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Neni  13 Pasqyra e pranimeve dhe pagesave ne para te gatshme
Pasqyra e pranimeve dhe pagesave të parave të gatshme për Komuna e Fushë Kosovës

Për vitin e përfunduar më 31 dhjetor 2018

2018 2017 2016

Llogaria e vetme e 

Thesarit

Llogaria e vetme e 

Thesarit

Llogaria e vetme e 

Thesarit

BKK

Pagesat nga 

palët e treta të 

jashtme

BKK Pagesat nga palët e treta 

të jashtme

BKK

Pagesat nga 

palët e treta të 

jashtme

Shënime  '000  '000  '000  '000  '000  '000

BURIMET E FONDEVE

7,283 6,491 6,261

2,440 1,977 1,842

35 72 69

10 5 38

Gjithsej 9,758 10 8,540 5 8,172 38

SHFRYTEZIMI I FONDEVE

Operacionet

Paga dhe rroga 2 4,586 4,434 4,405

Mallra dhe shërbime 3 757 10 657 5 676 38

Shpenzime komunale 4 150 150 150

5,493 10 5,241 5 5,231 38

Transferet 

Transfere dhe subvencione 5 309 363 384

Shpenzime  kapitale 

Prona, ndërtesa dhe pajisje 6 3,956 2,936 2,557

 Kthimi i huamarrjeve 7

Pagesa tjera 8

Gjithsej 9,758 10 8,540 5 8,172 38

Granti qeveritar

Të hyrat vetanake

Të hyrat e dedikuara

Grantet e përcaktuara të donatorëve

Huamarrjet

Pranimet tjera 

Fondi zhvillimor në mirëbesim

 
 Shpalosje në detaje shënimet e pasqyruara në tabelë:: 

Shpjegim: Pagesa nga palet e treta te jashtme (PDG) ne vitin 2018 kemi nga Qeveria Zvicrane-VOARE-a ne shume 10,022.26€  ne kategorin ekonomike mallra dhe     

                 Shërbime. 
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Neni  14                   
Raporti i ekzekutimit te buxhetit 

2017 2016

Buxheti fillestar 

(Ndarja)

Buxheti final 

(Ndarja) Realizimi Varianca Realizimi Realizimi 

A B C D=C-B E F

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

Hyrja e parasë së gatshme në llogari të Thesarit

9 600 600 649 49 599 616

Të hyrat jo tatimore 10 2,123 2,123 1,758 1,756 1,425 1,812

11

Grantet e përcaktuara të donatorëve 12 41 41 79 77                    

Huamarrjet 13

Tjera 14

Gjithsej Pranimet e mbledhura në FKK-në 2,723 2,723 2,447 1,845 2,104              2,505               

Dalja e parasë së gatshme nga llogaria e Thesarit

2 4,679 4,586 4,586 0 4,434 4,405

Mallra dhe shërbime 3 840 854 767 (87) 657 676

Shpenzime komunale 4 150 150 150 (0) 150 150

Transfere dhe subvencione 5 275 382 309 (73) 363 384

Shpenzime kapitale 6 4,430 6,347 3,956 (2,391) 2,936 2,557

Kthimi i huamarrjeve 7

Tjerat 8

Gjithsej  pagesat e bëra nga BRK nëpërmes LlVTh 10,374 12,319 9,768 (2,551) 8,540 8,172

2018

Pasqyra e krahasimit të shumave buxhetore dhe aktuale për  Komuna e Fushë Kosovës

Për vitin e përfunduar me 31 dhjetor 2018

Të hyrat tatimore

Të hyrat e dedikuara

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

Informata për organizatën buxhetore (aktivitetet, legjislacioni, etj) dhe politikat kontabël  

Politika kontabël  

Valuta e raportimit 

Periudha e raportimit 

1.1 Bazat e përgatitjes  

Pasqyrat Financiare janë përgatitur në përputhje me SNKSP  të bazuar në para të gatshme “Raportimi Financiar sipas Kontabilitetit të bazuar në 

para të gatshme”. Shënimet në pasqyrat financiare paraqesin pjesë integrale për ta kuptuar pasqyrën, andaj duhet të lexohen së bashku me 

pasqyrat.. 

Politikat e kontabilitetit janë aplikuar në mënyrë konsistente përgjatë periudhës kohore.  

1.2 Entiteti raportues  

Pasqyrat financiare janë për entitetet e sektorit publik  KOMUNA E FUSHË  KOSOVËS. Pasqyrat financiare përfshijnë entitetin raportues sipas 

Ligjit për menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë (03/L-048 dhe 03/L-221).  

Pasqyrat financiare janë për KOMUNËN E FUSHË  KOSOVËS. KOMUNA E FUSHË  KOSOVËS kontrollohet nga Qeveria e Kosovës dhe të 

gjitha aktivitetet e tija financohen nga Buxheti i Konsoliduar i Kosovës.  

 

1.3 Pagesat nga palët e treta 

KOMUNA E FUSHË  KOSOVËS mund të përfitojë mallra dhe shërbime të blera për të nëpërmes  pagesës së parave të gatshme të bëra nga palët 

e treta që janë jashtë Qeverisë gjatë periudhës kohore. Pagesat e bëra nga palët e treta nuk e përbëjnë pranimin ose pagesën e parave të gatshme të 

KOMUNA E FUSHË  KOSOVËS.  Ato janë të paraqitura në kolonën Pagesat nga Palët e Treta në Pasqyrën e Pranimeve dhe Pagesave të parave 

të gatshme. Ne kete 12-mujor te vitit 2018  kemi pasur pagesa nga palet e treta e Qeveria Zvicranene shume 10,022.26.€ cilat jane Paraqitur tek 

Pagesat nga Palet e treta dhe gjeni te  bashkangjitur raportin e pagesave . 

 

1.4 Llogaria e Vetme e Thesarit  

KOMUNA E FUSHË  KOSOVËS nuk operon me llogarinë e vet bankare. Qeveria operon me funksion të centralizuar të Thesarit i cili e 

administron pranimin e parave të gatshme të mbledhura nga të gjitha entitetet buxhetore gjatë vitit financiar. Pagesat e bëra në këtë llogari sa i 

përket KOMUNËS SË  FUSHË  KOSOVËS janë të paraqitura në kolonën e llogarisë së Vetme të Thesarit në Pasqyrën e Pranimeve dhe pagesave 

të Parave të Gatshme. 

 

1.5 Kthimi i shpenzimeve të vitit të kaluar 

Nuk kemi pasur kthime te shpenzimeve ne 2018. 

1.6 Valuta raportuese  

Valuta raportuese është Euro (€) 
1.7 Data e autorizimit  

Pasqyrat financiare jane autorizuar per te nxjerr per periudhën janar-dhjetor 2018. Dorezimi deri me datën 31.09.2019 nga ZKA dhe ZKF. 
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Shënimi 1 
Informata për organizatën buxhetore (aktivitetet, legjislacioni, etj) dhe politikat kontabël  

 
Shënimi 2   Paga dhe rroga 

 
Buxheti Gjithsej 2017 2016

Final GQ THV THD

G

P H

FZH

M Pagesat

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

Pagat neto përmes listës së pagave 3,912 3,912 3,790 3,766

Pagesa per sindikatë 11 11 10 9

Anetaresim - oda e infermierve te Kosoves 1 1

Anetaresim - oda e mjekeve te Kosoves 1 1

Tatimi  ndaluar në të ardhura personale 225 225 212 211

Kontributi pensional-punetori 218 218 211 209

Kontributi pensional-punëdhënësi 218 218 211 209

Paga dhe rroga 4,586 4,586 0.00 0.00 0.00 0.00 4,586 4,434 4,405

Krahasim

%

2018

 
 

 

Shpalos në detaje shënimet 2 e pasqyruara në tabelë: 

Shenimi 2- Në kategorin Paga dhe Meditje planifikimi i buxhetit ka qenë në shumë 4,679,447.00€, janë alokuar 4,585,982.90€ ndërsa janë shpenzuar  

                4,585,982.90€, shkurtim buxhetor 93,464.10€. Ky dallim në krahasim me planifikim është se gjatë vitit 2018 nuk është paguar përvoja e punës për vitin    

                2018. 
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Shënimi 3   Mallra dhe shërbi 

Shenimi 3- Fondi i mjeteve për mallra dhe shërbime jo i mjaftueshëm.Pagesat nga mallrat dhe shërbimet per vendimet e gjykatave-përmbaruesit janë në shumë 49,813.78€. 

Shënimi 4 Shpenzime komunale  

Buxheti Gjithsej 2017 2016

Kodi Final GQ THV

T

H GPD H

FZ

H Pagesat

Përshkrimi ekonom. € '000 € '000 € '000 € '000€ '000 € '000€ '000 € '000 € '000 € '000

Shpenzimet e udhtimit 1310 30 30 35 49

Shpenzimet e udhëtimit zyrtar brenda vendit 13130

Akomodimi  udhëtime zyrtar brenda vendit 13132

Shpenzimet e udhëtimit zyrtar jashtë vendit 13140

Meditjet për udhëtime zyrtar jashtë vendit 13141

Akomodimi  udhëtime zyrtar jashtë vendit 13142

Shpenzime tjera udhëtime zyrtar jashtë vendit 13143

Sherbimet e telekomunikimit 1330 11 11 18 5

Shpenzimet per internet 13310

Shpenzimet e telefonisë mobile 13320

Shpenzimet postare 13330

Shpenzimet per sherbime 1340 175 175 87 113

Shërbimet e arsimit trajnimit 13410

Shërbimet e përfaqësimit  avokatë dhe ekspertë 13420

Shërbime të ndryshme shëndetsore 13430

Shërbime të ndryshme intelektuale dhe këshilldhënëse 13440

Sherbime shtypje-jo marketing 13450

Sherbime kontraktuese tjera 13460

Shpenzime teknike 13470

Shpenzimet per anetaresim 13480

Sherbimet e varrimit 13490

Mobilje dhe pisje nen 1000 euro 1350 35 35 34 39

Mobilje (me pak se 1000 euro) 13501

Kompjuterë me pak se 1000 euro 13503

Pajisje tjera (me pak se 1000 euro) 13509

Blerje tjera te mallrave dhe sherbimeve 1360 162 162 155 177

Furnizim per zyre 13610

Furnizim me dokumenta blanko 13611

Fur.ushqim dhe pije (jo dreka zyrtare) 13620

Furnizime mjekesore 13630

Furnizime pastrimi 13640

Furnizim me veshmbathje 13650

Akomodim 13660

Derivate dhe lend djegese 1370 184 184 163 160

Nafte per ngrohje qendrore 13720

Qymyr 13750

Dru 13760

Derivate per gjenerator 13770

Karburant per vetura 13780

Llogarite e avansit 1380 22

Avans per parat e imeta (P.Cash) 13810

Avans per udhtime zyrtare 13820

Sherbimet e regjistrimeve dhe sigurimeve 1395 28 28 40 32

Regjistrimi i automjeteve 13950

Sigurimi i automjeteve 13951

Taksa komuale e regjistrimit te automjeteve 13952

Sigurimi i ndertesave dhe tjera 13953

Mirembajtja 1400 32 32 59 54

Mirembajtja dhe riparimi i automjeteve 14010

Mirembajtja e ndertesave 14020

Mirembajtja e ndertesave te banimit 14021

Mirembajtja e shkollave 14023

Mirembajtja e objekteve shendetesore 14024

Mirëmbajtja e Teknologjisë Informative 14040

Mirembajtja e mobileve dhe paisjeve 14050

Mirembajtja rutinore 14060

Qeraja 1410 28 28 1 8

Qiraja - paisjet 14130

Qiraja për pordorime tjera hapësinore 14150

Shpenzimet e marketingut 1420 5 5 15 4

Reklamat dhe konkurset 14210

Botimet e publikimeve 14220

Shpenzimet per informim publik 14230

Shpenzimet e perfaqesimit 1430 28 28 19 34

Drekat zyrtare 14310

Drekat zyrtare jasht vendit 14320

Vendimet gjyqesore 1440 50 50 3 1

Shpenzime-vendimet e gjykatave 14410

Pagesa e tatimit ne qira 14510

Shto kode sipas nevojes

Mallra dhe shërbime 854 767 767 649 676

Kraha

sim

%

2018
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        Shpalos në detaje shënimet 4 në tabelë:  

        Shënimi 4-Fondi i mjeteve për komunali jo i mjaftueshëm. 

 

Shënimi 5  Subvencione dhe transfere 

 Shënimi 5-Fondi i mjeteve per subvencione jo i mjaftueshëm. 

Buxheti Gjithsej 2017 2016

Kodi Final GQ

G

P H

F

Z Pagesat

Përshkrimi ekonom. € '000 € '000 € '000€ '000€ '000 € '000 € '000 € '000

Rryma 13210 121 121 98 103

Uji 13220 15 15 19 22

Mbeturinat 13230 8 8 14 14

Ngrohja Qendrore 13240

Shpenzimet telefonike 13250 6 6 19 10

Pagesa-vendimet gjqyqësore 13260

Shpenzime komunale 150 150 150 150 149

K

r

a

2018

Buxheti Gjithsej 2017 2016

Kodi Final GQ

TH

V Pagesat

Përshkrimi ekonom. € '000 € '000 € '000 € '000 € '000 € '000

Subvencione për entitetet publike 21110 58 58 85 30

Subvencionet për entitetet publike (tea.bib) 21120 25

Subvencione për entitetet jopublike 21200 54 54 85 51

Pushimi i lehonave 22295 10

Pagesat për përfituesit individual 22200 159 159 40 140

Pagesat per sektorin e blegtorise 23110 50 100

Pagesat per kulturat-PARTC.QYTET. 23130 39 39 69 62

Subvencion per fermer 2323

Subvencione dhe transfere 382 309 309 363 384

-                    

K

r

a

2018
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Shpalos në detaje shënimet 6 në tabelë:  

Shënimi 6- Në buxhetin final dhe shpenzim ështe paqyruar shuma e mjeteve nga huamarrja 2.258.00€ si dhe shpenzimi 1,930.00€ , karakteristike tjetër është edhe pagesat nga 

përmbaruesi dhe nga Thesari neni 39.2 LMFPP në shumë 425,292.76€. 

Buxheti Gjithsej 2017 2016

Kodi Final GQ THV

T

H Pagesat

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

Ndertesat 3110 123 553 677 500

Ndërtesat e banimit 31110 131

Ndërtesat adminis trat.afaris te 31120

Objektet ars imore 31121 122

Objektet shëndetësore 31122

Objektet kul turore 31123

Objektet sportive 31124

Objektet memoria le 31125 36

Rrethoja 31126

Depot

Garazha 31128

Fushat sportive 31129

Ndertimi i rrugeve lokale 3120 964 943 1,907 1562

Ndërtimi  i  auto rrugëve 31210

Ndërtimi  i  rrugëve regjionale 31220

Ndërtimi  i  rrugëve loka le 31230 584

Trotuaret 31240 186

Kanal izimi 31250 71

Ujës jel lës i 31260

Mirmbajtja  investive 31270 592

Furnizim me rryme gjenerim&transmi. 3150 105 105 75

Furn.me rrym,gjenrimitransmis 31510 123

Paisje te teknologjise informative 3160 221 329 550 175

Pais je të teknologjis  inform 31610 5

Mobi l je 31620

Telefona 31630

Kompjuter 31640

Makina Fotokopjuese 31650

Pajis je Specia le Mjeksore 31660

Pajis je te Shërbimeve Pol icore 31670

Souftver 31680

Pajis je Tjera 31690 382

Vetura zyrtare 3170 79 89 168 24

Kamionë 31701 66

Xhip dhe kombibusë 31702

Vetura  të ndihmës  së shpejtë 31703

Veturat e shërbimit pol icor 31704

Motorë 31705

Automjete transporti  tjera 31706

Makineria 31800

Kapital tjeter 3190 5

Investimet në vijim 3200 3 3 339

Toka 3210 116 116 68 12

Rregul l imi  I  Lumenjve 32110 103

Parqet Nacionale 32120

Pasuri  e paprekshme 32200

Pagesa-vendime gjyqesore 3400 22 404 425 155 124

Qeni-Asis. Ne ruajtje te sig. 3500 6 6 32 21

Shpenzime Kapitale 6,347 1,516 2,440 3,956 2,936 2,557

2018
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Shënimi 7 Kthimi i huamarrjeve 

 

2016 2015 2014

Përshkrimi € '000 € '000 € '000

Huadhënësi 1

Huadhënësi 2

Huadhënësi 3

Gjithsej -               -               -               

 
 

Shpalos në detaje shënimet në tabelë: 

 

 

Shënimi 8    Tjera 

2016 2015 2014

Natyra e pagesës € '000 € '000 € '000

Depozitat e lojërave të fatit

Depozitat e Komisionit Rregulativ

Depozitat e Ministrisë së drejtësisë

Depozitat tjera

Gjithsej 0 0 0
 

 

Shpalos në detaje shënimet në tabelë: 
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Shënimi 9   Te hyrat tatimore 

 

2018 2017 2016

Përshkrimi

Shënim

e

Kodi 

ekon. € '000 € '000 € '000

% e totalit 

2016

% e 

ndryshimit 

nga 2015

Të hyrat tatimore Tatimi ne Prone 9 4010 649 599 616 105

Të hyrat tatimore 2 % %

Të hyrat tatimore 3 % %

Të hyrat tatimore 4 % %

Gjithsej 649 599 616 105

Shpalos në detaje shënimet 9 në tabelë: 
Shënimi 9- Gjatë vitit 2018 të hyrat nga Tatimi në Pronë janë ne shumë 648,520.83€. 

 

 Shënimi  10 Të hyrat jo tatimore 
2018 2017 2016

Përshkrimi

Shënim

e € '000 € '000 € '000

% e totalit 

2016

% e ndryshimit 

nga 2015

10 % %

Të hyrat nga taksat 5000 1,603 1,257 1,451 87 #REF!

Te hyrat nga denimet gjobat inspeksioni 5010 6 4 2 193 #REF!

Te hyrat nga gjobat e gjykateve, den. e trafikut N.Q 165 0 #REF!

Të hyrat nga licencat 1 5020 1 #REF!

Të hyrat nga shitja e pasurise dhe sherbimeve 5040 129 134 138 97 #REF!

Të hyrat nga inspektimi 5050 19 29 56 52 #REF!

Të hyrat nga interesi bankar %

Të hyrat nga ndryshimet e pozicionit të kursit %

Tarifa për akreditim %

Te hyrat nga agjencioni i pyjeve %

Pranimet tjera %

Pranimet tjera 5530 %

Gjithsej 1,758 1,425 1,812 123 %

Shpalos në detaje shënimet 10 në tabelë: 
Shënimi 10 - nuk janë të paraqitura të hyrat nga gjobat e gjykatave në shumë 14,960.00€ dhe Denimet e N.Q për komunën e Fushë Kosovës në shumë      

629,742.50€ në total 644,702.50€, sepse nuk janë pranime të komunës së Fushë Kosovës po janë pranime të Policise së Kosovës. 

                                  

Shënimi 9 dhe 10 -Të hyrat  gjatë vitit 2018 janë; Të hyrat tatimore 648,520.83€  të hyra jo tatimore 1,757,744.26€  total të hyra për vitin  2018 janë 

2,406,265.09€. 
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Shënimi  11 Të hyrat e dedikuara 

 
 

2016 2015 2014

Përshkrimi Shënime € '000 € '000 € '000

% e totalit 

2016

% e ndryshimit 

nga 2015

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: 

 

Shënimi 12   Grantet e përcaktuara të donatorëve 

 
 

2018 2017 2016

€ '000 € '000 € '000

Participimi i qytetareve Participimi i qytetareve donacion i mbrendshem 41 71 77

Councill Europian Kthim i donacionit donacion i jashtem -2

UNDP Numri i projektit donacion i jashtem

Qeveria Kroate Numri i projektit donacion i jashtem

Republika Qeke Numri i projektit donacion i jashtem 8

Gjithsej 41 79 76

Përshkrimi

 
Shpalos në detaje  shënimet 12 e pasqyruara në tabelë:  

Shenimi 12 - Grantet e përcaktuara të donatorëve, donacioni i mbrendshëm -Participimi i Qytetarëve gjatë vitit 2018 është në shumë 40,767.80€ nga Drejtoria 

për  Bujqësi.  
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Shënimi 13   Huamarrjet 
 

2018 2017 2016

Pershkrimi € '000 € '000 € '000

Gjithsej 0 0 0  
 

Shënimi 14   Tjera  
2018 2017 2016

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

Depozitat e lojërave të fatit

Depozitat e Komisionit Rregulativ

Depozitat e Ministrisë së drejtësisë

Depozitat tjera

Gjithsej 0 0 0  
 

Shpalos në detaje shënimet në tabelë: 

 

Shënimi 2 deri në  Shënimin 8 

 

Për dallim prej shënimeve 2-8, këto shënime  përdoren për të sqaruar dallimin material  në kolonën D, domethënë dallimin material të 

realizimit të buxhetit. SNKSP  në bazë të parasësë 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. 
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Neni 14.6 

Shpalosja e ndarjeve fillestare dhe finale të buxheti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ndarja Fillestare 

Buxhetore (Ligji i 

Buxhetit)

Ndryshimi 

sipas nenit 

29 ligji  nr. 

03/L-048 

Ndryshimi 

sipas nenit 

30  ligji  nr. 

03/L-048 

Ndryshi

mi sipas 

nenit 31   

ligji  nr. 

Ndryshimet 

për të hyrat 

vetanake

Ndryshimet 

per grantet 

e 

percaktuara 

Ndryshime

t per 

burime 

tjera te 

Ndarjet finale te 

buxhetit SIMFK

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

Hyrjet

Të hyrat tatimore 600 649 649

Të hyrat jo tatimore 2,123 1,758 1,758

Të hyrat e dedikuara

Grantet e përcaktuara të donatorëve 41 41

Huamarrjet

Tjera

Gjithsej 2,723 0 0 0 2,406 41 0 2,447

Daljet

Paga dhe rroga 4,679 -93 4,586

Mallra dhe shërbime 840 3 10 854

Shpenzime  komunale 150 150

Transfere dhe subvencione 275 108 382

Shpenzime kapitale 4,430 2 1,915 6,347

Kthimi i huamarrjeve

Tjerat

Gjithsej 10,374 -93 6 1,915 108 10 12,319
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Shpjegim përmbledhës: buxheti fillestar apo buxheti i planifikuar per vitin 2018 eshte ne shume 10,374,307€ ndërsa, buxheti final per vitin 2018 eshte 12,318,847.87€. 

10-buxheti final 7,474,072.99€, 21-buxheti final 2,723,185.00€, 22-buxheti final 1,914,715.74€,31-buxheti final 107,577.17€, 72-buxheti final 10.00€, 86-buxheti final 21.21€,97-

buxheti final 12.50€, 04-buxheti final 89,231.00€ 

Pagese direkte e grantit eshte 10,022.26€ e regjistruar ne SIMFK vetëm si evidence . 

Shpenzimet Janar-Dhjetor 2018 nga fodet burimore (04+10+21+22+31) janë ne total 9,757,677.17€, ndërsa me Pagesen Direkte te Grantit (61-qeveria zvicrane) me shume  

10,022.26€ shuma totale e shpenzimeve eshte 9,767,699.43€. 
 

Ndarja fillesare per vitin 2018 ka qene 10,374,307.00€. Ndarja finale e buxhetit eshte 12,318,847.87€ si rezultat i ndryshimit nga Buxheti Fillestar është: bartja e THV2017 ne 

shume 1,914,715.74€, Financimi nga huamarrja ne Arsim 5,646.00€, donacioni i mbrendshem (2017dhe 2018) 107,577.17€, bartja e donacioneve te jashtme 43.71€, pagese 

Direkte te Grantit (61-qeveria zvicrane) me shume  10,022.26€. Ne kategorin paga dhe mëditje nuk eshte paguar përvoja e punës per vitin 2018 andaj shuma 93,464.01€ eshte 

shkurtim buxhetor. Planifikimi i Thv 2018 eshte ne shume 2,723,185.00€, inkasimi i realizuar per vitin 2018 eshte Tatimi ne Prone ne shume 648,520.83€, te hyrat jotatimore ne 

shume 1,757,744.26€ ne total THV 2018 te inkasuara janë 2,406,265.09€, nga kjo rrjedh se inkasimi i THV 2018 eshte 2,406,265.09 € plus Denimet e trafikut 629,742.50€ plus 

gjobat e gjykatave 14,960.00€ ne total te përgjithshëm THV 2018 jane 3,050,967.59€. d.m.th qe kemi tejkalim te planit te te hyrave ne shume 327,782.59€ ose 12% . Pasqyres i 

bashkangjitet Vendimi i Kuvendit Komunal F.K.dhe kërkesa per rritje te buxhetit nga te hyrat vetanake per vitin 2018.Rritja e buxhetit per THV nuk eshte ber derisa te aprovohet 

ligji i buxhetit per vitin 2019 (përgjigjja nga MF-Departamenti i buxhetit). Gjeni te bashkangjitur shkresën 

 

Financimi nga huamarrja ne drejtorin e Arsimit ne Mallra dhe Shërbime ne shume 3,388.00€ dhe ne investime kapitale ne shume 2,258.00€ pasiqe shkolla fillore Laura Scotti 

ka qene fituese dhe alokimi total nga huamarrja ( e paplanifikuar) eshte ne shume 5,646.00 €. 

 

Financimet per huamarrjet ne Shendetesi Mallra dhe Shërbime eshte 83,585.00 € e cila shume nuk eshte alokuar fare ne vitin 2018. 

                                                                                                

Nga vitit 2017 Participimi i Qytetarëve në shumë 66,809.37€ është bartur në vitin 2018, nga rrjedh se Participimi i Qytetareve 2017 plus 2018 

në total 107,577.17€, pjesa e mbetur për bartje në vitin 2019 nga Participimi i Qytetarëve është në shumë 72,264.58€. 

 

                      

                                                         
 

 

Gjeni te bashkangjitur përmbledhjen e vitit 2018 Buxheti sipas Planifikimit, Buxheti sipas realizimit te THV dhe buxhetin sipas alokimit.
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Neni  16  Raport për të arkëtueshmet 
 

 

Të arkëtueshmet (zbatohet për organizatat që mbledhin të hyra) 

 

 

2018 2017 2016

Kodi ekonomik Përshkrimi € '000 € '000 € '000

50408 Qiraja nga objektet publike 31 28 25

50413 Te hyrat nga shitja e pasurise 13 9 4

40110 Tatimi ne prone 2,380 1,947 2,416

50029 Taks per ushtrimin e veprimtarise 782 787 799

50009 Leje ndertimi 177 177 201

50418 Qiraja nga objektet e banimit ne Miredi Eperme 97 84 80

Gjithsej 3,480 3,032 3,526

 
             

  Shpalos në detaje shënimet në tabelë:  

PVF i bashkangjiten raportet nga drejtorit përkatëse të cilat kanë raportuar për të Arkëtueshmet në detaje për secilin kod ekonomik. Raporti final për të 

arkëtueshmet nga Tatimi në Pronë është versioni final i pranuar nga MF departamenti i Tatimit në Pronë siq është paraqitur në tabelë.
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     Neni  17    Raport për detyrimet (faturat) e papaguara 
 

2018 2017 2016

Kategoria ekonomike € '000 € '000 € '000

Paga dhe rroga

Mallra dhe shërbime 127 132 85

Shpenzime komunale 37 14 18

Transfere dhe subvencione 32 77

Shpenzime kapitale 2 299

199 146 479
 

    

             Shpalos tabelën në detaje si në tabelën në vijim aneks 1: Mungesa e mjeteve financiare ka ndikuar që të mos paguhen një pjesë e obligimeve financiare. 

             Gjeni të bashkangjitur tabelën detyrimet e papaguara për komunën e Fushë Kosovës për vitin 2018. 

         

  

        Neni 18    Detyrimet kontingjente  

2018 2017 2016

Natyra e detyrimeve kontingjente Arsyeja për detyrime € '000 € '000 € '000

Ne procedure gjyqesore 1,004 738 555

Gjithsej 1,004 738 555

Vlera e vlerësuar ose e saktë

 
               Shpalos në detaje shënimet në tabelë:  

               PVF i bashkangjitet raporti në analitikë i detyrimeve kontigjente nga avokati publik i komunës së Fushë Kosovës. 
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           Neni 19    Raport për pasurinë jo financiare  
             Neni 19.3.1  Pasuritë kapitale (me vlerë mbi 1000 Euro) 

Kodi 2018 2017 2016

Klasifikimi i pasurive ekonomik € '000 € '000 € '000

Paisje tjera 13509-13599 13509-13610 28 28 28

Ndërtesat

Ndertesa banesore 31110 614 628 503

Ndertesat administrative afariste 31120 44 45 54

Objektet arsimore 31121 6,408 6,583 6,604

Objektet shendetesore 31122 1,026 1,054 1,083

Objektet kulturore 31123 37 38 39

Objektet sportive 31124 7,613 7,691 7,897

Struktura tjera 31130 1,648 1,278 1,100

Ndertimi i rrugeve 31200 1,531 1,678 1,825

Ndertimi i rrugeve lokale 31230 4,379 3,806 3,035

Trotuaret 31240 681 382 346

Kanalizimi 31250 524 489 406

Instalime hidrosanitare 31300 212 227 241

Ujesjellsi 31400 318 336 354

Furnizim me rryme gjenerim & transm. 31510 443 418 319

Paisje te teknologjise informative 31600 5 11

Pajisje (Harduer) te TI-ve 31610 1 1

Mobilje 31620 2 8 15

Kompjuter 31640 0

Makinat e fotokopjimit 31650 1 2 3

Pajisje speciale mjeksore 31660 34 29 48

Pajisje tjera 31690 211 217 138

Vetura zyrtare 31700 20 30 48

Kamione 31701 66 81 70

Vetura te ndihmes se shpejte 31703 43 16 22

Automjete transporti tjera 31706 79

Makineri 31800 0

Kapital tjeter 31900 723 884 1,045

Toka 32100 21,661 21,669 21,669

Investime ne vijim 32500 894 283 286

Gjithsej 49,239 47,906 47,189  
 

Shpalos tabelën në detaje në vijim si  aneks 2: 

Pasqyres i bashkangjitet raporti ne detaj i pasurive jo financiare. 
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 Neni 19.3.2  Pasuritë jo kapitale (me vlerë nën 1000 Euro) 

 

 

2018 2017 2016

Klasifikimi i pasurive € '000 € '000 € '000

Pajisjet dhe mobiljet 322 142

Gjithsej 322 142
  

 

 Shpalos tabelën në detaje në vijim si  aneks 3: 

 Raporti e-pasuri në analitikë është i regjistruar nga data 01.01.2011 deri më 31.12.2018 që përbën 478 faqe. Ndërsa vlera e pasurive jo kapitale nën 1000€ vetëm për   

vitin 2018 nga data 01.01.2018-31.12.2018 është në shumë totale 219,649.25€. 

 

 

 

 

               Neni 19.3.3  Stoqet 

 

 

2018 2017 2016

Klasifikimi i pasurive € '000 € '000 € '000

Stoku i materialit nga sherbimi stomatol. 43 18 12

Stoqet ne laborator

Gjithsej 43 18 12
 

 

Pasqyrës i bashkangjitet Raporti për regjistrimin e depos së barërave dhe materialit sanitar për vitin 2018. 
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 Neni 20    Raport për avancet e pa arsyetuara 
 

2018

Data e lëshimit Nr i CPO Qëllimi € '000

Avans per para te imeta 0

Gjithsej 0  
              

 Shpalos në detaje shënimet në tabelë: 

Në vitin 2018 të gjitha avaset për para të gatshme dhe avanset për udhtime zyrtare janë të mbyllura. 
Gjeni të bashkangjitur raportin e kodit 71200. 
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           Neni 21     Raport për të hyrat vetanake të pashpenzuara 

 
2018 2017 2016

€ '000 € '000 € '000

Të hyrat vetanake të bartura nga viti i kaluar 1,915 1,632 1,045

Të hyrat vetanake të pranuara në këtë vit 3,051 2,260 2,428

Totali në dispozicion për ndarje në vitin aktual 4,966 3,892 3,473

Shuma e shpenzuar në vitin aktual -2,440 -1,977 -1,842

Shuma e mbetur për bartje 2,526 1,915 1,632

 
              Shpalos në detaje shënimet në tabelë: 

         Pranimet nga THV Janar-Dhjetor 2018 jan 2,406,265.09 €. 

              Denimet e nivelit qendror per Komunen e Fushe Kosoves jane: 629,742.50€ 

              Gjobat e gjykatave jane: 14,960.00€  

              Totali i përgjithshëm: 3,050,967.59€ 

              THV të vitit 2018 dhe THV nga vitit 2017 që do të barten në vitin 2019 janë në shumë 2,525,861.87€. 
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            Neni 22    Raport për bilancet e pashpenzuara të Fondit Zhvillimor në Mirëbesim 

 
 

 

 

 

     
         
       Neni 23     Raport për të hyrat e dedikuara 

 
       
 
 

2016 2015 2014

€ '000 € '000 € '000

Të hyrat vetanake të bartura 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 -           -              -              

2018 2017 2016

€ '000 € '000 € '000

Të hyrat vetanake të bartura 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 24    Raport për fondet e donatorëve të pashpenzuara 

 

 

         Shpalos në detaje shënimet në tabelë: 

         Donacioni i mbrendshëm ( Participimi i qytetareve) nga viti 2018 dhe nga viti 2017 në shumë totale 72,264.58€ do të barten në vitin 2019.

2018 2017 2016

€ '000 € '000 € '000

Të hyrat vetanake të bartura nga viti i kaluar 67 59

Të hyrat vetanake të pranuara në këtë vit 41 71 51

Totali në dispozicion për ndarje në vitin aktual 108 130 51

Shuma e shpenzuar në vitin aktual 35 64

Shuma e mbetur për bartje 72 67 51
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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 

shkurtua

Me orar të 

plotë

Me orar 

të 

shkurtua

Gjithesejt Administrata Komunale 148 142
Zyra e Kryetarit 10 10 10 9
Administrata 22 20 22 23
Regjistrimi civil 8 7 8 8
Çështjet Gjinore 1 1 1 1
Inspektimet 12 12 12 12
Zyra e Kuvendit Komunal

Buxhetimi 10 10 10 13
Infrastruktura Publike 11 10 11 11
Zjarrëfikësit dhe inspektimet 5 5 5 5
Zyra e komuniteteve 5 4 5 5
Bujqësia 9 9 9 8
Planifikimi i zhvillimit ekonomik 10 10 5 5
Kadastra dhe Gjeodezia 9 9 9
Planifikimi urban dhe inspeksioni 12 12 18 17
Shërbimet kulturore 15 14 17 16
Administrata (SH) 4 4 4 4
Administrata (A) 5 5 4 5

Shendetesia 114 114 115 114
Shërbimet e shëndetësisë primare 104 104 105 104
Shërbimet sociale 10 10 10 10

Qerdhja I.P 28 29
P.I.E.P.GEZIMI YNE-FUSHE KOS. 28 29 28 29

Arsimi fillor 349 352
F.MIHAL GRAMENO-FUSH KOSOVE 79 59 52
F.SELMANI RIZA-FUSHE KOSOVE 73 69 74
F.ZEJNEL SALIU-FUSH KOSOVE 41 56 55
F.LAURA SCOTTI-FUSHE KOSOVE 12 13 14
F.ACA MAROVIC-FUSHE KOSOVE 5 5 11
F.BAJRAM CURRI-FUSHE KOSOVE 54 54 55
F.LISMIRI-FUSHE KOSOVE 16 16 16
F.VLLEZRIT FRASHRI-FUSHE KOS. 44 46 47
SHF.DAUT BOGUJEVCI 28 32 33

Arsimi i mesem 81 81
M.TEKNIKE MINATORI-FUSH KOSOVE 13 14 13
M.EKONO-H.K.PRISHTINA-F.KOSOVE 25 25 26

GJ.HIVZI SYLEJMANI-F.KOSOVE 43 44 43

Gjithesejt 720 718 0 841 838

Nr aktual i punëtorëve 

në fund të 2018

Nr aktual i 

punëtorëve në fund 

të 2017

Nr aktual i 

punëtorëve në fund 

të 2016

 
 Shpalos në detaje shënimet në tabelë: 
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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

Departamenti 0

Departamenti 0

Departamenti 0

Gjithsej 0

Nr aktual i punëtorëve në 

fund të 2018

Nr aktual i punëtorëve 

në fund të 2017

Nr aktual i punëtorëve 

në fund të 2016

 
 

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

Planifikim urban 1 2

Kulture 1

Inspeksion 1

Zyra e kryetarit 1

Sherbime publike 48 22

Arsim 7 9

Shendetesi 45 26

Gjithsej 100 61 2

Nr aktual i punëtorëve në 

fund të 2018

Nr aktual i punëtorëve 

në fund të 2017

Nr aktual i punëtorëve 

në fund të 2016

 
 

Të punësuarit me kontratë për shërbime të veçanta : 

Në muajin dhjetor 2018 janë lidhur  kontratat për shërbime të veçanta . 
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Neni 28  Raport për gjendjen/zbatimin e rekomandimeve të Zyrës Kombëtare  të Auditimit ( ZKA) 

  
 

 
 
                                                                           REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 
                                                                                                                          REPUBLIC OF KOSOVA 

 
                                                            KOMUNA E FUSHË –KOSOVËS / OPŠTINA KOSOVO-POLJE/ 
                                                                  MUNICIPALI TY OF FUSHË-KOSOVË ,KOSOVO POLJE 

Datë: 19.07. 2018                                                                  ZYRA E KRYETARIT                                                                                                                                                                   
Për: Zyrën e Auditorit të Përgjithshëm 
Nga: Burim Berisha, Kryetar i Komunës së Fushë-Kosovës 

                                                                 Plani  i  Veprimit  i  Menaxhmentit 
RAPORTI I AUDITIVIT PËR PASQYRAT FINANCIARE TË KOMUNËS 
SË FUSHË-KOSOVËS PËR VITIN  E PËRFUNDUAR MË  31 DHJETOR 

2017,  Nr. i dokumentit: Nr. i Dokumentit: 22.10.1-2017-08 
 

Komponenta e 
Auditimit 

 
Te gjeturat 

 
Rekomandimet 

                                         
Aktivitetet e pritura 

Data  
plani-
fikimt  

Personat 
përgjegjës 

Monitorim
i zbatimit 

rekomandi
m 

2.2   
Pajtueshmëria e 
kërkesat për PFV-
të dhe kërkesat 
tjera për raportim 
 
 
 

E gjetura :  Përpos 
çështjeve ë theksuara të 
opinioni i auditimit ne 
kemi identifikuar gabime 
si:  

Tek raporti i ekzekutimit të buxhetit, në 
kolonën e buxhetit final, buxheti i ndarë 
nuk ishte prezantuar drejtë në vlerë totale 
sipas SIMFK-së, megjithatë, dallimi është 
sqaruar poshtë tabelës së ekzekutimit të 
buxhetit. Kjo situatë është reflektuar edhe 
tek shpalosjet e ndarjeve fillestare dhe 
finale të buxhetit, neni 14.6; 

    Obligimet ishin nënvlerësuar në vlerë 

Rekomandimi 1  
Kryetari, duhet të sigurojë se 
është bërë një analizë për t’i 
përcaktuar shkaqet e 
theksuara opinionin e 
auditimit. Veprime specifike 
duhet të ndërmerren për t’i 
adresuar shkaqet në mënyrë 
sistematike për t’i eliminuar 
gabimet në klasifikimin e 
shpenzimeve jo-kapitale, si 
dhe në evidentimin dhe 
raportimin e pasurisë dhe 
obligimeve. 

 Do të implementohet 
rekomandimi me rastin 
e hartimit të PF-ës, në 
shtator 2018.  

 Do të kërkohet nga 
të gjithë drejtorët që 
raportet e obligimeve 
të papaguara të 
dorëzohen deri më 
datën 15 janar. 
 
 
 
 

 
30.09.
2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Drejtori i 
Ekonomi

së dhe  
Financav

e                   
Ramadan 
Jshanica  
______   

 
 
 
 
 

 
Kryetari i 
Komunës 
- Burim 
Berisha 

________ 
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prej 2,203€; dhe 
    Numri i të punësuarave me kontratë 

për shërbime të veçanta nuk ishte 
prezantuar saktë.                                                                               
Në PFV ishin prezantuar 61 punëtorë, 
mirëpo të punësuar gjatë vitit ishin 58 
punëtorë. 
Megjithatë, marrë parasysh çka u tha më 
lartë, Deklarata e bërë nga Zyrtari Kryesor 
Administrativ dhe ai Financiar, me rastin 
e dorëzimit të PFV-ve në MF, mund të 
konsiderohet e saktë në të gjitha aspektet 
materiale.                                                                    
Në kontekst të kërkesave tjera për 
raportim të jashtëm, nuk kemi çështje për 
të ngritur.  

Kryetari duhet të siguroj se 
janë vendosur procese 
efektive për të konfirmuar që 
plani i hartimit të PFV-ve për 
vitin 2018, i adreson të gjitha 
çështjet që kanë të bëjnë me 
pajtueshmërinë. Kjo, 
gjithashtu duhet të përfshijë 
rishikimin e PFV-ve nga 
menaxhmenti, me fokus të 
veçantë në fushat me rrezik të 
lartë ose fushat ku janë 
identifikuar gabime në vitet e 
mëparshme. Deklarata e bërë 
nga Zyrtari Kryesor  
Administrativ dhe ai 
Financiar, nuk duhet të 
nënshkruhet përveç nëse ndaj 
PFV-të janë aplikuar të gjitha 
kontrollet e nevojshme.  

 
 
 

 Shefi i Personelit do 
të ofrojë dëshmi të 
sakta për përgatitjen e 
PVF-së, në mënyrë 
periodike, si dhe të 
aprovuar nga Kryetari 
Komunës. 
 

 
 
 
 
 

30.09.
2018 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Shefi  i 
Personeli
t - Mursel 

Morina 
_______ 

3. Menaxhimi 
financiar dhe 
kontrolli                        
3.1   Planifikimi 
dhe realizimi i 
buxhetit        
Çështja 2 – Niveli 
i ulët i realizimit 
të buxhetit si dhe 
keq-klasifikimi i 
shpenzimeve 
 
 
 

E gjetura :  Procesi i menaxhimit   të 
buxhetit nga komuna a qenë mjaft 
sfidues. Marrë parasysh periudhën 
fiskale, një përqindje e madhe e 
shpenzimeve është realizuar në fund vit. 
Në anën tjetër, ka ngecje në realizimin e 
projekteve kapitale e cila reflekton edhe 
në realizimin e buxhetit, në vetëm 52%. 
Arsyet për një ekzekutim të ulët ishin 
kryesisht vonesat nga drejtoritë kërkuese 
për të përgatitur dokumentacionin teknik 
të projekteve individuale.                             
Sipas zyrtareve komunal, për   shkak të 
rritjes së numrit të banorëve në komunën 

Rekomandimi 2 Kryetari,  
duhet  të sigurojë  që  gjatë  
përgatitjes  së  kërkesave  
buxhetore  t’i paraprijë një 
analizë e mirëfilltë e të gjithë 
faktorëve, që kanë ndikim në 
realizimin e buxhetit. Ndërsa, 
planifikimi dhe buxhetimi i 
projekteve të caktuara duhet 
të bëhet bazuar në planin 
kontabël të aprovuar nga 
Thesari. 
 
 

Të gjithë drejtorët do 
të njoftohen me PVA, 
dhe takimin e Bordit 
për rritjen e efikasitetit 
në realizimin e 
buxhetit. 
 

Përfaqësuesi Juridik 
i Komunës do të 
pëgatitë raportin 
periodik për numrin e 
lëndëve në procese 
gjyqësore, dinamikën e 
seancave dhe rreziqeve 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30.09.
2018 

 
Të gjithë 
drejtorët  

 
 
 
 
 
 
 

Hasime 
Qyqalla – 
Përfaqës

uese 

 
 
 
 

Kryetari i 
Komunës 
- Burim 
Berisha    
_______ 
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e Fushë Kosovës, është shtuar vëllimi i 
punëve në të gjitha drejtoritë, gjë që ka 
afektuar negativisht në efektivitetin e 
punëve të komunës. 
Çështje e rëndësishme është edhe 
ekzekutimi i buxhetit nga pagesat direkte 
të thesarit sipas vendimeve gjyqësore në 
vlerë 184,720€. Përveç këtyre kishte edhe 
klasifikim jo adekuat të shpenzimeve 
sipas kodeve ekonomike (shih 
nënkapitullin 2.1). 

 (mungesave, provave, 
etj).                        

Raport për planifikim 
buxheti  para 
aprovimit të KAB-it. 
(për procedurat 
gjyqësore me rreziqe   
në favor të palës së 
kundërt) të humbura.                   

 për Drejtorinë 
e Financave për 
hartimin e PVF-së për 
borxhet e konteksteve 
gjyqësore, më së largu 
deri më 15.01 për vitin 
vijues. 

________
_ 

3.2 Të Hyrat   
Çështja 3 - Mos 
verifikimi i 
pronave të 
regjistruara 

 

E gjetura :  Komuna  nuk  kishte  arritur  
të  kryej 
verifikimin (ri  anketimin)  e  1/3-tës  së 
pronave të paluajtshme siç kërkohet me 
Ligjin për Tatimin në pronën e 
paluajtshme nr. 03/L-204 dhe udhëzimin 
administrativ në fuqi me qëllim të 
përditësimit të shënimeve ekzistuese. 
Sipas regjistrit të tatimit në pronë, komuna 
ka 15,750  prona komunale të regjistruara, 
ndërsa gjatë vitit 2017 nuk ka ndonjë 
raport mbi numrin e  verifikimit të 
pronave. 
 

Rekomandimi 3    Kryetari, 
duhet të sigurojë se verifikimi 
i pronave komunale duhet të 
bëhet siç parasheh ligji në 
mënyrë që shënimet rreth 
tatimit në pronë të janë të 
plota dhe të maksimizohen 
përfitimet nga kjo e hyrë. 
 
 

Rianketimi i pronave 
ka filluar dhe plotësimi 
i obligimeve ligjore, në 
këtë rast I Ligjit Nr. 
03/L-204. Aplikimi i 
raportit të punës, javor 
dhe mujor nga 
anketuesit. 

 
01.08.
2018 

Drejtori i  
Zhvillimi
t 
Ekonomi
k - Ekrem 
Berjani 
________ 
 

Kryetari 
Komunës 
- Burim 
Berisha 
________ 

3.2 Të Hyrat   
Çështja 4 – 
Mangësi në 
menaxhimin e 

E gjetura :  Nga testimi i listave të 58 
shfrytëzuesve të pronës publike (dhënien 
e banesave kolektive me qira në fshatin 
Miradi e Epërme) vetëm 15 familje ishin 

Rekomandimi 4    Kryetari, 
duhet të ndërmarr masat që 
sa më parë t’i pajisë 
qiramarrësit me kontrata për 

Zyrtari përgjegjës i 
Drejtorisë së 
Shëndetësisë ka filluar 
vizitën edhe pajisjen e 

01.07.
2018 

Drejtoria 
e 

Shëndetë
sisë dhe 

Kryetari 
Komunës 
- Burim 
Berisha 
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pronave publike 

 
 
 
 

pajisur me kontrata. Nga gjashtë mostra të 
testuara vërejtëm se kontratat nuk janë 
valide në aspektin e periudhës kohore. 
Megjithatë, pronat shfrytëzohen ende pa 
ndonjë vendim zyrtar apo ripërtëritje të 
kontratës. 

shfrytëzimin e pronave, në 
mënyrë që të kenë bazë ligjore 
për inkasimin e të hyrave nga 
qiradhënia e tyre. 
 

qiramarrësve me 
kontrata për 
shfrytëzimin e pronave 
për krijimin e bazës 
ligjore për të hyra.  

M.S. 
Jakup 

Dumani 
_______ 

________ 

3.5 Mallrat dhe 
shërbimet, si dhe 
shërbimet 
komunale 
Çështja 5 –  

Angazhimi 
përmes 
marrëveshtjeve 
për shërbime të 
veqanta 

E gjetura :  Dy pozita të rregullta të punës 
(mjek dhe mësimdhënës), që nuk kishin të 
bënin me punë specifike, komuna i kishte 
mbuluar përmes marrëveshjeve për 
shërbime të veçanta. Komuna, për këta të 
punësuar kishte aplikuar procedurë të 
thjeshtësuar të rekrutimit ashtu siç 
parashihet me aktet e përcaktuara ligjore, 
pas rekomandimit të dhënë në fazën e 
ndërmjetme. 
 
 

Rekomandimi 5 Kryetari, 
duhet të sigurojë një plan të 
arsyeshëm për punët që 
ndërlidhen me shërbimet me 
marrëveshje të veçanta. Po 
ashtu, nevojat shtesë për 
punëtorë me pozita të 
rregullta, t’i trajtoj me organet 
përkatëse dhe të gjendet 
zgjidhja e pranuar, të 
parashikohen me rastin e 
planifikimeve buxhetore.     

Zyrtari i Personelit do 
të hartojë Planin e 
Personelit për QKMF-
në, lidhur me pozitat 
aktuale dhe të paraqes 
nevojat për mbulimin e 
pozitave specifike për 
kontrata për sherbime 
të veçanta për të cilat 
kërkohet njohuri 
profesionale për cilat 
pozita mungon 
personeli i punësuar në 
QKMF. 

 
01.11.
2018 

Zyrtari I 
Personeli
t në D.  e 
Shëndetë

sisë                       
Zyrtari i 
Personeli
t në D.  e 
Arsimit  
______ 

Kryetari 
Komunës 
- Burim 
Berisha 

________ 

Çështja 6 - 
Ndarja jo e 
duhur e detyrave 

 
 
 

E gjetura :  Në kontratën “Blerja e lëndës 
djegëse – Dru” në vlerë 49,530€, dy nga tre 
anëtaret e komisionit të vlerësimit të 
ofertave ishin caktuar edhe si organ 
mbikëqyrës të punëve/menaxher të 
kontratave. 
 
Ndërsa, sipas udhëzuesit operativ të 
prokurimit publik, parimet e ndarjes së 
detyrave, zyrtarët të cilët kanë qenë 
anëtarë të komisionit të vlerësimit nuk 
mund të caktohen menaxherë të 
projekteve. 
 

Rekomandimi 6  Kryetari, 
duhet të sigurojë se me rastin 
e formimit të komisioneve të 
ndryshme do të respektohen 
parimet për ndarjen e 
detyrave me qëllim që të 
evitohen konfliktet e 
mundshme të interesit. 
 
 
 
 
 
 

Është zbatuar 
rekomandimi në 
përzgjedhjen e 
komisoneve. 

 Zyrtar 
përgjegjë

s i 
Prokurim

it 
- Bedri 

Obërtinc
a 

________
_ 

Kryetari 
Komunës 
- Burim 
Berisha 

________ 
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Kjo kishte ndodhur, si pasojë e 
kontrolleve jo adekuate në proceset 
prokuruese dhe përcjelljes së udhëzimeve 
nga udhëzuesin operativ i prokurimit. 

 
 
 
 
 

Çështja 7 -  
Pagesa e pagave 
dhe mëditjeve 
nga kategoria e 
subvencioneve  

 
 
 
 
 

E gjetura :  Nga kategoria e subvencioneve 

janë bërë tri6 pagesa në vlerë totale 1,648€, 
të cilat nuk parashihen në rregulloren e 
brendshme të komunës për ndarjen e 
subvencioneve, këto pagesa duhet të 
bëhen nga kategoria e pagave dhe 
shtesave. 

Rekomandimi 7    Kryetari, 
duhet të siguroj që pagesat 
për subvencione të jenë në 
harmoni me rregulloren e 
brendshme për ndarjen e 
subvencioneve dhe se pagesat 
nga kjo kategori të bëhen 
vetëm për pagesat që i 
përmbushin kushtet dhe 
kriteret e përcaktuara. 
 

Do të hartohet 
Rregullorja e 
Brendshme dhe 
zbatimi i 
rekomandimit  

 Drejtoria  
përkatëse 

Kryetari 
Komunës 
- Burim 
Berisha 

________ 

3.7   Investimet 
kapitale   
Çështja 8 - 
Marrëveshje  
bashkëpunimi 
dhe 
bashkëfinancimi  

 

Kuvendi Komunal kishte marrë vendim 
për realizimin e projektit “Ngritja e 
përkujdesit social, shtëpiak dhe 
ambulatorë Home-Care 2017” pasi që ky 
projekt nuk ishte i planifikuar me buxhet. 
Në mars 2017 u nënshkrua marrëveshja e 
bashkëpunimit dhe bashkëfinancimit në 
mes organizatës jo qeveritare (OJQ) dhe 
komunës, në vlerë totale 240,000€. Bazuar 
në marrëveshje, komuna participon vlerën 
222,819€ ndërsa OJQ-ja në vlerë 17,181€. 
Në marrëveshje ishte specifikuar që mjetet 
të transferohen në llogarinë e OJQ-së në 
dy këste, pastaj në fund të projektit të 
bëhet raporti final. 
 
Pavarësisht se afro 93% e buxhetit 
financohet prej komunës, komuna ka 

Rekomandimi 8 Kryetari, 
duhet të sigurojë se me 
rastin e bashkëfinancimeve, 
do të jenë palë aktive dhe e 
barabartë në përcjelljen, 
realizimin dhe mbikëqyrjen e 
këtyre projekteve.                 Po 
ashtu duhet siguruar se 
projektet në të ardhmen të 
realizohen në bazë të 
objektivave të parapara të 
programit.  

D. Shëndetësisë dhe 
MS, ka hartuar dhe 
përcjellë në baza, ditore 
due mujore listën e 
punëtorëve prej 38 dhe 
raportimin periodik 
pran organeve 
kompetente.  
 
 
D. Arsimit, ka hartuar 
dhe percjellë në baza, 
ditore due mujore 
listën e punëtorëve prej 
8 si dhe raportimin 
periodik pran organeve 
kompetente.      
 

 
01.07.
2018 

 
 
 
 
 
 
 

01.08.
2018 

Drejtoria 
e 

Shëndetë
sisë dhe 
M.S.  -
Jakup 

Dumani                                                                                      
________          

 
 
 

Dejtor i 
Arsimit - 

Islam 
Shabani 
________                                                                                                                                                                                                                                             

 
 

Kryetari i 
Komunës 
- Burim 
Berisha 

________ 
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transferuar buxhetin të OJQ duke bartur 
rreziqet për mosarritjen e objektivave. 
 
Me tutje, gjatë testimit të shpenzimeve 
vërejtëm se projekti nuk është realizuar në 
përputhje me kërkesat (qëllimet) e 
përcaktuara. Përderisa fokusi i projektit do 
të duhej të ishin shërbimet shëndetësore, 
projekti ishte fokusuar kryesisht në 
sektorin e administratës dhe arsimit, duke 
kompensuar pagat për 60 të punësuar në 
këta sektor, ndërsa vetëm 32 punëmarrës 
janë kompensuar në sektorin shëndetësor. 
 

D. e Shërbimeve 
Publike ka hartuar dhe 
përcjellë në baza, ditore 
dhe mujore listën e 
punëtorëve prej ??? si 
dhe raportimin 
periodik pran organeve 
kompetente.      
 
 

 
Drejtorin

ë e 
Shërbime

ve 
Publike - 

Maliq 
Berisha 

________ 
 

 

Çështja 9 - 
Mbikëqyrja jo 
duhur e 
projekteve 

 

E gjetura Sipas Udhëzuesit operativ të 

prokurimit publik7 ‘’Ndarja e detyrave’’ 
do të thotë se autoriteti i një personi (ave) 
për të miratuar dhe për të nënshkruar 
miratimin në një fushë të përgjegjësisë nuk 
përfshinë edhe ato të një tjetër fushe të 
përgjegjësisë. 
Për kontratën “Asfaltimi i rrugëve në 
fshatin Sllatinë e Vogël, Graboc, Henc dhe 
Miradi e Epërme” në vlerë 104,262€ ishte 
formuar komisioni për mbikëqyrjen e 
realizimit të projektit prej tre anëtareve. Po 
i njëjti komision kishte bërë edhe pranimin 
teknik të punëve. 
 

Rekomandimi 9 Kryetari, 
duhet të sigurojë se pranimi 
pranimit teknik të punëve të 
formohet sipas kërkesave të 
përcaktuara, në mënyrë që 
kontrollet e brendshme të jenë 
më efektive. 

Rekomandimi është 
zbatur në lëmin e 
përzgjedhjes së 
komisioneve që 
kontrollet e brendshme 
të jenë më efektive. 

 
01.07.
2018 

 
Shefi  i 

Prokurim
i 

- Bedri 
Obërtinc

a 
________

_ 

Kryetari i 
Komunës 
- Burim 
Berisha 

________ 

Çështja 10 - 
Mos aprovimi i 
ndryshimeve 
për pozicionet e 
caktuara në 

E gjetura :  Gjatë ekzaminimit fizikë të 

dy8 projekteve kemi konstatuar se 
gjendja në teren nuk përputhet në tërësi 
me specifikat e projektit dhe me raportin 
teknik të komisionit. Është konstatuar se 

Rekomandimi 10  Kryetari,  
duhet  të  sigurojë  se  në  
raste  të  devijimeve  nga  
projektet,  të dokumentohen 
dhe arsyetohen devijimet në 

Njësitë kërkuese të cilët 
do të menaxhojnë 
implementimin e 
projekteve në 
bashkëpunim me 

 Të gjitha 
drejtoritë 

dhe 
njësitë 

kërkuese 

Kryetari i 
Komunës 
- Burim 
Berisha 

________ 
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projekte 

 
 
 

gjatë punëve ka pasur devijime – 
ndryshime nga pozicionet e parapara me 
projekt. Në njërin projekt ndryshimet    
nga specifikacionin teknik ishin në  vlerë 
prej  1,440€,  ndërsa  tek  projekti tjetër 
ndryshimi i pozicioneve ishte në vlerë 
prej 600€.   Këto ndryshime nuk janë 
prezantuar e as arsyetuar ne raportin 
teknik të komisionit. Për më shumë, për 
ndryshimet e pozicioneve nuk kishte 
aprovim nga personat përgjegjës. 
 
 

raportet e komisionit të 
pranimit teknik, mandej që 
ndryshimet eventuale të 
aprovohen. 

‘Komisionin për 
menaxhim të 
kontratave’ dhe 
‘Komisionin për 
Pranime Teknike’ do të 
kujdesen që në të 
ardhmen çdo ndryshim 
në projekt që do të 
bëhet të evidentohet në 
ditar të punës dhe në 
raportet që do t’i 
dërgojnë me rastin e 
pagesave për punët e 
kryera.     

të 
projektev

e 

3.8   Pasuritë 
kapitale dhe jo-
kapitale Çështja 
11 - Sfidat në 
inventarizimin 
e pasurisë 

 
 
 

E gjetura :  Për  inventarizimin  e  
pasurisë  jo  financiare  ishin  formuar  tri  
komisione. 
Komisionet kishin bërë inventarizimin e 
pasurisë për sektorin e administratës, 
arsimit dhe shëndetësisë, për secilin sektor 
ishin hartuar raporte të inventarizimit. 
Megjithatë nuk ishte bërë një raport i 
gjithëpërfshirës për të 
harmonizuar/krahasuar me regjistrat e 
pasurisë. 
 
 
 

Rekomandimi 11   Kryetari 
duhet të sigurojë që 
komisioni të hartojë raportin 
gjithëpërfshirës në mënyrë që 
regjistri i pasurisë të jetë i 
plotë dhe i saktë. 

Është draftuar 

‘Procedurat për 

menaxhimin e pasurive 

në Komunën e Fushë-

Kosovës’, pritet 

aprovimi dhe 

eliminimi i gabimeve të 

komisioneve. 

 

30.08.
2018 

Drejtori i 
Zhvillimi

t 
Ekonomi

kik - 
Ekrem 
Berjani 

________ 
 
 

Kryetari i 
Komunës 
- Burim 
Berisha 

________ 

Çështja 12 - Mos 
definimi i 
statusit për 
shfrytëzim 
pronësor 
 

E gjetura :  Komuna në vitin 2017 kishte 
vazhduar punimet për ndërtimin e 36 
shtëpive për raste sociale të filluara në 
vitin 2015. Prej tyre, 16 shtëpi ishin 
përfunduar, ndërsa 20 shtëpi ende janë të 
pa përfunduara.  

Rekomandimi 12  Kryetari, 
duhet të sigurohet që në 
raste të tilla të definohet 
dhe rregullohet statusi i 
këtyre pronave/shtëpive, dhe 
të lidhen marrëveshje të 

Do të përpilohet 
kontrata dy ose tri 
palëshe (komunë, 
donator dhe përfitues) 
të shtëpive të  
ndërtuara në pronat 

 
15.09.
2018 

Drejtoria 
e 

Shëndetë
sisë dhe 

M.S. -
Jakup 

Kryetari i 
Komunës 
- Burim 
Berisha 

________ 
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 Ndërtimi i shtëpive ishte bërë në tokat 
private të përfituesve, në përjashtim të dy 
rasteve ku shtëpitë ishin ndërtuar në 
pronën publike. Megjithatë, nuk ishin 
përcaktuar me ndonjë marrëveshje 
mirëkuptimi të drejtat dhe obligimet 
ligjore në lidhje me to, sidomos kur është 
fjala për posedimin e shtëpive nga 
përfituesit në pronën komunale.  

vlefshme në mes të komunës 
dhe secilit shfrytëzues, ku 
definohen të gjitha të drejtat 
dhe obligimet e secilës palë. 

private dhe pronat 
publike duke cekur 
obligimet dhe 
përgjegjësitë e palëve, 
mbajtja e evidencave 
dhe raportimi.  

Dumani                                                                                      
________          

3.10 Të 
arkëtueshmet  
Çështja 13 – 
Sfidat në 
menaxhimin e 
llogarive të 
arkëtueshme 

 
 
 

E gjetura :  Vlerat e larta të llogarive të 
arkëtueshme mbeten sfidë për komunën. 
Pjesa me e madhe e tyre janë të 
arkëtueshme të vjetra nga vitet paraprake. 
Mungesa e një analize për të 
identifikuar/nxjerrë shkaktarët e mos 
mbledhjes së borxheve ka rezultuar me 
një inkasim të dobët të tyre. 

Rekomandimi 13  Kryetari,  
duhet  të  analizoj  
efektivitetin  e  mekanizmave  
në  dispozicion  për 
mbledhjen e borxheve, si dhe 
të propozoj masa dhe 
procedura plotësuese për të 
reduktuar sa më shumë 
gjendjen e këtyre llogarive. 
 

Të arkëtuara nga vitet 
paraprake do të 
analizohen dhe do të 
merren veprimet e 
duhura. 

 Ramadan 
Jashanica 
_______ 

Kryetari i 
Komunës 
- Burim 
Berisha 

________ 

3.11  Obligimet e 

papaguara  
Çështja 14 - Mos 
shpalosja e 
obligimeve në 
pasqyrat 
financiare 

 

 
 
 

E gjetura :  Komuna nuk ka kompensuar 
arsimtarët për orët e punuara mbi 
normë dhe obligimet e mbetura nuk janë 
shpalosur në PFV, si: 

Sipas zyrtarëve, numri i nxënësve në 
komunën e Fushë Kosovës është rritur 
viteve të fundit. Në pamundësi të  shtimit  
të  numrit  të  stafit- arsimtarëve, komuna 
kishte angazhuar arsimtarët ekzistues që 
të mbajnë orë shtesë (honorar). Obligimet 
e mbetura për pagesën e orëve të mbetura 
ishin në vlerë 15,537€; dhe  

Për më tutje, në drejtorinë e arsimit 
ishin pensionuar shtatë punëtorë, mirëpo 
pagat përcjellëse të pensionit nuk ju kishin 

Rekomandimi 14  Kryetari, 
duhet të konsideroj që me 
rastin e planifikimit të 
buxhetit t’i trajtoj obligimet e 
mbetura me MF dhe të 
vendosë prioritetet buxhetore 
në kryerjen e obligimeve.Me 
tutje të caktoj politika 
konkrete për t i kryar 
obligimet me kohë sipas afatit 
të paraparë ligjor, në mënyrë 
që të parandalojë hyrjen në 
obligime të reja.  

DA, do të planifikojë  
KAB 2019-2021 për  
kompensimin e 
arsimtarëve  q ë  
s h k o j n ë  n ë  
p e n s i o n ,  orët 
s h t e s ë  t ë  p u n ë s      
dhe obligimet e 
mbetura që do të 
shpalosen në PFV. 

  
Dejtori i 
Arsimit - 

Islam 
Shabani 
________ 

Kryetari i 
Kokomun
ës - Burim 

Berisha 
________ 



34 

 

paguar. Obligimet për këta pensionistë 
kapin vlerën prej 10,211€.                                                                     
Përveç kësaj në pesë raste faturat 
/obligimet nuk ishin paguar brenda 
afatit ligjor prej 30 ditëve. 
 

4.  Progresi në 

zbatimin e 
rekomandimev
e                       
Çështja 15 - 
Zbatimi i 
rekomandimeve 
nga viti 
paraprak dhe 
viti i 
mëhershëm 

E gjetura :  Komuna edhe pse ka hartuar 
një plan veprimi (me vonesë), megjithatë, 
kjo nuk është mbështetur me një proces 
konfirmues ku zbatimi i rekomandimeve 
monitorohet formalisht. Kjo pasqyron 
mungesën e fokusit nga menaxhmenti për 
të siguruar që rekomandimet zbatohen me 
kohë dhe pengesat për veprim pritet të 
identifikohen dhe adresohen. 
 
Si pasojë, disa prej rekomandimeve si: keq 
klasifikimi i shpenzimeve, çështja e 
plotësisë së regjistrave të pasurisë, 
mungesa e regjistrit të rreziqeve, mos 
ripërtëritja e kontratave të shfrytëzueseve 
të pronave komunale, menaxhimi jo i 
duhur i obligimeve, si dhe rritja e llogarive 
të arkëtueshme janë të gjetura të 
përsëritura në raportet e auditimit në vitet 
e fundit. 
 

Rekomandimi 15 Kryetari, 
duhet të sigurojë që plani i 
veprimit për zbatimin e 
rekomandimeve të përpilohet 
me kohë, të monitorohet në 
vazhdimësi dhe të raportohet 
në baza të rregullta tremujore 
në lidhje me progresin e 
arritur në ketë drejtim. 
Rekomandimet të cilat nuk 
zbatohen sipas afateve, të 
rishikohen në një afat të 
shkurtër nga kryetari, si dhe 
të ndërmerren veprime pro-
aktive ndaj barrierave të 
paraqitura gjatë zbatimit. 

Në mbledhjen e Bordit 
është filluar me raporte 
periodike lidhur me 
zbatimin e 
rekomandimeve dhe 
monitorimin e tyre. 
Raportimi do të kryhet  
në baza të rregullta 
tremujore në lidhje me 
progresin e arritur në 
këtë drejtim. 

 
 
 

17.07.
2018 

 
 

 
Kryetari i 
Komunës 
- Burim 
Berisha 

________ 

5    Qeverisja e 
mirë 

5.1 Sistemi i 
auditimit të 

E gjetura :  Nga gjashtë auditimet e 
planifikuara nga NjAB për vitin 2017, 
vetëm tri prej tyre janë përfunduar. 
Kryerja e pjesërishme e planit të auditimit 

Rekomandimi 16 Kryetari 
duhet të sigurojë se sistemi i 
auditimit të brendshëm 
vepron në mënyrë efektive, në 

Është mbajtur takim 
me NJAB dhe janë 
dhënë zotimet në 

 
31.12.
2018 

 
Shyqeri 
Krasniqi 

 
Kryetari i 
Komunës 
- Burim 
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brenshëm të brendshëm, ishte si pasojë e 
menaxhimit  jo efektiv të aktiviteteve nga 
NjAB. 
 

mënyrë që t’i shtoj vlerë 
përmirësimit të aktiviteteve 
operative dhe cilësisë së 
kontrolleve të brendshme 
aktuale, e njëkohësisht të 
përmbushen edhe objektivat e 
planifikuara në planin vjetor 
të punës. 
 

përmbushjen e Planit të 
Auditivit 

Berisha 
________ 

5.2   
Raport
imi 
menax
herial, 
llogari
dhënia 
dhe 
menax
himi i 
rrezik
ut 
Çështj
a 17 - 
Dobësi 
në 
kontro
llet 
menax
heriale 
dhe 
menax
himin 
e 
rrezik
ut 

E gjetura :     Rishikimi  ynë  i  kontrolleve  
menaxheriale  të  zbatuara  në  sistemin  
financiar kryesor të komunës ka nxjerr në 
pah se angazhimet e përgjithshme të 
kontrolleve kërkojnë përmirësim, në 
menaxhimin e shpenzimeve duke i 
klasifikuar në kode adekuate, 
menaxhimin e kontratave për projekte 
kapitale, trajtimin e obligimeve të 
papaguara dhe pagesën e tyre me kohë, si 
dhe veprime konkrete për arkëtimin e 
llogarive të arkëtueshme. 
 
Komuna, nuk ka politika të shkruara dhe 
procedura për menaxhimin e rreziqeve, 
në veçanti rrezikut të mashtrimit dhe 
parregullsive. Nuk ekziston ndonjë 
regjistër i rreziqeve i hartuar sipas 
kërkesave të MFK-së dhe raport për 
menaxhimin e tyre. 
 

Rekomandimi 17 Kryetari, 
duhet të sigurojë se është 
kryer një rishikim për të 
përcaktuar formën e 
raportimit financiar dhe 
operativ tek menaxhmenti i 
lartë, nga i cili kërkohet që të 
mbështesë menaxhimin 
efektiv të veprimtarisë dhe të 
sigurojë se është vendosur një 
zgjidhje e përshtatshme 
brenda një periudhe të 
arsyeshme kohore. 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 kontrolle 
kërcënimet e ekspozuara. 

 

Do të mbahet trajnimi 
lidhur me  të shkruarit 
dhe formën e 
raportimit financiar 
dhe menaxherial për 
raportim periodik 
 
 
Do të fillohet hartimi i 
listës së rreziqeve, 
qoftë edhe përmes 
kontraktimit të 
kompanisë 
kompetenete që do t’i 
ndihmojë grupet 
punuese. 

 
 
 
 
 

31.12.
2018 

 
 
 
 
 
 

31.12.
2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Kryetari i 
Komunës 
- Burim 
Berisha          
_______  
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