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Neni  12 
DEKLARATË E PASQYRAVE FINANCIARE 
 
Për:   AHMET ISMAILI, Drejtor i Përgjithshëm i Thesarit 
 
 Nga:  AGIM ALIU, Zyrtar Kryesor Administrativ (ZKA) 
 
                          MUSA IBISHI, Zyrtar Kryesor Financiar (ZKF) 
 
Sipas mendimit tonë, pasqyrat financiare të cilat janë të bashkangjitura, përfshirë  shënimet  për vitin e 
përfunduar me 31 dhjetor 20__ janë përgatitur sipas Standardeve Ndërkombëtare të Kontabilitetit të 
Sektorit Publik të vitit 2017 “Raportimi Financiar sipas Kontabilitetit të bazuar në para të gatshme”, i 

përmbushin të gjitha obligimet raportuese që dalin nga Ligji Nr. 03/L-048 për Menaxhimin e 
Financave Publike dhe Përgjegjësitë, të plotësuar dhe ndryshuar me Ligjin nr. 03/L-221, Ligjin 
nr. 04/L-116, Ligjin nr. 04/L-194, Ligjin nr. 05/L-063 dhe Ligjin nr. 05/L-007 dhe janë të bazuara 
në shënimet financiare të mbajtura në mënyrë të duhur.  
 
Kjo deklaratë jepet në lidhje me prezantimin  e Pasqyrave Financiare të organizatës buxhetore për vitin 
që përfundon më 31 dhjetor 2021 dhe është pjese përbërëse e pasqyrave financiare.  
 
Ne besojmë dhe konfirmojmë, që:  
 

- Nuk ka pasur parregullsi lidhur me udhëheqësin apo me punëtorët, e cila ka mundur të ketë 
efekt material në pasqyrat financiare.  

 
- Informatat e dhëna dhe të prezantuara në pasqyrat financiare lidhur me burimin e fondeve dhe 

shpenzimin e tyre të lidhura me Buxhetin e konsoliduar të Kosovës  janë të plota dhe të sakta.  
 

- Informatat në lidhje me grumbullimin e të hyrave janë të sakta. 
 

- Nuk ka tjera llogari bankare të Buxhetit të Republikës së Kosovës përveç llogarive bankare të 
specifikuara në pasqyrat financiare dhe ky specifikim është i plotë dhe i saktë si në datën 31 
dhjetor 2021.  

 
- Nuk ka pasur shkelje të kërkesave të autoriteteve rregullatore të cilat kanë mundur të kenë efekt 

material në pasqyrat financiare.  
 

- Nuk ka ndonjë ankesë (ligjore) në proces e cila mund të ketë efekt material në pasqyrat 
financiare 

 
- Të gjitha detyrimet, si ato aktuale ashtu edhe kontingjente, dhe të gjitha garancitë që u kemi 

dhënë palëve të treta janë regjistruar dhe/ose janë shpalosur në mënyrën e duhur. 
 

- Të gjitha huatë e pranuara janë regjistruar dhe/ose janë shpalosur, sipas legjislacionit në fuqi  
 

- Nuk ka pasur asnjë transaksion pas përfundimit të periudhës i cili do të kërkonte korrigjim ose 
shpalosje në pasqyrat financiare apo në shënimet e tyre.  
 

Sipas mendimit tonë, pasqyrat financiare që janë të bashkangjitura paraqesin një prezantim të vërtetë 
dhe të paanshëm të financave dhe transaksioneve financiare për vitin e përfunduar me 31 dhjetor 2021  
të institucionit Komuna Ferizaj. 
 
Data:  __ / __ / _____        Datë: __ / __ / _____ 
 
_________________       _________________ 
(Nënshkrimi i ZKA)                    (Nënshkrimi i ZKF) 
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Neni  13 
Pasqyra e pranimeve dhe pagesave në para të gatshme  
 

Pasqyra e pranimeve dhe pagesave të parave të gatshme për Komuana Ferizaj
Për vitin e përfunduar më 31 dhjetor 

2021 2020 2019

Llogaria e vetme 

e Thesarit

Llogaria e 

vetme e 

Thesarit

Llogaria e 

vetme e 

Thesarit

BKK BKK BKK

Shënim  '000  '000  '000

BURIMET E FONDEVE -PRANIMET

28,616.37              28,653.86        25,275.92           

4,681.54                4,109.20          5,500.91             

Të hyrat nga AKP

84.41                     77.54               67.73                  

 Financimet nga huamarrja 79.48                     174.70             26.50                  

Klauzola e investimeve 1,779.34                2,320.57          1,025.00             

Gjithsej 35,241.14              35,335.88        31,896.05           

SHFRYTEZIMI I FONDEVE - PAGESAT

Operacionet

Paga dhe shtesa 2 17,568.10              15,866.60        15,310.88           

Mallra dhe shërbime 3 5,099.81                6,003.80          4,292.05             

Shpenzime komunale 4 699.32                   624.69             622.18                

23,367.23              22,495.09        20,225.12           

Transferet 

Transfere dhe subvencione 5 1,101.03                767.14             562.28                

Shpenzime  kapitale 

Prona, ndërtesa dhe pajisje 6 10,772.88              12,073.65        11,108.65           

Pagesa tjera 7

Gjithsej 35,241.14              35,335.88        31,896.04           

Granti qeveritar

Të hyrat vetanake

Të hyrat e dedikuara

Grantet e përcaktuara të donatorëve

Pranimet tjera 

Fondi zhvillimor në mirëbesim

 
 
Shënim: Pagesat nga palët e treta prezantohen në shënimin 13 në përputhje me SNKPS 2017, efektive nga 1 janari 2019. 
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Neni  14 
Raporti i ekzekutimit te buxhetit 
 

2021 2020 2019

Realizimi Buxheti final Buxheti fillestar Varianca Realizimi Realizimi 

A B C D=B-A E F

Shënime € '000 € '000 € '000 € '000 € '000 € '000

HYRJA E PARASË SË GATSHME

8 2,510.64               2,768.58           2,768.58                   258                                   1,369             1,790         

Të hyrat jo tatimore 9 2,677.60               1,676.05           1,676.05                   (1,002)                               1,712             2,772         

10 -                                        

Grantet e përcaktuara të donatorëve 11 64.94                    (65)                                    80                  74              

Tjera 12 -                                        

Gjithsej Pranimet 5,253.17               4,444.63           4,444.63                   (809)                                  3,161             4,635         

DALJA E PARASË SË GATSHME

2 17,568.10             17,570.97         15,805.93                 3                                       15,866.60      15,311       

Mallra dhe shërbime 3 5,099.81               5,135.17           5,050.00                   35                                     6,003.80        4,292         

Shpenzime komunale 4 699.32                  700.31              699.68                      1                                       624.69           622            

Transfere dhe subvencione 5 1,101.03               1,110.36           715.50                      9                                       767.14           562            

Shpenzime kapitale 6 10,772.88             11,872.18         11,113.38                 1,099                                12,073.65      11,109       

Rezerva 360.22              824.01                      360                                   

Tjerat 7 -                                        

Gjithsej  pagesat 35,241.14             36,749.21         34,208.51                 1,508                                35,336           31,896       

Pasqyra e krahasimit të shumave buxhetore dhe aktuale për Komuna Ferizaj

Për vitin e përfunduar me 31 dhjetor 20___

Të hyrat tatimore

Të hyrat e dedikuara

Paga dhe shtesa
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Neni  15 
Shënimet shpjeguese për pasqyrat financiare  
 
 
Shënimi 1 

 
1. Politikat kontabël 
 
Pasqyrat Financiare për vitin e përfunduar me 31 dhjetor 2021 janë përgatitur sipas Standardeve 
Ndërkombëtare të Kontabilitetit të Sektorit Publik të vitit 2017 “Raportimi Financiar sipas 
Kontabilitetit të bazuar në para të gatshme”, i përmbushin të gjitha obligimet raportuese që dalin 

nga Ligji Nr. 03/L-048 për Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë, të plotësuar 
dhe ndryshuar me Ligjin nr. 03/L-221, Ligjin nr. 04/L-116,Ligjin nr. 04/L-194,Ligjin nr. 
05/L-063 dhe Ligjin nr. 05/L-007. 

 
 
 
1.1 Informata për organizatën buxhetore (aktivitetet, legjislacioni, etj) 

 
Entitet i sektorit publik Komuna Ferizaj ka përgatitur Pasqyrat Financiare në harmoni me 
kërkesat e Ligji Nr. 03/L-048 për Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë, të 
plotësuar dhe ndryshuar me Ligjin nr. 03/L-221, Ligjin nr. 04/L-116,Ligjin nr. 04/L-
194,Ligjin nr. 05/L-063 dhe Ligjin nr. 05/L-007. 
 
Sipas LMFPP të gjitha transaksionet me fonde brenda Fondit të Konsoliduar të Republikës 
se Kosovës  behën përmes Llogarisë se Vetme te Thesarit. 
 
Misioni : Komuna e Ferizajt është njësi themelore territoriale 

administrative e Republikës së Kosovës në të cilën qytetarët e saj realizojnë të drejtat e tyre 

në pajtim me kushtetutën dhe ligjet e aplikuara . Në bazë të kësaj, komuna është e obliguar 

dhe përgjegjëse për realizimin e kërkesave të qytetarëve në të gjitha fushat në mënyrë që të 

ndërtoj dhe ngrisë mirëqenien e tyre, duke ofruar shërbime efikase, si dhe investime në 

infrastrukturën e përgjithshme. Përmes Kuvendit si organ legjislativ, miraton një sërë 

vendimesh për rregullimin e infrastrukturës si të asaj ligjore ( miratimit të rregulloreve etj.), 

ashtu edhe asaj ekonomike e sociale. Përmes Kryetarit të Komunës, përkujdeset për 

realizimin e të gjitha vendimeve të marrura nga të gjitha lëmitë, grumbullon taksat dhe 

ngarkesat administrative nga qytetarët për të financuar më pas projektet që janë në të mirën 

e përgjithshme. 

 



 

Faqe 6 nga 40 

 

Qëllimi :Rritje e efikasitetit,përgjegjshmërisë, transparencës, respektim i standardeve ligjore e 

procedurale në shërbimet administrative. 

Programi i qeverisjes lokale do të fokusohet në mënyrë të veçantë, që të ofroj qytetarëve shërbime 

administrative të nivelit evropian si dhe në avancimin e mëtejmë të përdorimit të teknologjisë 

informative, nëpërmjet procesit të digjitalizimit të të gjitha shërbimeve administrative, në të gjitha 

fushat. 

 Administrata synon të siguroj të gjitha shërbimet administrative efikase 

përmes Kuvendit dhe Kryetarit të Komunës në funksion të mirëqenies së qytetarit të Komunës sonë. 

Kryetari i Komunës menaxhon buxhetin e Komunës të miratuar nga Kuvendi i 

Komunës dhe ai i Republikës së Kosovës, në përputhje të plotë me Ligjin mbi Menaxhimin 

e Financave Publike dhe Përgjegjësite si dhe të Ligjit mbi Financat Lokale, gjithashtu 

realizimin e interesave të qytetarëve përmes sektorëve të caktuar. Administrata merret me 

rregullimin e dokumentacionit të gjendjes civile ( certifikatave te ndryshme mbi gjendjen e 

statutit civil). Edukimin e brezave në Arsim parafillor, fillor dhe të mesëm. Sigurimi primar 

shëndetësor sidomos në shëndetësinë familjare por edhe në shërbime dentare (kujdesi 

dentar shkollor), si dhe në shërbime tjera shëndetësore dhe laboratorike. 

 
 
 
 
1.1 Pagesat nga palët e treta  
Në zbatim të SNKSP 2017 pagesat nga palët e treta shpalosen në shënimin 13. 

 
 
1.3 Shumat raportuese 
 
Shumat raportuese nga neni: 
13 deri te neni 15 janë në `000 (mijë) Euro (€), 
16 deri te neni 24 shumat janë shuma e plotë Euro (€). 
 
1.4 Valuta raportuese 
Shumat janë raportuar në valutën Euro (€), 
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1.5 Data e autorizimit 
Autorizohen me datën e nënshkrimit te deklaratës për Pasqyrat Financiare nga Zyrtari 
Kryesore Administrativë dhe Zyrtari Kryesore Financiar. 
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Neni 14.6 
Shpalosja e ndarjeve fillestare dhe finale të buxhetit  

Buxheti Fillestar          

(Ligji i Buxhetit)

Ndryshimi   

I 

Ndryshimi 

II

Ndryshimi 

III

Ndryshimi 

IV

Të hyrat 

vetanake

Grantet e percaktuara 

te donetoreve

Burime tjera te 

financimit

Buxheti 

përfundimtar 

SIMFK

Ndryshimet e 

buxhetit 

fillestar

Kategoria e ndarjes € '000 € '000 € '000 € '000 € '000 € '000 € '000 € '000 € '000 € '000

Hyrjet

2,769                             2,769                 0

Të hyrat jo tatimore 1,676                             1,676                 0

-                         #DIV/0!

Grantet e përcaktuara të donatorëve 84                                  84                      #DIV/0!

Huamarrjet -                         #DIV/0!

Tjera -                         #DIV/0!

Gjithsej 4,444.63                      -                  -                 -                 -                      84                                 -                         4,529               0.018899219

Daljet

15,806                           401 1,293 12 58 17,571               0.111668518

Mallra dhe shërbime 5,050                             6 (14) 71 8 14 5,135                 0.016892475
Shpenzime  komunale 700                                1 700                    0.00090327

Transfere dhe subvencione 716                                390 5 1,110                 0.551871419

Shpenzime kapitale 11,113                           7 (7) 464 200 88 11,865               0.067630501

Rezerva 824                                (464) 360                    -0.563097912

Kthimi i huamarrjeve -                         #DIV/0!

Tjerat -                         #DIV/0!

Gjithsej 34,208.51                    414.73         1,272 0 661.27             113.43                           72.50                 36,742 7.4%

Të hyrat tatimore

Të hyrat e dedikuara

Paga dhe Shtesa

 
 
Shpalos në detaje shënimet në tabelë: 
Shpalos në detaje shënimet në tabelë: Në Ndryshimin  I   kemi të bajmë me Ligjin e  Rishikimit, të buxhetit, te shenimi II kemi të bëjm me 
vendimin e qeverisqeveris për menaxhimin e emergjencës nga covid-19 ,  dhe programi i rimëkambjes ekonomike,te ndryshimi III kemi 
shperndarja e rezervës me vendim të Kuvendit Komunal, dhe Bartja  e të hyrave vetanake   dhe grandet e përcaktura të donatorve Burime tjera kemi 
buxhetin  nga huamarrja. 
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Shënimi 2 deri 12 Prezantim i ndryshimeve materiale 
 
Për dallim prej shënimeve 2 deri 12, këto shënime  përdoren për të sqaruar dallimin material  në kolonën D (neni 14) , domethënë 
dallimin material të realizimit të buxhetit. SNKSP  në bazë të parasë se gatshme kërkon të sqarohen dallimet materiale. Varësisht 
nga madhësia e dallimit, nuk kanë nevojë të ofrohen shpjegime për të gjitha kategoritë, andaj mund të kërkohen ndryshime në 
sistemin e numërimit të shënimeve. Kur të sqarohen dallimet e ndonjë kategorie të ndarjes, duhet të jepet përmbledhja e natyrës 
së ndryshimit.  
Shënimi 2   Paga dhe shtesa 

Gjithsej Buxheti 2020 2019

Pagesat FH KI FZHM GQ THV THD GPD Final

Përshkrimi € '000 € '000 € '000 € '000 € '000 € '000 € '000 € '000 € '000 € '000 € '000

Pagat neto përmes listave të pagave 13,273            48          13,224     2            13,467.87    13,021      
Pagesa për sindikate 66                   66            66.14           61             
Anëtarësim - oda e infermierëve të Kosovës 6                     6              6.27             10             
Anëtarësim - oda e mjekëve të Kosovës 4                     4              -               
Pagesa neto - pune jashtë orarit -                      809.51         758           
Punëtoret me kontrate (jo në listën e pagës) -                      10          753.41         726           
Tatimi ndalur në të ardhurat personale 803                 5            787          753.41         726           
Kontributi pensional - punëtori 744                 3            741          5.91             5               
Kontributi pensional - punëdhënës 744                 3            741          4.08             4               

Pagesa për vendime gjyqësorë 1,929              1,920       8            

Paga dhe shtesa 17,568            58.36     -             -             17,489     10          -             10          -               #DIV/0! 15,867         15,311      

Krahasim

%

2021

 
  
Shpalos në detaje  shënimet e pasqyruara në tabelë: 
 

Shpalos në detaje  shënimet e pasqyruara në tabelë:  Te kategoria ekonomike paga  dhe rroga kemi shpenzim nga projekti menaxhimi i emergjencës 
Covid-19  me kod 00099 në shumë 58,366.08 dhe  nga huamarrja: Vendim i Qeveris 
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Shënimi 3   Mallra dhe shërbime 

Gjithsej Buxheti 2020 2019

Pagesat FH KI FZHM GQ THV THD GPD Final

Përshkrimi € '000 € '000 € '000 € '000 € '000 € '000 € '000 € '000 € '000 € '000 € '000

Shpenzimet e udhëtimit zyrtar brenda vendit 2.23                   2.225 15.36       15.95

Blerja e librave dhe veprave artistike -                    0.69         0.69

Shpenzimet e udhëtimit zyrtar mbrenda vendit -                    5.04         4.7

Akomodimi  udhëtime zyrtre mbrenda  vendit 2.92                   1.915 1

Shpenzime të vogla- para xhepi 0.23                   0.234 1.58         

Akomodimi  udhëtime zyrtre jashtë vendit 0.31                   0.312 0.95         8.3

Shpenzime tjera udhëtime zyrtre jashtë vendit 0.20                   0.196 3.79         9.83

Shpenzimet per internet 5.55                   5.551 2.61         8.94

Shpenzimet e telefonisë mobile 24.11                 21.744 2.366 29.17       24.45

Shpenzimet postare 44.13                 26.238 17.889 1.37         25.9

Shërbimet e arsimit trajnimit 22.88                 14.04 8.84 8.90         16.56

Shërbime të ndryshme shëndetsore 0.85                   0.85 2.17         2.07

Shërbime të ndryshme intelektuale dhe këshilldhënëse 305.98               215.049 90.935 554.76     888.15

Derivate dhe lënd djegse 198.84               191.5 7.335 327.97     468.53

Sherbime shtypje-jo marketing 5.68                   2.87 2.81 16.35       18.36

Sherbime kontraktuese tjera 1,514.67            1216.26 298.406 2,177.90  654.3

Sherbime teknike 1.13                   1.126 1.17         1.3

Shpenzimet per anetaresim 16.29                 16.291 28.57       14.58

Sherbimet e varrimit 107.50               56 51.5 157.00     117.81

Paisje speciale mjeksore 4.6

Mobilje (me pak se 1000 euro) -                    74.97       43.11

Shpenzimet jo marketingut -                    18.86       18.86

Mirmbajtja 494.31               347             147        1,028.23  804        

Qeraja 28.34                 22               6            47.05       13          

Kompjuterë ma pak se 1000 euro 5.46                   5                 8.61         35          

Furnizim me veshmbathje -                    1.66         

Sherbimet e regjistrimit dhe sigurimet 14.24                 14               165.79     124        

Sigurimi I ndertesave 111.40               78               33          

Pagesat neni 39.2 LMFPP -                    16.00       16          

Furnizim zyre 64.41                 64               1            113.15     352        

Furnizim me ushqim dhe pije 50.40                 47               4            58.86       

Furnizime mjeksore 29.08                 29               193.17     

Furnizim pastrimi 37.94                 37               1            40.78       

Municion dhe arm zjarri 3.02                   3                 

Vendimet e gjykatave 1,901.93            1,736          166        705.75     463        

Informimi piblik 62.48                 30               33          91.05       19          

Dreka zyrtare 13.00                 7                 6            17.08       28          

Makina  fotokopjuse 1000 1.98                   2                 1.00         10          

Paisje tjera 27.11                 24               3            121.99     85          

Mallra dhe shërbime 5,099                 14         -            -            4,196.66     892        -            -          -           #DIV/0! 6,039.4    4,292     

Krahasim

%

2021
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Shpalos në detaje shënimet në tabelë: 
Shpalos në detaje shënimet në tabelë:  Shpenzimet nga kategoria ekonomike mallra dhe shërbime  janë 5,099,813.36€ ,. Pagesat me vendim të 
gjykatave janë nga GQ 1,736,087.48€ dhe nga TH 149,367.07€ total 1,885,454.55€. 
Mirëmbajtaja: Miëmbajtja  riparomi i automjeteve 8,511.54€, mirëmbajtja e ndertesave 28.552.65€, mirëmbajtja e shkollave 49,357.00€,mirëmbajtja 
e objekteve shëndetsore 32,110.19€ mirëmbajtja e auto rrugëve lokale 103,367.00€, mirëmbajtja e mobileve dhe paisjeve 7,677.91€, Mirmbajtja 
eteknologjis iformative 4,015.00€ dhe mirëmbajtja rutonore 260,421.51€ 

 
 
 
 
Shënimi 4 Shpenzime komunale  

 
   
  Shpalos në detaje shënimet në tabelë: 

  
 
 
 
 
 
 
 

Gjithsej Buxheti 2020 2019

Pagesat FH KI FZHM GQ THV THD GPD Final

Përshkrimi € '000 € '000 € '000 € '000 € '000 € '000 € '000 € '000 € '000 € '000 € '000

Rryma 400.32              400.32       501 383          

Uji 22.25                22.25         77 86            

Mbeturinat 23.07                23.07         39 34

Ngrohja Qendrore -                    

Shpenzimet telefonike 4.88                  4.88           7 11

Pagesa-vendimet gjqyqësore 248.81              248.81       1 108

Shpenzime komunale 699.32              -            -            -            699.32       -            -            -            -            #DIV/0! 624.68        623          

Krahasim

%
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Shënimi 5  Subvencione dhe transfere                                                                                                                                                                                                                                                                     

Shpalos në detaje shënimet në tabelë: 

 
 
Shënimi 6   Shpenzime kapitale                                     

 
 

Gjithsej Buxheti 2020 2019

Pagesat FH KI FZHM GQ THV THD GPD Final

Përshkrimi € '000 € '000 € '000 € '000 € '000 € '000 € '000 € '000 € '000 € '000 € '000

Subvencione për entitetet publike 509                   15.58 492.978 503 387

Subvencionet për entitetet publike (tea.bib) 2                       2.00       2

Subvencione për entitetet jopublike -                    3

Transfere për qeveri tjera -                    

Pagesat për përfituesit individual 412                   2.98 409.31 260 120

Pensionet bazë -                    

Pensionet baze kotributdhenese -                    

Pensionet për personat me nevoja të veçanta -                    

Pensionet e ndihmës sociale -                    

Pensionet per te burgosurit -                    

Pensionet për  veteranët e luftës -                    

Pensionet per te verbërit -                    

Pensionet e TMK-së -                    

Pensionet e FSK-së -                    

Pagesat për invalidët e luftës -                    

Pagesat për familjet e të rënëve në luftë -                    

Pensionet e përkohshme të Trepçës -                    

Pushimi i lehonave -                    

Pagesa për vendime gjyqesore 178                   178.164 2 53

Pagesat per sektorin e  blegtorise -                    

Pagesat per kulturat -                    

Subvencione dhe transfere 1,101                -            -            -            18.56     1,082     -            -            -            #DIV/0! 767.13     562          

Krahasim

%

2021
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Gjithsej Buxheti 2020 2019

Pagesat FH KI FZH GQ THV THD GPD Final

Përshkrimi € '000 € '000 € '000 € '000 € '000 € '000 € '000 € '000 € '000 € '000 € '000

Ndërtesat e banimit 230.5                153.02 77.51 111.6       19.61

Ndërtesat administrat.afariste 59.9                  59.94 434.6       

Objektet arsimore 697.2                697.17 932.4       208.77

Objektet shëndetësore 80.0                  80.00          122.8       293.97

Objektet kulturore -                    41.6         8.45

Objektet sportive 286.1                265.07 21 250.7       171.9

Rrethoja -                    5

Garazha -                    -           

Depo 8.6                    8.56 14.7         10

Fusha sportive 56.9                  4.33 52.6 10.0         20

Ndërtimi i rrugëve regjionale -                    -           

Ndërtimi i rrugëve lokale 2,811.8             1643.76 1168.03 4,683.8    3608.39

Trotuaret 13.4                  13.41 28.1         232.05

Kanalizimi 395.4                309.91 85.51 900.0       358.13

Ujësjellësi 2,212.3             1779.34 123.028 309.97 2,407.2    1076.66

Paisje speciale mjeksore0 -                    30

Mirmbajtja investive 294.5                294.53 196.0       87.05

Kompjuter 6.7                    6.72 2.4           7.19

Paisje tjera 170.3                0.35 70 99.99 460.4       441.92

Paisje të teknologjis informative -                    2.4           30.41

Mobilje -                    26            

Investimet në vijim 111.6                86.50          25          67.5         44            

Automjete transporti tjera -                    15.0         

Makineri 88.2                  88.20          30.0         59            

Toka 239.4                238.19        1            524.7       172          

Deponi e mberurinave -                    20.0         

Blerja e librave -                    1.9           

Transferet kapitale entinitetet  publike 89.5                  16.55          73          

Transferet kapitale entinitetet jo publike 80.5                  80.50          132.6       203          

Pages vendime gjygjsore 2,839.8             1,979.86     860        682.1       3,931       

Pages Neni 39.2 LMFPP -                    64            

Shpenzime Kapitale 10,773              7            1,779     -       6,213          2,700     -            74          -            #DIV/0! 12,073     11,109     

Krahasim

%

2021
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Shpalos në detaje  shënimet në tabelë 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Shënimi 7    Tjera 

2021 2020 2019

Natyra e pagesës € '000 € '000 € '000

Depozita 1

Depozita 2

Depozita 3

Depozitat tjera

Gjithsej 0 0 0
 

 
Shpalos në detaje shënimet në tabelë: 

 
 
Shënimi 8   Te hyrat tatimore 
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2021 2020 2019

Përshkrimi

Shënim

e € '000 € '000 € '000

% e totalit 

20__

% e ndryshimit 

nga 20__-1

Të hyrat tatimore 1 2,511 1,369.17     1,790 % %

Të hyrat tatimore 2 % %

Të hyrat tatimore 3 % %

Të hyrat tatimore 4 % %
Gjithsej 2,511 1,369 1,790 0% %  
 
Shpalos në detaje shënimet në tabelë: 
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Shënimi  9 Të hyrat jo tatimore
2021 2020 2019

Përshkrimi

Shëni

me € '000 € '000 € '000

% e totalit 

2021

% e ndryshimit 

nga 2020

Të hyrat nga taksat rrugore 116 % %

Taksa-Regjistrimi I automjeteve 299.05       262 149 % %

Të hyrat nga taksat leje e vozitjes (Taxi) 7.77           9 10 % %

Tax komunale pë leje ndertimi 1,104.48    648 1,400 % %

Tax çertifikatat 107.78       73 111 % %

Tax për legalizimin e objekteve 207.14       91 % %

Tax për ushtrimin e veprimtaris 6.31           24 188 % %

Shitja e sherbimeve 4.41           5 4 % %

Të hyrat nga shitja e mallit 5 % %

Gjoba nga ispektoriati 16.23         10 25 % %

Licenca për pranim teknik të lokalit 11.73         6 11 % %

Tax verifikimi I dokumemteve të ndryshme 8.29           10 10 % %

Taxa tjera administratve 13.37         10 23

Leje mjedisore komunale 254.95       148 40

Qeraja 39.29         20 140

Participimet shendetsi dhe arsim dhe kulturë 200.10       128 233

Tax për matjen e tokes në teren 345.12       226 263

Inspektomi higjenik sanitar 13.96         7 18

Të hyrat nga dënimet-gjobat 1 593 1,008

Të hyrat nga dënimet-gjobat 2 45 62

Të hyrat nga pylltaria 0 3

Të hyrat tjera 1

Gjoba tjera 28.52         26 16

Të hyrat nga konfiskimet 6.00           

Gjobat mandatore-hedhja e mbeturobave 3.48           5 14

Gjithsej 2,677.96    2,350 3,845 0% %  
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Shpalos në detaje shënimet në tabelë: 

 
Shpalos në detaje shënimet në tabelë:të hyrat vetanake jo tatimore kanë shënuar ritje  në karahasim me vitin 2020 .  Të hyrat nga gjobat e trafikut 
janë 928,859.70€, të hyrat nga gjobat e trafikut me vendim të gjykatë 62,495.00€ dhe kemi të hyrat nga agjencioni i pyjeve 15,400.76€ 

 
 
 
Shënimi  10  Të hyrat e dedikuara 
 

2021 2020 2019

Përshkrimi

Shënim

e € '000 € '000 € '000

% e totalit 

20__

% e ndryshimit 

nga 20__ -1

Lloji i  të hyrës  1

Lloji i  të hyrës  2 % %

Lloji i  të hyrës  3 % %

Lloji i  të hyrës  4 % %

Gjithsej 0 0 0 0% %  
 
Shpalos në detaje  shënimet e pasqyruara në tabelë: 
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Shënimi 11   Grantet e përcaktuara të donatorëve 
 
 

2021 2020 2019

€ '000 € '000 € '000

Furnizim I bletarve me sanduk zgjoje të bletve72307 Participimi i bletarve -            13 -             

Serra bujqësore 72345 Participim 51.59         23 15          

Participim për lop simental 72365 Participim 26 22          

Save the Chlidren 94607 Fëmijët me nevoja në Shk.e Kosovës

Save the Chlidren 94616 Promovimi gjithpërfshirs soci femive 5 6            

Save the Chlidren 94618 Permirsimi I qasjes, cilësi. Kujdesit 10.70         3 9            

Don Voice of Roma A.E 92092 Donacion për sh.Ahmet Hoxha 2.64           3

Qeveria Zvicrane 92071 Donacin për sh. Ahmet Hoxha 6

Participim I fermerve 72464 Fidane mjedre

Participim I fermerve 72612 Ngritja e pemishteve dredhëza industriale 7            

Participim I fermerve 72502 Furnizim I fermerve me makina mjelse

Ballkani perendimor 93232 Donacion 9            

Concil of Europe 99347 Donacion 2 6            

Shprons, I dameve të shkaktuara93163

Gjithsej 64.93             79.60         74

Përshkrimi

 
 
Shpalos në detaje  shënimet e pasqyruara në tabelë: 
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Shënimi 12   Tjera  

2021 2020 2019

Natyra e pranimit € '000 € '000 € '000

Depozitat 1

Depozitat 2

Depozitat 3

Depozitat tjera

Gjithsej 0 0 0
 

 
Shpalos në detaje shënimet në tabelë: 

 

 
Shënimi 13  Pagesa nga palët e treta  
    

2021 2020 2019

Kategoria ekonomike € '000 € '000 € '000

Paga dhe shtesa

Mallra dhe shërbime

Shpenzime komunale

Transfere dhe subvencione

Shpenzime kapitale

Gjithsej pagesat nga palët e treta 0 0 0  
             
               Shpalos tabelën në detaje si në tabelën në vijim aneks 1: 
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Neni  16  Raport për të arkëtueshmet 
 
Të arkëtueshmet (zbatohet për organizatat që mbledhin të hyra)  
 
 

Kodi ekonomik Përshkrimi 2021 2020 2019

40110 Tatimi në pronë 11,289,641.50  9,894,262.15    7,518,479.35    

50290 Taksat e bizneseve 763,280.61       769,687.91       755,690.35       

50408 Qeraja 116,887.24       123,421.00       29,751.43         

50409 Qerdhja 2,985.00           3,195.80           

50009 Lejet ndertimore 1,971,664.51    1,109,064.76    

Gjithsej 14,144,458.86  11,899,631.62  8,303,921.13     
             
  
 
 Shpalos ne PF tabelën në detaje dhe sipas formatit si Aneks 1: 

 

Data e lëshimit 

te fatures Numri i faturës

Kodi 

ekonomik

Afati i 

pagesës Furnitori Përshkrimi 20__

Gjithsej 0  
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           Neni  17    Raport për detyrimet (faturat) e papaguara 
 

Kategoria

Ekonomike Kategoria ekonomike < 30 ditë > 30 ditë < 30 ditë > 30 ditë < 30 ditë > 30 ditë

11 Paga dhe shtesa 281,542.27             284,998.94            208917.41 8906.72

13 Mallra dhe shërbime 304,549.54         2,107,227.81          961,263.66            65,277.75            909,700.06                267,126.29   

14 Shpenzime komunale 230,952.34         24,036.17               13,838.27              72,438.15            194,276.00                195,566.23   

20 Transfere dhe subvencione 46,590.00           356,825.89             140,784.96            5,050.00              135,824.96                6,700.00       

30 Shpenzime kapitale 402,991.49         2,882,913.00          1,966,711.18         507,882.79          2,350,407.57             151,020.02   

Gjithsej 985,083.37    5,652,545.14     3,367,597.01         650,648.69          3,799,126.00             629,319.26   

 
             
              
 
  Shpalos ne PF tabelën në detaje dhe sipas formatit si Aneks 2 

 

Data e pranimit 

te fatures Numri i faturës

Kodi 

ekonomik

Afati i 

pagesës Furnitori Përshkrimi Arsyeja e mospagesës 20__

Gjithsej 0  
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          Neni 18    Detyrimet kontingjente  

2021 2020 2019

Natyra e detyrimeve kontingjente Arsyeja për detyrime

Detyrime kontigjente 3,435,539.92        8,173,478.50       8,141,889.20   

Gjithsej 3,435,539.92        8,173,478.50       8,141,889.20   

Vlera e vlerësuar ose e saktë

  
Shpalos në detaje shënimet në tabelë: 
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  Neni 19    Raport për pasurinë jo financiare  
 

             Neni 19.3.1  Pasuritë kapitale (me vlerë mbi 1000 Euro) 
 

Klasifikimi i pasurive 2021 2020 2019

Ndërtesat 47,236,233.97            45,545,162.44      42,381,276.53         

Toka 130,331,210.79          130,069,775.20    129,594,217.05       

Pajisjet 294,288.23                 184,808.26           129,375.67              

Infrastruktura 36,707,199.68            32,983,577.33      32,829,349.86         

Automjetet 124,147.36                 144,032.34           175,184.83              

Tjera 231,346.57                 624,301.04           741,010.38              

214,924,426.60          209,551,656.61    205,850,414.32       

 
 

 

             
 
            Neni 19.3.2  Pasuritë jo kapitale (me vlerë nën 1,000 Euro) 
 

 

Klasifikimi i pasurive 2021 2020 2019

Pajisjet dhe mobiljet
Gjithsej 0 0 0

  
 
  
Shpalos ne PF tabelën në detaje në vijim si  Aneks 3: 
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               Neni 19.3.3  Stoqet 
 

 

Klasifikimi i pasurive 2021 2020 2019

Stoqet 27,463.80        17,402.41        9,643.08          
Gjithsej 27,463.80        17,402.41        9,643.08          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Neni 20    Raport për avancet e pa arsyetuara 
 

Data e lëshimit ID e furnitorit te Zyrtarit Nr i CPO Qëllimi 20__

Gjithsej 0  
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 Shpalos me poshtë në detaje shënimet nga tabela: 

 
- shpalosje e avanceve te hapura ose te bartura nga viti paraprak, se bashku me arsyen e mos-mbylljes 

- shpalos veprimet e ndërmarra për mbylljen e tyre, përfshirë ndalesën ne page apo inicimin e procedurave ligjore per kthimin e tyre 
 

 
           Neni 21     Raport për të hyrat vetanake të pashpenzuara 

 
Përshkrimi 2021 2020 2019

Të hyrat vetanake të bartura nga viti i kaluar 661,268      1,050,181      917,061         

Të hyrat vetanake të pranuara në këtë vit 6,195,353   3,720,015      5,634,035      

Totali në dispozicion për ndarje në vitin aktual 6,856,621   4,770,196      6,551,096      

Shuma e shpenzuar në vitin aktual 4,681,544   4,108,928      5,500,915      
Shuma e mbetur për bartje 2,175,077   661,268         1,050,181      

 

 
 
 
            Neni 22    Raport për bilancet e pashpenzuara të Fondit Zhvillimor në Mirëbesim 

Përshkrimi 2021 2020 2019

Të hyrat nga fondi zhvillimor ne mirebesim nga viti i kaluar

Të hyrat vetanake të pranuara në këtë vit

Totali në dispozicion për ndarje në vitin aktual -            -               -               

Shuma e shpenzuar në vitin aktual

Shuma e mbetur për bartje -            -               -               
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          Neni 23     Raport për të hyrat e dedikuara 

 
 
 

        Neni 24    Raport për fondet e donatorëve të pashpenzuara 

 
 
 
 
 
 

Përshkrimi 2021 2020 2019

Të hyrat e dedikuara nga viti i kaluar

Të hyrat e dedikuara të pranuara në këtë vit

Totali në dispozicion për ndarje në vitin aktual -            -               -               

Shuma e shpenzuar në vitin aktual

Shuma e mbetur për bartje -            -               -               

Përshkrimi 2021 2020 2019

Grantet e përcaktuara të donatorëve të bartura nga viti i kaluar 48.511 48,158     41,631     

Grantet e përcaktuara të donatorëve të pranuara në këtë vit 64.938 79,640     73,803     

Totali në dispozicion për ndarje në vitin aktual 113.449   127,798   115,434   

Shuma e shpenzuar në vitin aktual 84,412     79.287 67,276     

Shuma e mbetur për bartje 29.037 48.511     48,158     
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Neni 25    Raport për numrin e punëtorëve sipas listës së pagave 
 

Departamenti 

Nr i punëtorëve në 

Ligjin e buxhetit 

Me orar të 

plotë

Me orar të 

shkurtuar

Me orar të 

plotë

Me orar të 

shkurtuar

Me orar të 

plotë

Me orar të 

shkurtuar

Zyra e Kryetarit 12 9 10 13

Administratë dhe pers. 47 42 45 47

Prokurimi 5 4 4 5

Buxhet dhe Financa 30 29 30 30

Shërb.Publ.Emergj. 49 47 47 49

Zyra Kom.Komunit 13 11 11 13

Bujqësi dhe Pyllt. 19 18 21 22

Zhv.Ekonomik 8 8 5 8

Kad.Gjeodezi 21 21 21 21

Planif.Urb.dhe Mjed. 10 9 10 10

Shënd.dhe Mirëq.Soc. 313 313 317 317

Sherbimet sociale dhe R 26 21 22 26

Kulturë,Rini dhe Sport 63 57 61 45

Arsim dhe Shkencë 1788 1700 38 1721 67 1736 78

Gjithsej 2404 2289 38 2325 67 2378 2378

Nr aktual i punëtorëve 

në fund të 2021

Nr aktual i punëtorëve 

në fund të 2020

Nr aktual i 

punëtorëve në fund të 

2019

 
 

 
 
 
 



 

Faqe 28 nga 40 

 

 

Neni 26  Raport për numrin e të punësuarve jashtë listës së pagave 
 

Departamenti 

Me orar të 

plotë
Me orar të 

shkurtuar

Me orar të 

plotë

Me orar të 

shkurtuar

Me orar të 

plotë

Me orar të 

shkurtuar

Arsim dhe Shkenc 20 2 1 2

Gjithsej 20 2 1 2

Nr aktual i punëtorëve në 

fund të 2021

Nr aktual i punëtorëve 

në fund të 2020

Nr aktual i punëtorëve 

në fund të 2019

 
 

Sqarim: Shpalos arsyen e angazhimit, kohëzgjatjen, qëllimin dhe listën e personave te angazhuar.  
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Neni 27  Raport për numrin e të punësuarve me kontrate për shërbime te veçanta 
 

Departamenti 

Me orar të 

plotë

Me orar të 

shkurtuar

Me orar të 

plotë

Me orar të 

shkurtuar

Me orar të 

plotë

Me orar të 

shkurtuar

Zyra e kryetarit

D.Administratës 2 9

D. Financave 8 10

D. Urbanizb dhe mjedis 2

D.Zhv. Eko. Dhe turizëm 4

D. Arsimit 3

D. Kultur, Rini dhe sport 1 21

D. Shëndetsi dhe MS 2 59

D.Gjeodezisë 1 5

D. Bujqësi dhe pylltari 6 3

D.Sherbime publike 1 1

D. Infrastrukturës 1 1

Zyra e personelit 1

Zyra ligjore 1

Zyra për integrime 1 1

Zyra e kuvendit 3 1

Zyra për komunitete 1

Sektori I Inspekciionit 4 2

Zyra e personelit 1

Zyra e informimit 1

Gjithsej 32 0 125

Nr aktual i punëtorëve në 

fund të 2021

Nr aktual i punëtorëve 

në fund të 2020

Nr aktual i punëtorëve 

në fund të 2019

 
 

Sqarim: Shpalos arsyen e angazhimit, kohëzgjatjen, qëllimin dhe listën e personave te angazhuar.  
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Neni 28  Raport për gjendjen/zbatimin e rekomandimeve të Zyrës Kombëtare të Auditimit ( ZKA) 
 
 

Nr Rekomandimi Veprimi i  
ndërmarrë 

Afati i  zbatimit  Statusi aktuali i 
rekamandimit 

Vlersimi i rrezikut 

1 Kryetari duhet të 

sigurojë se të gjitha 

pasuritë e komunës 

janë regjistruar në 

regjistra përkatës si dhe 

shpalosur saktë në 

PFV. Sistemi e-pasuria 

duhet të 

funksionalizohet, për të 

mundësuar 

menaxhimin dhe 

kontrollin më të mirë të 

pasurive. Po ashtu, 

komisioni për 

inventarizim duhet të 

funksionoj sipas 

kërkesave për të 

mundësuar azhurnimin 

e regjistrave kontabël të 

pasurive përpara 

përgatitjes së pasqyrave 

financiare. 

Te formohet 
komisinoni dhe 
të fillojë me 
regjistrimin e 
menjehershem të 
pasurisë 

Deri më 
31.12.2021 
Pesë pagesa për 

pasuri (Ujësjellës) 

në shumë 

2,320,695€ janë 

evidentuar në 

regjistrin e 

pasurive kapitale 

- SIMFK si 

investime në 

vijim pas pranimit 

të draft raportit. 

Eshte bërë 
regjistrimi i 
inventarit dhe është 
në proces e sipër 
duke u kryer 
vlerësimi i tij për tu 
regjistruar tutje ne 
programin  e E-
pasurise 

Dobësitë e 
identifikuara në 
menaxhimin e 
pasurisë, kanë ndikuar 
në nënvlerësimin e 
pasurive në PFV. Po 
ashtu, menaxhimi jo i 
mirë mund të këtë 
ndikim në tjetërsimin 
apo humbjen e 
pasurive me të cilat 
është ngarkuar 
komuna 

2 Kryetari duhet të 

sigurojë funksionimin 

Të formohet 

komision për 

I menjehershem Në proces Vonesat në realizimin e 

pagesave rrisin rrezikun 
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efikas të kontrolleve 

financiare për 

raportimin e saktë të 

obligimeve dhe 

kryerjen e pagesave 

brenda afatit të 

paraparë ligjorë. 

kontrollin dhe 

raportimin e saktë 

të obligimeve të 

papaguar nga ana e 

drejtorive 

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. 

3 Kryetari duhet të 

siguroj arritjen e 

verifikimit të 20% të 

pronave të paluajtshme 

në mënyrë që 

ndryshimet eventuale të 

pronave të integrohen 

në bazën e të dhënave 

për të reflektuar 

detyrimin e saktë 

tatimor. Përmirësimi në 

mbledhjen e të hyrave 

nga ky burim do të 

ndikoj drejtpërdrejt në 

realizimin e projekteve 

që kanë efekt në rritjen 

e cilësisë së shërbimeve 

për qytetarët e 

komunës. Po ashtu, 

personeli i Tatimit në 

Pronë duhet të shqyrtoj 

ankesat brenda afatit të 

përcaktuar. 

Do të veprohet 
sipas 
rekamandimit të 
auditorit,do te 
respektohet  
afati si dhe 
menyra e 
regjistrimit te 
pronave ne afatin 
e duhur dhe me 
dosje te 
kompletuar. Do të 
shikohet mundësia 
e ri-sistemimit të 
stafit brenda 
Komunës për ti 
angazhuar ne 
regjistrimin/ 
anketimin e 
pronave, 
pandemia ka 
ndikuar në 
mospermbushjen 

31.12.2021 Në proces, nuk kemi 

mundur të arrijmë 

përmbushjen e te 

gjitha pronave sipas 

obligimit vjetor për 

shkak të mungesës së 

stafit- verifikuesve në 

teren. 

Janë verifikuar vetëm 

12.95%. 

Inspektimi i ulët i 

pronave, mund të 

rezultojë me informata jo 

të plota të pronës së 

tatueshme aktuale si dhe 

të ndikoj në vlerësim jo 

të saktë të të hyrave për 

tatimin në pronë. Vonesat 

në trajtimin e ankesave 

ndikojnë në mos 

azhurnimin e informatave 

në kohë për vlerësimin e 

duhur të tatimi në pronë. 
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e të gjitha 
kërkesave sipas 

planit të paraparë. 

4 

 

Kryetari duhet të 

sigurojë se janë ndjekur 

të gjitha procedurat dhe 

hapat e prokurimit në 

angazhimin e 

kontraktorëve 

individual për shërbime 

të veçanta duke u 

kujdesur që personeli i 

angazhuar do të jetë në 

gjendje të përmbush 

detyrat e kërkuara. Po 

ashtu, menaxhmenti 

duhet të përkujdeset që 

angazhimet për pozitat 

e rregullta të zhvillohen 

përmes procesit të 

rregullt të rekrutimit. 

Do të veprohet 

sipas 

rekomandimit të 

auditorit meqe kjo 

ka ndodhur për 

shkak të 

[pengesave ligjore 

për të shpallur 

konkurse për 

pranimin e 

punonjësve të rinj. 

E përmbushur. 

Me pranimin e 

draft raportit të 

auditimit nuk 

kemi lidhur më 

kontrata të tilla 

Nuk kemi pasur më 

kontrata të tilla 

Anashkalimi i 

procedurave të 

prokurimit në lidhje me 

mbulimin e pozitave 

për shërbime të 

veçanta, përveç 

mosrespektimit të 

procedurave ligjore po 

ashtu e rrit edhe 

rrezikun e angazhimit 

të personave jo 

adekuat për pozita dhe 

detyrat e caktuara, çka 

mund të reflektoj edhe 

në performancën e tyre 

në punë. 

5 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 

Në bashkpunim 

me drejtorin e 

Arsimit do te 

kujdesemi qe 

punetoret e 

Arsimit jashte 

listes se pagave te 

inkorporohen ne 

PayRoll duke 

siguruar buxhet 

edhe per ta gjate 

31.12.2021 Në proces Mos përfshirja e 

punëtoreve me kontrata 

të rregullta në listën e 

pagave ndikon në rritjen 

e obligimeve të 

papaguara dhe vonesat e 

pagesave rrisin rrezikun e 

shpenzimeve shtesë 

përmes procedurave 

gjyqësore/ përmbarimore. 

Shpalosja jo e saktë e 
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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. 

planifikimit te 

buxhetit per vitin e 

ardhshëm. 

informatave në PFV 

paraqet informim jo të 

drejtë të shfrytëzuesve të 

pasqyrave 

6 Kryetari duhet të 

sigurojë që procesi i 

vlerësimit të filloj 

menjëherë pas hapjes 

së ofertave (brenda 

afateve ligjore), dhe të 

obligoj menaxherët e 

kontratave që planet 

për menaxhimin e 

kontratave të jenë 

hartuar para fillimit të 

zbatimit të tyre në 

mënyrë që kontratat të 

monitorohen në baza të 

rregullta. 

Do të veprohet 

sipas 

rekomandimit të 

auditorit 

I menjehershem   Vonesat në vlerësimin e 

ofertave përveç 

tejkalimeve ligjore 

ndikojnë edhe në shtyrjen 

e përmbushjes së 

kontratave duke rrezikuar 

që mjetet e ndara të mos 

mund të shpenzohen 

brenda vitit fiskal. Në 

anën tjetër mungesa e 

planit për menaxhimin e 

kontratave rrit rrezikun e 

përmbushjes së kontratës 

në përputhje me termat e 

specifikuara në kontratë 

7 Kryetari, duhet të 

vendos kontrolle shtesë 

gjatë procedurave të 

prokurimit për të 

siguruar se ato 

zhvillohen në pajtim 

me kërkesat ligjore dhe 

ofrojnë vlerë të shtuar 

për paranë e shpenzuar. 

Për më tepër, kriteret 

mbi peshimin e 

Do të veprohet 
sipas 
rekomandimit dhe 
do te sigurohemi 
qe do te aplikojmë 
Ligjin e Prokurimit 
Publik dhe LMFPP-
së. 
 

I menjehershem Në proces Mospërfillja e 

procedurave adekuate 

gjatë zhvillimit të 

procedurave të 

prokurimit rrit rrezikun 

që të mos përzgjidhet 

oferta më e mirë për 

komunën, dhe ndikon që 

të shfaqen probleme edhe 

te realizimi i kontratës 

(duke tejkaluar sasitë prej 
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çmimeve sipas 

rëndësisë së artikujve 

duhet të jenë vendosur 

në mënyrë që të ketë 

bazë përcaktuese në 

përzgjedhjen e 

operatorit ekonomik 

(OE). Po ashtu, para 

nënshkrimit të 

kontratave fondet duhet 

të jenë në dispozicion, 

dhe regjistrimi i 

shpenzimeve të jetë nga 

projekti adekuat.. 

30%). Nënshkrimi i 

kontratave në mungesë të 

fondeve të mjaftueshme, 

shkakton vështirësi 

financiare dhe vonesa në 

realizimin e kontratave, 

si dhe rritje të obligimeve 

të papaguara 

8 Kryetari duhet të 

sigurojë që me rastin e 

hartimit të paramasës 

dhe parallogarisë janë 

vlerësuar saktë 

pozicionet që duhet 

punuar, në mënyrë që 

ndryshimet gjatë 

ekzekutimit të projektit 

të minimizohen. Po 

ashtu, menaxherët e 

kontratave duhet të 

raportojnë çdo 

largim/shtim nga 

termat dhe kushtet e 

kontratës duke 

arsyetuar me analiza 

specifike këto 

ndryshime dhe 

paraprakisht duhet të 

Do të veprohet 
sipas 
rekomandimit të 
auditorit dhe do te 

sigurohemi qe të 

zbatohen të 

gjitha kontratat e 

lidhura sipas 

projeteve te 

kerkuara dhe te 

mireplanifikuara 

nga ana e 

drejtorive 

përkatëse 

31.12.2021 Ne proces Mungesa e aprovimeve 

paraprake për ndryshime, 

dhe mos përmbushja e 

kontratës sipas kushteve 

të specifikuara në 

kontratë tregon se 

planifikimi dhe 

përgatitjet e kontratave 

kanë dobësi të theksuara 

duke ndikuar që punët të 

vonohen dhe mos 

realizohen siç ishin me 

kontratë. Problemet e 

tilla mund të sjellin edhe 

vështërsi financiare 
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marrin aprovimin nga 

ZKA. Po ashtu, duhet 

eliminuar të gjitha 

pengesat që e 

pamundësojnë 

realizimin e kontratës 

sipas kushteve të 

parapara. 

9 Kryetari duhet të 

sigurojë ndarjen e 

drejtë të detyrave 

ndërmjet zyrtarëve të 

përfshirë në procesin e 

prokurimit. Menaxheri 

i prokurimit nuk duhet 

të përfshihet në 

pranimin e punëve e as 

zyrtarët të cilët janë të 

përfshirë në vlerësimin 

e tenderëve nuk mund 

të angazhohen në 

menaxhim të 

kontratave. 

Do te ndermirren 

te gjitha masat e 

nevojshem qe te 

bëhet ndarja e 

drejtë e detyrave 

ndërmjet zyrtarëve 

dhe përgjegjësive 

sipas 

rekomandimit të 

auditorit dhe ligjit 

në fuqi 

I menjehershem Në proces Kontrollet jo efektive 

kanë mundësuar 

përfshirjen e zyrtarëve të 

njëjtë në dy faza të 

procesit e që kjo është në 

kundërshtim me parimet 

e ndarjes së detyrave si 

konflikt interesi dhe 

mund të ndikojë në 

procesin e vlerësimit dhe 

në cilësinë e menaxhimit 

të kontratave. 

10 Kryetari duhet të 

sigurojë përmes 

menaxherit të 

prokurimit që siguria e 

ekzekutimit është në 

përputhje me afatet e 

paraparë për 

përmbushjen e 

kontratave, në të 

kundërtën nuk duhet të 

lidhet kontrata. Pra 

Do të mirren të 

gjitha masat e 

nevojshme që 

siguria e 

ekzekutimit është 

në përputhje me 

afatet e parapara 

për përmbushjen e 

kontratave në të 

kundërtën mos të 

lidhen kontrata që 

I menjehershem Ne proces Siguria e ekzekutimit që 

nuk mbulon tërë 

periudhën e kompletimit 

të kontratave (30 ditë pas 

kompletimit të 

kontratave) rrit rrezikun e 

mos përmbushjes së 

kontratave në 

pajtueshmëri me kushtet 

e përcaktuara, dhe 

pamundëson AK që të 
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siguria e ekzekutimit 

duhet të jetë valide për 

një periudhë prej 

tridhjetë ditë pas 

kompletimit të 

kontratave. 

nuk plotësojnë 

sigurimin e 

ekzekutimit sipas 

afateve të parapara 

ketë një mekanizëm të 

rëndësishëm financiar për 

monitorimin dhe 

zbatimin e kontratës 

11 Kryetari duhet sigurojë 

që obligimet të 

planifikohen/buxhetohe

n dhe paguhen brenda 

afateve ligjore me 

qëllim që mos të 

dëmtohet buxheti i 

komunës me kosto 

shtesë të përmbarimit. 

Do të bëhet 

planifikimi me  

buxhetin e vitit 

2022 që projektet 

për të cilat kemi 

obligime të 

papaguara të 

inkorporohen në 

buxhet dhe mos të 

vie deri te 

permbarimet e 

këtyre obligimeve 

në mënyrë që mos 

të kemi 

shpenzimeve 

shtesë. 

Duhet të 

theksohest se nje 

pjese e 

konsiderueshme e 

këtyre pagesave 

kanë qenë edhe për 

shkak të 

obligimeve nga 

kontrata kolektive 

për punonjësit 

arsimorë. 

I menjehershem Në proces Mos pagesa me kohë e 

obligimeve ka ndikuar që 

pagesat të ekzekutohen 

direkt nga Thesari. Kjo 

situatë rezulton direkt në 

rritjen e kostos për 

Komunën dhe 

pamundëson realizimin e 

projekteve të aprovuar 

për vitin përkatës. 
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12 Kryetari duhet të 

sigurojë marrjen e 

masave të nevojshme 

për një planifikim të 

drejtë të sasive 

indikative të kontratave 

kornizë në mënyrë që 

shpenzimi i buxhetit të 

bëhet në pajtim me 

tolerancën e lejuar +/- 

30%. Tejkalimet e 

kontratave në këtë 

formë duhet të 

ndërprehen nga 

menaxherët e 

kontratave si preventiv 

për përmirësimet në të 

ardhmen. 

Do të veprohet 

sipas 

rekomandimeve të 

auditoret dhe do të 

shtohet kontrolli 

ndaj menaxherëve 

të kontratave nga 

ana e drejtorëve të 

drejtorive 

përkatëse 

I menjehershem Në proces Tejkalimi i limiteve të 

lejuara në kontratat 

kornizë ndikon në 

komplikime/vështirësi 

financiare te komuna si 

dhe rrit rrezikun në mos 

realizimin e të gjitha 

projekteve të planifikuara 

13 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 

Do të veprohet 

siupas 

rekomandimit të 

auditorit dhe do të 

respektohen ligjet 

dhe udhëzimet apo 

rrgulloret për 

inkasimin e 

obligimeve të 

arkëtueshme 

31.03.2022  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. 
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formë të përshtatshme 

të realizimit të tyre. 

14 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..   

Do të bëjmë 

përgatitjen e plan 

veprimi për 

arkëtimin e tyre 

duke ndjekur 

procedura ligjore, 

me këshillim edhe 

nga ana e OJQ-

vesi dhe  nga zyra 

e avokatit të 

komunës për 

veprimet ligjore si 

dhe do të 

respektohen ligjet 

dhe rregulloret e 

nxjerrura nga 

ministritë e linjave 

për inkasim të 

LL/A përfshirë 

edhe LL/A të 

tatimit në Pronë.   

Në vazhdimësi Në proces 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 

15 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 

Do të rishikojmë 

vendimin/raportin 

për 

faljen/kompenzimi

n e borxhit. 

Borxhet nga pronat 

publike në pronësi 

të komunës do të 

përcillen me 

përpikëri përmes 

31.03.2022 Në proces Kontrollet e dobëta të 

identifikuara në 

menaxhimin e LLA dhe 

mos veprimi për inkasim 

të LLA të vjetra e sjellin 

komunën në vështirësi 

financiare. Po ashtu, 

mospërfillja e kërkesës së 

MAPL-së për 

rishqyrtimin e vendimit 

pa bazë të qarët ligjore, 
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borxhit. Borxhet nga 

pronat publike në 

pronësi të komunës 

duhet të përcillen me 

përpikëri, njëherit për 

inkasimin e të 

arkëtueshmeve duhet 

aplikuar të gjitha 

veprimet ligjore. 

komisionit 

përkatës si dhe do 

të angazhohemi , 

për inkasimin e të 

arkëtueshme duke 

aplikuar të gjitha 

veprimet ligjore. 

mund të dëmtoj buxhetin 

e komunës 

16 Kryetari duhet të 

siguroj përmes 

menaxherit të 

financave se vendimet 

e Kuvendit Komunal 

zbatohen në procesin e 

faturimit të qirave. Po 

ashtu, të rishikoj 

faturimet e procesuara 

dhe aty ku ka bazë 

ligjore të bëhen 

korrigjimet e 

nevojshme. 

Meqë vendimi 

për Lirim-falje të 

qirave është 

marrur në fund 

të vitit 2020 

atehëre janë bërë 

korigjimet e 

nevojshme 

mirepo me 

vonese per shkak 

të konfirmimit 

Të ligjshmërisë 

nga Ministria e 

linjës përkatëse. 

E Përmbushur 

 
E përmbushur Faturimi i bizneseve të 

liruara nga pagesa e 

qirasë ndikon në 

mbivlerësimin e 

llogarive të 

arkëtueshme dhe 

njëkohësisht në 

periudhat e ardhshme 

krijon konfuzion për 

borgjet reale të 

bizneseve 

17 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. 

Është bërë 
rregullimi teknin i 

vlerës së 

obligimeve nga 

Drejtoria e 

pronës, 

Xheodezisë dhe 

I përmbushur I përfunduar Raportimi i mangët i 

obligimeve dëmton 

saktësinë e pasqyrave 

financiare dhe 

pamundëson planifikimin 

afatshkurtër të 

obligimeve 
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kadastrit meqë 

kjo ka ndodhur si 

shkak 

( permutacion i 

shenjave) i 

obligimeve mbi 

dhe nën 30 ditë 

pasi vlerat janë 

vendosur në 

vendin e gabuar. 

18 Kryetari duhet të 

sigurojë funksionimin e 

KA-së në mënyrë që 

Komiteti 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, KA duhet të 

monitoroj veprimet e 

ndërmarra nga 

menaxhmenti në lidhje 

me rekomandimet e 

auditimit. 

Do të veprohet 
sipas 
rekamandimit dhe 
do te ndermirren 
te gjitha masat 
dhe do të 
shiqohen 
mundësitë për 
themelimin e 
Komitetit të Ri të 
Auditimit  
 
 

31.12.2021 Në proces Mos mbajtja e 

mbledhjeve nga komiteti 

i auditimit ndikon 

negativisht në 

efektivitetin e kontrolleve 

të brendshme të 

komunës, funksionimin e 

auditimit dhe pavarësinë 

e auditimit të brendshëm. 

 
 
Shpalos në detaje shënimet në tabelë: 

- shpalos rekomandimet e bartura nga viti paraprak dhe te pazbatuara, përpjekjet e bëra dhe rezultatet 
- shpalos nivelin e zbatimit te rekomandimeve te auditimit te brendshëm te OB 


