pronë ka zbatuar një 

plan të detajuar për të eliminuar dobësitë e identifikuara. Vendosja e kontrollit, 

ri verifikimi, anketimi i pronave do të mundësonte eliminimin e dobësive në 

regjistrin e pronave dhe kalkulimin e drejt të tatimit në pronë.  

2.1.2 Pagat dhe mëditjet 

Buxheti final për pagat dhe mëditjet është 15,524,084€. Numri i të punësuarve sipas buxhetit ishte 

2,393 ndërsa në fund të vitit numri i tyre ishte 2,463 (ku janë të përfshirë edhe 58 asambleistë). 

Kemi testuar 45 mostra për teste substanciale si dhe 14 mostra për testim të pajtueshmërisë. 

 

Çështja B2 – Listat e pagave jo të sakta 

Gjetja  Rregulla financiare Nr. 01-2013/MF neni 33 parasheh që Organizata Buxhetore 

duhet të siguroj që të gjithë personat në marrëdhënie pune të paguhen përmes 

listës së pagave. Si dhe neni 12.1 i ligjit nr. 06/l -133 ndarjet buxhetore për vitin 

2019, përcakton se “Asnjë OB nuk mund të tejkalojë numrin e të punësuarve në 

nivel të nënprogramit, të paraqitur në tabelën 4.1 të bashkëngjitur në Ligj.  

 Numri aktual i punëtorëve sipas listës së pagave (Payroll) të muajit dhjetor 

ishte 2,405, duke tejkaluar kështu për 12, numrin e punonjësve sipas ligjit të 

buxhetit 2019. Përveç kësaj  në PFV 2019 nuk ishte shpalosur saktë numri i 

të punësuarve aktual, pasi që janë paraqitur 24 punonjës më pak.  

 Gjithashtu numri i të punësuarve jashtë listës së pagave, në PFV, nuk ishte 

shpalosur saktë. Kjo pasi që nuk ishin paraqitur 11 punonjës të angazhuar 

si mësimdhënës. Mësimdhënësit e angazhuar jashtë listës së pagave, 

komuna nuk ka arritur ti kompensojë duke ju mbetur borxh 32,274€. Kjo ka 

ndodhur për shkak se komuna ka shtuar disa paralele më shumë se plani 

për regjistrimin e nxënësve në klasat e 10-ta për vitin shkollor 2019/2020, 

dhe nga mungesa e mësimdhënëseve lehona, pasi që afër 80℅ të 

mësimdhënësve janë të gjinisë femërore. 
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Ndikimi  Mos përfshirja e punëtoreve të cilët kanë marrëdhënie pune të lidhur me 

kontrata të rregullta në listën e pagave,  ndikon që komuna të jetë objekt i 

padive nga të punësuarit për kompensim të pagave dhe të krijohen edhe 

shpenzime shtesë për procedura gjyqësore dhe të përmbarimit. Shpalosja jo e 

saktë e informatave në PFV shkakton informim jo të drejtë të shfrytëzuesve të 

pasqyrave. 

Rekomandimi B2 Kryetari duhet të sigurohet që para shtimit të numrit të paraleleve të sigurohet 

se ka në dispozicion buxhet të mjaftueshëm, dhe për çdo pozitë të jetë siguruar 

se ka mjete buxhetore të mjaftueshme të aprovuara dhe ka vende të lira për 

përfshirje në listën e pagave. Në PFV duhet të shpalosen informatat e sakta në 

lidhje me numrin e të gjithë punëtorëve, përfshirë edhe ata jashtë listës së 

pagave.  

Çështja B3 – Mangësi në angazhimin e stafit me marrëveshje për shërbime të veçanta (MSHV) 

Gjetja  Neni 12 i Ligjit Nr. 03/L-149 për Shërbimin Civil përcakton se emërimet me 

afat të caktuar për një periudhë më të shkurtër se gjashtë muaj duhet të bëhen 

në bazë të kontratave të quajtura “Marrëveshje për shërbime të veçanta” 

(MSHV) për të cilat zbatohet një procedurë e thjeshtësuar e rekrutimit. 

Komuna gjatë vitit 2019 kishte të angazhuar me MSHV 125 punonjës (prej tyre 

37 ishin nga viti paraprak), përderisa 48 prej tyre ju kishte vazhduar kontrata 

edhe për gjashtë muaj tjerë me kërkesë nga drejtoritë përkatëse ku ishin të 

angazhuar. Këto angazhime ishin kryesisht për pozita të rregullta/zakonshme 

të punës11 (jo specifike). Një dukuri e tillë sipas menaxherit të personalit ka 

ndodhur për shkak të nevojës për angazhimin e stafit për realizimin e 

objektivave shtesë të komunës.  

Ndikimi  Mbulimi/vazhdimi i pozitave të rregullta të punës me MSHV ndikon/kufizon 

konkurrencën e lirë dhe ka ndikim në performancë të dobët të stafit dhe rrit 

pasigurinë nëse në pozitat e tilla është angazhuar stafi adekuat. 

Rekomandimi B3 Kryetari, duhet të siguroj se angazhimi me MSHV bëhet vetëm për punë 

specifike dhe kontratat nuk zgjasin më shumë se afati i paraparë ligjor. Po 

ashtu, nevojat për pozitat të rregullta duhet të adresohen në Ministrinë e 

Financave gjatë planifikimit buxhetor. 

 

                                                      
11 Zyrtar Financiar; Zyrtar juridik; Zyrtar tatimi në pronë etj. 
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2.1.3 Mallrat dhe shërbimet  

Buxheti final për mallra dhe shërbime (përfshirë shpenzimet për shërbime komunale) në vitin 2019 

ishte 4,969,841€, prej tyre ishin shpenzuar 4,914,234€. Ato kanë të bëjnë kryesisht me furnizime për 

zyrë, shpenzimet e derivateve dhe lëndët tjera për ngrohje, shpenzimet komunale, mirëmbajtje të 

objekteve, shpenzime kontraktuese tjera, etj.  Kemi testuar 47 mostra për teste substanciale në 

vlerë 990,546€ si dhe 9 mostra për teste të pajtueshmërisë. 

 

Çështja B4 - Anashkalim i procedurave të prokurimit  

Gjetja  Sipas Rregullës financiare Nr.01/2013 shpenzimet për të cilat nuk ka nevojë të 

zhvillohen procedura të prokurimit janë: Pagat, Shpenzimet e paguara me para 

e imët, Avancat për udhëtime zyrtare, shërbimet komunale, Subvencionet dhe 

Transferet, dhe Transaksionet ndër departamentale”. 

Nga testimi i pagesave të vitit 2019 ne kemi vërejtur se Komuna e Ferizajt, në 

vitin 2018 kishte nënshkruar dy ‘’Marrëveshje bashkëpunimi dhe 

bashkëfinancimi’’ me Caritas Kosova, pa zhvilluar procedura të prokurimit. 

Këto marrëveshje janë lidhur për 5 vite dhe kanë të bëjnë me:  

 “Funksionimin e kopshtit të fëmijëve Engjëjt si dhe funksionalizimin e dy 

kopshteve të reja”, me kosto të përgjithshme vjetor prej 376,400€, ku 

komuna për çdo vit do të financojë nga 270,000€. 

 “Funksionalizimi i qendrës sociale për komunitetet Rom, Ashkali dhe 

Egjiptias në Dubravë”, me kosto të përgjithshme vjetore prej 89,158€, ku 

komuna për çdo vit do të financojë nga 77,608€.  

Përveç nënshkrimit të marrëveshjeve pa procedura të prokurimit, raportimi 

për zbatimin e tyre ishte i mangët duke qenë se me rastin e pagesave nuk janë 

bërë raporte të ndara për dy marrëveshjet, por janë ofruar raporte të 

përbashkëta. Kjo e bën më të vështirë monitorimin e zbatimit të marrëveshjeve. 

Kjo ka ndodhur si vazhdim i praktikave të mëhershme, pasi bashkëpunimi i 

mëhershëm i komunës me Caritas Kosovën është vlerësuar si i suksesshëm. 

Ndikimi  Mos aplikimi i procedurave të prokurimit, ndikon në zvogëlimin e 

transparencës për shpenzimin e parasë publike. Derisa mungesa e raporteve të 

ndara dhe të detajuara e zvogëlon sigurinë në lidhje me zbatimin e 

marrëveshjeve. 

Rekomandimi B4 Kryetari i Komunës duhet te sigurojë se do të shqyrtojë bazën ligjore të 

marrëveshjeve në fjalë dhe se për çdo shpenzim për të cilin sipas rregullave 

kërkohen procedura të prokurimit, do të veprohet konform dispozitave të 

Ligjit mbi Prokurimin Publik dhe LMFPP-së. 
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2.1.4 Subvencionet dhe transfere 

Buxheti final për subvencione dhe transfere ishte 616,712€, prej tyre në 2019 ishin shpenzuar 

562,283€. Subvencionet ndahen për entitete publike dhe jopublike dhe kryesisht janë shpenzuar 

për të përkrahur sektorin e bujqësisë, kulturës, shëndetësisë, sportit dhe aktivitete tjera në kuadër 

të Komunës. Kemi testuar 6 mostra për teste substanciale në vlerë 106,050€ si dhe 12 mostra për 

teste të pajtueshmërisë. 

2 – Dobësi në Menaxhimin e Subvencioneve Çështja A

Gjetja  Rregullorja e brendshme për ndarjen e subvencioneve, neni 4 përcakton se 

kërkesa për subvencionim duhet ti drejtohet kryetarit të komunës përmes zyrës 

pritëse, duhet të jetë e kompletuar me dokumentacion mbështetës, si çertifikata 

e regjistrimit, arsyetimi i kërkesës me prova të qarta dhe bindëse, si dhe numri 

i llogarisë bankare të entitetit publik. Parimisht aprovimi i kërkesave për 

subvencionim duhet të bëhet sipas shumave të projekteve të paraqitura nga 

personat fizik apo juridik pasi që ato ti kenë plotësuar kriteret paraprakisht të 

përcaktuara. 

 Në dy raste komuna kishte aprovuar kërkesat për subvencionim në shuma 

më të larta se sa kërkesa e parashtruar. Vendimi për subvencionim nga 

kryetari si dhe kontrata mes drejtorisë së kulturës rinisë dhe sportit dhe KF 

Ferizajt ishte në vlerë prej 10,000€, përkundër që me kërkesën për 

subvencionim nga KF Ferizaj është kërkuar shuma për implementim të 

projektit prej 7,000€. Gjithashtu raporti mbi shpenzimin e mjeteve 

buxhetore nuk ka dëshmi të mjaftueshme për mbulimin e shpenzimeve 

dhe;  

 Gjithashtu komuna kishte subvencionuar projektin e ‘’17 shkurtit - Dita e 

Pavarësisë së Kosovës‘’ në vlerë prej 6,000€, bazuar në kërkesën (datë 

24.01.2019), që kishte të bashkangjitur projektin me një kosto prej 5,065€, 

përderisa ishte bërë edhe një kërkesë për obligimet shtesë të paraqitura në 

shumë prej 1,212€ e datës së njëjtë mirëpo kërkesa nuk i është bashkangjitë 

kërkesës kryesore përmes formës formale për kërkesë. Sipas pohimeve të 

zyrtarëve nuk kishte kërkesa të reja sa i përket shtimit të mjeteve për 

subvencionim. 

Po ashtu sipas nenit 13 përcaktohen kriteret që duhet të plotësohen për të qenë 

përfitues i ndihmës materiale dhe parashihet që përfituesit të sjellin dëshmi të 

shpenzimeve mjekësore dhe shpenzimeve tjera si dhe dëshmia për dëmet e 

shkaktuara nga fatkeqësitë elementare. 
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 Komuna ka subvencionuar përfituesit individual në bazë të kërkesave për 

mjete financiare “ndihmë për trajtim mjekësor” mirëpo ne kemi 

identifikuar se komuna e Ferizajt në tetë (8) raste, në vlerë 6,390 € nuk 

kishte pranuar raporte kthyese për mjetet e dhëna. Sipas zyrtarëve 

kompetent për subvencionimin e individëve për trajtim mjekësor nuk 

kishin praktikuar asnjëherë të kërkonin raporte kthyese. 

Ndikimi  Aprovimi i subvencioneve përtej shumave të kërkuara, mund të kufizojë 

komunën në subvencionimin e personave fizik apo juridik të tjerë të cilët kanë 

nevojë dhe bëjnë kërkesa për subvencione. Mungesa e raporteve kthyese për 

mënyrën e shpenzimit të mjeteve e zvogëlon sigurinë se mjetet janë shpenzuar 

për qëllimin e caktuar. 

Rekomandimi A2 Kryetari duhet të sigurojë që nuk do të aprovohen subvencione përtej shumave 

të kërkuara, si dhe për çdo shpenzim të subvencioneve të sigurohen raportet 

kthyese për të siguruar se mjetet janë shpenzuar në pajtim me qëllimin e 

subvencionit. 

2.1.5 Investimet kapitale 

Buxheti final për investime kapitale në 2019 ishte 15,742,581€, prej tyre ishin shpenzuar 

11,108,654€. Ato kanë të bëjnë me shpenzimet e realizuara për shtrimin e rrugëve lokale, 

kanalizime, shpronësime, kryesisht për investimet/kontratat e pa realizuara të viteve paraprake. 

Kemi testuar 10512 mostra për teste substanciale në vlerë 5,334,022€ si dhe 7 mostra për teste të 

pajtueshmërisë.  

 

Çështja B5 – Dobësi në proceset e prokurimit 

Gjetja  Sipas RrUOPP neni 20.10 “Specifikat Teknike për kontratat e punës duhet të 

përcaktojnë në mënyrë të saktë natyrën dhe karakteristikat e performancës të 

punëve të kërkuara. Specifikat Teknike duhet të përfshijnë, si pjesë 

substanciale të vetën, një projekt ekzekutues”. 

 Në pesë projekte për punë, komuna nuk kishte hartuar projektin 

ekzekutues, por i kishte zhvilluar procedurat e prokurimit vetëm në bazë të 

paramasës dhe parallogarisë.  

Po ashtu, neni 8.6 i RrUOPP përcakton që “Nëse aktiviteti i prokurimit nuk 

ishte përfshirë në planifikimin final të prokurimit, në rast të autoritetit publik 

ose ndërmarrjes publike, një kopje e formularit do të dërgohet nga Zyrtari 

Kryesor Administrativ te Agjencioni Qendror i Prokurimit (AQP) të paktën 5 

ditë para autorizimit nga Zyrtari Autorizues të Zyrtarit të Prokurimit për të 

iniciuar aktivitetin e prokurimit”. 

                                                      
12 54 mostra substanciale dhe 51 mostra me rrezik specifik. 
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Në tri raste, kontratat e nënshkruara nuk ishin përfshirë në planifikimin e 

prokurimit, dhe vetëm për njërin nga to komuna e kishte njoftuar AQP-në 

brenda 5 ditëve para inicimit të prokurimit siç kërkohet. 

Shkaku i dobësive të ndodhura në proceset e prokurimit janë kryesisht 

neglizhenca dhe ndërrimet e shumta të stafit në departamentin e prokurimit. 

Ndikimi  Dobësitë e identifikuara në proceset e prokurimit, mungesa e projekteve 

ekzekutuese, mos njoftimi me kohë në AQP për kontrata jashtë planifikimit 

ndikojnë në menaxhimin jo të mirë të projekteve, po ashtu edhe vonesave në 

realizim të tyre. 

Rekomandimi B5 Kryetari duhet të sigurojë se për të gjitha aktivitetet e prokurimit që kanë të 

bëjnë me punë, të mos iniciohen procedurat pa u siguruar specifika të qarta 

sipas projektit ekzekutues të cilat do të ndikonin në eliminimin e vonesave dhe 

të kostove shtesë eventuale. Po ashtu në rastet kur aktivitetet nuk janë të 

planifikuara, duhet të njoftohen me kohë organet kompetente, konform 

rregullave të aplikueshme. 

Çështja B6 - Nënshkrimi i kontratave pa mbulueshmëri të mjaftueshme financiare 

E gjetura  Sipas Ligjit Nr. 06/L -133 mbi ndarjet buxhetore për buxhetin e Republikёs sё 

Kosovёs pёr vitin 2019, Neni 12 pika 6, “Nënshkrimi i kontratave për projekte 

kapitale shumëvjeçare bëhet nga organizatat buxhetore vetëm në rast se 

shpenzimet e tilla janë të parapara në ligjin e buxhetit për vitin fiskal 2019 dhe 

për dy (2) vitet në vijim”. Ne kemi gjetur se Komuna ka nënshkruar kontrata 

me vlera që i tejaklojnë parashikimet buxhetore me Ligjin e buxhetit. Këto 

kontrata kanë të bëjnë me projektet në vijim: 

 Projekti “Infrastruktura nëntokësore dhe asfaltimi i rrugicave të mbetura në 

qytet”; vlera e parashikuar në Ligjin për ndarjet buxhetore (për tri vite) 

ishte 830,000€, ndërsa janë nënshkruar dy kontrata: për LOT-1 vlerë 

987,279€ dhe Lot 2 vlerë 677,530€. Periudha e ekzkekutimit të këtyre 

kontratave është brenda 24 muaj. 

 Projekti “Ndërtimi i trotuarit në rrugën kryesore të fshatit dhe rrugëve të 

mbetura në fshatin Komogllavë”; vlera e parashikuar ishte 290,000€ ndërsa 

kontrata ishte nënshkruar me vlerë 759,636€. 

 Projekti “Hartimi i projektit Pallati i Kulturës-Qendra Multifunksionale’’,  

vlera e parashikuar ishte 18,477€ ndërsa kontrata ishte nënshkruar me vlerë 

45,400€. 

 Projekti “Riparimi dhe mirëmbajtja e kanalizimeve dhe ujësjellësve”; vlera 

e parashikuar ishte 730,000€ ndërsa kontrata ishte nënshkruar me vlerë 

750,000€. 



ZYRA KOMBËTARE E AUDITIMIT - NACIONALNA KANCELARIJA REVIZIJE -NATIONAL AUDIT OFFICE 

 20 

Ndikimi  Nënshkrimi i kontratave në mungesë të fondeve të mjaftueshme të planifikuara 

për realizimin e tyre, shkakton vështirësi dhe vonesa në realizimin e 

kontratave, dhe rritje të obligimeve të papaguara. Rrjedhimisht krijohen 

implikime/ngarkesë financiare për buxhetin e viteve pasuese. 

Rekomandimi B6 Kryetari duhet të siguroj që asnjë kontratë e nënshkruar të mos e tejkalojë 

vlerën e projektit të parashikuar me ligjin e buxhetit. 

Çështja B7 - Gabime në përpilimin e kontratave dhe tejkalim i tyre 

Gjetja  Neni 38 i LPP-së dhe neni 56.10 i RrUOPP-së përcaktojnë se sasitë e 

parashikuara, të specifikuara në dosjen e tenderit janë sasi indikative dhe 

mospërputhja e lejuar tek kontratat kornizë nuk mund të jetë më e lartë se 

plus/minus 30%. Nëse urdhërblerjet tejkalojnë sasinë totale indikative 

(përfshirë + tridhjetë përqind (30%), pa marrë parasysh datën origjinale të 

skadimit të Kontratës Publike Kornizë, kontrata do të ndërpritet automatikisht. 

Përmes testimit të pagesave ne kemi identifikuar tri kontrata të cilat kishin 

gabime në përpilimin e tyre, tek pjesa e çmimit pasi edhe pse ishin kontrata 

kornizë, ato lidheshin me vlerë të parashikuar për muaj e jo në bazë të sasive 

indikative të kontratës. Gjetjet janë si në vijim: 

 Kontrata publike kornizë për ”Rregullimin dhe zgjerimin e rrjetit të 

ndriçimit publik të komunës së Ferizajt” datë 12.04.2018 ku sipas nenit 4 

“Çmimi total i kontraktuar për një muaj 34,224€ me kohëzgjatje prej 36 

muajve duke respektuar çmimin për njësi të paraqitura në ofertën 

financiare të kontraktuesit me operatorin ekonomik përderisa sasitë në 

ofertë janë indikative dhe vlera totale e tyre është 34,224€. Si sqarim se kjo 

kontratë nuk është në rregull, e përmendim faktin se në kuadër të 

pozicioneve tek specifikat teknike hyn edhe dekorimi i qytetit për vitin e ri 

që nuk ka logjikë të bëhet 36 herë brenda 3 viteve. Sipas organit 

mbikëqyrës për këtë kontratë janë kryer punë dhe pagesa me vlerë totale 

1,001,151€. Bazuar në këtë, dhe nëse kontrata konsiderohet si ‘’kontratë 

kornizë’’ i bie që ka tejkalim për 956,659€. Tejkalim i vlerës së kontratës 

është vërejtur edhe te kontrata paraprake për “Riparimin dhe zgjerimi i 

rrjetit të ndriçimit publik në territorin e Komunës së Ferizajt” e datës 

14.03.2016 me çmim të parashikuar të shërbimeve 18,531€ për muaj 

(18,531.45*24 muaj=444,754.80€). Sipas mbikqyrësit të kontratës punë të 

kryera për këtë kontratë ishin 3,094,492€. Pra ka tejkalim për 2,649,737€. 

Në mungesë të mjeteve pagesa për këtë projekt në vlerë 169,654€ është 

kryer nga një projekt tjetër.  

 Komuna kishte lidhur kontratë publike kornizë “Mirëmbajtja e rrugëve 

me zhavor-Ferizaj” me datë 09.08.2018, ku neni 4 i kontratës përcakton 

çmimin “Vlera e parashikuar e kësaj kontrate kornizë është 235,000€ për 
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një kohëzgjatje prej 24 muaj, duke respektuar çmimet për njësi të 

paraqitura në Ofertën Financiare të kontraktuesit. Mirëpo vlera e ofertës 

së kontraktuesit në total ishte 169,000€, si dhe 

 Kontrata publike kornizë Lot 1 ”Riparimi i rrugëve me asfalt” datë 

11.09.2018, neni 4 përcakton çmimin vlera e parashikuar 250,000€ për një 

kohëzgjatje prej 24 muaj, duke respektuar çmimet për njësi të paraqitura 

në Ofertën Financiare. Mirëpo vlera e ofertës së kontraktuesit në total ishte 

109,616€;  

Përveç gabimeve në kontrata, gjatë testimit të pagesave për këto kontrata, në 

lëndë mungonin: kërkesa nga menaxheri/njësia kërkuese për fillimin e 

punëve, vendimi për menaxherin e kontratës, plani për menaxhimin e 

kontratës, dhe raporti nga menaxheri i kontratës për kryerjen e punëve.  

Kësi lloj kontrata kishte edhe në vitet paraprake, ndërsa ne nuk kemi marrë një 

sqarim të arsyeshëm nga ana e zyrtarëve komunal në lidhje me shkaqet e 

nënshkrimit të këtyre kontratave në ketë formë, dhe menaxhimin e dobët të 

këtyre kontratave. 

Ndikimi  Lidhja e kontratave të paqarta/konfuze, dhe menaxhimi i dobët i kontratave 

mund të ndikojë në tejkalimin e vlerës së kontratave, dhe në mos realizimin e 

duhur të projekteve. Njëherit kjo formë e lidhjes së kontratave është në 

kundërshim me llojet e përcaktuara të kontratave sipas LPP-së dhe mungesa e 

raporteve të detajuara për realizimin e kontratave mund të shpie në kryerjen e 

pagesave pa u siguruar se punët janë kryer konform specifikave të kërkuara. 

Rekomandimi B7 Kryetari duhet të sigurojë se të gjitha kontratat publike kornizë të përpilohen 

në pajtim me kërkesat e RrUOPP dhe LPP, në mënyrë që çmimi i kontratës 

kornizë të jetë çmimi total i vlerës indikative sipas ofertës financiare fituese. Po 

ashtu për secilën kontratë me vlerë të mesme dhe të madhe duhet të caktohen 

menaxherët e kontratave të cilët përmes raporteve periodike dhe përmbledhëse 

sigurojnë se kontratat realizohen sipas kushteve të kontraktuara dhe me 

cilësinë e duhur. Në rastet kur ka tejkalim të vlerave të kontratave, ato duhet të 

ndërpriten. 
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Çështja B8 - Pagesa të projekteve nga buxheti i projekteve tjera 

Gjetja  Ligji i buxhetit nr.06/L -133, neni 16 pika 9 përcakton se “Ndryshimet në 

shumat e alokuara për projektet ekzistuese apo zëvendësimin e projekteve 

kapitale të komunave, të prezantuara në tabelën 4.2, dhe projektet nga fondet e 

bartura nga vitet paraprake si dhe të regjistruara në SIMFK duhet të aprovohen 

paraprakisht nga Kuvendi Komunal”.  

Ne kemi identifikuar se komuna ka ekzekutuar pagesa duke mos siguruar 

paraprakisht aprovimin e Kuvendit Komunal për ri destinim të mjeteve. Kjo 

është vërejtur tek projektet në vijim: 

 Pagesa në vlerë 169,654€ për “Riparimin dhe zgjerimin e rrjetit të ndriçimit 

publik në territorin e komunës së Ferizajt” është realizuar nga kodi i 

projektit “Asfaltimi i rrugicave në qytet” dhe pagesa në vlerë 59,935€ është 

realizuar nga kodi i projektit “Ndërtimi i ambulantës në Nerodime”. 

 Pagesa në vlerë 20,488€, për “Ndërtimin e bazamentit të Bustit dhe 

rregullimi i kompleksit të dëshmorit të kombit në fshatin Softaj, Ferizaj” 

është realizuar nga kodi i projektit ‘’Asfaltimi me katër korsi i Rrugës Cen 

Dugolli dhe Reçakut”  

 Pagesa në vlerë 75,000€ për “Riparimin e rrjetit të kanalizimit fekal dhe 

rrjetit të ujësjellësit në Komunën e Ferizajt” është realizuar nga kodi i 

projektit për “Ndërtimin e qendrës për thirrje emergjente”, dhe pagesa në 

vlerë 20,272€ është realizuar nga kodi i projektit për “Asfaltimin me katër 

korsi i Rrugës Cen Dugolli dhe Reçakut”. 

 Pagesa me vlerë 11,770€ për “Përkrahjen e fermerëve me mekanizëm 

bujqësor” është paguar nga kodi i projektit për “Ndërtimi i infrastrukturës 

për mbrojtjen e kulturave bujqësore nga breshëri”. 

Gjithashtu pagesat nga projekte tjera kishin ndodhur edhe gjatë ekzekutimit të 

pagesave nga thesari në bazë të, nenit 39.2 dhe vendimeve përmbarimore. 

 Pagesa e kryer nga Thesari, për “Furnizim me libra për bibliotekën e qytetit 

Sadik Tafarshiku, Ferizaj” në vlerë 64,353€ është realizuar nga kodi i 

projektit "Përkrahja e fermerëve me destinim zhvillimin e bujqësisë". 

Këto kanë ndodhur për shkak të mungesës së mjeteve buxhetore, të shkaktuara 

nga hyrja në obligime pa mjete të mjaftueshme, si dhe nga pagesat e realizuara 

nga thesari (marrja e buxhetit nga projektet që kanë mjete të lira). 
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Ndikimi  Shfrytëzimi i fondeve pa aprovimin paraprak të Kuvendit Komunal për ri 

destinim të mjeteve, pagesat e ekzekutuara me nenin 39.2 dhe pagesat me 

vendimet e gjykatave shpërfaqin kontrollet e dobëta në planifikim dhe realizim 

duke rrezikuar/ndikuar në mos realizimin e projekteve të parapara sipas 

planit për projektet kapitale. 

Rekomandimi B8 Kryetari, fillimisht duhet të siguroj që në planifikim përfshihen të gjitha 

projektet, për të cilat ekzistojnë mundësitë reale të realizohen dhe të ndahet 

buxhet i mjaftueshëm për ekzekutimin e tyre. Nëse paraqitet nevoja për ri 

destinim të mjeteve, duhet të sigurohet aprovimi paraprak i Kuvendit 

Komunal. 

2.1.6 Çështjet e përbashkëta për mallrat dhe shërbimet, si dhe investimet 

kapitale 

Në vijim janë çështjet e përbashkëta që kanë të bëjnë me mallrat dhe shërbimet, si dhe investimet 

kapitale:  

Çështja B9 – Mangësi në menaxhimin e kontratave 

Gjetja  Neni 61.4 i RrUOPP kërkon që “Pasi të jetë nënshkruar kontrata nga të dy 

palët, Zyrtari përgjegjës i Prokurimit do ta informojë Zyrtarin Kryesor 

Administrativ dhe pastaj ZKA me shkrim do ta emërojë një Menaxher të 

Projektit përgjegjës për menaxhimin (mbikëqyrjen) e kontratës specifike dhe 

për ta informuar Zyrtarin përgjegjës të Prokurimit. 

 Në dhjetë13 raste ZKA nuk kishte emëruar menaxher të kontratave 

rrjedhimisht nuk kishte as plan për menaxhimin e kontratave, pasi komuna 

kishte praktikuar emërimet e mbikëqyrësve të projektit (specifikohej në 

kushtet e veçanta të kontratës, jo me vendim të veçantë, pa e specifikuar se 

cilat janë detyrat dhe përgjegjësitë e tyre), i cili me rastin e kryerjes së 

punëve/shërbimeve apo kontratës, nuk përgatitë raport dhe as nuk mbante 

kartelë (financiare) për atë kontratë. 

Komuna së fundmi kishte ndërmarrë disa hapa në këtë drejtim, pasi ka filluar 

së emëruari menaxherët e kontratave.  

Ndikimi  Mos bartja e përgjegjësive te menaxheri i projektit dhe mos azhurnimi i planit 

për menaxhimin e kontratave pamundëson pasqyrimin e gjendjes reale të 

realizimit të kontratës. 

                                                      
13 Prej tyre 4 raste në Investime Kapitale dhe 6 raste Mallra dhe Shërbime 
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Rekomandimi B9 Kryetari duhet të siguroj që për çdo kontratë me vlerë të mesme dhe të madhe 

do të emërohen menaxherët e kontratave dhe do të hartohen planet për 

menaxhimin e tyre. Këto plane duhet të monitorohen në baza të rregullta dhe 

për progresin në zbatimin e kontratave të raportohet tek kryetari dhe tek zyra e 

prokurimit në baza të rregullta kohore një apo tre mujore. 

Çështja B10 - Vonesat në pagesat e faturave   

Gjetja  Rregulla financiare Nr. 01/2013/MF neni 41 përcakton që “Organizata 

buxhetore duhet që çdo faturë të vlefshme për pagimin e mallrave dhe 

shërbimeve të pranuara ta paguaj brenda 30 ditësh kalendarike nga data e 

pranimit të faturës”  

Nga testimet tona kemi evidentuar dhjetë (10) raste te Mallrat dhe Shërbimet 

me vlerë të përbashkët prej 158,618€ si dhe 14 raste te Investimet Kapitale me 

vlerë të përbashkët prej 959,695€, ku kishte vonesa në pagimin e faturave, 

përtej afateve të përcaktuara ligjore. Vonesat ishin prej një deri në shtatë muaj, 

të shkaktuara kryesisht nga mungesa e mjeteve buxhetore. 

Ndikimi  Vonesat në realizimin e pagesave rrisin rrezikun që në periudhat e ardhshme 

komuna të ballafaqohet me konteste gjyqësore apo veprime përmbarimore të 

cilat njëherit mund të rezultojnë me obligime shtesë të cilat e rëndojnë buxhetin 

e komunës. 

Rekomandimi B10 Kryetari duhet të sigurojë funksionimin efikas të kontrolleve financiare për 

kryerjen e pagesave brenda afatit të paraparë ligjorë sa i përket realizimit të 

pagesave sipas rregullave në fuqi.  
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3 - Shpenzimet e larta për procedurat përmbarimore  Çështja A

Gjetja  Neni 39 i LMFPP përcakton ZKF-në e organizatës buxhetore përgjegjës për të 

siguruar që çdo faturë e vlefshme dhe kërkesë për pagim për mallrat dhe 

shërbimet e furnizuara dhe/ose punët e realizuara për organizatën buxhetore 

të paguhen brenda 30 ditëve kalendarike pas pranimit të faturës ose kërkesës 

për pagim nga organizata përkatëse buxhetore.  

Pagesat e realizuara nga thesari me vendime gjyqësore/përmbarimore, gjatë 

vitit 2019 ishin 4,635,124€ prej tyre, sipas shënimeve të pranuara nga ZKF, 

shpenzimet përmbarimore janë 245,182€. Megjithatë ne kemi testuar 6014 

mostra prej këtyre pagesave me vlerë prej 1,810,129€ dhe kemi identifikuar se 

borxhi kryesor ishte 1,738,539€ dhe shpenzime për procedurat përmbarimore 

ishin 71,590€. Këto pagesa kishin të bëjnë me pagesat e dala nga marrëveshja 

kolektive për pagesat e tri pagave përcjellëse dhe pagave jubilare, si dhe 

vonesat në pagesën e faturave ndaj operatorëve ekonomik si shkak i mungesës 

së mjeteve buxhetore (pagesat përfshinin edhe borxhet/faturat e viteve 2010, 

2012).  

Ndikimi  Situata e krijuar me pagesat që realizohen nga Thesari pas vendime 

gjyqësore/përmbarimore ndikon direkt në rritjen e kostos për komunën, si dhe  

rrezikon realizimin e projekteve të parapara për vitin aktual. 

Rekomandimi A3 Kryetari duhet të sigurojë që obligimet (të viteve paraprake të papaguara) të 

planifikohen/buxhetohen dhe paguhen brenda afateve kohore të parapara 

ligjore me qëllim që mos të dëmtohet buxheti i komunës me kosto shtesë të 

përmbarimit.  

 

                                                      
14 51 mostra tek Investimet kapitale me vlerë 1,770,229€; 8 mostra tek Mallrat dhe Shërbimet në vlerë 19,900€ dhe 1 

mostër nga Subvencionet me vlerë 20,000€. 
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2.2 Pasuritë kapitale dhe jokapitale 

Vlera e pasurive kapitale, e paraqitur në PFV-të e vitit 2019 është 205,850,414€, derisa për pasuritë 

jo kapitale nuk ishin shpalosur informata në PFV (në tre vitet e fundit nuk kishte shpalosje për 

këto pasuri). Kemi testuar 105 mostra për teste substanciale në vlerë 4,624,553€. 

Çështja B11 – Mangësi në menaxhimin e pasurive 

Gjetja  Rregullorja MF-nr.02/2013 për menaxhimin e pasurisë jo financiare në 

organizatat buxhetore, përcakton qartë rregullat dhe procedurat për 

menaxhimin e pasurive dhe stoqeve.  

Nga testimet e auditimit janë evidentuar mangësitë në vijim: 

 Komuna nuk kishte aprovuar rregullore apo procedurë të brendshme për 

evidencën, ruajtjen dhe tjetërsimin e pasurisë jo financiare ashtu siç 

kërkohet me rregullën financiare, në mungesë të saj janë paraqitë edhe disa 

dobësi15 që i kemi identifikuar gjatë ekzaminimit fizik të  pasurive: 

 Komuna nuk kishte formuar komisionet për inventarizim dhe vlerësim të 

pasurive, siç parashihet me rregullore, dhe nuk kishte arritë të hartojë 

raportin e përgjithshëm për inventarizim të pasurisë jo financiare në kohën 

e përshtatshme - para përgatitjes së pasqyrave financiare vjetore. 

 29 pagesa të kryera për pasuri, me vlerë 2,283,002€ nuk ishin regjistruar në 

regjistrin e SIMFK-së duke nënvlerësuar vlerën e pasurisë, të shpalosur në 

PFV. Gjithashtu 17 pagesa të realizuara nga Thesari sipas vendimeve 

përmbarimore, që kishin të bënin kryesisht me shpronësime dhe investime 

tjera kapitale, nuk ishin evidentuar në regjistrat e pasurisë. Vlera e tyre 

ishte 872,370€. 

 Nuk ishte aplikuar sistemi e-pasuria për regjistrim të pasurisë jo kapitale, 

për pasojë pasuria nën 1,000€ nuk është shpalosur në PFV në tri vitet e 

fundit, dhe nuk posedon barkode. As menaxhimi i stoqeve nuk ishte sipas 

kërkesave ligjore, në mungesë të depos qendrore për pranim të mallit.  

                                                      

 15 Një rast, gjatë pranimit të mallit (dollap me dy dyer) ishte pranuar mall i ndryshëm nga ai i kërkuari/faturuari, 

dy nga dollapet e pranuara ishin të një lloji tjetër (pa dyer); Për një pasuri e cila figuronte në regjistrat e SIMFK-së, 

nxemje me naft zyrtari i pasurisë nuk ishte në gjendje të identifikonte lokacionin se ku gjendej fizikisht kjo pasuri 

andaj ne nuk japim siguri për ekzistencën fizike të saj. - Gjithashtu një karrige stomatologjike e cila figuronte në 

regjistrat e SIMFK së e cila ishte e shkatërruar dhe e evidentuar në raportin e inventarizimit 2018 nuk ishte fshirë 

nga regjistrat e SIMFK-së. 
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Shkak për mos regjistrimin e pasurive në SIMFK, sipas zyrtarit të pasurisë janë 

mos sjellja e lëndëve për regjistrim nga zyra e financave, ndërsa gjetjet tjera si 

inventarizimi, mos funksionalizimi i sistemit të E-Pasurisë, depos dhe formimi 

i komisioneve në fund vit ishin kryesisht për shkak të vëmendjes së 

pamjaftueshme ndaj kësaj fushe nga ana e stafit menaxhues. 

Ndikimi  Dobësitë e identifikuara në menaxhimin e pasurisë, kanë ndikuar në 

nënvlerësimin e pasurive në PFV. Po ashtu menaxhimi jo i mirë mund të ketë 

ndikim në tjetërsimin apo humbjen e pasurive me të cilat është e ngarkuar 

komuna. 

Rekomandimi B11 Kryetari duhet të sigurojë se të gjitha pasuritë e komunës janë regjistruar në 

regjistra dhe janë shpalosur në PFV, në pajtim me kërkesat ligjore. Sistemi e-

pasuria duhet të funksionalizohet, dhe të krijohet një depo për pranimin e 

mallrave, për të mundësuar menaxhim dhe kontroll më të mirë të pasurive. 

Njëherit komisionet për inventarizim dhe vlerësim të pasurive duhet të 

formohen dhe funksionojnë sipas kërkesave për të mundësuar azhurnimin e 

regjistrave kontabël të pasurive përpara përgatitjes së pasqyrave financiare. 

2.3 Të arkëtueshmet 

Në PFV e vitit 2019, komuna ka shpalosur llogari të arkëtueshme në vlerë 9,764,000€. Kjo vlerë 

përbëhet nga; tatimi në pronë 7,901,264€, taksa e bizneseve 794,501€, qiraja 37,183€, leje ndërtimore 

1,028,222€ dhe çerdhja 2,830€.  

 

Çështja B12 – Shpalosje jo e saktë e Llogarive të Arkëtueshme (LLA) në PFV 

Gjetja  Rregullorja nr. 01/2017 Për Raportim Vjetor Financiar neni 16 i obligon 

organizatat buxhetore që mbledhin të hyra që të mbajnë regjistra të të hyrave të 

mbledhura dhe shumave të faturuara e të pa arkëtuara. Të arkëtueshmet 

shpalosen në raportin vjetor financiar në tabelën përkatëse sipas llojit të 

hyrave”. 

Gjatë auditimit kemi vërejtur se shpalosjet e LLA ishin nënvlerësuar dhe pas 

sygjerimeve tona ZKF i kishte korrigjuar PFV (me datë 24.02.2020) duke bërë 

që LLA të rriten për 768,45816€. Megjithatë këto shpalosje nuk janë të sakta, për 

shkak se LLA nga lejet e ndërtimit janë mbivlerësuar për 270,244€ si rezultat i 

përfshirjes edhe borxheve të vitit 2020, ndërsa LLA/Qiraja është nënvlerësuar 

për 241,300€, duke mos përfshirë në regjistra disa nga borxhet e viteve 

paraprake.  

                                                      
16 LLA/Leje ndërtimi-ishin paraqitë gabim 263,523€, janë korrigjuar me 1,028,222€ 
LLA/Çerdhja-ishin paraqitë gabim 3,060€, janë korrigjuar me 2,830€ 
LLA/Qiraja-ishin paraqitë gabim 35,907€, janë korrigjuar me 37,183€ 
LLA/Taksa-biznesi ishin paraqitë gabim 791,786€, janë korrigjuar me 794,501€ 
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Shkak i këtyre dobësive është se komuna nuk ka një data-bazë ku mbahen 

shënime të strukturuara të LLA, dhe nuk ka një komunikim të mirëfilltë në mes 

drejtorisë së financave, ZKF dhe drejtorive që mbledhin të hyra. Sa ishim në 

auditim drejtoria e urbanizmit na ka ofruar evidenca vetëm për borxhet 2019, 

ndërsa për vitin 2018, 2017 janë evidentuar pas kërkesës sonë pasi të njëjtat nuk 

janë shpalos më herët, andaj kanë rrjedh gabime. Ndërsa borxhet e qirasë, ishin 

nënvlerësuar pasi që borxhet e vjetra (të mbajtura veçmas në Excel) nuk ishin 

paraqit fare në PFV. 

Ndikimi  Mungesa e shënimeve të sakta dhe të strukturuara në lidhje me LLA, ndikojnë 

në pasqyrimin jo të vërtetë të gjendjes reale të këtyre llogarive dhe në 

shpalosjen jo të saktë të tyre në PFV. Kjo po ashtu mund të ndikoj në humbjen e 

të dhënave dhe humbjen e të drejtës së arkëtimit të tyre. 

Rekomandimi B12 Kryetari në bashkëpunim me ZKF-në duhet të siguroj nga drejtoritë përkatëse, 

evidencë të saktë të LLA duke raportuar në baza të rregullta për gjendjen e 

tyre. Të përgatit një plan veprimi për arkëtimin e tyre duke ndjekur procedura 

ligjore, me këshillim nga zyra e avokatit të komunës për veprimet ligjore. Këto 

llogari të arkëtueshme duhet të përcillen nëpër vite me një kujdes të veçantë. 

4 – Rritja e vlerës së Llogarive të Arkëtueshme  Çështja A

Rregullorja 01/2017 për raportim vjetor financiar nga organizata buxhetore, 

neni 16 përcakton se të arkëtueshmet shpalosen në raportin vjetor financiar në 

tabelën përkatëse sipas llojit të të hyrave.  

Ne kemi identifikuar se komuna nuk kishte menaxhim efektiv në mbledhjen 

dhe raportimin e llogarive të arkëtueshme, pasi që vazhdon rritja e tyre nëpër 

vite. Nga viti paraprak ato janë rritur për 1,460,078€. Komuna nuk kishte 

aplikuar procedura dhe nuk ndërmarrë ndonjë veprim konkret për 

mbledhjen/realizimin je  llogarive të arkëtueshme. 

Rritja më e madhe është ndikuar nga LLA/lejet ndërtimore të cilat nuk ishin 

paraqitë fare në tre vitet e fundit në PFV. Këtë vit janë shpalos 1,028,222€17. 

Gjithashtu rritja e LLA/Tatimi në pronë  nga viti paraprak ishte 382,78418€. Kjo 

rritje ishte e ndikuar edhe nga borxhet e ndërmarrjeve shoqërore të 

menaxhuara/privatizuara nga Agjencia Kosovare e Privatizimit (AKP). Këto 

borxhe janë përafërsisht 1,201,747€. Problemet në inkasimin/rritjen e këtyre 

borxheve paraqiten pasi AKP për ndërmarrjet e privatizuara sipas ligjit të 

AKP-së, e paguan vetëm borxhin bazë e jo kamatën e ndëshkimin sipas ligjit 

për tatim në pronë. Derisa rritja dhe menaxhimi jo i mirë i llogarive tjera të 

arkëtueshme ka ndodhur për shkak të neglizhencës së zyrtarëve përgjegjës. 

                                                      
17 Edhe kjo shifër përmban gabime në shpalosje, shih çështjen B12 
18 LLA/Tatimi në pronë për vitin 2019 në PFV ishin shpalosë 7,901,264€. 
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Ndikimi  Rritja e LLA nëpër vite, dhe mos marrja e veprimeve për inkasim të tyre, 

ndikon në përkeqësimin e performancës së inkasimit të këtyre llogarive dhe 

nga ana tjetër ndikohet trendi negativ i rritjes vit pas viti duke rrezikuar 

arkëtimin e tyre. 

Rekomandimi A4 Kryetari duhet të siguroj procedura të qarta për inkasimin e LLA, gjithashtu 

duhet të siguroj veprime adekuate për një zgjidhje të përbashkët me AKP-në 

lidhur me obligimet për ndërmarrjet shoqërore të cilat janë në menaxhimin e 

tyre dhe që çështja e pagesës së borxheve të vjetra të ish-ndërmarrjeve 

shoqërore të gjejë një formë të përshtatshme të realizimit të tyre. 

5 – Mangësi në menaxhimin e llogarive të arkëtueshme  Çështja A

Gjetja  Gjatë auditimit të llogarive të arkëtueshme kemi hasur në dobësi të shumta, 

dhe LLogari të arkëtueshme të cilat nuk janë përfshi në evidencat e LLA të 

shpalosura në PFV. Dobësitë janë paraqitur në vijim: 

Aneks kontrata për shfrytëzimin e pronës komunale vend parkimi në rrugët 

“Dëshmorët e Kombit” dhe “Ahmet Kaçiku” e datës 02.09.2008, pika II 

parasheh që mjetet e inkasuara prej vend parkingut publik të qytetit për çdo 

muaj të dorëzohen në xhirollogarinë e Komunës, në shumën prej 3,000€. Kjo 

kontratë nuk i ka parapa obligimet që mund të rrjedhin në rast të mos kryerjes 

së pagesës mujore. 

 Mostra e testuar19 në vlerë 208,560€ nuk ishte pjesë e llogarive të 

arkëtueshme të shpalosura në PFV. Kjo me arsyetimin se me datë 03.02.2017 

komuna ka marr vendim për faljen e borxhit, mirëpo për vlefshmërinë e 

këtij vendimi Ministria e Administrimit  të Pushtetit Lokal (14.02.2017) 

kishte rekomanduar që “për zbatimin e këtij vendimi duhet të ceket baza 

ligjore dhe të sillet përsëri me shqyrtim të vlerësimit të ligjshmërisë”, gjë e 

cila nuk kishte ndodhur.  

Vendimi për shkëputje të kontratës për pronën që gjendet në rrugën 

“Dëshmorët e Kombit” e datës 13.04.2017, pika II. parasheh që të kryhet pagesa 

e borxhit ndaj komunës vullnetarisht deri në muajin prill në vlerë 15,331€, në të 

kundërtën avokati publik i komunës do të ngris padi për kompensim ndaj 

pronarit të qiramarrësit.  

 Komuna nuk kishte marr veprime konkrete për inkasimin e borxhit. Kjo 

pronë i është dhënë në shfrytëzim me ankand publik të datës 27.08.2018 një 

qiradhënësi tjetër.  

                                                      
19 Mostrat e marra nga shënimet e brendshme të komunës. 
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Komuna kishte dërguar vërejtje datë 25.11.2019 për biznesin “Telekomi i 

Kosovës”, duke potencuar se “është vërejtja e fundit, dhe se obligimi me vlerë 

1,936€ duhet të përmbyllet në afat prej 5 ditë nga dita e pranimit të vërejtjes, në 

të kundërtën menjëherë pas kësaj date komisioni për prona publike do të filloj 

procedurat për anulimin e kontratës në mënyrë të njëanshme dhe lirimin e 

pronës. 

Komuna përkundër që nuk ka marr masa për lirimin e pronës dhe ndjekjen e 

procedurave ligjore për inkasimin e borxhit, kishte edhe paqartësi në lidhje me 

vlerën e këtij borxhi, pasi që sipas evidencave të komunës paraqitet një borxh 

prej 1,127€, në kartelë financiare 2,219€, ndërsa në vërejtje 1,936€. 

Shkaqet për dobësitë e paraqitura në menaxhimin e LLA janë kontrollet e 

dobëta, mungesa e kompetencës, neglizhenca në punë, mos marrja me 

seriozitet e kësaj kategorie të shpalosjeve, përderisa sipas komunës evidencat 

mbahen në Excel dhe nuk janë të sakta sepse janë punuar nga praktikantët. 

Ndikimi  Kontrollet e dobëta të identifikuara në menaxhimin e LLA njëherit mos 

veprimi për inkasim të LLA të vjetra e sjellin komunën në vështirësi nga viti në 

vit. Mos paraqitja e plotë e llogarive ndikon në nënvlerësimin e LLA në PFV, 

njëherit ka ndikim në humbjen financiare të komunës me humbjen e gjurmëve 

për borxhet e viteve paraprake. 

Rekomandimi A5 Kryetari duhet të siguroj mekanizma për të vërtetuar historinë e borxheve, për 

të konfirmuar se nuk janë bërë përshtatje të parregullta apo lëshime. Po ashtu 

të rishikoj vendimin/raportin për faljen/kompenzimin e borxhit. Borxhet nga 

pronat publike në pronësi të komunës duhet të përcillen me përpikëri, njëherit 

për inkasimin e tyre duhet aplikuar të gjitha veprimet ligjore. 
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2.4 Detyrimet  

2.4.1 Detyrimet e papaguara  

Pasqyra e detyrimeve të papaguara ndaj furnitorëve në fund të vitit 2019, ishte 4,419,538€. Këto 

detyrime janë bartur për t’u paguar në vitin 2020. Krahasuar me vitin 2018 detyrimet e papaguara 

janë rritur për 1,295,398€.  

 

6 – Mangësi në prezantimin dhe afatin e pagesës së obligimeve Çështja A

Gjetja  Rregullorja MF nr.01/2017 për raportim financiar nga organizatat buxhetore, 

neni 17, pika 3, parasheh se organizatat buxhetore raportojnë të gjitha 

detyrimet (faturat) të krijuara deri me 31 dhjetor të vitit raportues. 

 Detyrimet/faturat e papaguara nuk ishin shpalosur saktë në PFV 2019, 

duke mbivlerësuar/nënvlerësuar për 3,160,90020€ detyrimet mbi (>)30 ditë; 

dhe nën (<)30 ditë. 

 Në 2 nga 37 mostra të testuara nga lista e obligimeve, nuk ishin paraqitur 

drejtë. Fatura me vlerë 21,690, është paguar 15,381€ ndërsa pjesa e borxhit 

nuk është paraqitur si obligim duke e nënvlerësuar për 6,309€, si dhe  

fatura me vlerë 4,550€ e paguar, ka figuruar në regjistrin e obligimeve. 

Shkaku i gabimeve/mos raportimit të saktë në PFV ka rrjedhë si pasojë e 

pakujdesisë së zyrtarëve përgjegjës, ndërsa vonesat në pagesa ishin kryesisht si 

shkak i mungesës së buxhetit. 

Ndikimi  Mos pagesa në kohë e obligimeve mund të rezultojë me ndëshkime/kosto 

shtesë ndaj komunës pasi kryesisht këto borxhe po merren përmes 

përmbaruesit, po ashtu ndikon në moszbatimin e projekteve aktuale, ndërsa 

raportimi i mangët i obligimeve ndikon në saktësinë e pasqyrave financiare. 

Rekomandimi A6 Kryetari duhet të siguroj se obligimet e mbetura në fund vit të raportohen saktë 

në PFV dhe të gjitha informatat për faturat e papaguara dorëzohen me kohë te 

ZKF. Me rastin e kryerjes së pagesave, përparësi duhet tu ipet faturave sipas 

kohës së pranimit, pra fillimisht të paguhen obligimet mbi 30 ditë pastaj 

obligimet tjera.  

2.4.2 Detyrimet kontigjente  

Pasqyra e detyrimeve kontigjente në fund të vitit 2019, ishte 8,141,889€  që kryesisht kanë të bëjnë 

me kompensim dëmi dhe paga jubilare. Krahasuar me vitin paraprak, këto detyrime kanë shënuar 

                                                      
20 Detyrimeve të papaguara mbi dhe nën 30 ditë, ju kishin ndërru vendet. Janë paraqitë < 30 ditë 3,790,219.28€ dhe >30 

ditë 629,319.26. Realisht është dashtë të jetë e kundërta.  
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një rritje për 3,483,553€. Kjo rritje e vazhdueshme e detyrimeve mund ta sjell komunën në 

vështirësi financiare. 

2.4.3 Detyrimet kontraktuale 

Përkundër kërkesave tona të vazhdueshme ne nuk kemi marrë ndonjë informatë nga komuna në 

lidhje me vlerën e detyrimeve kontraktuale.  

2.5 Funksioni i auditimit të brendshëm  

Njësia e Auditimit të Brendshëm (NjAB) operon me tre anëtarë të stafit - Drejtori i NjAB dhe dy 

auditor. NjAB kishte planifikuar dhe realizuar gjashtë auditime, si dhe një me kërkesë të veçantë 

për periudhën audituese 2019, përderisa kishte dhënë 27 rekomandime, prej tyre 11 janë zbatuar, 

11 nuk janë zbatuar dhe 5 janë në proces. 

 

Çështja C2- Mos funksionim i Komitetit të Auditimit  

Gjetja  Neni 8 i UA MF- NR. 01/2019 për themelimin dhe funksionimin e komitetit të 

auditimit në subjektin e sektorit publik si dhe vendimi 01 Nr. 461/18 i datës 

26.09.2018 për formimin e komitetit të auditimit të brendshëm (KAB) të 

komunës parasheh që takimet e komitetit të auditimit të mbahen së paku katër 

herë në vit dhe ftohen nga kryesuesi.  

Për vitin 2019 KAB nuk kishte mbajtur asnjë takim/mbledhje duke 

pamundësuar ndihmën për ZKA në përmirësimin e sistemit të kontrollit të 

brendshëm, shqyrtimin e raporteve dhe dhënien e mbështetjes NJAB.   

Sipas zyrtarëve të komunës shkaku që ka ndikuar në mos funksionimin e 

komitetit ka qenë pamundësia që komuna ti kompensojë anëtarët e Komitetit 

për takimet dhe angazhimin e tyre. 

Ndikimi  Komiteti i Auditimit jo-funksional ka ndikim në dhënien e sigurisë për 

efektivitetin e kontrolleve të brendshme të komunës, funksionimin e auditimit 

dhe pavarësinë e auditimit të brendshëm.  

Rekomandimi C2 Kryetari duhet të sigurojë funksionimin e Komitetit të Auditimit. Komiteti 

duhet të rishikojë në mënyrë kritike planet e auditimit të brendshëm për të 

konfirmuar se ato bazohen në rrezik dhe t’i ofrojë sigurinë e kërkuar 

menaxhmentit. Gjithashtu, duhet të rishikojë veprimet e ndërmarra nga 

menaxhmenti në lidhje me rekomandimet e auditimit. 
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3 Progresi në zbatimin e rekomandimeve 

Raporti ynë i auditimit për PFV-të e vitit 2018 kishte rezultuar në 25 rekomandime. Komuna kishte 

përgatitur një plan veprimi ku paraqitet mënyra se si do t’i zbatoj rekomandimet e dhëna, mirëpo 

nuk kishte dorëzuar në ZKA raportin periodik mbi zbatimin e rekomandimeve sipas kërkesave të 

dala nga rregullorja e punës për zbatimin e auditimit dhe planeve të veprimit. 

Deri në fund të auditimit tonë për vitin 2019, 6 rekomandime janë zbatuar; 2 ishin në proces të 

zbatimit; 12 nuk janë zbatuar ende, dhe 5 rekomandime konsiderohen të mbyllura. Për një 

përshkrim më të plotë të rekomandimeve dhe mënyrën se si janë trajtuar ato, shihni në Tabelën 4 

(ose Tabelën e rekomandimeve). 

Tabela 4 Përmbledhja e rekomandimeve të vitit paraprak dhe vitit 2019 

Nr
. 

Fusha e 
Auditimit 

Rekomandimet e vitit 2018 Veprimet e 
ndërmarra  

Statusi 

1 PFV Kryetari duhet të siguroj se është bërë një 
analizë për t’i përcaktuar shkaqet për 
kualifikim të opinionit, si dhe atyre për 
theksim të çështjes. Veprime specifike 
duhet të ndërmerren për t’i adresuar 
shkaqet në mënyrë sistematike për të 
eliminuar gabimet në raportimin e PVF-ve 
dhe sigurimin e dëshmive për qëllime të 
auditimit. Në ketë aspekt më pas të gjitha 
shpenzimet duhet të paguhen dhe 
evidentohen në përputhje me planin 
kontabël, bazuar në kërkesat e Ligjit të 
Buxhetit dhe LMFP. Më tutje të forcohen 
kontrollet në evidentimin e pasurisë dhe 
shpalosjet në pasqyrat financiare. 

Janë siguruar 
për auditim, 
dokumentet e 
pagesave të 
realizuara nga 
thesari në bazë 
të vendimeve 
gjyqësore/përm
barimore (disa 
nga të cilat nuk 
ishin komplete). 
Derisa çështja e 
keqklasifikimit 
nuk është 
adresuar. 

Rekomandim 
i mbyllur 

Rekomandim
et në lidhje 
me këto 
çështje janë 
dhënë në 
fushat 
përkatëse. 

 

2 Të hyrat Kryetari duhet të sigurohet që përmes 
menaxherit të tatimit në pronë të kërkojë që 
gjatë procesit të regjistrimit dhe verifikimit 
të pronave ti kushtohet kujdes jo vetëm 
regjistrimit të pronave të reja, por edhe 
ndryshimeve fizike që ndodhin në pronat 
ekzistuese në teren. Duhet të bëhet edhe 
korrigjimi i dobësive të identifikuara të cilat 
kanë të bëjnë me të dhënat e tatimpaguesve 
në sistem, në mënyrë që kalkulim i tatimit 
të jetë i saktë. 

Kjo çështje është 
zbatuar me 
programin e ri 
(Protax 2) dhe 
Ligjin e ri të 
tatimit në pronë 
(06/L-005). Me 
këtë program të 
gjitha pronat e 
një pronari 
regjistrohen me 
një numër të 
tatimpaguesit. 

Rekomandim 
i zbatuar 

3 Të hyrat Kryetari i Komunës duhet të kërkojë nga 
ZKF, drejtoritë që mbledhin të hyra që 
faturat me numër referent duhet të 

Nuk kemi 
identifikuar 
çështje të 

Rekomandim 
i zbatuar 
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përfshihet drejtoria përkatëse që 
grumbullon të hyra dhe llojin e të hyrës 
brenda organizatës buxhetore. Po ashtu, 
ZKF duhet të bëjë përcjelljen e 
vazhdueshme të procesit të regjistrimit të të 
hyrave në SIMFK nëse bëhet sipas kodit 
përkatës të të hyrave në pajtim me planin 
kontabël. 

ngjashme. 

4 Të hyrat Kryetari duhet të kërkojë nga Zyra e 
Tatimit në Pronë një plan të detajuar për të 
eliminuar dobësitë e identifikuara, dhe ta 
mbikëqyrë në baza të rregullta zbatimin e 
planit duke mundësuar eliminimin e 
dobësive të identifikuara. Vendosja e 
kontrollit, ri verifikimi, anketimi i pronave 
do të mundësonte eliminimin e dobësive në 
regjistrin e pronave dhe kalkulimin e drejt 
të tatimit në pronë.  

Është rregulluar 
me Protax 2 dhe 
Ligjin e ri të 
tatimit në 
pronë. Me 
protax 2 të 
gjitha pronat e 
një pronari janë 
të regjistruara 
me një numër të 
tatimpaguesit. 
Mirëpo akoma 
nuk janë të 
kompletuara 
dosjet e pronave 
të 
tatimpaguesve, 
pasi që në 35 
raste mungonin 
ortofotot. 

Rekomandim 
pjesërisht i 
zbatuar 

Ref: C1 

5 Të hyrat Kryetari duhet të siguroj një koordinim më 
të mirë të punëve në mes të Drejtorisë së 
Urbanizmit, Zhvillimit Ekonomik dhe 
Inspektoratit me qëllim të hartimit të një 
plan konkret për menaxhimi të pronave 
komunale. Të insistoj në marrjen e masave 
për moszbatim të kontratave apo 
harmonizimin e kontratave me gjendjen 
faktike të shfrytëzimit të hapësirave 
publike nga bizneset, në mënyrë që të 
eliminohen dobësitë e identifikuara dhe të 
rritet efikasiteti në menaxhimin e pronave 
komunale.  

Nuk janë marrë 
veprime. 

Rekomandim 
i mbylllur 
(rekomandimi 
i ri është 
dhënë në 
letërmenaxhm
ent) 

 

6 Të hyrat Kryetari duhet të sigurohet se prona 
publike e destinuar për tu dhënë në 
shfrytëzim bëhet përmes procedurës së 
ankandit publik. Gjithashtu, duhet të 
ndërmerren masa që kontratat ekzistuese 
me afat të skaduar të ndërpriten duke 
kërkuar paraprakisht shlyerjen e të gjitha 
obligimeve kontraktuale nga qiramarrësit. 

Komuna kishte 
arritur në disa 
raste të zbatoj 
procedurat, 
mirëpo akoma 
nuk është zgjidh 
problemi për 
lirimin e 

Rekomandim 
pjesërisht i 
zbatuar 

Ref:C1 
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pronave pas 
vërejtjeve. 

7 Të hyrat Kryetari duhet të kërkojë nga sektorët 
përgjegjës ti rishikojnë të gjitha kontratat në 
mënyrë që ndryshimet në rregulloren 
komunale të të hyrave vetjake të reflektojnë 
në ngarkesat e qirasë.  

Nuk kemi 
identifikuar 
çështje të 
ngjashme. 

Rekomandim 
i zbatuar 

8 Paga dhe 
Mëditje 

Kryetari të sigurohet se me rastin e 
planifikimit rishikohen, analizohen situatat 
që kërkojnë staf shtesë, dhe kërkesat për 
vende pune dhe mjete buxhetore të 
përfshihen me kohë dhe aprovohen me 
ligjin e buxhetit, në të kundërtën të 
kërkohet nga organet relevante miratimi i 
këtyre pozitave dhe fondeve. Para se të 
merret vendimi për rekrutimi duhet të 
sigurohet pagesa dhe përfshirja në listën e 
pagave. Gjithashtu, të sigurojë se obligimet 
për paga janë prezantuar saktë. 

Nuk janë 

marrë 

veprime. 

Rekomandim 
i pa zbatuar 

Ref: B2 

 

 

 

 

9 Mallra dhe 
Shërbime 

Kryetari të sigurohet se zbatohet 
ligjshmëria për aplikimin e tenderimit të 
shpenzimet që kërkojnë prokurim dhe 
monitoroj procesin e certifikimit të 
pagesave. Gjithashtu, të sigurohet se 
nënshkrimin i marrëveshjeve apo 
kontratave për blerjen e shërbimeve, 
mallrave, bëhet nga personat përgjegjës/ 
menaxheri i prokurimit. 

Nuk janë 

marrë 

veprime. 

Rekomandim 
i pa zbatuar 

Ref: B4 

10 Mallra dhe 
Shërbime 

Kryetari duhet të siguroje se kontrollet janë 
funksionale për planifikimin me kohë të 
nevojave për blerjen e mallrave dhe 
shërbimeve nga të gjitha njësitë kërkuese 
dhe të njëjtat të përfshihen në planin e 
prokurimit që përgatitet nga zyra e 
prokurimit. Atëherë kur paraqiten nevoja 
për blerje jashtë planit duhet të vendosen 
mekanizma për njoftim paraprak të 
organeve relevante sipas kërkesave ligjore. 

Nuk kemi 

identifikuar 

çështje të 

ngjashme për 
Mallra dhe 
Shërbime, 
përderisa te 
Investimet 
Kapitale kemi 
hasur në dy 
raste. 

Rekomandim 
mbyllur.  

Rekomandim 
i njëjtë është 
dhënë tek 
Investimet 
Kapitale 

Ref: B5 

11 Mallra dhe 
Shërbime 

Kryetari të sigurohet se zyrtarët kompetent 
nga njësitë kërkuese hartojnë specifikacione 
teknike të qarta dhe të kompletuara bazuar 
në nevojat reale për prokurim. Gjithashtu, 
zyra e prokurimit të forcoj kontrollet duke 
u siguruar paraprakisht se kërkesat janë të 
plota dhe në dosjen e tenderit përfshihen 
pozicione të qartësuara saktë. 

Kemi 
identifikuar 
raste kur 
specifikimet 
janë jo të qarta, 
sakta dhe 
precize. 

Rekomandim 
i mbyllur 
pjesërisht i 
zbatuar. 
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12 Mallra dhe 
Shërbime 

Kryetari duhet të sigurojë se është 
ndërmarrë një rishikim rreth dobësive të 
identifikuara, si dhe të analizojë pse nuk 
është aplikuar mbikëqyrja efektive e 
menaxhimit të kontratave. Duhet të 
sigurohet se kontrollet e vendosura, 
menaxheret e kontratave përgatitin dhe 
rishikojnë planin e kontratave sipas 
kërkesave ligjore. 

Nuk janë 

marrë 

veprime. 

Rekomandim 
i pa zbatuar 

Ref: B9 

13 Mallra dhe 
Shërbime 

Kryetari duhet t’i rishikojë nevojat reale për 
angazhim të punëtorëve me kontrata për 
shërbime të veçanta. Nevoja për staf shtesë 
për pozitat e karrierës duhet të analizohet 
dhe nëse rritja e numrit të stafit është e 
domosdoshme, kjo të inkorporohet edhe në 
planifikimet buxhetore. Barrierat eventuale 
lidhur me rritjen e stafit, duhet të 
diskutohen edhe me Ministrinë e Financave 
dhe akterët tjerë. 

Nuk janë 

marrë 

veprime. 

Rekomandim 
i pa zbatuar 

Ref: B3 

14 Subvencion
e dhe 
Transfere 

Kryetari duhet të sigurojë që kontrollet e 
vendosura për menaxhim të kontratave 
janë funksionale dhe obligimet 
kontraktuale realizohen brenda afatit 
kohorë. 

Nuk kemi 

identifikuar 

çështje të 

ngjashme. 

Rekomandim 
i zbatuar 

15 Investimet 
Kapitale 

Kryetari, fillimisht duhet të siguroj që në 
planifikim përfshin të gjitha projektet që 
ekzistojnë mundësitë reale të realizohen 
dhe të ndahet buxhet i mjaftueshëm për 
ekzekutimin e tyre. Gjithashtu, kontrollet 
duhet të jenë funksionale edhe në fazën e 
realizimit të projekteve, duke u siguruar 
paraprakisht se hyrja në obligime 
kontraktuale është përputhje me 
planifikimin e aprovuar dhe ka 
mjaftueshëm fonde të zotuara për 
realizimin e pagesave. Nëse paraqitet 
nevoja për ri destinim të mjeteve të 
sigurohet miratimi paraprak i Kuvendit 
Komunal. 

Nuk janë 

marrë 

veprime. 

Rekomandim 
i pa zbatuar 

Ref: B8 

16 Investimet 
Kapitale 

Kryetari duhet të ketë një qasje 
gjithëpërfshirëse në trajtimin e këtij 
problemi, duke vendosur mekanizma 
efektiv për respektimin konsistentë të 
rregullave të prokurimit, në lidhje me 
menaxhimin e kontratave. Gjithashtu, në 
raste se paraqitet nevoja për 
amandementim të kontratës atëherë 
aprovimet parapake duhet të sigurohen 

Nuk kemi 

identifikuar 

çështje të 

ngjashme. 

Rekomandim 
i zbatuar 
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nga personat përgjegjës bazuar në rregulla. 

17 Investimet 
Kapitale 

Kryetari të siguroj kontrolle dhe monitoroj 
zbatushmerinë e kërkesave ligjore duke 
rishikuar implementimin e ligjit të 
prokurimit. Me rastin e inicimit të 
proceduarve të prokurimit për 
kontraktimin e punëve/ndërtimit duhet të 
sigurohet paraprakisht se njësitë kërkuese 
kanë të hartuar projektin në përputhje me 
nevojat dhe kërkesat e parashikuara në rast 
të kundërt procedurat e tilla nuk duhet të 
fillojnë. 

Nuk janë 

marrë 

veprime. 

Rekomandim 
i pa zbatuar 

Ref:B5 

18 Çështjet e 
përbashkëta 
për M&Sh 
dhe IK 

Kryetari të sigurohet që të gjitha faturat 
paguhen brenda afatit ligjor dhe porositja e 
mallrave, punëve apo shërbimeve bëhet 
vetëm atëherë kur komuna paraprakisht i 
siguron fondet apo ndan mjetet buxhetore 
të mjaftueshme për pagesë.  

Nuk janë 

marrë 

veprime. 

Rekomandim 
i pa zbatuar 

Ref:B10 

19  Çështjet e 
përbashkëta 
për mallrat 
e shërbime 
dhe 
investimet 
kapitale 

Kryetari duhet t’i analizojë arsyet e 
dështimit të kontrolleve dhe të identifikojë 
faktorët që kanë shkaktuar problemet në 
realizimin e projekteve. Një ri dizajnim i 
kontrolleve efektive, në pajtueshmëri të 
plotë me ligjet dhe rregulloret, duhet të 
sigurohet dhe të monitorohet në mënyrë 
sistematike nga ana e menaxhmentit.  

Nuk kemi 

identifikuar 

çështje të 

ngjashme. 

Rekomandim 
i zbatuar 

20  Çështjet e 
përbashkëta 
për mallrat 
e shërbime 
dhe 
investimet 
kapitale 

Kryetari duhet të siguroj se për të gjitha 
shërbimet apo furnizimet që kërkohet të 
zhvillohen procedura të prokurimit, inicimi 
të fillohet në kohën të mjaftueshme dhe 
pagesat të realizohen vetëm atëherë kur 
furnizimi/ekzekutim i punëve mbështetët 
me kontratë të vlefshme.  

Nuk janë 

marrë 

veprime. 

Rekomandim 
i pa zbatuar 

Ref:B7 

21  Çështjet e 
përbashkëta 
për M&Sh 
dhe IK 

Kryetari duhet të forcoj kontrollet duke 
siguruar që para inicimit të procedurave të 
prokurimit çdo projekt kapital të ketë fonde 
të mjaftueshme për realizim, dhe para 
nënshkrimit të kontratës të rikonfimohet se 
mjetet janë në dispozicion.  

Nuk janë 

marrë 

veprime. 

Rekomandim 
i pa zbatuar 

Ref:B6 

22  Menaxhimi 
i Pasurisë  

Kryetari duhet të sigurojë se regjistrimi dhe 
menaxhimi i pasurisë të bëhet në përputhje 
me kërkesat e rregullores nr. 02/2013. Një 
komision i veçantë duhet të krijohet për të 
identifikuar boshllëqet e sistemit dhe për të 
siguruar se tërë pasuria është identifikuar 
dhe evidentuar në regjistrin e pasurisë.  

Nuk janë 

marrë 

veprime. 

Rekomandim 
i pazbatuar 

Ref:B11 

 

23  Llogarite e Kryetari të siguroj një menaxhim efektiv të Nuk janë Rekomandim 
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Arkëtueshm
e  

kontratave të qiradhënies dhe të vendos 
mekanizma efikas për realizimin e të 
hyrave në pajtim me kushtet e 
kontraktuara, përkatësisht zbatimin e 
afateve për faturimin dhe arkëtimin e 
mjeteve nga qiraja.  

marrë 

veprime. 

i pazbatuar 

Ref:B12 

24  Auditimi i 
Brendshëm 
dhe KA  

Kryetari duhet të sigurojë se funksioni i 
auditimit të brendshëm do të fuqizohet dhe 
materializohet me ofrimin e sigurisë së 
arsyeshme se kontrollet operojnë në 
mënyrë efektive dhe ashtu siç janë 
dizajnuar. Për të arritur përfitimin 
maksimal nga auditimi i brendshëm, 
Kryetari duhet të sigurojë funksionimin e 
Komitetit të Auditimit dhe maksimizimin e 
punës së Auditimit. Komiteti duhet të 
rishikojë në mënyrë kritike planet e 
auditimit të brendshëm (për të konfirmuar 
se ato bazohen në rrezik dhe t’i ofrojë 
sigurinë e kërkuar menaxhmentit) dhe 
rezultatet e auditimit të brendshëm. 
Gjithashtu, duhet të rishikojë veprimet e 
ndërmarra nga menaxhmenti në lidhje me 
rekomandimet e auditimit.  

Pjesa e rek. 
lidhur me KA 
nuk është 
zbatuar 

Rekomandim 
pjesërisht i 
zbatuar 

Ref:C2 

25  Raportimi 
menaxherial, 
llogaridhënia 
dhe 
menaxhimi i 
rrezikut  

Kryetari duhet të siguroj se është kryer një 
rishikim për të përcaktuar formën e 
raportimit financiar dhe operativ tek 
menaxhmenti i lartë. Ecuritë buxhetore, 
duke përfshirë të hyrat dhe shpenzimet, 
dhe plani i prokurimit duhet të jenë subjekt 
i raportimeve dhe rishikimeve të rregullta 
nga ana e menaxhmentit. Gjithashtu, për të 
reduktuar ndikimin e rreziqeve në nivele të 
pranueshme, organizata duhet të hartoj 
regjistrin e rreziqeve me të gjitha 
masat/veprimet e duhura për të vendosur 
nën kontroll kërcënimet e ekspozuara.  

Ndryshimi i 
formës së 
shabllonit. 

Rekomandim 
i mbyllur. 

Nr Fusha e 

auditimit 

Rekomandimet e vitit 2019  

1 Planifikimi 

dhe 

realizimi i 

buxhetit 

Kryetari i komunës duhet të sigurojë që janë ndërmarrë të gjitha veprimet e 
nevojshme në mënyrë që shpenzimet të planifikohen në ndarjet adekuate të 
buxhetit, dhe që pagesa dhe regjistrimi i shpenzimeve të bëhet në përputhje të 
plotë me kodet e përcaktuara ekonomike. Këtu duhet të përfshihen planifikimi 
i mjeteve për kompensimin e pagave jubilare dhe përcjellëse për ish punëtorët 
që nuk janë kompensuar si dhe ata që janë në prag të pensionimit, si dhe 
klasifikimi/ndarja e qartë e projekteve kapitale nga shpenzimet tjera si 
subvencionet apo mallrat dhe shërbimet. 

2 Të hyrat Kryetari i Komunës duhet të siguroj që Zyra e Tatimit në Pronë shqyrton 
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ankesat brenda afatit të caktuar, si dhe puna në teren me rastin e inspektimit të 

pronave të jetë i dokumentuar në sistemin Protax, dhe dosjet të jenë të 

kompletuara me ortofoto. 

3  Kryetari i Komunës duhet të siguroj që Zyra e Tatimit në Pronë ka zbatuar një 

plan të detajuar për të eliminuar dobësitë e identifikuara. Vendosja e kontrollit, 

ri verifikimi, anketimi i pronave do të mundësonte eliminimin e dobësive në 

regjistrin e pronave dhe kalkulimin e drejt të tatimit në pronë. 

4 Pagat dhe 
mëditjet 

Kryetari duhet të sigurohet që para shtimit të numrit të paraleleve të sigurohet 
se ka në dispozicion buxhet të mjaftueshëm, dhe për çdo pozitë të jetë siguruar 
se ka mjete buxhetore të mjaftueshme të aprovuara dhe ka vende të lira për 
përfshirje në listën e pagave. Në PFV duhet të shpalosen informatat e sakta në 
lidhje me numrin e të gjithë punëtorëve, përfshirë edhe ata jashtë listës së 
pagave. 

5  Kryetari, duhet të siguroj se angazhimi me MSHV bëhet vetëm për punë 
specifike dhe kontratat nuk zgjasin më shumë se afati i paraparë ligjor. Po 
ashtu, nevojat për pozitat të rregullta duhet të adresohen në Ministrinë e 
Financave gjatë planifikimit buxhetor. 

6 Mallrat dhe 
shërbimet 

Kryetari i Komunës duhet te sigurojë se do të shqyrtojë bazën ligjore të 
marrëveshjeve në fjalë dhe se për çdo shpenzim për të cilin sipas rregullave 
kërkohen procedura të prokurimit, do të veprohet komform dispozitave të 
Ligjit mbi Prokurimin Publik dhe LMFPP-së. 

7 Subvencion
et dhe 
Transferet 

Kryetari duhet të sigurojë që nuk do të aprovohen subvencione përtej shumave 
të kërkuara,, si dhe për çdo shpenzim të subvencioneve të sigurohen raportet 
kthyese për të siguruar se mjetet janë shpenzuar në pajtim me qëllimin e 
subvencionit. 

8 Investime 
Kapitale 

Kryetari duhet të sigurojë se për të gjitha aktivitetet e prokurimit që kanë të 
bëjnë me punë, të mos iniciohen procedurat pa u siguruar specifika të qarta 
sipas projektit ekzekutues të cilat do të ndikonin në eliminimin e vonesave dhe 
të kostove shtesë eventuale. Po ashtu në rastet kur aktivitetet nuk janë të 
planifikuara, duhet të njoftohen me kohë organet kompetente, konform 
rregullave të aplikueshme. 

9  Kryetari duhet të siguroj që asnjë kontratë e nënshkruar të e të mos e tejkalojë 
vlerën e projektit të parashikuar me ligjin e buxhetit. 

10  Kryetari duhet të sigurojë se të gjitha kontratat publike kornizë të përpilohen 
në pajtim me kërkesat e RrUOPP dhe LPP, në mënyrë që çmimi i kontratës 
kornizë të jetë çmimi total i vlerës indikative sipas ofertës financiare fituese. Po 
ashtu për secilën kontratë me vlerë të mesme dhe të madhe duhet të caktohen 
menaxherët e kontratave të cilët përmes raporteve periodike dhe përmbledhëse 
sigurojnë se kontratat realizohen sipas kushteve të kontraktuara dhe me 
cilësinë e duhur. Në rastet kur ka tejkalim të vlerave të kontratave, ato duhet të 
ndërpriten. 

11  Kryetari, fillimisht duhet të siguroj që në planifikim përfshihen të gjitha 
projektet, për të cilat ekzistojnë mundësitë reale të realizohen dhe të ndahet 
buxhet i mjaftueshëm për to. Nëse paraqitet nevoja për ri destinim të mjeteve, 
duhet të sigurohet aprovimi paraprak i Kuvendit Komunal. 
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12 Çështjet e 
përbashkëta 
për M&Sh si 
dhe IK 

Kryetari duhet të siguroj që për çdo kontratë me vlerë të mesme dhe të madhe 
do të emërohen menaxherët e kontratave dhe do të hartohen planet për 
menaxhimin e tyre. Këto plane duhet të monitorohen në baza të rregullta dhe 
për progresin në zbatimin e kontratave të raportohet tek kryetari dhe tek zyra e 
prokurimit në baza të rregullta kohore një apo tre mujore. 

13  Kryetari duhet të sigurojë funksionimin efikas të kontrolleve financiare për 
kryerjen e pagesave brenda afatit të paraparë ligjorë sa i përket realizimit të 
pagesave sipas rregullave në fuqi. 

14  Kryetari duhet të sigurojë që obligimet (të viteve paraprake të papaguara) të 
planifikohen/buxhetohen dhe paguhen brenda afateve kohore të parapara 
ligjore me qëllim që mos të dëmtohet buxheti i komunës me kosto shtesë të 
përmbarimit. 

15 Pasuritë 
Kapitale 
dhe jo 
kapitale 

Kryetari duhet të sigurojë se të gjitha pasuritë e komunës janë regjistruar në 
regjistra dhe janë shpalosur në PFV, në pajtim me kërkesat ligjore. Sistemi e-
pasuria duhet të funksionalizohet, dhe të krijohet një depo për pranimin e 
mallrave, për të mundësuar menaxhim dhe kontroll më të mirë të pasurive. 
Njëherit komisionet për inventarizim dhe vlerësim të pasurive duhet të 
formohen dhe funksionojnë sipas kërkesave për të mundësuar azhurnimin e 
regjistrave kontabël të pasurive përpara përgatitjes së pasqyrave financiare. 

16 Të 
arkëtueshm
et 

Kryetari në bashkëpunim me ZKF-në duhet të siguroj nga drejtoritë përkatëse, 
evidencë të saktë të LLA duke raportuar në baza të rregullta për gjendjen e 
tyre. Të përgatit një plan veprimi për arkëtimin e tyre duke ndjekur procedura 
ligjore, me këshillim nga zyra e avokatit të komunës për veprimet ligjore. Këto 
llogari të arkëtueshme duhet të përcillen nëpër vite me një kujdes të veçantë. 

17  Kryetari duhet të siguroj procedura të qarta për inkasimin e LLA, gjithashtu 
duhet të siguroj veprime adekuate për një zgjidhje të përbashkët me AKP-në 
lidhur me obligimet për ndërmarrjet shoqërore të cilat janë në menaxhimin e 
tyre dhe që çështja e pagesës së borxheve të vjetra të ish-ndërmarrjeve 
shoqërore të gjejë një formë të përshtatshme të realizimit të tyre. 

18  Kryetari duhet të siguroj mekanizma për të vërtetuar historinë e borxheve, për 
të konfirmuar se nuk janë bërë përshtatje të parregullta apo lëshime. Po ashtu 
të rishikoj vendimin/raportin për faljen/kompenzimin e borxhit. Borxhet nga 
pronat publike në pronësi të komunës duhet të përcillen me përpikëri, njëherit 
për inkasimin e tyre duhet aplikuar të gjitha veprimet ligjore. 

19 Detyrimet e 
papaguara 

Kryetari duhet të siguroj se obligimet e mbetura në fund vit të raportohen saktë 
në PFV dhe të gjitha informatat për faturat e papaguara dorëzohen me kohë te 
ZKF. Me rastin e kryerjes së pagesave, përparësi duhet tu ipet faturave sipas 
kohës së pranimit, pra fillimisht të paguhen obligimet mbi 30 ditë pastaj 
obligimet tjera. 

20 Funksionimi 
i Auditimit 
të 
Brendshëm 

Kryetari duhet të sigurojë funksionimin e Komitetit të Auditimit. Komiteti 
duhet të rishikojë në mënyrë kritike planet e auditimit të brendshëm për të 
konfirmuar se ato bazohen në rrezik dhe t’i ofrojë sigurinë e kërkuar 
menaxhmentit. Gjithashtu, duhet të rishikojë veprimet e ndërmarra nga 
menaxhmenti në lidhje me rekomandimet e auditimit 
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Shtojca I: Shpjegim i llojeve të ndryshme të opinioneve të 

aplikuara nga ZKA-ja 

(e shkëputur nga ISSAI 200)  

Forma e opinionit 

147. Auditori duhet të japë një opinion të pamodifikuar 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 tri 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. 

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 
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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. 

156. 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 duhen 

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; dhe 

 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: Letër e konfirmimit 

 


