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LETËR DORËZIMI 
 

Datë: 26.12.2008  
 
Për: Z. Pal Lekaj 
 
 
I nderuar Z. Lekaj, 
 
Ky është raporti ynë final mbi rezultatet e auditimit nga Zyra e Auditorit Gjenaral të pasqyrave 
financiare të Komunës së Gjakovës për vitin që përfundon më 31 Dhjetor 2007. Në 
pajtueshmëri me Rregulloren e UNMIK-ut 2005/33, ky raport do të bëhet publik. 
 
Raporti ynë përmban rekomandimet për veprimet tuaja. Rregullorja 2005/33, Neni 1 B. (e) 
kërkon që brenda 30 ditëve të publikimit të raportit tonë të auditimit, ju duhet të parashtroni një 
raport që tregon se si institucioni juaj do të implementoj këto rekomandime.  
Rapoti juaj pritet më  30 Janar 2009. 
 
E vlersojmë bashkëpunimin dhe mirësjelljen e ofruar stafit tonë gjatë auditimit. Zyra e Auditorit 
Gjeneral mirëpret bashkpunimin me ju në të ardhmen në auditimin e pasqyrave financiare të 
vitit 2008. 
 
Me nderime, 
 
Linda Casella 
Auditor Gjeneral 
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I. PËRMBLEDHJE E PËRGJITHSHME 
 
 
Zyra e Auditorit Gjeneral ka kryer auditimin e pasqyrave financiare të  Komunës së Gjakovës (më tej 
referuar si “Komuna”) për vitin e përfuduar më 31 Dhjetor 2007. 
 
Për shkak të çështjeve të diskutuara  në Pjesën V: Mendimi i auditorit ne nuk ishim në gjendje të japin 
dhe ne nuk japim një mendim mbi pasqyrat financiare për vitin që përfundon më 31 Dhjetor 2007. 
 
Të gjeturat dhe rekomandimet e ndërlidhura janë paraqitur përbrenda Pjesës VII të raportit. ZAGJ nxit 
Manaxhmentin e Lartë të Komunës të ndërmarrë veprime korigjuese mbi këto rekomandime dhe para 
kësaj të paraqesë një Plan Veprimi për shqyrtimin e këtyre rekomandimeve 30 ditë nga pranimi i 
Raportit Final të Auditimit. 
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II. PARATHËNIE  
 
 
Rregullorja e UNMIK-ut 2002/18, datë 4 Tetor 2002, ka themeluar Zyrën e Auditorit Gjeneral (ZAGJ) 
në Kosovë. Sipas Nenit 3.2 të kësaj rregullore, nga Auditori Gjeneral (AG) kërkohet të kryejë auditim 
për çdo vit të të gjitha institucioneve të Kosovës që të përcaktojë:  
 
 

• Nëse pasqyrat financiare japin një pasqyrë të saktë dhe të drejtë; 
• Nëse shënimet financiare, sistemet dhe transaksionet janë në pajtim me ligjet dhe rregulloret e 

aplikueshme; 
• Përshtatshmërinë e kontrolleve të brendshme dhe funksioneve të auditimit të brendshëm; 
• Ndërshmërinë dhe drejtësinë e vendimeve administrative të ndërmarra përbrenda 

institucioneve apo entieteve të audituara; dhe  
• Të gjitha çështjet që dalin ga auditimi ose që ndërlidhen me të. 

 
Në Mars 2003, Kuvendi i Kosovës ka aprovuar Ligjin Nr. 2003/2 “Ligji mbi Menaxhimin e Financave 
Publike dhe Përgjegjësitë” që është miratuar zyrtarisht nga Përfaqësuesi Special i Sekretarit të 
Përgjithshëm (PSSP) më 12 Maj 2003 me Rregulloren e UNMIK-ut 2003/17. Neni 42 i  Ligjit 
deklaron se AGJ do të përgatisë dhe t’i dorëzojë Kuvendit  dhe PSSP-së një raport mbi deklaratat 
financiare të organizatave buxhetore për vitin e kaluar fiskal ku do të parashtrohen opinionet e AGJ 
mbi atë se nëse pasqyrat financiare japin një pamje të drejtë dhe të vërtetë në financat e organizatave 
buxhetore në fjalë. 
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III. STATUSI I REKOMANDIMEVE TË AUDITORIT NGA 
VITET E MËHERSHME   
 
Auditimi nga ZAGJ i pasqyrave financiare të Komunës për vitin që përfundon më 31 Dhjetor 2006 ka 
rezultuar në 25 rekomandime të auditorit (detajet  e të cilave janë paraqitur në tabelën më poshtë). 
Auditimi ynë aktual ka përcaktuar se Komuna nuk i ka implementuar 7 rekomandime. 
 
Nr Të gjeturat Rekomandimi I implementuar Po/ Jo 
    

2 
Ne  kemi  vërejtur  se  komuna nuk ka bere 
harmanizimin e shënimeve të saja me 
shënime të thesarit (free - balancit). 

ZRGJ-ja Rekomandon që aplikohet 
LMFPP qe ne të ardhmen të bëhet 
harmonizimi i shënimeve të komunës 
me ato të thesarit. 

I implementuar 

4 Sistemi i Kontrollit të Brendshëm   
 Sistemi i kontrollit të brendshëm nuk është 

efikas, pasi që komuna nuk ka qenë në 
gjendje që ti parandaloj gabimet dhe   
parregullsitë që janë bërë siçjanë shkeljet e 
LPP, LMFPP dhe menaxhimin e pasurive 

ZRGJ-ja     Rekomandon     
që     të aplikohen   ligjet dhe 
rregulloret në fuqi    qe    do    te    
rezultonte    me përmirësim te   sistemi 
te   kontrollit të brendshëm e njëherazi 
edhe me menaxhim te mire te fondeve 
dhe pasurisë se komunes 

I paimplementuar  

4.1 Auditimi i Brendshëm si një segment me 
rendësi ne kuadër të kontrollit të 
brendshëm  
Entiteti ka njësinë e Auditimit të 
Brendshëm me një punonjës të auditimit i 
cili është edhe kryesues i njësisë. Auditori 
është economist por nuk është Auditori i 
Licencuar e as Kontabilistë i Certifikuar. 
Roli i NJAB është që të rishikoj procedurat 
dhe burimet e brendshme. 
Është vërejtur së entiteti nuk ka komitet të 
auditimit dhe në mungesë të këtij raporton 
tek menaxhmenti (komitetit per politik dhe 
financa).  
Bazuar në shqyrtimet   tona   kemi vërejtur 
se plani i auditimit të brendshëm per vitin   
2006 nuk ka qenë i aprovuar nga krye-
shefi. Auditori i Brendshëm ka përgatitur 5   
raporte finale per drejtorit të ndryshme të 
komunës dhe një raport përmbledhës per 
periudhën janar dhjetor2006. 

ZRGJ-ja Rekomandon që njësia e 
auditimit te brendshëm te ketë: 
- Trajnime te stafit per certifikim dhe 
licencim. 
-Te fokusohet në auditimin e sistemit 
të kontrollit të brendshëm të entitetit. 
-Aprovuar   planin e auditimit. 
-Ruajtura   letrat   e   punese   dhe 
raportet në forme elektronike, nese 
nuk  ka   siguri   brenda   objektit  të 
Komunës atëherë   raportet të ruhen 
në kopje rezerve (CD) jashtë objektit te 
Komunes. 

I implementuar 

5.1 Të Hyrat Vetjake  
Të hyrat nga arsimi joformal dhe nga 
konvikti per vitin 2006 kanë qenë 64,693€ 
të cilat nuk janë prezantuar në pasqyra 
financiare e as nuk janë   dorëzuar      në   
llogari   të      BKK-së. Gjithashtu kemi 
vërejtur se këto mjete jane shpenzuar per 
nevoja te shkollës dhe konviktit pa u 
raportuar fare ne komunë. Gjate testimit te   
faturave   dhe kuponëve keni vërejtur se 
kane parregullsi siçjane: Kuponi më vlerë 
1,070€   nr. 036818   i dates 03.11.2006 
nuk dihet në emër të kujt është lëshuar si 
dhe vlera per njësi  me vlerën totale dhe 
sasinë e blerë nuk paraqet    gjendjen e 
vërtet. 
Gjatë ekzaminimit fizik inventari i blerë në 
vlerë   1,070€  në   SHMM  "HYSNI  
ZAJMI" Gjakovë nuk është   dëshmuar se 
ekziston në ketë shkollë. 

ZRGJ-jaRekomandonKomunës që të 
aplikoje nenin 10 dhe 13 te Ligjit per 
Menaxhimin e Financave Publike dhe 
Përgjegjësitë duke bere: - kontrollim , 
mbledhje dhe deponim te duhur te 
hyrave në llogarinë e BKK. 
Gjithashtu rekomadojm qe te gjitha te 
hyrat komunale te të përfshihen në 
Pasqyra Financiare dhe te gjitha blerj 
et duhet  kane të bashkangjitur faturat 
se bashku me kuponë 

I implementuar 
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5.1.1 Të hyrat nga Tatimi në pronë  
Gjatë vitit  2006 janë lëshuar 20,472 fatura 
në vlerë prej  750,969 €    ndërsa   janë 
arkëtuar 8,511     fatura     në    vlerë     prej   
289,212€ respektivisht 41.5%. 
Ne kemi vërejtur se llogaritja e kamatës 
për tatimin në pronë nuk është bërë    për të 
gjithë tatimpaguesit    në baza mujore si 
dhe kalkulimet e bëra nuk janë llogaritur në 
baza mujore dhe të sakta. 
Nga   pasqyra e të hyrave të arkëtuara për 
vitin 2006  vërehet së ka diferenca në mes 
të shënimeve të marra nga komuna dhe free 
-balance të cilat diferenca janë paraqitur në 
tabelën nr 2. 

ZRGJ-ja Rekomandon që të aplikohet 
"Rregullorja e UNMIK -ut 2003/29 e 
ndryshuar me Rregulloren e UNMIK-
ut 2006/59 per Tatimin në Prone", 
dhe aplikimin e kamatave per vonesat 
e pagimit të tatimit në prone 

I implementuar 

5.1.2 Të hyrat nga Kadastra - Gjeodezia  
Në një mostër të marrë nga kjo drejtori 
kemi vërejtur së nuk është bërë pagesa per 
faturën nr. 2/2007 në vlerë prej  488€ per 
kërkesën nr. 302/06 të dates 25.05.2006 

ZRGJ-ja Rekomandon të aplikohet 
rregullorja qe percakton dhe 
ngarkesat per sherbime kadastrave 

I implementuar 

5.1.3 Të hyrat nga shëndetësia  
Të   hyrat   nga   participimet në    shërbime 
shëndetësore per vitin 2006 janë 48,488€. 
Gjatë  ekzaminimit  ne kemi vërejtur së 
dëftesat  nuk  janë   të   nënshkruar   dhe   
të plotësuara. 
Po   ashtu   kemi   vërejtur   se   bllokat   
nuk dorëzohen me kohë. 

ZRGJ-ja Rekomandon që dëftesat të 
plotesohen sipas rregulloreve dhe 
bllokat të dorëzohen brenda afateve te 
parapara kohore.. 

I implementuar 

6 Në   kontratën      e   nënshkruar   me   
datën 17.04.2006     për    furnizim     me    
material ushqimor dhe higjienë, pjesa e 
II më vlerë prej 4€   çmimi    për   njësi    
kemi   vërejtur   disa parregullsi siçjanë: 
- Kompania fituese ka ofruar çmim vetëm 
për njërin artikull të pjesës së dytë e jo për 
dy artikujt   siç   është  kërkuar  në   
specifikacion, operatoret  tjerë   kanë   
ofruar   çmim   për  dy artikujt mirëpo nuk 
kanë fituar tenderin,  
- Vazhdimi i kontratës si aneks është bëre  
me datën 18.04.2007 edhe per njëvit. 

ZRGJ-ja Rekomandon që të aplikohet 
neni 57.3 ILPP 2003/17 qe autoriteti 
kontraktues te vlerësojë një tender të 
përgjegjshëm vetëm nëse tended në 
fjale është në përputhshmëri me të 
gjitha kërkesat e parashtruara në 
njoftimin e kontratës dhe dosjen e 
tenderit. 

I implementuar 

6.2 Në   kontratën    e   nënshkruar   me   
datën 26.04.2006 për Riparim dhe 
mirëmbajtje të automjeteve zyrtare në 
vlerë prej 17,711€ për njësi kemi vërejtur 
këto parregullsi siç janë:  
Në kontrate nuk është specifikuar vlera 
totale e kontratës. 
Sigurimi i ofertës dhe ekzekutimit nuk 
është kërkua. 
Kërkesa është e panënshkmar nga drejtori 
për buxhet dhe financa. 
Faturat janë të panënshkruara nga personi i 

ZRGJ-ja Rekomandon Komunën që të 
aplikoj    nenin 60.2 dhe 60.4 te LPP    
2003/17    per    sigurimin e 
ezekutimit. 
Të   specifikohet   vlera   totale   e 
kontratës 
Faturat të plotësohen qartë në emër të    
kujt    janë    lëshuar    dhe    të 
nënshkruhen nga personi i cili bënë 
pranimin. 

I implementuar 
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cili e ka bërë pranimin. 
Fatura nr. 029404 e datës 13.03.2006 në 
vlerë 2,225 nuk dihet se per cilin automjet 
është bërë pagesa. 

6.3 Në   kontratën    e   nënshkruar   me   
datën 01.07.2006 për furnizim vjetor me 
derivate të naftës çmimi për njësi është 
6.31€ kemi vërejtur parregullsitë siçjanë: -
Nuk është specifikuar vlera totale në 
kontratë. 
- Në kontratë nuk ka qenë i parapare 
ndryshimi i çmimit të derivateve  sipas 
lëvizjes së çmimit të berëzës. 
- Kërkesapërblerje (shpenzimet për 
derivate) është   e   panënshkruar   nga   
Krye-shefi   dhe drejtori per Buxhet e 
financa 
-Regjistri i operatorëve ekonomikë që 
kanë pranuar dosjen e tenderit është i 
panënshkruar nga zyrtari i prokurimit. 

ZRGJ-ja Rekomandon që në 
kontrata të specifikohet vlera totale 
e kontratësdhe të zbatohen kushtet 
e paraparatë kontratës 

I implementuar 

6.4 Në   kontratën    e   nënshkruar   me   
datën 28.07.2006 për furnizim me dru 
për ngrohje dhe  sharritjen  e tyre  në 
vlerë totale prej 48,251€ (çmimi per meter 
33.30€). Autorizimi per CPO nr. 46650 në 
vlerë 1,332€ nuk ka qenë korrekt (nuk 
është ofruar dëshmi së personi i cili ka bërë 
autorizimin e ka pasur nënshkrimin e 
deponuar në thesar). - Aneks kontrata është 
nënshkruar më datën 01.09.2006 në vlerë 
3,663€. 

ZRGJ-ja Rekomandon që personat që 
bëjnë autorizimin e shpenzimeve të 
kanë të deponuar nënshkrim në thesar 
si autorizues. 

I implementuar 

6.5 Në   Kontratën   e   nënshkruar   me   
datën 22.08.2006 për ndërtimin e 
qendrës familjare në Dardani - Piskote 
në vlerë 69,827€ ndërsa aneksi është 
nënshkruar me datën 27.11.2006 në vlerë 
6,952€ kemi vërejtur   parregullsitë siç 
janë: 
- Fillimi i procedurave të prokurimit pa 
siguruar lejen e ndërtimit, 
- Nuk na janë prezantuar dëshmi bindëse 
se ka qenë i arsyeshëm ri-tenderimi. 
-Per vonesa në kryerjen e punëve nuk na 
është afruar ndonjë   arsyetim dhe nuk janë 
aplikuar penalet,  përkundër  kësaj     është  
nënshkruar aneks kontrata. 

ZRGJ-ja Rekomandon që Komuna 
per ndertime te siguroje me kohe 
lejet e ndertimit si dhe të aplikimin 
penaleve per vonesa në punë. 

I implementuar 

6.6 Kontrata e nënshkruar me datën 
14.08.2006 për rekonstruim - asfaltimin 
e rrugëve Luigj Gurakuqi  dhe  Mihal     

ZRGJ-ja Rekomandon që të te 
aplikohen penalet per vonesat e 
mbarimit te puneve. 

I implementuar 
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Grameno  në vlerë 67,919€ ndërsa aneks 
kontrata është nënshkruar në vlerë 4,199€ 
me datën 27.11.2006 kemi vërejtur 
parregullsitë siçjanë: 
- Punët nuk janë kryer sipas planit 
dinamik dhe nuk na është    ofruar dëshmi 
se ka pas ndonjë arsye per vonesa në 
kryerjen e punëve. - Per te cilat vonesa 
nuk jane aplikuar penalet. -Sipas faturës 
së dates 05.12.2006 në vlerë prej 4,199€ 
është bërë pagesa e aneks kontratës ku 
punët e aneksit janë kryer para së të 
kryhen punët e kontratës baze (punët e 
kontratës janë kryer me datën 19.12.2006 
në faturën pa numër në vlerë 13,549€ pas 
përfundimit të aneksit. 

6.7 Në      kontratën   e   nënshkruar   me   
datën 04.12.2006 për asfaltimin e rrugës 
në fshatin Fierzë në vlerë prej 219,219€ 
kemi vërejtur këtoparregullsitësiçjanë: 
- Kërkesa për aprovim të shkurtimit për 
afat kohor është bëre për vlerën 110,000€ 
ndërsa kontrata   është   nënshkruar   në   
vlerë   prej 219,219€ 
- Punët nuk janë kryer sipas kohës se 
paraparë në kontratë dhe sipas 
specifikacioni,(nuk është shtruar trashësia 
asfaltit sipas kontratës). 
- Nuk është ofruar ndonjë dokument 
(dëshmi si do të kryhen punët deri në 
vlerën totale të kontratës). 
- Zotimi është bërë vetëm për vlerën 
30,000€. 
- Autorizimet në CPO jo korrekte. 
- Personi i njëjtë në dy komisione të 
vlerësimit dhe të organit mbikëqyrës. 
- Sigurimi i tenderit nuk është bërë   në 
vlerën totale të kontratës   por   është bërë 
vetëm për vlerën e zotimit të mjeteve. 
- Garancioni bankar nuk ka date. 

ZRGJ-ja     Rekomandon     që     të 
aplikohen     vlera   e   kërkesës   per 
aprovim    të    shkurtimit   të    afatit 
kohorë. 
Të zbatohen kushtet e kontratës dhe të     
specifikohet   qartë   si   do   të 
realizohet deri në vlerën totale. Të 
aplikohet neni 8 i LPP 2003/17. 
-Autorizimin   në   CPO   ta  bëjnë 
personat    që    kanë    të    deponuar 
nënshkrimin ne thesar si autorizues. 
-Personat e njëjtë të mos janë në dy 
komisione. 
-Të aplikohet    neni  60.2 i LPP 
20003/17 që autoriteti    kontraktues 
të siguroje që shuma e sigurimit të 
ekzekutimit të jetë më së paku 10% e 
vlerës sëkontratës. 
-Garancioni bankar të këtë datë. 

I implementuar 

6.8 Në Kontratën e nënshkruar me datën 
25.08.2006 për punimin e planit 
rregullues në mes të rrugëve "Sadik 
Stavileci" dhe "UÇK" në vlerë 23,287€ e 
cila përmban edhe aneks kontratë në vlerë 
1,700€ kemi hasur vërejtjet siçjanë: 
- Personi i njëjtë në dy komisione në të 
vlerësimit dhe të organit mbikëqyrës. 
-Mungon kërkesa per sigurim të 

ZRGJ-ja Rekomandon që personat e 
njëjtë  të mos janë në dy komisione (te    
vlerësimit       dhe       organit 
mbikëqyrës). 
-Të aplikohet neni 60 i LPP 2003/17 
per   sigurinë   e       ekzekutimit   të 
kontratës. 

I implementuar 
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ekzekutimit të kontratës. 
6.9 Në   kontratën    e   nënshkruar   me   

datën 11.07.2006 për punimin e planit 
rregullues urban në rr. "Tirana"-transit 
në Gjakovë në 
vlerë prej 24,750€ dhe aneksi i nënshkruare 
më datën 27.11.2006 në vlerë prej 2,475€ 
kemi vërejtur këto parregullsi : 
- Nuk janë kryer punët sipas afatit të 
parapare në kontratë. 
-Nuk janë aplikuar   penalët (ka pasur 
vonesa tre muaj për kryerjen e punëve). 

ZRGJ-ja Rekomandon që të aplikohen 
penalet per vonesa në punë. 

 I pa implementuar 

6.10 Në   kontratën    e   nënshkruar   me   
datën 11.12.2006 për "Furnizim me 
shtylla dhe tel për   ngritjen   e   
pemishteve   intensive   në Gjakovë" 
kemi vërejtur se dy prej anëtareve të 
komisionit të vlerësimit janë edhe anëtare 
të organit mbikëqyrës. 

ZRGJ-ja Rekomandon që personat në 
komision të vlerësimit të janë të 
ndryshëm nga personat e organit 
mbikëqyrës 

I pa implementuar 

6.11 Në   kontratën    e   nënshkruar   me   
datën 04.04.2005 e cila vlen deri me 
04.04.2006 për Furnizim me fidanë të 
druve Dekorues dhe lule   për   nevojat   
e   Kuvendit   Komunal Gjakovë. 
Kemi vërejtur këto parregullsi: 
- Sipas komisionit të vlerësimit nuk kanë 
qenë tri oferta të përgj egj shme, 
- Në aneks kontratën e nënshkruar 
me datën 05.04.2006 nuk është specifikuar 
vlera e aneks kontratës prandaj nuk është e 
qartë sa do të kushtoje aneks kontrata. 

ZRGJ-ja Rekomandon që të aplikohet 
neni 33.8 i LPP 2003/17 nëse janë 
pranuar me pak së tre tender të 
përgjegjshëm autoriteti kontraktues të 
anuloje aktivitetin e prokurimit, me 
ç'rast nëse autoriteti kontraktues 
dëshiron që të prokuroje lendet 
përkatëse duhet të filloje një aktivitet 
të ri të prokurimit per lendet e tilla. 
- Në aneks kontrata të specifikohet 
vlerae   aneksit. 

I implementuar 

6.12 Në   kontratën    e   nënshkruar   me   
datën 15.12.2006 për furnizim    me 
uniforma për brigadën e zjarrfikësve 
Kemi vërejtur këtoparregullsi: -Nuk na 
është ofruar asnjë dëshmi e komisionit të 
vlerësimit për anulim   të tenderit 
gjithashtu kemi vërejtur se     edhe gjatë 
ritenderimit ka pasur parregullsi siçjanë: 
- Kriteri i çmimit me të ulet nuk është 
aplikuar . 
Firma    e cila    ka ofruar çmimin në vlerë 
10,960€ qe sipas komisionit të vlerësimit e
kishte  dokumentacionin  e  kompletuar     
dhe llogaritjet e    sakta e cila edhe pse ka 
ofruar çmimin me te ulet nuk është 
shpërblyer.   Por është shpërblyer firma qe 
ka ofruar çmimin ne vlere prej 19,485 e 
cila ishte me e shtrenjte se dyfirmatjera. 
-Zotimi i mjeteve është bërë pas 

ZRGJ-ja Rekomandon që arsyeja 
(dokumenti i vlerësimit të komisionit) 
per eliminim të tenderit tu prezantohet 
auditorëve dhe mos të bëhen anulime 
per derisa nuk kane dëshmi per 
anulime. 
-Të aplikohet kriteri i çmimit me të 
ulët i kërkuar në specifikacion (Neni 
50 iLPP 2003/17). 
-Zotimi i mjeteve të bëhet para 
nënshkrimittë kontratës. 

I implementuar 
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nënshkrimit të kontratës. 
6.13 Në   kontratën    e   nënshkruar   me   

datën 11.11.2006 në vlerë totale prej 
601,534€ per ndërtimin    e    bibliotekës    
regjionale    në Gjakovë. 
Kemi vërejtur disa parregullsi siç janë: 
- Mjetet janë zotuar pjesërisht  vetëm 
deri në vlerën 194,770€ e jo per tërë vlerën 
e kontratës. 
- Nuk ka   dëshmi per sigurimin e 
ekzekutimit në vlerën prej 10% siç është 
kërkuar në kriteret e përcaktuara. 
-Nuk ka dëshmi se kush do ti paguaje 
pjesën e obligimeve qe dalin nga kontrata 
mbi vlerën 194,770€, ndërsa në kontratë 
është parapare afati i përfundimit të punëve 
per 5 muaj i cili nuk është zbatuar. 
- Nuk kanë ofruar dëshmi për personin i 
cili ka nënshkruar si autorizues në CPO me 
nr. 60518, se e ka nënshkrimin e deponuar 
në thesar si autorizues. 

ZRGJ-ja Rekomandon që të aplikohet 
neni 8.2 i LPP 2003/17 ku fondet per 
prokurimin përkatës duhet te jene te 
zotuara ne shumen e mjaftueshme per 
përmbushjen e detyrimeve qe dalin nga 
kontrata. 
-Të aplikohet neni 60 i LPP 

2003/17 per sigurimin e ekzekutimit 
të kontratës. 
-Në CPO të nënshkruajnë vetëm, 
personat e autorizuar, ose 
autorizuesit alternativ. 

 I pa implementuar 

6.14 Prokurimet me vlera minimale  
Shpenzimet per vlera minimale sipas 
raportit vjetor kanë qenë në vlerë prej  
14,224€. Nga 40 kontrata kemi zgjedhur   6 
mostra në vlerë 1,271€ respektivisht 15% e 
vlerës totale per prokurimet me vlera 
minimale. Në 3 prej 6 mostrave    të     
ekzaminuar    kemi     verejtur parregullsitë 
siç janë: 
-Në kontratën nr. 06/6 per Riparimin e 
pompës në Gjimnazin "Hajdar Dushi" e 
nenshkruar me daten 08.03.2006 në vlerë 
prej 458€ per ketë kontratë mungon data 
per pranimin e punëve të kryera. 
- Në kontratën nr. 10/06 per blerjen e
printerit të nënshkruar me daten 
16.03.2006. 
Fatura nr. 24 në vlerë prej 460€ është e
panenshkruar nga pranuesi i mallit. 
-Në kontratën nr. 28/06 per furnizim me 
kompjuter e dates 07.08.2006. Fatura Nr. 
49 në 
vlerë prej 400€ është e panenshkruar nga 
personi i cili ka bërë pranimin e fatures. 

ZRGJ-ja Rekomandon që faturat të 
janë të nënshkruara nga personat që 
bëjnë pranimin dhe të mos jenë pa 
date. 

I implementuar 

7 Menaxhimi i Pasurisë   
7.1 Gjate auditimit te menaxhimit të pasurive 

ne komunë kemi gjetur këto parregullsi : 
Nuk arritëm të sigurojmë dëshmi bindëse 
se të gjitha pasuritë e blera janë regjistruar. 

 
ZRGJ-jaRekomandon qëtë zbatohet 
Instruksioni Administrativ   
 Menaxhimi dhe Regjistrimi i Pasurive 

I pa implementuar 
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-Një pjese e pasurive nuk i kanë të 
vendosur barkoret. 
- Nuk është llogaritë zhvlerësimi. 
-Kemi vërejtur se një pjese e aparaturës 
nuk funksionon 
-Ka aparate që nuk janë futur asnjëherë në 
përdorim  (siç është rasti i rëntgenit i cili 
është blerë  në  vitin  2004  vlera  e  të  cilit  
është 102,800€), blerja e rëntgenit është    
bërë pa kërkese prej QKMF. 

Qeveritare 2005/11 te bëhet 
- Regjistrimi i   pasurisë që 
disponon komuna në sasi dhe vlerë. 
-Të llogaritet norma e zhvleresimit. 
-Të mos behen blerje pa kërkesë. 
-Pajisjete blera duhet të shfrytëzohen 
per nevojat e parapara ne mënyrë qe te 
behet shfrytezimi sa me efikasi 
pajisjeve dhe të arsyetohet investimi. 

7.2 Shfrytëzimi i veturave 
 Administrata komunale e Gjakovës nuk ka 
shef të autoparkut. 
-Sipas shënimeve të cilat na janë ofruar, 
kemi vërejtur se komuna ka lejuar 
furnizime me karburante per vetura private 
te cilat kane qene te shpeshta. Numri i 
veturave qe jane furnizuar me derivate 
është 140, per te cilat nuk janë arsyetuar 
kilometrat e kaluara per qëllimin e 
udhetimit. 
-Shpenzimet per derivate te veturave 

private kanë   qenë   23,428   ndersa   
shpenzimet   per furnizime të veturave 
zyrtare kanë qenë 21,779. 
-Një një numër i   veturave të komunës nuk
janë në gjendje të rregullt. 

ZRGJ-ja Rekomandon që furnizimi 
me derivate të bëhet vetëm per 
vetura zyrtare. 
Të caktohet personi përgjegjës per shef 
të autoparkut i cili do te menaxhonte 
përdorimin e automjeteve. 

I implementuar  

8 Shpenzimet tjera 
Shpenzimet e parasë së gatshme per vitin 
2006 kanëqenël8,936€. 
Ne kemi ekzaminuar 56 mostra në vlere 
prej 3,528€ apo 19% e vlerës është 
ekzaminuar, prej tyre 40 mostra   janë 
marre ne administratën komunale vlera e 
shpenzuar ka qenë 15,000€ prej tyre 29% 
janë shpenzuar per dreka zyrtare. Vlera e 
ekzaminuar e mostrave ka qenë 2,497€ 
respektivisht 17%. 
Në  shëndetësi  kemi  ekzaminuar  16  
mostra, Shpenzimet e parasë së gatshme në 
shëndetësi kanë qenë 3,936€ ndërsa vlera e 
ekzaminuar ka qenë 1,028€  respektivisht    
26%. Per shpenzimin e parëse së gatshme 
kemi vërejtur këtoparregullsi: 
-Fatura e dates 20.11.2006 në vlere prej 
31€ është e panënshkruar. 
-Fatura   e dates 08.11.2006 në vlerë 60€ 
per blerje te gomave reglazh per vetura. 
-Fatura e dates 24.10.2006 në vlerë 40€ per 
blerje të kartelave per telefona. 

Rekomandojmë që të aplikohet 
rregulla financiare dhe udhëzimet e 
thesarit - 02 Shpenzimi i parave 
publike per shpenzimin e parave të 
imeta. 
Gjithashtu rekomandojmë komunën qe 
te ngrit kontrollin e brendshem per 
shpenzimin e parasë se imet duke mos 
lejuar; 
- shpenzime te cilat mund te behen 
permes procesit normal. 
-Blerjet pa kërkesë 
- Ndarje të faturave ne pjese. 
- Blerje të druve dhe furnizim me 
derivate nga parja e gatshme deri sa 
ekziston kontrata per to. 
 

I implementuar 
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-Kërkesa e dates 30.01.2006 është pa 
numër është nënshkruar per furnizim me 
derivate në Ohër, ndërsa furnizimi është 
bërë në Gjakovë me datën 11.01.2006 në 
vlerë prej 26€. 
-Kërkesa e dates 14.02.2005 në vlerë prej 
10 euro per mbushje telefoni është pa 
numër. 
-Kërkesa e dates 20.11.2006 ne vlere 31€ 
është pa numër dhe e panënshkruar. 
Ne gjithashtu kemi vërejtur se nga 
paraja e gatshme janë bere furnizime 
me derivate dhe dru   edhe pse ka pas 
kontratë për furnizim te tyre 
Gjithashtu kemi vërejtur se per 
shpenzime te parasë se gatshme ka 
pasur ndarje të faturave në dy pjesë. 

8.2 Shpenzimet e telefonit 
Komuna ka një "Udhëzues intern mbi 
procedurat interne   ë menaxhimt fnanciar 
", i cili ka hyrë në fuqi me 09.03. 2006. Në 
piken 9. të udhëzimit përcaktohen çështjet 
e përdorimit të telefonave në të cilën nuk 
janë parapare shpenzimet per telefona 
roming, mirëpo per periudhën para 
nxjerrjes se këtij udhëzimi nuk na është 
prezantuar ndonjë rregullore apo udhëzim 
per shpenzimet e telefonave. 
Shpenzimet e telefonave kanë tejkaluar 
limitin e lejuar udhëzuesin e lartpërmendur. 
Per shpenzimet e telefonisë fikse nga lista e 
prezantuar gjithsej 49 mostra janë zgjedhe 
10 mostra në 8 prej tyre kemi vërejtur se ka 
pasur tejkalime të limit të shpenzimeve, 
Shpenzimet e mostrave të zgjedhura per 7 
muaj kanë qenë 3,468€ vlera e tejkaluar në 
këto mostra ka qenë 1,477€ që është 43% 
mbi limitin e lejuar te shpenzimeve. . - 
Shpenzimet e telefonave roming   sipas 
karteles financiare per periudhen 
25.01.2006 deri me 19.12.2006 ka qenë 
6,472€. 

ZRGJ-ja     Rekomandon     që     të 
aplikohet   pika 9 e udhezimit intern 
mbi     procedurat     e     menaxhimit 
financiar, të mos tejkalohen limitet e 
lejuara ne udhezimin intern. 

I implementuar  
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I. FUSHVEPRIMI I AUDITIMIT 
 
ZAGJ  ka udhëhequr auditimin e pasqyrave financiare të Komunës së Gjakovës për vitin e 
përfunduar më 31 Dhjetor 2007. Komuna punon nën rregulloren e vetëqeverisjes së 
Komunave në Kosovë 2000/45, rregulloren e UNMIK-ut nr. 2006/54,2007/30 dhe statutin e 
Komunës. 
 
Qëllimi kryesor i auditimit është që t’ia mundësojë ZAGJ dhënien e mendimit nëse pasqyrat 
financiare të Komunës, të paraqitura në Shtojcën I, japin një pasqyrë të vërtetë dhe të drejtë të 
të ardhurave dhe shpenzimeve gjatë vitit të përfunduar më 31 Dhjetor 2007, si dhe në 
pajtueshmëri me Standardet Ndërkombëtare të Komtabilitetit të Sektorit Publik (SNKSP) mbi 
“ Raportimin Financiar sipas Kontabilitetit të Parasë së Gatshme”. Bordi i Standardeve 
Ndërkombëtare të Kontabilitetit të Sektorit Publik i Federatës Ndërkombëtare të 
Kontabilistëve (FNK) është përgjegjës për nxjerrjen e SNKSP. Saktësia dhe plotësia e 
pasqyrave financiare dhe shënimeve përcjellëse në Shtojcën I janë përgjegjësi e menaxhmentit 
të Komunës. 
 
Auditimi ynë i pasqyrave financiare të Komunës për vitin e përfunduar më 31 Dhjetor 2007 
është bërë në pajtueshmëri me standarded ndërkombëtare të auditimit (SNA) të nxjerra nga 
Bordi Ndërkombëtar mbi Standardet e Audititmit dhe Sigurimit. Bordi funksionon si organ 
për vendosjen e standardeve ndërkombëtare nën rrethanat e FNK. SNK themelojnë kornizën 
ndërkomtare brenda të cilës ZAGJ performon punën e saj dhe mbulon çështjet si parimet dhe 
përgjegjësitë e përgjithshme, vlersimet e rrezikut dhe përgjigjet në rreziqet e vlersuara, 
dëshmitë e auditimit, mbështetja në punët e tjerve, dhe konkluzionet e auditimit dhe raportimi. 
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V. MENDIMI I AUDITORIT  
 
Bazat për mohimin e dhënies së mendimit  
Përmbledhja e çështjeve të rëndësishme të identifikuara përgjatë procedurave tona të auditimit 
që na shpien deri te mohimi i dhënies së mendimit tonë të auditorit janë paraqitur më tej në 
këtë pjesë. Të gjeturat dhe rekomandimet tona janë shqyrtuar në detaje në Pjesën VII: Të 
gjeturat kyqe të auditimit dhe rekomandimet. 
 
A. Procesi i kontabilitetit dhe raportimit financiar 

1. Pasqyrat financiare të Komunës të paraqitura në Shtojcën I të këtij raporti janë të 
mangëta dhe si të tilla jo në pajtueshmëri të plotë me ligjet dhe rregulloret në fuqi. 
Prandaj ne nuk ishim në gjendje të arrijmë siguri të arsyeshme mbi përshtatshmërinë e 
informatave financiare të paraqitura ne pasqyrave financiare të komunave për vitin e 
përfunduar më 31 Dhjetor 2007. 
 
2. Menaxhmenti i Komunës nuk ka kryer barazim sistematik të të hyrave ndërmjet të 
dhënave të nxjerra nga burime të ndryshme siq janë në departamentet e komunës 
dhe/ose department te Thesarit në Ministrinë e Ekonomisë dhe Financave dhe atyre të 
shpalosura në pasqyrat financiare. Prandaj, ne nuk ishim në gjendje të arrijmë siguri të 
arsyeshme mbi plotësinë dhe saktësinë e të hyrave të komunës për vitin e përfunduar 
më 31 Dhjetor 2007. 

 
3. Komuna ka regjistër të mangët të aseteve fikse. Gjatë ekzaminimit tonë ne 
identifikuam se komuna mirëmban vetëm të dhëna për asetet e blera të vitit 2002. 
Gjithashtu komuna nuk ka kryer llogaritjen e zhvlersimit në asetet fikse. Për më tepër 
ne gjetëm se komuna kryen verifikim vjetor të egzistencës fizike të aseteve më 31 
Dhjetor por nuk është bërë barazimi i librave të komunës me numërimin fizik. Prandaj, 
ne nuk ishim në gjendje të sigurojmë vetveten mbi plotësinë dhe saktësinë e 
regjistrimeve të komunës në lidhje me asetet fikse. 

 
 

B. Plani dhe efektiviteti operativ i kontrolleve të brendshme 
4. Duke u bazuar në vlersimin e planit dhe implementimit të disa procedurave, 
veqanërisht atyre në lidhje me aktivitetet e prokurimit ne gjetëm se komuna ka 
dështuar në zhvillimin dhe implementimin e procedurave adekuate të autorizimit. Për 
shkak të mungesës së dëshmive burimore të autorizimit ne nuk ishim në gjendje të 
sigurojmë vetveten mbi vlefshmërinë e prokurimit të druve për djegie për shkolla që 
është bërë në Deparatmentin e Arsimit. 
 
5. Për më tepër duke u bazuar në procedurat tona ne gjetëm se Komuna ka dështuar 
të vendosë procedura efektive në departamentin e prokurimit në lidhje me menaxhimin 
e kontratave të furnizimit, pastaj pagesave ndaj furnizuesve dhe mbajtjen e shënimeve 
për detyrimet e pashlyera ndaj furnizuesve. Siq është shpalosur më detajisht në pjesën 
VII, për shkak të mosegzistimit të procedurave të tilla, ka rrezik që të paguhet më 
shumë apo të dështohet në shlyerjen e detyrimeve të kontraktuara. 

 
C. Pajtueshmëri me ligjet dhe rregulloret 

6. Rastet në vazhdim të mospajtueshmërisë me ligjet dhe rregulloret në fuqi,  



Auditimi Financiar 
Komuna e Gjakovës për vitin që përfundon me 31 Dhjetor 2007 
 
 

17 

të cilat janë shtjelluar në tërësi në pjesën VII: Të gjeturat kyqe të auditimit dhe 
rekomandimet, janë konsideruar të jenë të një rëndësie të veqantë: 

- dështimi në kërkimin dhe inkasimin e gjobave në rastet e shmangieve apo 
vonesave të furnizuesve për të shlyer obligimet e tyre kontraktuese; dhe  

 - përmbushja e procedurave kontraktuese pas kryerjes së prokurimit.  
 

Mohimi i mendimit  
Për shkak të egzistencës së pasigurive të shumta materiale dhe për shkak të rëndësisë së 
çështjeve të shqyrtuara në paragrafët paraprakë, ne nuk ishim në gjendje dhe  nuk shprehim 
mendim mbi pasqyrat financiare të Komunës në pajtueshmëri me SNKSP “Raportimi 
Financiar nën Bazën e Kontabilitetit të Parasë për vitin e përfunduar më 31 Dhjetor 2007. 
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VI. ÇASJA E AUDITIMIT 
 
Auditimi ynë i pasqyrave financiare të Komunës për vitin që përfundon më 31 dhjetor 2007, 
është kryer në pajtim me standardet ndërkombëtare të auditimit (SNA) të lëshuara nga Bordi 
mbi Standardet Ndërkombëtare të Auditimit dhe Sigurisë (BSNAS). Bordi funksionon si një 
organ përcaktues i standardeve ndërkombëtare nën patronazhin e FNK. SNA vendosin  
kornizën punuese ndërkombëtare përbrenda së cilës ZAGJ kryen punën e saj dhe mbulon 
çështjet siq janë parimet dhe përgjegjësitë e përgjithshme, vlersimi i rreziqeve dhe përgjigjet 
ndaj rreziqeve të vlersuara, dëshmia e auditimit, mbështetja në punën e të tjerëve, si dhe 
konkluzionet dhe raportimet e auditimit.   
 
Me qëllim të përmbushjes së përgjegjësive tona ne: 
 

• Kemi rishikuar pasqyrat financiare të Komunës në raport me buxhetin e miratuar për 
vitin 2007; 

 
• Kemi përcaktuar nëse pasqyrat financiare të Komunës janë përgatitur në pajtueshmëri 

me SNKSP-të “Raportimi financiar në bazë të Kontabilitetit të Parasë së gatshme”; 
 

• Kemi kryer testime substanciale gjithëpërfshirëse mbi transaksionet financiare; 
 
 

• Kemi zbatuar një kombinim të zgjedhjes së mostrave sipas gjykimit dhe rastit, në 
zgjedhjen e transaksioneve për testim; 

 
• Jemi mbështetur në një lloj kombinimi të intervistave, rishikimeve analitike, 

rishikimin e dokumenteve dhe verifikimin fizik për të vlerësuar vlefshmërinë dhe 
rregullsinë e transaksioneve financiare; 

 
Të gjetura dhe konkluzionet tona të auditimit bazohen në dokumentacionin, informatat dhe 
shpjegimet  të cilat  na janë dhënë gjatë punës sonë të auditimit. Ka të ngjarë që informata 
shtesë mund të kenë egzistuar, të cilat nuk na janë ofruar neve, dhe po të na ishin ofruar, 
mund të kishin ndryshuar të gjeturat. 
 
Për sa i përket mendimit të auditorit të ZAGJ lidhur me pasqyrat financiare të Komunës, SNA 
definojnë kriteret specifike që përcaktojnë llojin e opinionit që mund të ipet. Mendimi i 
auditimit mund të jetë i pakualifikuar, i kualifikuar, i kundërt ose mund të jetë edhe mohim i 
mendimit. Për shembull, ZAGJ mund të mos jetë në gjendje të japë një mendim të 
pakualifikuar kur egziston cilado nga rrethanat vijuese dhe sipas gjykimit të ZAGJ efekti i 
çështjeve është ose mund të jetë material për pasqyrat financiare: 
 
(a)  Kur ka kufizim të fushëveprimit të punës së auditorit; ose 
 
(b) Kur ka mosmarrëveshje me menaxhmentin  lidhur me pranueshmërinë e politikave të 
zgjedhura kontabël, metodën e aplikimit të tyre ose përshtatshmërinë e shpalosjeve të 
pasqyrave financiare. 
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Rrethanat e përshkruara në (a) mund të shpiejnë në mendimin e kualifikuar ose në mohimin e 
mendimit. Rrethanat e përshkruara nën (b) mund të shpiejnë në mendimin e kualifikuar ose në 
mendim të kundërt. 
 
Një mendim i kualifikuar në përgjithësi shprehet kur ZAGJ konstaton se nuk mund të ipet një 
mendim i pakualifikuar, porse efekti i ndonjë mosmarrëveshje me menaxhmentin, ose 
kufizimi i fushëveprimit nuk është material dhe i përhapur sa të kërkojë dhënien e një 
mendimi të kundërt ose mohim të mendimit. 
 
Mohimi i mendimit do të jepet atëherë kur efekti i mundshëm i kufizimit në fushëveprim 
është aq material dhe i përhapur sa që ZAGJ nuk ka mundur të siguroj dëshmi të mjaftueshme 
dhe përkatëse të auditimit dhe rrjedhimish nuk mund të shpreh një mendim lidhur me pasqyrat 
financiare. 
 
Një mendim i kundërt do të ipet kur efekti i mosmarrëveshjes është aq material dhe i përhapur 
në pasqyrat financiare për çka dhe ZAGJ konstaton se kualifikimi i raportit nuk është i 
përshtatshëm për të shpalosur natyrën e çorientuar dhe jo të plotë të pasqyrave financiare. 
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VII. TË GJETURAT DHE REKOMANDIMET KYQE TË 
AUDITIMIT  
 
Në vazhdim janë të gjeturat kyqe të auditimit dhe rekomandimet që kanë rezultuar nga 
auditimi ynë i pasqyrave financiare të Komunës. Komentet e menaxhmentit në lidhje me 
secilën të gjetur dhe rekomandim janë në vazhdim të secilës pjesë së bashku me vlersimin 
tonë të komenteve të menaxhmentit. Komentet e menaxhmentit do të përfshihen në tërësi në 
Shtojcën 2. 
 

A.  Procesi i kontabilitetit dhe raportimit financiar 
  

Të gjeturat # 1 
Pasqyrat Financiare të Komunësqë janë paraqitur në Shtojcën I të këtij raporti janë të 
mangëta në terme të formës dhe përmbajtjes së tyre siq është përshkruar nga dispozitat 
relevante të vendosura nga autoritetet dhe si të tilla ato nuk janë në pajtueshmëri me 
kërkesat e Nenit 41: Raportimi final mbi buxhetin nga Ligji mbi Menaxhimin e 
Financave Publike dhe Përgjegjësitë nr. 2003/2, ku përshkruhet saktësisht formati dhe 
përmbajtja e pasqyrave financiare të Komunave. 
 
Rekomandimi 
Ne i rekomandojmë Menaxhmentit të komunës që të implementojë tërësisht dispozitën 
përkatëse për sa i përket përgatitjes së pasqyrave financiare vjetore. 
 
Të gjeturat # 2 
Komuna ka raportuar në pasqyrat financiare vjetore të hyrat e tatimit në pronë për 
vitin e përfunduar më 31 Dhjetor 2007 në vlerë 451,670 Euro, përderisa sipas të 
dhënave nga departamenti i tatimit në pronë, të hyrat nga tatimi në pronë janë 456,548 
Euro. 

Rekomandimi 
Departamentet e komunës duhet që së paku në baza mujore të barazojnë të dhënat e 
tyre me ato të regjistruara në departamentin e kontabilitetit. Kjo do të reduktojë 
gabimet dhe ndryshimet. 
 
Të gjeturat # 3 
Duke u bazuar në procedurat e kryera të auditimit ne identifikuam se të dhënat e të 
hyrave siq janë shpalosur në pasqyrat financiare të komunës dhe atyre të marra nga 
departamenti i thesarit i Ministrisë së Ekonomisë dhe Financave nuk janë barazuar. 
Gjithsej ndryshimi prej 312,941 Euro përbëhet nga ndryshimet ndërmjet të dhënave të 
të hyrave të llogaritura në Ministrine e Ekonomisë dhe Financave dhe të raportuara për 
sa u përket gjobave të trafikut për 161,910 Euro, pastaj gjobave të gjykatës për 
150,526 Euro dhe agjensisë pyjore për 505 Euro. 

Rekomandimi 
Menaxhmenti duhet të kryejë barazim sistematik, të paktën në vit të të dhënave me 
Ministrinë e Ekonomisë dhe Financave. 
 
 
Të gjeturat  # 4 
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Komuna ka regjistër të mangët të aseteve fikse. Gjatë ekzaminimit tonë ne kemi 
identifikuar se komuna mban të dhëna vetëm për asetet e blera nga viti 2002. Veq 
kësaj llogaritja e zhvlersimit mbi asetet fikse nuk është kryer. 

Për më tepër kemi gjetur se komuna kryen verifikim vjetor të egzistencës fizike të 
aseteve më 31 Dhjetor por nuk është bërë barazimi i librave të komunës me rezultatet 
e numërimit fizik. 

 Rekomandimi 
Ne i rekomandoijmë Komunës në mënyrë që të mund të ofrojë mbrojtje adekuate të 
aseteve të saj të mbajë shënime dhe dokumentacion për të gjitha asetet dhe së paku në 
vit të kryejë barazim sistematik të librave të saj me rezultatet e numërimit fizik. 

  
B. Dizajni dhe efektiviteti operativ i kontrolleve të brendshme 

 
Të gjeturat  # 5 
Nga inspektimi i dokumenteve burimore gjegjëse për prokurimin e drurit për djegie të 
bërë nga departamenti i arsimit për dy shkolla në shumën 1,020 Euro ne nuk gjetëm 
ndonjë dëshmi se personat përgjegjës kanë zbatuar procedurat e duhura të autorizimit 
që do të vërtetonin vlefshmërinë dhe plotësinë e prokurimit. Ne nuk arritëm të 
identifikonim personin që ka nënshkruar si pranues dhe fletëdërgesa nuk është vulosur 
nga institucioni pranues (shkolla). 

  
 Rekomandimi 
            Ne i rekomandojmë menaxhmentit që saktësisht të implementojë autorizimin e të  
            gjitha dokumenteve burimore në lidhje me transaksionet e prokurimit duke caktuar 
            personat e duhur përgjegjës. 
 
            Veq kësaj, komuna duhet të sigurojë që procedura të mjaftueshme monitoruese po  
            implementohen për sa u përket sasive dhe cilësisë së furnizimeve të bëra. 

 
 

Të gjeturat # 6 
Gjatë inspektimit tonë të dokumenteve burimore në departamentin e prokurimit ne 
gjetëm se nënpunësi i prokurimit nuk mund të na ofronte informata të sakta, të 
azhurnuara mbi detajet e kontraktorëve të prokurimit, pagesat që u janë bërë atyre si 
dhe detajet e detyrimeve të pashlyera nga furnitori. 

 
 
 Rekomandimi 

Nënpunësi i prokurimit duhet të mbajë të dhëna të mjaftueshme dhe të detajuara për 
prokurimet e kontraktuara, faturat e pranuara dhe të paguara gjatë vitit si dhe shumat e 
detyrimeve të pashlyera për secilin furnitor. Kjo do të zvogëlonte rrezikun e pagesave 
të dyfishta ose dështimin në shlyerjen e detyrimeve të kontraktuara. 
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C. Pajtueshmëria me ligjet dhe rregulloret 
 

Të gjeturat  # 7 
Duke u bazuar në ekzaminimin tonë mbi implmentimin e disa afateve dhe kushteve  
kontraktuese të prokurimit, ne gjetëm dy raste siq janë treguar më poshtë, ku organet 
autorizuese te komunës kane dështuar në kërkimin dhe inkasimin e gjobave për shkak 
të vonesave te furnizuesve në shlyerjen e obligimeve të tyre, siq janë: 
-Punet ndërtimore në shollën fillore “Selman Riza” 
-Ndërtimi i çatisë dhe sallës së madhe të kuvendit komunal 

 
Rekomandim 
Ne i rekomandojmë Komunës që saktësisht të implementojë afatet dhe kushtet 
kontraktuese për sa i përket kërkimit dhe inkasimit të gjobave për shkak të dështimeve 
të furnitorëve. 

  
Të gjeturat # 8      
Nga inpektimi i dokumentacionit burimor në lidhje me kontratën për përforcimin e shëndetit 
primar në QKMF Gjakova ne gjetëm se kontrata është nënshkruar mw 18 Dhjetor 2007; 
ndërsa prokurimi dhe faturimi janë kryer p.sh. janë kompletuar më herët gjatë Tetorit 2007. 
 
Rekomandim 
Ne i rekomandojmë fuqishëm komunës që të ndjekë dispozitën e LPP 2003/17, ashtu 
që zotimi duhet të bëhet përpara fillimit të procedurave të prokurimit. 
 
 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

Shtojcë I 

Komuna e Gjakovës 

Pasqyrat Financiare për vitin që përfundon më  
31 Dhjetor 2007 

 
 



Nr. i të 
gjeturës 

Komentet e Menaxhmentit të Komunës Komentet e Auditorit 

1 Lidhur me rekomandimin tuaj të dhëna në këtë pikë 
më duhet të ju njoftoj se pasqyrat financiare (tabelat) 
përgatiten nga ana e Ministrisë dhe Ekonomisë dhe 
Financave (MEF-i) ndërsa ne ato tabela vetëm i 
plotësojm me vlera. 
Andaj këtë nuk mund ta konsiderojm shkelje pasi që 
këto tabela janë formate të përgatitura nga MEF-I dhe 
vlejnë për të gjitha komunat e Kosovës. 
 

Rekomandimi për komunën lidhur 
më këtë të gjetur mbetet 

2 Sa i përket rekomandimit tuaj të dhëna në këtë pikë, 
ne kostatojm se vlera e saktë e të hyrave nga tatimi në 
pronë është 451,670 Euro dhe kjo vlerë është e 
barazuar edhe me thesarin, ndërsa vlera e prezantuar 
në shumë prej 456,548 Euro, nuk qëndron. 
 

Rekomandimi për komunën lidhur 
më këtë të gjetur mbetet. 

3 Të hyrat komunale janë barazuar me thesar ku 
ekziston edhe dokumenti i nënshkruar nga dy palët 
MEF-I dhe Komuna.Tabelat financiare të marruara 
nga ana juaj në komunë me rastin e auditimit 
prezantojnë edhe shkoqitjen e vlerës prej 
312.941Euro të hyra komunale të realizuara jashtë 
llogarisë komunale si: gjoba në trafik 161.910 Euro; 
gjoba nga gjykata 150,526 Euro; dhe gjobat nga 
agjencioni pyjor 505,32 Euro. 
 

Rekomandimi për komunën lidhur 
më këtë të gjetur mbetet. 

4 Komuna mban të dhëna të aseteve të blear nga viti 
1999, ndërsa për asetet para vitit 1999 janë të 
regjistruara dhe eveidentuara nga komisioni I 
regjistrimit të aseteve.Ndërsa zhvlerësimi I vlerës së 
aseteve (amortizimi) është kompetencë e MEF-it dhe 
akoma si Kuvende Komunale nuk kemi marruar 
rekomandime për futjen në sistem amortizimin e 
aseteve edhe pse programi është i gatshëm vetëm 
pritet rekomandimi i MEF-it.Cdo vit komuna e bën 
barazimin e aseteve në vlerë dhe në sasi dhe në të 
gjitha asetet janë të vendosur numrat identifikues. 
 

Rekomandimi për komunën lidhur 
më këtë të gjetur mbetet. 

5 Lidhur me këtë pikë duhet të theksoj se furnizimi me 
lëndë djegëse për dy shkolla në vlerë prej 1,020 Euro, 
është bërë në bazë të procedurave të prokurimit dhe 
këtë e dëshmon edhe kontratat e lidhur me datë 
26.02.2007, me firmën fituese “Tini” si dhe 
ekzistojnë edhe fletëdergesat për dërgimin e lëndeve 
djegëse në këto dy shkolla njëra me datë 27.02.2007 e 
tjetra me datë 28.02.2007 dhe në të dy fletëë dergesat 
kanë nënshkruar drejtoret e shkollave që e kanë bërë 
pranimin e lëndëve djegëse vetën se të njëjtat 
fletëdërgesa nuk i kanë vulosur me vulën e shkollës, 
sepse kemi menduar që kjo nuk është e domosdoshme 
që në fletëdërges të vendoset vula e shkolës. 

Rekomandimi për komunën lidhur 
më këtë të gjetur mbetet.  



6 Gjatë vitit 2007, të gjitha pagesat e vërtetuara nme 
vulën e thesarit janë në drejtorinë për Buxhet e 
Financa dhe të njëjtat nuk janë dorëzuara në zyrën e 
prokurimit kjo ka ndodhur si rezultat i ndryshimeve 
në menaxhment pra ka pasur ndryshime të Drejtorit të 
kësaj Drejtorie si dhe rezultat i zgjedhjeve të fundit 
komunale ku që nga muaj tetor 2007 puna është kryer 
me ushtrues detyre të Drejtorit. Këtë pikë tani e tutje 
do ta implementojmë dhe gjatë këtij viti të gjitha 
pagesat gjendet në zyrën e prokurmit. 
 

Komuna pajtohet me të gjeturat  
dhe rekomandimet e auditorit 

7 Lidhur me të gjeturat e prezantuara në pikën e shtatë 
sqarojm me sa vijon, punët ndërtimore në shkolën 
fillore “Selman Riza” janë kryer gjatë zezonës 
dimërore andaj kushtet klimatike e kanë penguar 
firmën në përmbushjen e detyrimeve sipas afateve të 
parapara me kontratë, andaj kjo ka qenë arsyeja e 
jonë që nuk e kemi ndëshkuar firmën që ka bërë 
ekzekutimin e punimeve. Vlen të theksojm se firma 
që ka bërë ekzekutimin e punimeve në vazhdimësi ka 
qenë në kontakt me komisionin komunal për 
mbikqyrjen e punimeve dhe e gjithë puna ka shkuar 
sipas konsultimeve të përbashkëta. 
Sa i përket ndëshkimit të firmës që ka bërë 
ekzekutimin e punimeve të catisë dhe sallës së madhe 
të Kuvendit të Komunës duhet të sqarojm se bartëse e 
projektit ka qenë GTZ-ja ndërsa se si Kuvend i 
Komunës dhe Minsistria e Administrimit të Pushtetit 
Lokal kemi qenë bashkë investitor, pra edhe një herë 
duhet të theksojm se bartëse e projektit ka qenë GTZ-
ja. 
 

Komuna pajtohet me të gjeturat  
dhe rekomandimet e auditorit 

8 Lidhur me këtë pikë duhet të sqarojm se pas 
nënshkrimit të kontratës në muajin Dhjetor 2007, të 
gjitha pagesat bazuar në këtë kontratë janë kryer në 
vitin 2008.Ndërkaq fatura e vitit 2007, pra para 
nënshkrimit të kësaj kontrate është paguar si 
subvencion në bazë të vendimit të Bordit të drejtorve 
nr 01/163/2007. 

Komuna pajtohet me të gjeturat  
dhe rekomandimet e auditorit 

 



 Buxheti fillestar  Buxheti me Rishikim  Buxheti Përfundimtar  Ndryshimet   Ndryshimet   Ndryshimet  
Përshkrimi  Rreg.2006/61  Urdh.Admin. 2007/xx  SIMFK  në, %  në, %  në, % 

a b c d e=c/b f=d/b g=d/c

Gjithsej Buxheti 2007
8,599,008                              8,532,394                            9,277,896                         99.23                      107.89             108.74              

Rrogat dhe Pagat 5,215,090                              5,215,090                            5,292,622                         100.00                    101.49             101.49              
Mallrat dhe Sherbimet 1,370,708                              1,270,708                            1,459,377                         92.70                      106.47             114.85              
Shpenzimet Komunale 491,000                                 491,000                               542,533                            100.00                    110.50             110.50              
Subvencione dhe Transferet 283,000                                 238,000                               250,381                            84.10                      88.47               105.20              
Investimet Kapitale 1,239,210                              1,317,596                            1,732,983                         106.33                    139.85             131.53              

 Buxheti fillestar  Buxheti me Rishikim  Buxheti Përfundimtar  Ndryshimet   Ndryshimet   Ndryshimet  
Përshkrimi  Rreg.2006/61  Urdh.Admin. 2007/xx  SIMFK  në, %  në, %  në, % 

a b c d e=c/b f=d/b g=d/c
Gjithsej Buxheti 2007

8,599,008                              8,532,394                            9,371,698                         99.23                      108.99             109.84              
Granti I përgjithshem 7,117,508                              7,050,894                            7,128,426                         99.06                      100.15             101.10              
Të hyrat vetanake 2007 1,481,500                              1,481,500                            1,497,500                         100.00                    101.08             101.08              
Të hyrat vet.të bart. nga viti 06 651,970                            
Grantet e Brendshme 9,000                                
Grantet e Jashtme 84,801                              

Neni  9.  Raporti i Buxhetit
Raport buxheti 

Raport buxheti duke perfshirë edhe grantet donatore



Përshkrimi  shen.  Z.Kryetarit  Administ..  B.Financa  Inspekci.  Sh.Publike  Z.Kryesh.  ZLK  Emergjen.  Agrokult.  Zh.Ekono.  Kadastra  Urbanizmi  P.Juridike  Shëndetësia  Kultura Arsimi Gjithsej Pagesat

a  b   c  d e f=b+c+d+e+ ….

Gjithsej Pagesat  1+2+3 

111,304          511,429            112,857            72,533            211,510            92,189            48,098            239,269            30,191            913,537             54,104            157,525            16,840            1,045,014            194,699            4,558,276                8,369,375              

 Pagesat nga Granti i Përgjithshem 1 111,304          340,135            109,947            72,533            164,994            55,091            34,099            208,273            20,288            269,216             54,104            54,556              16,840            911,512               127,513            4,368,126                6,918,530              

    Rrogat dhe Pagat 89,157          113,173         80,301           47,797          20,794           35,095          15,685          123,793         10,289          18,770            34,172         34,557           10,886         823,446            48,826           3,709,809            5,216,550              

    Mallrat dhe Sherbimet 22,147          84,977           29,646           24,735          144,200         19,996          18,413          76,603           9,999            168,997          19,932         19,999           5,954           47,087              78,687           228,614               999,985             

    Shpenzimet Komunale 141,986         7,877             40,979              299,997               490,839             

    Subvencione dhe Transferet -                     

    Investimet Kapitale 81,449            129,707               211,156             

 Pagesat nga të hyrat vetanake 2007 2 -                  -                   2,910                -                  46,516              37,098            14,000            30,996              9,903              352,654             -                 10,000              -                 86,816                 67,186              163,575                   821,654                

    Rrogat dhe Pagat -               -                 -                 -                 -               20,952              20,952               

    Mallrat dhe Sherbimet -               -                 -                 12,516           -               14,027           14,171            25,865              114,275               180,853             

    Shpenzimet Komunale -               -                 -                 -                     

    Subvencione dhe Transferet -               -                 2,910             12,747          14,000          16,969           9,903            40,000              67,186           49,300                 213,015             

    Investimet Kapitale -               -                 34,000           24,351          338,483          10,000           406,834             

 Pagesat nga të hyrat vet. te bartura 2006 3 -                  171,294            -                   -                  -                   -                  -                  -                   -                  291,667             -                 92,969              -                 46,686                 -                   26,575                     629,191                

    Rrogat dhe Pagat -                     

    Mallrat dhe Sherbimet 83,875           46,686              19,973                 150,534             

    Shpenzimet Komunale 44,494           6,602                   51,096               

    Subvencione dhe Transferet 12,248           12,248               

    Investimet Kapitale 30,677           291,667          92,969           415,313             

Raporti i Pagesave sipas Programeve



 Buxheti fillestar  Buxheti me Rishikim  Buxheti Përfundimtar  Ndryshimet   Ndryshimet   Ndryshimet  

Përshkrimi  Rreg.2006/61  Urdh.Admin. 2007/xx  SIMFK  në, %  në, %  në, % 
a b c d e=c/b f=d/b g=d/c

 Buxheti fillestar  Buxheti Përfundimtar  Pagesat  Progresi   Progresi 
Përshkrimi  shen.  Rreg.2006/61  SIMFK  në, %  në, % 

a b c d e=d/b f=d/c
Gjithsej Pagesat 1+2+3

8,599,008                               9,277,896                            8,369,375                            97.33              90.21              

 Pagesat nga Granti i Përgjithshem 1 7,117,508                               7,128,426                            6,918,530                            97.20              97.06              
    Rrogat dhe Pagat 5,191,090                               5,268,622                            5,216,550                            100.49            99.01              
    Mallrat dhe Sherbimet 1,023,969                               1,023,969                            999,985                                97.66              97.66              
    Shpenzimet Komunale 491,000                                  491,000                               490,839                                99.97              99.97              
    Subvencione dhe Transferet -                                          #DIV/0!
    Investimet Kapitale 411,449                                  344,835                               211,156                                51.32              61.23              

 Pagesat nga të hyrat vetanake 2007 2 1,481,500                               1,497,500                            821,654                                55.46              54.87              
    Rrogat dhe Pagat 24,000                                     24,000                                 20,952                                  87.30              87.30              
    Mallrat dhe Sherbimet 346,739                                  282,739                               180,853                                52.16              63.96              
    Shpenzimet Komunale -                                          #DIV/0!
    Subvencione dhe Transferet 283,000                                  238,000                               213,015                                75.27              89.50              
    Investimet Kapitale 827,761                                  952,761                               406,834                                49.15              42.70              

 Pagesat nga të hyrat vetanake të bartura 2006 3 651,970                               629,191                                #DIV/0! 96.51              
    Rrogat dhe Pagat -                                       -                                       
    Mallerat dhe Sherbimet 152,669                               150,534                                #DIV/0! 98.60              
    Shpenzimet Komunale 51,533                                 51,096                                  #DIV/0! 99.15              
    Subvencione dhe Transferet 12,381                                 12,248                                  #DIV/0! 98.92              
    Investimet Kapitale 435,387                               415,313                                #DIV/0! 95.39              

Neni  9.  Raporti i Buxhetit
Raport buxheti 

Raport i ekzekutimit të Buxhetit



Përshkrimi
 Kodi 

ekonomik  Administr.  B.Financa  Inspekcioni  Sh.Publike  Agrokult.  Zh.Ekono.  Kadastri  Urbanizmi  
P.Juridike  Shëndet.  Kultura  Arsimi  Gjithsej 

Pranimet 

a b c d e f g h i j k l m n=b+c+d+e+ ….
Gjithsej Pranimet

77,786          525,484          16,182            26,635         2,014        18,765             137,448       164,549       425          49,035          80           89,598          1,108,000          
tatimi ne prone 40110 451,760        451,760          
taksa regjistrimi I automjeteve 50001 36,691          36,691            
taksa rrugore 50002 1,175         1,175              
Taksa e lejes se vozitjes 50005 670            670                 
taksa parkim publik   50008 500            500                 
taksa komunale për leje ndertimi 50009 134,864     134,864          
Taksa për rexhistrimin e trashigimis 50011 5,779         5,779              
taksa nderrimi I destinimit tokes 50012 2,014      2,014              
certifikata e lindjes 50013 28,043        28,043            
certifikata e kurorezimit 50014 17,841        17,841            
certifikata tjera ofiqare 50016 5,435         5,435              
fotokopjimi I dokumenteve 50018 16,088        16,088            
taksa ad. Për fletkerkese 50019 5,328         5,328              
taksa e pjesmarrjes ne tender 50020 5,053         5,053              
gjobat ne trafik 50101 (30)             (30)                  
largimi dhe deponimi I automjeteve 50103 3,885         3,885              
licenca për gurethyes dhe miniera 50203 512               512                 
lic. Për regjistrim te biznisit 50204 18,958          18,958            
lic objekteve hoteliere 50221 16,980           16,980            
lic.tjera për afarizem 50290 1,785             1,785              
shitja e sherbimeve 50401 475            475                 
Shfrytzimi I prones publike 50405 21,482       21,482            
prona publike për treg te hapur 50406 19,960       19,960            
qiraja vendosja objekteve tregtare 50407 108            108                 
qiraja nga objektet publike 50408 17,563          2,316         19,879            
participimet ne arsim/shendetesi 50409 49,035        80         89,598        138,713          
insp.respektimi pl. urbanistik 50503 425        425                 
insp.akti.nr teren për matje 50504 137,448     137,448          
insp. Sanitar- brenda vendit 50505 1,602           1,602              
inspektimi higjenik sanitar 50507 14,580         14,580            38,847.73           

Vrejtje: 161,910.00   
150,526.00   

505.32          
TOTALI 2007 1,420,941.59   1,146,848         274,093.59   

38,848          

Total (reconciled with tresury in MEF) 1,459,790       

Donacion (through municipal acco

Raporti i pranimeve sipas programeve

Gjobat nga trafiku MEF
Gjobat nga trafiku Gjykata
Agjensioni i pyjeve



      
Rrogat dhe 
Meditjet 

Mallrat dhe 
Sherbimet 

Shpenzimet 
Komunale 

Subvencionet & 
Transferet 

Shpenzimet  
Kapitale  Totali 

Mbrojtja Sociale -                        
Shërbimet e Përgjithshme Publike 401,997               440,321                 186,480              41,905                 89,028                  1,159,731             
Mbrojtja -                        
Rendi dhe Siguria Publike 123,793               90,658                   7,877                  16,969                 239,297                
Çështjet /mardhënjet Ekonomike 29,059                 193,572                 9,903                   711,599                944,134                
Mbrojtja e Mjedisit -                        
Çeshtjet e Banimit dhe Komunitetit 79,615                 45,827                   102,969                228,412                
Shëndetsia 844,403               119,676                 40,979                40,000                 1,045,058             
Rekreacioni,kultura dhe Religjioni 48,826                 78,493                   67,186                 194,505                
Arsimi 3,709,809            362,824                 306,599              49,300                 129,707                4,558,238             
TOTALI 5,237,502            1,331,372              541,935              225,263               1,033,303             8,369,375             

      
Rrogat dhe 
Meditjet 

Mallrat dhe 
Sherbimet 

Shpenzimet 
Komunale 

Subvencionet & 
Transferet 

Shpenzimet  
Kapitale  Totali 

Mbrojtja Sociale -                        
Shërbimet e Përgjithshme Publike -                        
Shërbimet e Përgjithshme Publike-Donacion 2,625                     2,625                    
Mbrojtja -                        
Rendi dhe Siguria Publike -                        
Çështjet /mardhënjet Ekonomike -                        
Mbrojtja e Mjedisit -                        
Çeshtjet e Banimit dhe Komunitetit -                        
Shëndetsia -                        
Rekreacioni,kultura dhe Religjioni -                        
Arsimi -                        
Arsimi -Donacion 21,857                   40,672                  62,529                  
TOTALI -                       24,482                   -                      -                       40,672                  65,154                     

   
  K

la
si

fik
im

i  
 F

un
ks

io
na

l

Pagesat nga Fondi i Përgjithshëm K l a s i f i k i m i   E k o n o m i k 

   
   

  K
la

si
fik

im
i  

 F
un

ks
io

na
l

Pagesat nga Fondi i Përgjithshëm K l a s i f i k i m i   E k o n o m i k  me  D o n a c i o n e



BKK THV

Pagesat 
nga palet 
e treta te 
jashtme

BKK THV
 Pagesat nga 

palet e treta te 
jashtme 

Shen. € '000 € '000 € '000 € '000 € '000 € '000

PRANIMET
Ndarjet nga Fondi i Pergjithshem 2 6,918,530        6,855,222   
Ndarjet nga Fondi me Qellime te Dedikuara 1,450,845  1,157,688        

Grantet e Percaktuara te Donatorev 3 65,154             141,949      
Pranimet tjera 4

Totali i Pranimeve 6,983,684      1,450,845 -        6,997,171 1,157,688      -                  

PAGESAT
Operacionet

Pagat dhe Meditjet 5 5,216,550        20,952        5,245,709   34,870             
Mallrat dhe Sherbimet 6 999,985           331,387     853,734      318,617           
Sherbimet Publike 7 490,839           51,096        460,291      82,659             

6,707,374        403,434     -          6,559,733   436,146           -                    

Transferet 
Transferet dhe Subvencionet 8 225,263     137,564           

Shpenzimet Kapitale 
Prona, Ndertesa dhe Pajisjet 9 211,156           822,147     295,490      583,978           

Pagesat tjera (Donacionet) 10 65,154             141,949      

Totali i Pagesave 6,983,684        1,450,845  -          6,997,171   1,157,688        -                    

2007 2006
Llogaria e Vetme e Thesarit Llogaria e Vetme e Thesarit

IV

Pasqyra e Pranimeve dhe Pagesave të Parave të Gatshme për K.K.Gjakovë 
Neni  10.   Pasqyra e pranimit dhe pagesave në para të gatshme

Qeveria e Kosovës
Për vitin e përfunduar me 31 dhejtor 2007



V

2,006.00         

Buxheti 
fillestar 
(Ndarja) 

Buxheti 
Final 

(Ndarja)  Pagesat Buxheti Aktual  Pagesat 
A B C D=C-A E

Shenime € '000 € '000 € '000 € '000 € '000

tatimimi 12
Te hyrat vetanake 13 1,481,500        2,149,470   1,450,845          (30,655)            1,157,688         
Grantet dhe ndihma 14 7,117,508        7,128,426   6,983,684          (133,824)          6,855,222         
Pranimet kapitale 15 -                   
Fondi I Privatizimit 16 -                   
Tjera(Donacionet) 17 93,801        -                   141,949            

8,599,008        9,371,698   8,434,529          (164,479)          8,154,860         

-              
Pagat dhe meditjet 18 5,215,090        5,292,622   5,237,502          22,412             5,280,579         
Mallrat dhe Sherbimet 19 1,370,708        1,459,377   1,331,372          (39,336)            1,172,350         
Sherbimet publike 20 491,000           542,533      541,935             50,935             542,950            
Transferet dhe Subvencionet 21 283,000           250,381      225,263             (57,737)            137,564            
Shpenzimet kapitale 22 1,239,210        1,732,983   1,033,303          (205,907)          879,468            
Fondi I privatizimit 23 -                   
Pagesat tjera (Donacionet) 24 93,801        65,154               65,154             141,949            

Totali I pagesave I bere nga BKK nepermes te LlVTh 8,599,008        9,371,698   8,434,529          (164,479)          8,154,860         

Daljet e parase se gatshme nga llogarite e thesarit

Neni  11.  Raporti i ekzekutimit të buxhetit

Hyrja e parase se gatshme ne llogari te thesarit

Pranimet totale te mbledhura per BKK-ne

Pasqyra e krahasimit te shumave buxhetore dhe aktuale per K.K.Gjakovë 
Per vitin e perfunduar me 31 dhjetor 2007

2007



Shënimi 2

                          2,006.00 

BKK THV Totali
Klasifikimi ekonomik € '000 € '000 € '000 € '000

Pagat dhe mëditjet 5,216,550                           20,952                                5,237,502                            5,280,579                                
Mallrat dhe Shërbimet 999,985                              331,387                              1,331,372                            1,172,350                                
Shërbimet Publike 490,839                              51,096                                541,935                                542,950                                   
Subvencionet dhe transferet 225,263                              225,263                                137,564                                   
Shpenzimet Kapitale 211,156                              822,147                              1,033,303                            879,468                                   

6,918,530                           1,450,845                           -  8,369,375                            8,012,911                                

Shënimi 3 Grantet e Përcaktuara të Donatorëve

2007 2006
Klasifikimi ekonomik € '000 € '000

Pagat dhe mëditjet 7,259                               
Mallrat dhe Shërbimet 33,282                             27,677                             
Shërbimet Publike
Subvencionet dhe transferet
Shpenzimet Kapitale 31,872                             107,013                            

65,154                            141,949                           

2007

Neni  12.  Shpalosja e shenimeve 

Ndarjet e Fondit të Përgjithshëm 

-VI-



Shënimi 4 Pranimet tjera

Shënimi 5

                 2,006.00 
 BKK  THV  Totali 

Pershkrimi € '000 € '000 € '000 € '000

Pagesat nga FFK
Neto pagat 4,529,517         4,529,517         4,529,049               
Tatimi nbe te hyra personale 143,445            3,795               147,240            150,515                  
Pagesa e kontributit pensional nga punedhenesi 248,334            999                  249,333            248,567                  
Pagesa e kontributit pensional nga I punesuari 248,334            999                  249,333            251,356                  
Pagesat per Sindikata  -0.10% te 0.50% 14,109              -                   14,109              1,814                     
Pagesat e punes jashte orarit 15,159             15,159              11,172                    
Paagesat ditore te parlamentareve dhe te punes se komisioneve -                   -                   
Shujtat -                   -                   
Pagesat e ndrimeve -                   -                   
Meditjet e kontraktuara 334                   -                   42,412                    
Pjesemarja ne Kuvend 32,811              -                   32,811              45,694                    

5,216,885         20,952             5,237,502        5,280,579              
pagesa nga Granti
Pagat me orar te plote 
Pagesa per pune jashte orarit
Pagesat e kontraktuara 7,259                     

-                  -                   7,259                     

Totali 5,216,885         20,952             5,237,502        5,287,837              

2007

Pagat dhe mëditjet



Shënimi 6
2006

 BKK  THV  Totali 
Description € '000 € '000 € '000 € '000

Pagesat nga FKK
Shpenzimet e udhetimit 32,774              25,994             58,768              51,413                    
Sherbimet e telekomunikmit 15,755              4,616               20,371              25,934                    
Sherbimet kontraktuale 106,585            29,681             136,267            92,253                    
Kompenzimet per vijimin e gjykimeve -                   
Mobiljet dhe pajisjet 60,960              9,460               70,420              42,632                    
Shpenzimwet tjera 141,733            95,643             237,376            274,658                  
Lenda djegese 242,394            70,141             312,535            230,753                  
Avancat -                   
Sherbimet financiare (rexhistrimi I autom.) 5,686                6,318               12,004              9,236                     
Mirembajtja dhe riparimet 336,927            87,617             424,545            368,629                  
Qiraja 500                   500                   1,800                     
Shpenzimet e marketingut 19,708              121                  19,829              38,177                    
Shpenzimet e reprezentacionit 36,963              1,796               38,759              36,866                    

999,985           331,387           1,331,372         1,172,350               
Pagesat nga Grantet 
Shpenzimet e udhetimit
Sherbimet e telekomunikmit 
Sherbimet kontraktuale 2,625                2,625                5,390                     
Mobiljet dhe pajisjet -                   8,558                     
Shpenzimwet tjera 6,395                6,395                4,789                     
Lenda djegese -                   
Avancat -                   
Sherbimet financiare -                   
Mirembajtja dhe riparimet 15,462              15,462              8,940                     
Qiraja -                   
Shpenzimet e marketingut -                   
Shpenzimet e reprezentacionit -                   

24,482             -                  -                  24,482             27,677                   

Totali 1,024,467         331,387           -                  1,355,854         1,200,027              

2007

Mallrat dhe Shërbimet



Shënimi 7

2006
 BKK  THV  Totali 

Pershkrimi € '000 € '000 € '000 € '000

Shpenzimet per komunali te paguara nga FKK 490,838.72       51,095.84         541,934.56       542,950.05             
Shpenzimet per komunali te paguara nga grantet

Totali 490,838.72       51,095.84        541,934.56       542,950.05            

Shënimi 8
                 2,006.00 

 BKK  THV  Totali 
Pershkrimi € '000 € '000 € '000 € '000

Pagesat nga FKK
Subvencionet 138.50                    
Subvencionet per entitetet publike 4,000.00           4,000.00           620.00                    
Subvencionet per entitetet jo-publike -                   6,268.00                 
Pagesat per perfituesit individual 211,263.51       211,263.51       129,528.34             
Pensionet bazik -                   
Pensionet invalidore 9,999.68           9,999.68           1,009.00                 
Pensionet ose ndihmat sociale -                   
Pagat per invalidet e luftes -                   
pagesat per familjet e viktimave te luftes -                   
Pensionet e perkohshme te Trepces -                   

-                   225,263.19      225,263.19       137,563.84            
Pagesat nga Grantet
Subvencionet
Subvencionet per entitetet publike 
Subvencionet per entitetet jo-publike 
Pagesat per perfituesit individual

-                   -                  -                   -                        

Totali -                   -                  -                   -                        

Shërbimet Publike 

Transferet dhe Subvencionet 

2007

2007



Shënimi 9

                 2,006.00 
 BKK  THV  Totali 

Description € '000 € '000 € '000 € '000

Pagesat nga FKK
Ndertesat 211,156.30       283,552.93       494,709.23       316,547.93             
Ndertmi I rrugeve 243,385.09       243,385.09       154,019.78             
Sistemi i ujiit dhe i hedhurinave 19,103.60         19,103.60         46,260.00               
Sistemi I furnizimit me uje 4,992.76           4,992.76           220,880.75             
Energjimi, gjenerimi, bartja dhe furnizimi 2,091.00           2,091.00           -                         
Makineria 24,351.00         24,351.00         -                         
Kapitalet tjera 244,670.78       244,670.78       141,759.39             

211,156.30        822,147.16       1,033,303.46    879,467.85            
Pagesat nga Grantet 
Ndertesat 40,672.26         40,672.26         99,573.48               
Ndertmi I rrugeve 7,440.00                 
Sistemi i ujiit dhe i hedhurinave -                         
Sistemi I furnizimit me uje -                         

40,672.26        -                  40,672.26        107,013.48             

Totali 251,828.56       822,147.16       1,073,975.72    986,481.33            

2007

Prona, Objekti dhe Pajisjet 



Shënimi 10

Shënimi 11 Harmonizimi i Ndarjeve fillestare dhe finale të buxhetit 

 Ndarja 
Fillestare 
Buxhetore  

 Fondi Rezerve 
I PSSP dhe neni 

26 
 Neni 27  neni 28  Ndarja e THV-

ve 
 Ndarjet finale 

te buxhetit 
Pershtatjet e buxhetit 

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

Hyrjet
tatimimi 0.0%
Te hyrat vetanake #DIV/0!
Grantet dhe Ndihma #DIV/0!
Pranimet kapitale 0.0%
Fondi I Privatizimit 0.0%
Tjera 0.0%

-                        -                         -                     -                   -                          -                          #DIV/0!
Daljet
Pagat dhe meditjet 5,215,090        77,532         5,292,622          101.49%
Mallrat dhe sherbimet 1,370,708        88,669           1,459,377          106.47%
Sherbimet publike 491,000           51,533           542,533             110.50%
Transferet dhe subvencionet 283,000           (32,619)         250,381             88.47%
Shpenzimet Kapitale 1,239,210        493,773         1,732,983          139.85%
Fondi I privatizimit #DIV/0!
Tjera(Donacionet) 93,801         93,801                #DIV/0!
Totali 8,599,008        601,356       171,333     9,371,698        108.99%

 mjetet e bartura nga viti paraprak.

Diferenca nga pozicioni buxhetor : Mallrat dhe sherbimet është si pasoj e paraqitjes në raportin përfundimtar të hyrave nga viti paraprak
Diferenca nga pozicioni buxhetor : Sherbimet publike është si pasoj e paraqitjes në raportin përfundimtar të hyrave nga viti paraprak

buxhetore në subvencione dhe rritje buxhetore në pozicionon e shpenzimeve kapitale 

Diferenca nga pozicioni buxhetor :Tjera(Donacionet)  është si pasoj e paraqitjes të donacioneve në raportin përfundimtar.

Diferenca nga pozicioni buxhetor : Transferet dhe subvencionet është si pasoj e rishikimit buxhetor ku asambleja komunale ka bër shkurtime 

Diferenca nga pozicioni buxhetor : Shpenzimet Kapitale si pasoj e rritjes së buxhetit me rishikim nga pozicioni buxhetor subvencionet dhe nga

 Pershtatjet e Autorizuara nga LMFPP 

Pagesat tjera

Diferenca nga pozicioni buxhetor : Pagat dhe meditjet   është si arsye e transferit të jashtëm nga MEF-i (rritja e pagave për arsimtar 
dhe stafin administrativ e tekniko sherbyes)



Shënimi 12 Tatimimi 

2007 2006

pershkrimi  Shenime € '000 € '000 € '000  % e totalit 2007 
 % e Ndryshimit nga 

2006 

Doganat 12.10                  % %
Administrata tatimore 12.20                  % %
Tatimet tjera 12.30                  % %
Totali -                 -                     -          -                     %

 Buxheti fillestar 2007 



Shënimi 14 Grantet dhe ndihma 

2007 2006
Pershkrimi € '000 € '000

Donacion I mbrendshem(Komuniteti) 9,000                                                  
Banka botnore 34,315                                                135,503                                        
Qeveria Daneze 31                                                       31                                                 
Qeveria Gjermane 716                                                     13,365                                          
Donacion Qeveria Italiane 6,743                                                  
Donacion EAR 14,995                                                14,995                                          
GTZ 23,250                                          
Karitasi Italian 805                                                     805                                               
Donacion OSCE 2,700                                                  
UNDP 3,000                                                  
Zyra Amerikane 21,497                                                
Totali i Granteve te Percaktuara nga Donatoret 93,801                                                   187,948                                          



Data NR.FAKT. Ofertuesi Shpenzimi Vlera
M-10/07 N-2016/117 PTK TEL.MOB.500 436.38              
M-11/07 A/335-e BLEDI KARBURANTE 376.90              
M-11/07 N-003/07 ATELE 33 AMBLEMA 75.53                
M-11/07 2016/119 PTK TEL.MOB.500 250.27              
M-11/07 N-433 "SHKELQIMI" REPREZENTACION 392.50              
M-11/07 N-129/11 "AMOR" REPREZENTACION 213.00              
M-12/07 N-1585-1490 "ZËRI' PUBLIKIME 182.00              
M-12/07 N-131/11 "AMOR" REPREZENTACION 103.80              
M-12/07 A-373-e BLEDI DERIVATE 357.70              
M-12/07 5187 VULLKAN.-TONI MIREMBAJ.E AUTO 532.00              
M-12/07 144/XII "AMOR" REPREZENTACION 750.00              
M-12/07 2016/121 PTK TEL.MOB.500 364.85              
M-12/07 F-936 NIC-HOLDING MIREMBAJ.E AUTO 139.80              
M-11/07 42/07 TV SYRI TV-SYRI 1,000.00           
M-12/07 37/07 TV SYRI TV-SYRI 1,000.00           
M-10/07 M-2/2007 "ARGJENDI"TURS SHPENZ.TRANSP.NX. 1,386.00           
M-09/07 M-1/2007 "ARGJENDI"TURS SHPENZ.TRANSP.NX. 1,260.00           
M-11/07 M-3/2007 "ARGJENDI"TURS SHPENZ.TRANSP.NX. 1,260.00           
M-12/07 N-5/07 "BEHARI"TRANS SHPENZ.TRANSP.NX. 419.00              
M-11/07 F-0607 "BEHARI"TRANS SHPENZ.TRANSP.NX. 710.60              
M-11/07 A-336-e BLEDI SHPENZ.E DERIVATE. 642.18              
M-11/07 88607 EPOKA-RE SHPENZ.PUBLIKIMIT 115.00              
M-08/07 011/07 MEDIA-PRINT SHPENZ.E PUBLIKIMIT 126.50              
M-11/07 37703 INFOPRES SHPENZ.E PUBLIKIMIT 115.00              
M-12/07 9-1112/07 SIP.LISTES SHPENZ.E MEDITJEVE 133.40              
M-12/07 N-26-28.10/7 SIP.LISTES SHPENZ.E MEDITJEVE        125.40              
M-12/07 N-6/07 PTK KARTELE MBUSHSE 230.00              
M-11/07 N-130/11 "AMOR" REPREZENTACION 189.10              
M-11/07 A/295-e BLEDI DERIVATE 642.18              
M-08/07 012/07 MEDIA-PRINT KONKURSE 253.00              
M-08/07 007/07 MEDIA-PRINT KONKURSE 247.25              
M-08/07 003/07 MEDIA-PRINT KONKURSE 247.25              
M-10/07 930 "RILINDJA" KONKURSE 255.00              
M-11/07 N-11/07 PTK SHPENZ.POSTARE 41.60                
M-11/07 11,12/07 SIP.LISTES SHPENZ.UDHTIM. 125.40              
M-11,12/07 N-10212/07 QABRATI SHPENZ.E MBETURI 917.72              
M-12/07 N-126347 "SKORPION" REPREZENTACION 110.00              
M-12/07 A-374-e BLEDI DERIVATE 563.55              
M-11/12/07 N-15612 "AMOR" REPREZENTACION 37.25                
M-06/07 002/07 MEDIA-PRINT KONKURSE 126.50              
M-12/07 222/07 SN-COPUTERS MATERJAL ZYRTAR 98.25                
M-11/07 A/338/-e BLEDI DERIVATE 395.90              
M-12/07 A/376-e BLEDI DERIVATE 1,358.50           
M-11/07 556 IPVQ GAZETA ZYRTARE 60.00                
M-12/07 149 "KIBRENETIKA" MATERJAL ZYRTAR 50.00                
M-12/07 150 "KIBRENETIKA" MATERJAL ZYRTAR 264.25              
M-10/07 18600 MIMOZA KUNORA 99.00                
M-12/07 129 "KIBRENETIKA" MATERJAL ZYRTAR 1,317.10           
M-12/07 221/07 SN-COPUTERS MATERJAL ZYRTAR 421.00              
M-12/07 146 "KIBRENETIKA" MATERJAL ZYRTAR 36.00                
M-12/07 140 "KIBRENETIKA" MATERJAL ZYRTAR 163.80              
M-12/07 GRUP.FAK. PTK SHPENZ.TEL.FIKS 2,408.54           
M-12/07 2468 KOSOVA-SOT KONKURSE 92.00                
M-11/07 GRUP.FAK. PTK SHPENZ.TEL.FIKS 2,894.47           
M-12/07 1586/07 "ZËRI' PUBLIKIMET 68.00                
M-12/07 N-12/07/R KEK SHPESNZ.RRYMES 390.85              
M-12/07 N-02/07 EL-PLAST MIREMB.E NDERTES 413.00              
M-12/07 N-12/2007/R KEK PAGESA E RRYM. 2,104.57           
M-11/07 A/314-e BLEDI DERIVATE 321.45              
M-11.12/07 652,714/07 ATI-KOS INTERNETI 410.00              
M-11/07 A/345-e BLEDI DERIVATET 350.13              
M-12/07 A/383-e BLEDI DERIVATET 471.44              
M-11/07 N-01/08 TOP-RADIO PUBLIKIMET 100.00              

LISTA E BORGJEVE TË KK GJAKOVË  - 2007                      31/12/07   



M-12/07 F-145 "KIBRENETIKA" MATERIAL ZYRTAR 801.00              
M-12/07 224/07 SN-COMPUTER MATERIAL ZYRTAR 202.70              
M-11/07 N-134/12 "AMOR" REPREZENTACION 95.60                
M-12/07 1590,1593/7 "ZËRI' PUBLIKIMET 250.00              
M-11,12/07 2286,2492/7 KOSOVA-SOT PUBLIKIMET 149.50              
M-12/07 593 RADIO-GJAKOVA PUBLIKIMET 40.00                
M-11.12/07 1491,1489/7 "ZËRI' PUBLIKIMET 342.00              
M-12/07 193/12/07 KOHA-GRUP PUBLIKIMET 80.00                
M-10/07 1916/07 INTERPRES PUBLIKIME 120.75              
M-11/07 A-349-e BLEDI DERIVATE 2,649.00           
M-11/07 127/11 "AMOR" REPREZENTACION 47.45                
M-10-12/07 1237196 HIDROSISTEMI SHPENZ. E UJIT 144.90              
M-11,12/08 132,153/07 "AMOR" REPREZENTACION 36.20                
M-10/07 GRUP.FAK. PTK SHPENZ.TEL.FIKS 608.25              
M-11,12/07 672,730/07 ATI-KOS INTERNETI 150.00              
M10,11,12/07 10/2007/RR KEK  PAGESA E RRYM. 438.23              
M-11/07 43574 "DIGITAL-COMPIU FURNIZIM I ZYRES 98.00                
M-12/07 N-6212/07 QABRATI MBETURINAT 32.78                
M-11/07 1621107 KOHA-GRUP PUBLIKIME 160.00              
M-12/07 A-343-e BLEDI DERIVATET 66.00                
M-12.07 N-07/48 SIP.LISTES KSHILLI PROFESIONA 675.00              
M-12/07 N-1/07 PTK KARTELE MBUSHSE 50.00                
M-12/07 A-347-e BLEDI DERIVATE 98.40                
M-12/07 N-2/07 PTK KARTELE MBUSHSE 50.00                
M-11/07 A-387-e BLEDI DERIVATE 126.00              
M-12/07 210/07 "SN-COMPUTER" MATERIAL ZYRTAR 838.10              
M-12/07 A-380-e BLEDI DERIVATE 224.60              
M-11/07 A-342-e BLEDI DERIVATE 60.05                
M-08/07 11207 MEDIA-PRINT PUBLIKEME 126.50              
M-12/07 N-3/07 PTK KARTELE MBUSHSE 50.00                
M-11/07 143 "KIBRENETIKA" MATERJAL ZYRTAR 112.50              
M-11/07 225/07 SN-COMPUTER MATERJAL ZYRTAR 38.60                
M-11/07 13311 "AMOR" REPREZENTACION 65.05                
M-11/07 A/313-e BLEDI DERIVATE 64.20                
M-11/07 15012 "AMOR" REPREZENTACION 87.40                
M-11/07 N-357/07 KOSOVA RE SIGURIMI AUTOMJETI 193.20              
M-12/07 N-5/07 PTK KARTELE MBUSHSE 50.00                
M-12/07 A/384-e BLEDI DERIVATE 64.20                
M-12/07 102/11/07 QABRATI MIRMB.VER.RR.URBA 9,598.21           
M-09/1007 102/09/07 QABRATI MIRMB.GJELB.QYT. 2,748.00           
M-12/07 A-340-e BLEDI DERIVATE 103.75              
M-11/07 190/07 SN-COPUTERS MATERIAL ZYRTAR 138.75              
M 11,12/07 GRUP.FAK. Plastelina SHENJA TRAFIKU 6,646.00           
M-12/07 102/11/07 QABRATI MIREMB.E GJELB.QYT 761.50              
M-08/07 13207 MEDIA-PRINT PUBLIKIME 69.00                
M-10/07 504 RADIO-GJAKOVA PUBLIKIME 10.00                
M-11/07 N-0308 BALA SHENJA TRAFIKU 1,692.80           
M-12/07 102/12/07 QABRATI MIREMB.DIMR.E RRU. 5,789.61           
M-12/07 A/378-e BLEDI DERIVATE PER VETU 185.80              
M-12/07 142 KIBRENETIKA FURNIZIM I ZYRES 378.50              
M-11,12/07 140,148 "AMOR" REPREENTACION 91.70                
M-11/07 569 RADIO-GJAKOVA PUBLIKIME 50.00                
M-12/07 185,187,190 KOHA-GRUP PUBLIKIME 520.00              
M-12/07 2467,2478/7 KOSOVA-SOT PUBLIKIME 299.00              
M-11,12/07 2451,2301/7 KOSOVA-SOT PUBLIKIME 333.50              
M-11,12/07 1484,1481/7 "ZËRI' PUBLIKIME 410.00              
M-12/07 1582,1583/7 "ZËRI' PUBLIKIME 398.00              
M-12/07 102/12/07 QABRATI MIREMB.GJELBRIMIT 462.00              
M-12/07 Raporti i policis GOLF-X BARTJA E AUTOMJET 1,460.00           
M-11/07 N-409/07 "SHKELQIMI" AKOMODIM -FJETJE 1,270.00           
M-11/07 N-408/07 "SHKELQIMI" REPREZENTACION 992.00              
M-10/07 276807 "KLUBI ARTISTVE REPREZENTACION 21.00                
M-11/07 N-01/07 "KASTRIOTI" REPREZENTACION 120.00              
M-12/07 N-01/07 "FONTANA" AKOMODIM -FJETJE 355.00              
M-11/07 N-11/07 FETA REPREZENTACION 750.00              
M-11/07 129/07 ERPROPRINT MATERIAL ZYRTAR 420.00              



M-12/07 N-276843/07 "KLUBI ARTISTVE REPREZENTACION 50.00                
M-10/07 191/07 SN-COPUTERS MATERIAL ZYRTAR 42.30                
M-11/07 A/300-e BLEDI DERIVATE 26.25                
M-11/07 A/1202-e B-MARIGONA REPREZENTACION 79.20                
M-10/07 655/07 ATI-KOS INTERNETI 70.00                
M-11/07 A/339-e BLEDI DERIVATE 142.40              
M-12/07 718/07 ATI-KOS INTERNETI 70.00                
M-11/07 A/1164--e MARIGONA REPREZENTACION 334.43              
M-11/07 M-02/07 "EURO-VIENA" AKOMODIM -FJETJE 350.00              
M-11/07 77954 HOTEL_GAZI AKOMODIM -FJETJE 630.00              
M-11/07 3506 YLLI-PASHTRIKU AKOMODIM -FJETJE 189.99              
M-11/07 829700 "GZIMI" AKOMODIM -FJETJE 780.00              
M-11/07 N-78/06 "RROMA" AKOMODIM -FJETJE 420.00              
M-11/07 N-276838 "KLUBI ARTISTVE REPREZENTACION 38.00                
M-12/07 144 "KIBRENETIKA" MATERIAL ZYRTAR 229.50              
M-12/07 220/07 SN-COPUTERS MATERIAL ZYRTAR 242.70              
M-11/07 67/07 "OITA" SHPENZ.USHQ.PIJEVE 480.00              
M-12/07 M-146/07 ERPOPRINT MAT.ZYRT.DHE REKL. 2,306.00           

A-1333-e "MARIGONA" SHPENZ.USHQ.PIJEVE        M- 100.00              
M-07/07 5451 EXE AKTIVITETI KERCIMEV 50.00                
M-07/07 5454 EXE KRIJUSI I SPORTISTIT 50.00                
M-12/07 A/377-e BLEDI DERIVATE PER VETU 82.50                
M-12/07 N-434/07 "SHKELQIMI" REPREZENTACION 326.50              
M-10/07 YP-118/07 YLLI-PASHTRIKU AKOMODIMI 1,360.00           
M-12/07 N-4/07 PTK Kartela mbushese 50.00                
M-11/07 A/385-e BLEDI DERIVATE 81.75                
M-12/07 Aa/350-e BLEDI DERIVATE 27.50                
M-01/07 85/07 ati-kos link intern. 167.40              
M-02/07 150//07 ati-kos link intern. 167.40              
M-03/07 214//07 ati-kos link intern. 167.40              
M-04/07 275//07 ati-kos link intern. 167.40              
M-05/07 343//07 ati-kos link intern. 115.80              
M-06/07 412//07 ati-kos link intern. 90.00                
M-07/07 478//07 ati-kos link intern. 90.00                
M-08/07 539//07 ati-kos link intern. 90.00                
M-09/07 600//07 ati-kos link intern. 90.00                
M-10/07 657//07 ati-kos link intern. 90.00                
M-11/07 719//07 ati-kos link intern. 90.00                
M-12/07 900//07 ati-kos link intern. 90.00                
M-08/07 A/178-e bledi deriv.per automj. 1,567.05           
M-08/07 A/193-e bledi deriv.per automj. 100.25              
M-08/07 A/179-e bledi deriv.per gjenerator 437.00              
M-09/07 A/212-e bledi derivate per automjete 1,631.90           
M-09/07 A/230-e bledi dervate per auomjete 122.25              
M-09/07 A/221-e bledi derivate per gjenerator 617.50              
M-10/07 A/253-e bledi derv.per automj. 2,007.15           
M-10/07 A/271-e bledi derv.per automj. 153.20              

M-10/07 A/254-e bledi deriv.per gjenerat. 646.00              
M-11/07 A/331-e bledi deriv.per automj. 1,089.05           
M-11/07 A/346-e bledi deriv.per automj. 109.25              
M-11/07 A/308-e bledi deriv.per gjenerat 67.50                
M-11/07 A/292-e bledi deriv per auromj. 980.75              
M-11/07 A/332-e bledi deriv.per gjenerat. 899.10              
M-12/07 A/370/-e bledi deriv per auromj. 1,904.80           
M-12/07 A/386-e bledi deriv.per automj. 136.75              
M-12/07 A/371-e bledi deriv.per gjenerat 1,290.40           
09.10.07 oo10646 golf - x rreg.automj. 87.00                
18.10.07 oo13252 golf - x rreg.automj. 93.00                
10.10.07 oo10647 golf - x rreg.automj. 398.00              
11.10.07 106/07 epro print mat.shtypur zyrtare 1,024.70           
21.11.07 130/07 epro print mat.shtypur zyrtare 1,705.00           
31.12.07 148/07 epro print mat.shtypur zyrtare 1,562.00           



08.10.07 103 kibernetika mat.zyrtare 702.70              
23.10.07 177/2007 sn-computer mat.zyrtare 495.80              
23.10.07 178/2007 sn-computer mat.zyrtare 74.10                
28.12.07 219/2007 sn-computer mat.zyrtare 221.20              
23.10.07 113/N amori reprezentacion 462.50              
01.11.07 125/XI amori reprezentacion 29.70                
31.12.07 155/XII amori reprezentacion 22.35                
01.12.07 25/26 D&Z nafte per ngrohje 5,000.00           
19.10.07 178 montkomerc rreg.kanalizimit 992.60              
22.11.07 07//07 sigma rexh.automj. 207.00              
M -7deri12/07 grup.fat kek rryme 6,340.42           

M -03deri12/07 grup.fat hidrosistemi uje 11,162.08         
M -3 deri 12/20 grup.fat qabrati Mbeturinat 2,219.50           
03,04,10,11,12 grup.fat ngrohtorja ngrohja 970.67              
tetor,nent,dhj/0 grup.fat ptk telefon 327.60              
12.12.07 189//12/07 koha njoftim 80.00                
14.12.07 2448 dujaka lux mat.hixhenik 673.70              
27.11.07 2337// KOSOVA SOT njoftim 92.00                
11.12.07 2429 KOSOVA SOT njoftim 57.50                
17.10.2007 167/2007 Sn Computer Material zyrtar 4,187.33           
05.10.2007 101 Kibernetika Material zyrtar 1,432.23           
20.11.2007 866 Kibernetika Material zyrtar 866.00              
20.11.2007 122 Kibernetika Material zyrtar 780.40              
31.12.2007 138 Kibernetika Material zyrtar 135.20              
31.12.2007 139 Kibernetika Material zyrtar 383.93              
23.11.07 2436 Dujaka lux Material higjenik 526.61              
30.11.2007 A/341-e Bled Derivate + gjenerator shkolla 372.30              
31.12.2007 A/379-e Bled Derivate + gjenerator shkolla 317.90              
10/11/12/ 8/9/10/2007 Revista Shkendija Revista Shkendija 1,050.00           
12.12.2007 2 Art taxi Transporti i nx.aft kufizuar 506.00              
20.12.2007 3 Art taxi Transporti i nx.aft kufizuar 378.00              
09.11.2007 o9/2 Sylmetaj Transprti Thaq Lipovec 462.00              
20.12.2007 1o/2 Sylmetaj Transporti i nx.Thaq Lipovec 354.00              
11.12.2007 2 Avdi Binakaj Transporti  i nx.Deve Guske 396.00              
24.12.07 3 Avdi Binakaj Transporti i nx.Deve Guske 576.00              
08.11.2007 A/1138-e Marigona Mall ushqimor 115.00              
19.12.2007 Bujeta Buka 415.84              
Gr.Faturash Radio Gjakova Publikimi ne radio 995.00              
Gr.Faturash Koha Ditore Shpallje e tenderave 570.00              
Gr.Faturash Zeri Shpallje e tenderave 455.00              
Gr.Faturash Lajmi Shpallje e tenderave 193.20              
Gr.Faturash Syri Vizion Shpallje e tenderave 110.00              
Gr.Faturash Media print Shpallje e tenderave 126.50              
Gr.Faturash Kosova Sot Shpallje e tenderave 592.25              
31.12.07 148 Kibernetika Material zyrtar 115.30              
28.12.2007 223/2007 Sn Computer Material zyrtar 150.20              
31.12.2007 227/2007 Sn Computer Material zyrtar 2,046.50           
31.12.07 154/12 Amor Reprezentacion 40.00                
29.12.07 2444 Dujaka lux Material higjenik 76.90                
28.12.2007 218/2007 Sn Computer Material zyrtar 107.15              
26.12.07 A/1324-e Marigona Mall ushqimor 1,189.40           
19.12.2007 10 Kastrioti Mishi 334.00              
30.11.07 A/320-e Bled Benzine 103.70              
28.12.07 217/2007 Sn Computer Material zyrtar 105.10              
15.11.07 A/1163-e Marigona Mall ushqimor 191.08              
28.12.07 11 Kastrioti Mishi 420.00              
31.12.07 20/2007 Bujeta Buka 129.95              
30.11.2007 A/324-e Bled Derivate 130.50              
31.12.07 A/364-e Bled Derivate 341.25              
19.12.07 19/2007 Bujeta Buka 415.84              
11/12/2007 Gr.Faturash Keku Keku 19,461.71         
2003-2007 Gr.Faturash Radoniqi Uji 70,633.87         
11/12/2007 Gr.Faturash Qabrati Qabrati 2,649.08           
Nov-07 Gr.Faturash PTK PTK 332.00              
2004-2007 Gr.Faturash Ngrohtorja 397,231.51       
Totali 647,589.31   



Shënimi 28

2007 2006
€ '000 € '000

Te hyrat vetanake te bartura nga vitit I kaluar 651,970                  253,226                  
Plus Te hyrat vetanake te pranuara ne kete vit sipas shenimit 13 1,420,942               1,556,432               

Totali ne dispozicion per ndarje ne vitin aktual 2,072,912               1,809,658               
Minus Shuma e ndare per kete vit 1,450,845               1,157,688               

Pagat dhe Meditjet 20,952                    34,870                    
Mallerat dhe Sherbimet 331,387                  318,617                  
Sherbimet publike 51,096                    82,659                    
Transferet dhe subvencionet 225,263                  137,564                  
Shpenzimet kapitale 822,147                  583,978                  
Tjerart -                          -                          
Shuma e bartur 622,067                  651,970                  

Përmbledhja e të hyrave vetanake të bartura



Kodi Pershkrimi Kryetari ADMINISTR. B.Financa Inspeksioni Sh. publike Z.Kryesh. Agrokult. Zh.Ekonomik Kadastra Urbanizmi P.Juridike Kultura Arsimi Shendetsia Emergjenca ZLK  Gjithsejt 
11110 Paga neto 36,202.53   99,964.03   70,691.49    42,009.43    18,223.10     30,371.98   8,990.75    16,447.21         30,073.02   30,344.29   9,490.54    42,966.22    3,252,108.34    718,811.01    109,075.91   13,747.59   4,529,517.44    
11120 Tatimi në paga 11,769.27   2,430.24     1,961.95      1,235.55      590.70          1,380.36     318.34       535.20              844.74        921.16        359.06       1,209.67      95,708.04         24,605.31      2,926.94       443.65        147,240.18       
11130 Kontributi i puntorve 4,187.25     5,389.18     3,823.88      2,276.06      990.20          1,671.18     489.95       893.82              1,627.24     1,645.55     518.40       2,325.05      176,642.58       40,210.48      5,894.89       746.92        249,332.63       
11140 Kontributi i Punëdhënsit 4,187.25     5,389.18     3,823.88      2,276.06      990.20          1,671.18     489.96       893.82              1,627.25     1,645.55     518.40       2,325.06      176,642.61       40,210.49      5,894.89       746.92        249,332.70       
11150 Sindikata -0.1% te 0.50% 8,707.02           5,401.53        14,108.55         
11200 Pagesa e punes shtes 15,159.29      15,159.29         
11300 Delegatet 32,810.97   32,810.97         
11400 Pagat me kontrat -                  

TOTALI 89,157.27       113,172.63    80,301.20        47,797.10       20,794.20        35,094.70       10,289.00    18,770.05              34,172.25      34,556.55       10,886.40     48,826.00       3,709,808.59        844,398.11        123,792.63       15,685.08       5,237,501.76        
13100 Shpenzimet e Rruges 8.00            4.00             19.00           25.00            216.00        43.90                1,459.00     6.00                  1,780.90           
13120 Shpenz.e Rruges per Udh.Zyrtar 3,550.17     3,550.17           
13130 Meditjet në Vend 178.00        30.00           218.90        38,841.52         4.00               39,272.42         
13140 Meditjet Jashtë Vendit 334.40        209.00        453.80         236.40         353.40          1,437.70     1,761.32    962.20              1,045.00     4,457.40      1,000.00        1,913.80     14,164.42         
13310 Shpenzimet e internetit 2,832.17     341.10        420.00        475.47         1,604.40        675.00          6,348.14           
13320 Shpenzimet tjera te telefonit 1,776.70     800.00         550.00         600.00          1,850.00     550.00       550.00              550.00        550.00        520.00       1,010.00      1,920.00           840.00           750.00          700.00        13,516.70         
13330 Shpenz. e Tjera te komunikimit 402.50        103.50        506.00              
13410 Sherbime Arsim-trajnimit 18.40            360.00        378.40              
13460 Sherbime kontraktuese tjera 93.00          23,283.92   4,751.00      31,949.94     1,850.00           5,000.00     25,184.50    12,053.50         31,347.50     3,000.00     138,513.36       
13501 Mobile me pak se 100 euro 900.00        1,461.00      1,000.00     490.00        1,005.00    5,067.00           52.90             50.00          10,025.90         
13502 Telefona me pak se 100 euro 65.00          100.00       197.00          362.00              
13503 Komjutera me pak se 100 euro 5,000.00     1,993.50      319.50          319.50        3,583.00     1,129.00     1,395.00      1,023.50           739.00           1,018.00       16,520.00         
13508 Paisje tjera-trafiku 2,898.00       2,898.00           
13509 Paisje tjera 1,001.30     2,242.35     2,893.00      2,400.00      983.00          1,479.00     300.00       1,149.00           3,916.00     2,251.00     1,280.40    5,449.00      9,990.25           712.90           2,827.04       1,720.00     40,594.24         
13552 Telefona 20.00            20.00                
13610 Furnizim i Zyres 2,029.93     28,846.56   8,761.86      3,736.85      1,123.60       1,610.67     2,810.34    929.24              5,318.07     2,292.23     243.30       19,522.47    34,903.25         12,098.46      4,441.01       8,831.74     137,499.58       
13620 Furnizim me ushqim dhe pije 5,311.56     76.50           96.40           63.45            260.55        128.50       46.05                12.55          27.80          93.65         148.00         40,101.12         282.60           91.15            77.95          46,817.83         
13630 Furnizim me medikamente 26,500.38      26,500.38         
13640 Furnizim hixhenike 5,113.50     198.89         11,204.78         2,180.90        3,614.34       22,312.41         
13650 Shpenzimet e veshmbathjes 98.00          946.00         3,298.00      298.00          520.00        160.00       56.00                58.00            5,434.00           
13660 Akomodimi 160.00        1,710.00      1,870.00           
13670 Municion 350.00         350.00              
13685 Shpenzimet e varrimit 384.65        2,104.50     100.00         15.00           60.00          10.00          160.50         72.00                80.00             2,986.65           
13710 Vaj 710.60        6.00             320.00              430.00           1,466.60           
13720 Nafta 16,456.00   2,793.65      105,196.37       12,547.20      4,984.06       141,977.28       
13730 Dru 1,356.00     48,310.50         4,576.50        54,243.00         
13740 Karburant per Gjenerator 2,369.00     141.65              2,414.00        4,924.65           
13760 Karburant per automjete 4,326.62     16,416.69   3,422.99      6,931.55      1,378.42       3,978.16     894.82       1,020.45           746.35        470.90        1,280.59    4,503.27      5,195.79           43,027.58      14,567.54     1,761.30     109,923.02       
13780 Rexhistrimi dhe sig.automjeteve 1,822.08     202.75        560.00         166.00         252.40          62.00          266.20       73.00          182.75       400.80              1,774.61        5,661.35       543.80        11,967.74         
13930 Sigur.I ndertesave dhe të tjerave 35.90          35.90                
13952 Mirëm. dhe riparim i automjeteve 870.00        4,210.50     3,162.60      2,200.50      551.00          1,977.00     623.50       1,896.00     436.00        203.00       3,255.50           5,944.50        4,553.60       1,285.00     31,168.70         
14000 Mirmbajtaja e ndertesave 6,845.94     416.80         20.00           5,171.98       148.00              213.80        4,673.01     57.60         2,002.33      57,810.25         400.15           2,792.70       176.30        80,728.86         
14010 Mirmbajtaja e rrugeve 30,266.95   108,933.96   174,338.77       46.00                3,828.00       317,413.68       
14020 Mirmb.e teknologjis informatike 1,299.50     43.50          30.00          547.25           1,920.25           
14030 Mirmbajtaja e mobiljeve&paisjeve 130.00        2,637.50     821.00         149.00        215.00        59.60           1,988.00           972.10           1,554.81       248.00        8,775.01           
14040 Qeraja 500.00        500.00              
14050 Reklamat dhe konkurset 518.00        4,437.85     1,060.00      1,516.20       988.00        306.00       1,169.60           50.00          834.50        416.90       775.30         2,981.30           481.00           1,574.00       337.50        17,446.15         
14110 Botime dhe publikime 100.00        40.00           2,242.50           2,382.50           
14310 Dreka zyrtare 7,086.55     2,770.60     2,676.69      314.70         279.80          3,882.45     2,358.65    960.20              457.05        624.75        410.45       8,451.72      1,590.90           426.55           6,074.90       393.05        38,759.01       

TOTALI 22,146.70       168,851.64    29,645.74        24,735.40       156,716.05      19,995.83       9,999.33       183,167.41            19,931.92      19,999.19       5,953.64       78,687.10       384,718.48           119,636.98        90,630.00         21,038.44       1,355,853.85        
13210 Shpenzimet e energjis elektrike 127,293.11 56,537.12         15,347.93      3,472.54       202,650.70       
13220 Shpenzimet e Ujit 16,825.00   66,673.51         17,289.36      100,787.87       
13230 Shpenzimet e Mbeturinave 6,299.83     16,998.54         4,770.05        491.70          28,560.12         
13240 Shpenzimet e Ngrohjes 1,749.49     158,335.14       1,970.65        162,055.28       
13250 Shpenzimet Telefonike 34,312.53   8,054.35           1,600.64        3,913.07       47,880.59         

III TOTALI KOMUNALI -              186,479.96 -               -               -                -              -            -                    -              -              -             -              306,598.66       40,978.63      7,877.31       -              541,934.56       
21110 Sub. Entitete Publik(kult.Teater) 4,000.00     4,000.00           
21200 Subvencione individuale 12,248.00   2,910.00      12,747.16   9,903.00    67,186.18    49,300.00         40,000.00      16,969.17     211,263.51       
22220 Subvencione per te pa aftet 9,999.68     9,999.68         

TOTALI -                  12,248.00       2,910.00          -                  -                   12,747.16       9,903.00       -                         -                 -                  -                67,186.18       49,300.00             40,000.00          16,969.17         13,999.68       225,263.19           
31120 Ndertesa te banura 34,000.00     348,719.69       152,661.80       535,381.49       
31130 Struktura tjera 30,676.73   93,306.95         102,969.34 17,717.76         244,670.78       
31200 Rruget 243,385.09       243,385.09       
31300 Kanalizimi 19,103.60         19,103.60         
31400 Ujsjellsi 4,992.76           4,992.76           
31510 Furniz.Rrym 2,091.00           2,091.00           
31700 automjete transporti 24,351.00   24,351.00       

TOTALI -                  30,676.73       -                   -                  34,000.00        24,351.00       -                711,599.09            -                 102,969.34    -                -                  170,379.56           -                     -                    -                  1,073,975.72        
TOTALI I PERGJITHSHEM 111,303.97    511,428.96    112,856.94     72,532.50       211,510.25      92,188.69       30,191.33    913,536.55            54,104.17      157,525.08    16,840.04     194,699.28     4,620,805.29        1,045,013.72     239,269.11       50,723.20       8,434,529.08        

8,434,529.08  

    RAPORTI DETAL I SHPENZIMEVE SIPAS KATEGORIV EKONOMIKE PËR DREJTORITË     31/12/2007



Shënimi  13 Të hyrat vetanake

2007 2006

Pershkrimi  Shenime € '000 € '000
% e totalit 

2007 

 % e 
ndryshim

it nga 
2006 

Te hyrat nga tatimi administritav 13.10                     266,848                        262,869             18.78% 101.51%
Te hyrat nga denimet-gjobat 165,765                        235,994             11.67% 70.24%
Te hyrat nga licencat 41,719                         69,918               2.94% 59.67%
e hyrat nga licencat e sherbimeve profesionale 1,105                 0.00% 0.00%
Te hyrat nga licencat per shfrytezoimin e pyjeve 505                              937                    0.04% 53.93%
Te hyrat nga dokumentet e udhetimit 0.00%
Te hyrat nga kontributet 0.00%
Te hyrat nga shitja e sherbimeve 475                              18,513               0.03% 2.57%
Te hyrat nga participimi 135,229                        134,793             9.52% 100.32%
Te hyrat nga inspektimet 157,563                        132,296             11.09% 119.10%
Te hyrat nga aviacioni civil 0.00%
tre hyrat nga kamata bankare 0.00%
Te hyrat nga politikat e sigurimit 0.00%
Te hyrat nga shfrytezimi I tokes 142,657                        132,657             10.04% 107.54%
Pranimet tjera(Tatimi në pronë ) 448,752                        478,693             31.58% 93.75%
Te hyrat nga viti I kaluar 0.00%
Te hyrat nga Sherbimet publke 61,429                         88,656               4.32% 69.29%
Totali 1,420,942                    1,556,432          100.00% 91.29%



13.1 Të hyrat administrative tatimore

2007 2006
Pershkrimi € '000 € '000

Taksat nga regjistrimi I veturave 36,691.00               -                              
Taksat nga lejet e vozitjes 670.00                   1,850.00                       
Taksat nga Dokumentet e Udhetimit
Pjesemarrja ne tender 5,052.50                5,290.00                       
Taksa rugore 1,175.00                
Certifikatat martesore 17,840.50               14,151.00                     
Certifikatat tjera 38,805.50               51,897.00                     
Autentifikimi I dokumenteve te ndryshme 16,087.50               10,286.30                     
Taksat e gjykates 150,526.00             179,395.00                   
Rikthimi I taksave te gjykates
Totali 266,848.00            262,869.30                  

Shënimi 14 Grantet dhe ndihma 

2007 2006
Pershkrimi € '000 € '000

Banka botnore -                              
Donacion EAR -                              
Donacion OSCE
Donacion Qeveria Italiane
Donacion I mbrendshem
Emri i donatorit, sipas renditejes alfabetike -                        -                              
Totali i Granteve te Percaktuara nga Donatoret -                            -                                   



Shënimi 15 Pranimet kapitale 

2007 2006
Natyra e aseteve € '000 € '000

Toka -                              
Ndertesa -                              
Infrastruktura -                              
Punishtja -                              
Paijsjet -                              
Totali -                        -                              

Shenimi  16    Fondi i privatizimit 

2007 2006
NPSH € '000 € '000

NPSH #1 -                              
NPSH #2 -                              
NPSH #3 -                              
NPSH #4 -                              
NPSH #5 -                              
Totali -                        -                              

Fitimet nga shitja

Fitimet nga privatizimi



Shënimi 17 Tjera 

2007 2006
Natyra e pranimit € '000 € '000

Depozitat e lojes se llotarise
Depozitat e Komisionit Regulativ
Depozitat e ADD 
Depozitat e Odes Speciale

Total -                        -                              

Shënimi 18  deri në  Shënimin 24

Neni  13.   Obligimet raportuse sipas LMFPP

Për dallim prej shënimeve 12 -17, këto shënime  të vetmin qëllim e kanë sqarimin e dallimit material  në kolonën D. SNKSP  i bazuar në para të 
gatshme kërkon të sqarohen dallimet materiale. Varësisht nga niveli i dallimeve, nuk kanë nevojë të gjitha kategoritë e ndarjes të ofrojnë shpjegim, 

andaj përshtatjet në sistemin numërator mund të nevojiten. Kur të sqarohen dallimet të ndonjë kategorie të ndarjes, do të kërkohet përmbledhja e 
natyrës së ndryshimit që ka përbërë ndryshim në atë kategori. 



Neni  14.   Shënimi 25  Pasqyra e faturave (obligimeve) të papaguara të organizates buxhetore

2007
Data e fatures Numri I F Ofruesi Qellimi € '000

Total -                    

Neni  15.   Shënimi 26:   Huat dhe Avancat e pa arsyetuara

2007
Data e leshimit Nr I CPO Qellimi € '000

Totali -                              



Neni  16.   Shënimi 27:  Përmbledhja e Aseteve jo-financiare në posedim të organizatës buxhetore

2007 2006
Klasifikimi i aseteve € '000 € '000

Punishte dhe Paisje
Toka
Toka

-           -                        

2007
Kategoria e ID Kategoria € '000

Totali -                        

Neni  17.  Shënimi 29:   Detyrimet kontingjente 

2007 2006
Natyra e detyrimeve kontingjente Arsyeja per detyrime € '000 € '000

Totali -                    -           




