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3 Komuna nuk ka shpalosur ndonjë shumë për pronat, objektet dhe pajisjet në shënimin 27 të 
pasqyrave financiare.  Për më tepër, ka disa mungesa dhe pasiguri që ndikojnë raportimin 
financiar të Komunës për pronat, objektet dhe pajisjet si më poshtë: 

 Komuna nuk ka mbajtur një regjistër gjithëpërfshirës të pronës, fabrikës dhe pajisjeve. 
Në veçanti Komuna nuk ka përfshirë ne regjistrin e mjeteve fikse ndonjë rruge, sistem 
ujësjellësi apo kanalizimi. Si rezultat i kësaj, Komuna nuk ka përgatitur një regjistër 
gjithëpërfshirës të pronës së paluajtshme, duke përfshirë dokumentacionin e pronësisë 
së këtyre pronave dhe informacioneve në lidhje me statusin e regjistrimit në emër të 
Komunës në Kadastër apo në Gjykatë. 

 Për arsye të mungesës së dokumenteve mbështetëse për matjen e një pjese të madhe të 
pronave, Komuna ka tentuar t’i masë këto prona me vlerën e tyre të drejtë, bazuar në një 
vlerësim të bërë në vitin 2007, nga një komitet i brendshëm i vlerësimit. Regjistrimi i 
pasurive të Komunës nuk ka përfunduar dhe asnjë vlerësim apo shpalosje në pasqyrat 
financiare nuk është bërë për pasuritë e regjistruara në vitin 2009. 

Si pasojë e natyrës së regjistrimeve dhe mungesave të tjera të shpjeguara më sipër, ne nuk 
mundëm të përcaktojmë çfarë rregullimesh mund të ishin të nevojshme për informacionin 
financiar të paraqitur në pasqyrat financiare të Komunës. 

4 Informacionet krahasuese për vitet 2008 dhe 2007 nuk janë komplete dhe nuk janë të sakta. 
Ne veçanti, ato janë lënë jashtë pasqyrave dhe nuk janë prezantuar në mënyrën e duhur në 
pasqyrat financiare: 

 Informacionet krahasuese për vitin 2007 në Nenin 10 Pasqyra e Pranimeve dhe pagesave 
në Para te Gatshme nuk barazohet me Shënimin 9.  

 Informacionet krahasuese për vitin 2007 për grandet dhe të hyrat vetanake të bartura nga 
vitet e kaluara në Nenin 11 Raporti i Ekzekutimit të Buxheti nuk është komplete dhe e 
saktë. 

Meqenëse pasqyrat financiare për vitin e mbyllur me 31 Dhjetor 2007 dhe 31 Dhjetor 2008 
morën një refuzim për të dhënë opinion, treguesit krahasues të përshkruar më sipër mund të 
jenë me anomali materiale. 

Refuzim për të Dhënë Opinion  

Për shkak të rëndësisë së çështjes së trajtuar në paragrafin 1 të Bazës për Refuzim për të Dhënë 
Opinion ne nuk shprehim ndonjë opinion mbi këto pasqyra financiare. 
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Rishikimi i përputhshmërisë 

Përveç auditimit të pasqyrave financiare, është planifikuar dhe kryer një rishikim i 
përputhshmërisë për të shprehur një konkluzion me siguri të kufizuar nëse në të gjithë aspektet 
materiale, aktivitetet, transaksionet financiare dhe informacionet e reflektuara në pasqyrat 
financiare janë në përputhje me autoritetet që i qeverisin ato. Natyra, koha dhe masa e punës për 
përputhshmërinë ishin të kufizuara krahasuar me atë të hartuar për të shprehur një opinion me 
siguri të arsyeshme për pasqyrat financiare. 

Përgjegjësia e Audituesve 

Përgjegjësia jonë është të shprehim një konkluzion bazuar në rishikimin tonë. Puna jonë është 
kryer në përputhje me ISSAI 4200 Udhëzime mbi Auditimin e Përputhshmërisë Lidhur me 
Auditimin e Pasqyrave Financiare. Këto parime kërkojnë që ne të zbatojmë kërkesat etike dhe 
të planifikojmë dhe kryejmë rishikimin për të arritur një siguri të kufizuar nëse aktivitetet, 
transaksionet financiare dhe informacionet e reflektuara në pasqyrat financiare janë në 
përputhje, në të gjithë aspektet materiale me autoritetet që i qeverisin ato. 

Një rishikim është i kufizuar kryesisht në procedura analitike dhe intervista, dhe për këtë jep më 
pak siguri se një auditim. Ne nuk kemi kryer një auditim, dhe për këtë arsye, ne shprehim 
konkluzionin tonë në formën e një sigurie të kufizuar, e cila është konsistente me punën e 
kufizuar që ne kemi kryer për këtë rishikim përputhshmërie. 

Ne besojmë se evidenca që ne kemi marrë është e përshtatshme dhe e mjaftueshme për të dhënë 
një bazë për konkluzionet tona. 

Konkluzion për Përputhshmërinë 

Bazuar në punën tonë të përshkruar në këtë raport, aktivitetet, transaksionet financiare dhe 
informacionet e reflektuara në pasqyrat financiare që kemi parë gjatë rishikimit, janë në të gjitha 
aspektet materiale, në përputhje me autoritetet që i qeverisin ato, përveç se: 

Në Shënimin 25 të pasqyrave financiare Komuna ka prezantuar obligimet e papaguara deri me 
31 Dhjetor 2009, në vlerë prej EUR 2,209 mijë. Pagesat totale në vitin 2009 së bashku me 
faturat e papaguara deri me 31 Dhjetor 2009 e kalojnë buxhetin final vjetor të aprovuar në 
shumën prej EUR 1,617 mijë. Kjo nuk barazohet me Nenin 13.1 të Udhëzimit Administrativë 
Nr. 20/2009, i cili thotë që: “Organizatat buxhetore nuk janë të lejuara të hyjnë në obligime që 
tejkalojnë buxhetin e aprovuar vjetor”. 

Çështjet tjera 

Ne tërheqim vëmendjen për sa më poshtë: 

1 Burimi parësor i informatave të besueshme për përgatitjen e pasqyrave financiare është Free 
Balance. Por meqë Free Balance  nuk është përdorur për t’i regjistruar pagesat nga palët e 
treta, pronën, fabrikën dhe pajisjet ose obligimet e papaguara, ai nuk mund të përdoret për të 
përpiluar pasqyra financiare gjithëpërfshirëse.  
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1 Të përgjithshme  

1.1 Auditimi për vitin 2009 

KPMG Albania Sh.p.k. – Dega Kosove (“KPMG”) është emëruar për te ushtruar auditimin e 
pasqyrave financiare te Komunës së Gjakovës (“Komuna”) të përgatitura në bazat e parasë së 
gatshme në pajtim me SNKSP Raportimi Financiar në para të gatshme, për vitin që mbaron më 
31 dhjetor 2009.   

Këshilla jonë në këtë dokument kufizohet në konkluzionet e specifikuara në vazhdim dhe është 
bazuar në plotësinë dhe saktësinë e fakteve të paraqitura më poshtë, supozimeve dhe 
prezantimeve. Nëse ndonjë prej fakteve, supozimeve apo prezantimeve të përmendura nuk është 
tërësisht i plotë ose i saktë, atëherë është e domosdoshme që ne të informohemi menjëherë, duke 
qenë se pasaktësia dhe mungesa e plotësisë mund të kenë një efekt material në konkluzionet 
tona. Për dhënien e këshillës sonë, ne mbështetemi në dispozitat relevante të legjislacionit aktual 
në Kosovë, rregullave dhe interpretimeve juridike dhe administrative të saj. Këto autoritete i 
nënshtrohen ndryshimeve, në mënyrë retroaktive dhe/ose prospektive dhe ndryshime të tilla 
mund të kenë ndikim në vlefshmërinë e konkluzioneve tona. Ne nuk do të përditësojmë këshillat 
tona për ndryshimet ose modifikimet e mëvonshme të legjislacionit dhe rregulloreve, ose të 
interpretimeve juridike apo administrative të tyre. 

1.2 Pasojat 

Raporti ynë është planifikuar të përfshijë rekomandime të dobishme që mund të ndihmojnë në 
përmirësimin e politikave të kontabilitetit dhe sistemit të kontrollit dhe kontabilitetit të 
Komunës si dhe në shmangien e dobësive që mund të çojnë në humbje materiale ose në 
gabime.. Është detyrimi juaj të ndërmerrni veprimet e nevojshme për korrigjimin e dobësive dhe 
nëqoftë se ju dështoni në të, ne nuk do të mbajmë përgjegjësi për humbjet apo gabimet që mund 
të ndodhin si rezultat. 

1.3 Përjashtimi i pasojave 

Siç kemi rënë dakord, ju gjithashtu keni pranuar që për arsye të rëndësisë në punën tonë të 
informacionit dhe përfaqësimeve që na janë dhënë nga Komuna, drejtuesit e saj, punonjësit apo 
agjentët ju, përveç rasteve të neglizhencës, keqbesimit ose pakujdesive të paramenduara, nuk do 
të na quani përgjegjës ose fajtorë për ndonjë humbje ose të tjera pasoja në qoftë se informacioni 
i rëndësishëm për punën tonë na është mbajtur apo fshehur me qëllim, ose na është paraqitur në 
mënyrë mashtruese. 

1.4 Struktura e këtij raporti  

Çdo kategori e vëzhgimeve është e përshkruar në një faqe të veçantë. Për çdo vëzhgim struktura 
është: vëzhgimi dhe statusi aktual nëse është e aplikueshme, rreziku, rekomandimi dhe përgjigja 
e menaxhmentit. 
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2 Çështjet e ngritura gjatë vitit aktual 

2.1 Përgatitja e Pasqyrave Financiare 

2.1.1 Vëzhgimi 

Informacion parësor ne te cilin Komuna mbështetet për përgatitjen e Pasqyrave Financiare është 
Free Balance. Megjithatë, pasi që Free Balance nuk është përdorur për t’i regjistruar pagesat nga 
palët e treta, pronën, fabrikën dhe pajisjet ose faturat e papaguara, Free Balance nuk mund te 
përdoret për të përpiluar pasqyra financiare krahasuese. 

Megjithëse Kryetari i Komunës ka nënshkruar Deklaratën për prezantimin e pasqyrave 
financiare, Komuna nuk ka përgatitur një draft të pasqyrave financiare në gjuhën angleze dhe 
serbe përpara  fillimit te auditimit. Gjatë periudhës së auditimit ne shpenzuam kohe dhe burime 
të konsiderueshme në asistimin e Komunës për të përmirësuar prezantimin e pasqyrave 
financiare në gjuhën angleze. Për më tej, Komuna nuk ishte në gjendje të dorëzonte një variant 
final të pasqyrave financiare në serbisht deri në fund të auditimit tonë. 

Edhe pse Komuna mund te jete e përfshirë ne ceshtje te vogla gjyqësore dhe është e mundur qe 
te ketë dalje te parasë te gatshme ne te ardhmen e afërt, Komuna nuk ka ndonjë procedure 
formale qe do te siguronte informacion të plotë, të përshtatshëm dhe të besueshëm për te 
regjistruar provizionet për detyrimet kontingjente. 

Si pasojë e dobësive të përmendura më sipër përmendën shpalosje jo te plota ose të pasakta në 
pasqyrat financiare. 

 Shënimi 14. Pranimet Kapitale nuk është e kompletuar  

 Neni 16, Shënimi 29 Detyrimet kontingjente nuk është e kompletuar 

 Faturat e papaguara (detyrimet) 

 Mund te ketë pagesa te konsiderueshme nga palët e treta, për shembull raste kur një pale 
tjetër si një ministri apo donator i huaj blejnë/kontribuojnë një pasuri për përdorim nga 
Komuna, dhe kjo për shkak se nuk është e regjistruar ne Free Balance nuk është e 
prezantuar ne pasqyrat financiare. 

 Informacionet krahasuese për vitin 2007 në Nenin 10 Deklarata mbi pranimet dhe pagesat 
me para të gatshme nuk barazohet me Shënimin 9. 

 Për më tepër, informacionet krahasuese per grante dhe të hyra vetanake të bartura prej vitit 
të kaluar të prezantuara ne Nenin 11 Raporti i ekzekutimit te buxhetit nuk është e 
kompletuar. 

2.1.2 Rreziku 

Mangësitë në kontrollet e brendshme në lidhje me sistemin e raportimit financiar mund ta 
ekspozojnë Komunën ndaj rreziqeve dhe gabime për sa vijon:  

 Plotësia dhe saktësia e informacionit financiar; 

 Integritet i te dhënave;  

 Ruajtja e pasurive, dhe 
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 Mungesa e regjistrimit te pagesave nga pale te treta mund te rezultojë ne pasuri/shërbime te 
përdorura pa qira nga pale te tjera, te ndryshme nga Komuna. 

2.1.3 Rekomandimi 

Përgatitja e pasqyrave financiare të Komunës duhet të përmbajë procedura dhe mjete të 
përcaktuara për tu siguruar se informacioni i kërkuar është regjistruar, procesuar, përmbledhur 
dhe raportuar drejt në pasqyrat financiare. 

2.1.4 Përgjigja e menaxhmentit 
 
 Sa i përket Pranimeve Kapitale nga palët e treta – Ministritë, është problem kompletimi i 

dokumentacionit përkatës sepse me këto dokumente disponojnë Ministritë, qasja e Komunës 
është e pa mundur dhe mungojnë dokumentet për regjistrimin e Pranimeve Kapitale nga 
palët e treta – Ministritë. Pagesat për investime kapitale bëhen direkt nga Ministritë, në vend 
se këto donacione të barten përmes sistemit të Free Balance në gjendjen e Komunës dhe të 
bëhet e mundur regjistrimi dhe evidentimi i pronës komunale si donacione. 

 Informacioni lëshimit teknik të bërë në krahasimin e nenit 10 dhe shënimit 9 të vitit 2007 
Tani kemi përparime që shihen në kompletimin e tabelave financiare në vitin 2008,2009  

 Informacionet krahasuese për grande dhe të hyra vetanake të bartura prej vitit të kaluar të 
prezantuara ne Nenin 11 për vitin 2008 Raporti i ekzekutimit te buxhetit nuk është e 
kompletuar, përmirësimet janë bërë në vitin fiskal 2010 që vërehen në tabela financiare.   
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2.2 Prona, fabrika dhe pajisjet 

2.2.1 Vrojtimi  

Komuna nuk ka mbajtur një regjistër gjithëpërfshirës të pronave, objekteve dhe pajisjeve ne 
posedim të saj. Për më tepër, Komuna nuk ka përgatitur një listë të detajuar dhe 
gjithëpërfshirëse të patundshmërive, përfshire këtu edhe dokumentacionin mbi pronësinë për 
këto pasuri, dhe informacion për statusin e regjistrimit në emrin e Komunës në Kadastër ose në 
Gjykatë. 

Komuna ka krijuar një komitet për regjistrimin dhe vlerësimin e pasurive. Ky komitet nuk 
përbëhet nga vlerësues të certifikuar dhe vlerat në listë nuk janë mbështetur me një raport 
vlerësimi. Regjistrimi i pasurive të Komunës është ende në proces. 

Ne nuk na është ofruar ndonjë evidencë për inventarin fizik me 31 Dhjetor 2009 dhe si pasojë 
verifikimi i regjistrave kontabël me numërimin fizik të pasurisë ishte i pamundur.  

Për shkak te natyrës se te dhënave te tilla, Komuna nuk ishte ne gjendje të: 

 shpalosë informacionin e kërkuar për patundshmëritë, pronat dhe pajisjet ne pasqyrat 
financiare me 31 Dhjetor 2009, 31 Dhjetor 2008 dhe31 Dhjetor 2007.  

 të na sigurojë rakordimin e informacionit te regjistruar ne kontabilitet me tabelat e 
vlerësimit ose me ndonjë analize tjetër, para aprovimit te pasqyrave financiare. 

2.2.2 Rreziku 

Mungesa e një regjistri gjithëpërfshirës te pronës, objekteve dhe pajisjeve dobëson kontrollet e 
brendshme mbi këto te fundit dhe mund të çojë deri në keqpërdorim të pasurive dhe ne mos 
identifikimin e këtyre keqpërdorimeve ne kohen e duhur. Për me tepër, menaxhmenti mund te 
humbasë kohe dhe përpjekje për te identifikuar detajet dhe vlerën e mbartur te aseteve gjate 
proceseve vendim-marrëse. 

Komuna mund te mos jete ne gjendje të kontrollojë shfrytëzimin momental te pasurisë se saj 
nga palët e treta dhe si pasoje mund te mos i mbledh te hyrat nga qiraja nga këto patundshmëri. 

Si pasoje e natyrës se regjistrimeve te saj dhe mungesës se vlerësimit te duhur te pasurive, 
Komuna mund te mos jetë ne gjendje te pajtohet me kërkesat e raportimit. 

2.2.3 Rekomandimi 

Ne rekomandojmë që Kryetari të sigurohet se Komuna do te konsideroje si me poshtë:  

 Të mbaje një regjistër gjithëpërfshirës te pronës, objekteve dhe pajisjeve.  

 Te përfshije burime shtese ne regjistrimin dhe vlerësimin e pasurive te Komunës. Përfshirja 
e vlerësuesve te pavarur dhe certifikuar është e rekomandueshme dhe praktika me e mire ne 
raste te tilla. 
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 Te beje numërimin  e rregullt fizik për tu siguruar mbi ekzistencën e pasurive dhe kushteve 
te tyre dhe te barazojë rezultatet e numërimit me te dhënat ne kontabilitet dhe regjistër. 

 Te beje përpjekje shtese ne lidhje me konfirmimin e pronësisë dhe regjistrimin e 
patundshmërive.. 

2.2.4 Përgjigja e menaxhmentit 

 Ofrimi i evidencës për inventarin fizik me 31 Dhjetor 2009 është bërë nga ana e Komunës 
por ka mbetur te evidentohen edhe  Rrugët, Kanalizimet dhe pronat kontestuese ku Komuna 
ka krijuar një komitet për regjistrimin dhe vlerësimin e pasurive të mbetura.  

 Shpalosja e informacionin e kërkuar për patundshmëritë, pronat dhe pajisjet ne pasqyrat 
financiare me 31 Dhjetor 2009 është bere  qe do te thotë ne kemi implementuar sugjerimet e 
auditorit për vitin 2007 dhe2008 

 Të gjitha të dhënat janë të regjistruara sipas faturave te blerjes ndërsa donacionet dhe 
pasuritë e vjetra janë vlerësuar nga komisioni Komunal i Vlerësimit 
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2.3 Te hyrat  

2.3.1         Vrojtimi 

 Sistemi i faturimit. Ekziston vetëm një sistem automatik i faturimit për tatimin në pronë. 
Pjesa e faturimit për shërbimet tjera të Komunës nuk është e regjistruar. Për këto te hyra 
regjistrohen vetëm arkëtimet e parave. 

 Mbledhja e të hyrave. Përveç tatimit mbi pronën, qirasë dhe hyrave nga licencat për biznese, 
menaxhmenti i Komunës nuk mban regjistra ose lista për të gjithë debitorët e saj në lidhje 
me taksa të ndryshme. Pa të dhëna të detajuara, të mjaftueshme dhe të sakta për debitorët, 
Komuna nuk është në gjendje të përgatisë një buxhet të saktë dhe të besueshëm, të raportojë 
për koeficientet e mbledhshmërise së të hyrave, apo të përcjellë mbledhjen e të hyrave 
vetanake në kohën e duhur. 

 Te hyrat nga lejet për biznese. Komuna nuk ka marrë nga Ministria e Tregtisë dhe Industrisë 
numrin e përditësuar te bizneseve aktive në Komunë. Kështu që, biznese joaktive ose te 
mbyllura mund te ngarkohem me takse, derisa bizneset e reja aktive mund te mos tatohen 
fare. Sipas shënimeve që Komuna ka për vitin 2009, gjithsej biznese të regjistruara kanë 
qenë 2,800, prej te cilave 2,300 kanë qenë aktive, ndërsa kanë paguar lejen për pune vetëm 
668. Për më tepër, vetëm 12% e faturimeve në 2009 ka arritur të faturohet. Duke llogaritur 
edhe borxhet e viteve te kaluara, në fund të vitit 2009, borxhet totale për leje pune kanë 
arritur EUR 775,494.    

 Harmonizimi i të hyrave. Nuk ka pas harmonizime të të hyrave vetanake në mes të 
departamentet te financave dhe departamenteve tjerë operacional për vitin 2009. Kjo nuk ka 
qenë e mundur të bëhet për arsye se departamentet nuk mbajnë shënime në lidhje me 
arkëtimet që bëhen në sektorët e tyre. 

 Te hyrat nga qiraja. Ne e kemi identifikuar qe kontratë qiraje qe janë nënshkruar në vitin 
2003 dhe asnjëherë nuk është ripërtëri. Përveç kësaj, disa kontrata tjera te zgjedhura nga ne, 
kane tarifa më të ulëta për njësi sesa çmimet për njësi te dhëna ne tariforin e Komunës. 
Vetëm 49% e të arkëtueshmeve nga qiraja, duke përfshirë edhe të arkëtueshmet për vitet 
paraprake janë mbledhur ne vitin 2009. Për më tepër, komuna ka identifikuar 223 prona te 
Komunës të cilat janë duke u përdorur nga qytetarët ose bizneset dhe të cilat nuk janë 
faturuar në vitin 2009.    

 Të hyrat nga participimet e qytetarëve për shërbime shëndetësore,90% e shërbimeve 
shëndetësore janë ofruar pa pagesë gjatë vitit 2009, vetëm 10% janë faturuar dhe janë 
arkëtuar nga taksapaguesit. Përqindja e shërbimeve pa pagesë është shumë e lartë duke 
konsideruar se vetëm një numër i kufizuar gëzojnë të drejtën e shërbimeve shëndetësore 
falas, siç janë fëmijët, të moshuarit, veteranët e luftës dhe invalidët e luftës. 

 Licencat për pranimin teknik të objekteve. Komuna nuk ka mbajtur një regjistër te faturave 
të lëshuara ne vitin 2009 dhe nuk ka bërë harmonizimin e të hyrave të mbledhura me 
departamentin e financave. Ne nuk kemi qenë në gjendje të verifikojmë se cila ka qenë 
shuma e faturuar dhe cila ka qenë shuma e arkëtuar e këtyre shërbimeve të kryera nga 
Komuna. 

 Të hyrat nga shërbimet e inspektimit (veterinaria, pijet alkoolike, sanitaria etj). Komuna 
nuk ka mbajtur një regjistër te faturave të lëshuara për vitin 2009(UNIREF). Gjithsej të 
hyrat e arkëtuara në vitin 2009 nga lëshimi i licencave për bizneset është EUR 50,097, për 
veterinari, pije alkoolike dhe sanitari. Në vitin 2009, kanë qenë më shumë se 2,300 biznese 
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aktive, dhe taksa për një leje ka qenë prej EUR 30 deri EUR 500 (varësish prej madhësisë 
dhe llojit të biznesit). Duke marrë parasysh numrin e bizneseve aktive dhe shumën, dhe nëse 
për të gjitha bizneset do të aplikohej tarifa me e ulët (2300 x 30) ne do te prisnin të hyra 
rreth EUR 69 mijë.   

 Të hyrat nga njësit tjerë. Të hyrat e arkëtuara nga njësit tjera, si p.sh në shkolla, qendra 
kulturore, spitale dhe konvikte, nuk kanë qenë të harmonizuara me departamentin e 
financave ose për me tepër nuk kanë qenë fare të raportuara në Komunë (grumbullimet e 
parave të gatshme në shkolla).  

2.3.2          Rreziku 

Meqenëse për të arkëtueshmet nuk kërkohet shpalosja ne pasqyrat financiare, mungesa e 
saktësisë dhe plotësisë do te ndikoje te hyrat qe Komuna mund te fitojë. 

Kontrolle jo te duhura dhe te pamjaftueshme ne lidhje me te hyrat dhe softuerët dhe sistemin e 
faturimit, rrisin rrezikun e manipulimit te dhënave dhe keqpërdorimit te informacionit. Një 
sistem i tille mund të çojë në faturim dhe të hyra jo të plota. 

Regjistrimi manual dhe mungesa e lidhjes se sistemit te faturimit dhe sistemit te kontabilitetit ne 
mënyre automatike, e ekspozon Komunën ndaj rrezikut shtese te gabimit. Për me tepër, kjo 
shkakton kosto shtese për mbajtjen e te dhënave, rishikimin dhe barazimin e informacionit.  

Një liste e detajuar dhe e përditësuar e tatim paguesve, bizneseve aktive dhe debitorëve te 
gjeneruar nga sistemi është me rëndësi te veçante ne situatën e tanishme ku komunat nuk e 
regjistrojnë secilin transaksion individual ne Free Balance. Si pasoje, përveç tatimit mbi pronën, 
Thesari dhe Komuna, nuk kanë një liste te detajuar te gjeneruar nga sistemi i kontabilitetit ose 
sistemi i faturimit. Si rezultat i kësaj, nuk është e mundur te bëhen barazimet e nevojshme ose 
analiza sipas debitorëve.  

2.3.3           Rekomandimi 

Ne rekomandojmë që Kryetari të sigurohet se Komuna do të ndërmarrë hapa për te përmirësuar 
sistemin e kontabilitetit dhe te faturimit ne mënyre qe te siguroj kontrolle te sigurta, eficiente 
dhe efektive ne faturim dhe te hyra. Përmirësimi i procedurave te lidhura me keto sisteme do ti 
mundësonte menaxhmentit te monitorojë dhe menaxhojë rreziqet e mëdha dhe te sigurojë qe 
vendimet ne lidhje me buxhetimin, planifikimin dhe mbledhjen e te hyrave janë bartur siç duhet. 
Ne i rekomandojmë komunës te konsideroj pikat si ne vijim:  

 Implementimin e një sistemi te faturimit qe përfshin detaje te përditësuara për paguesit, 
adresën e tyre te tanishme, historinë dhe normën e mbledhjes se te hyrave nga këta pagues. 
Qasje ne informacion te tille duhet te kenë vetëm një numër te limituar personash dhe të 
autorizuar nga menaxhmenti. 

 Të vendosë dhe të kontrollojë nga qendra tarifat dhe normat e taksave ne sistem ne mënyre 
qe të llogarisë dhe gjenerojë automatikisht faturat. Ky gjenerim i faturave gjithashtu duhet te 
autorizohet dhe te rishikohet.  

 Të ekzistojë një lidhje automatike ne mes te sistemit te faturimit dhe sistemit te kontabilitetit 
ne mënyre qe informacioni te procesohet automatikisht ne librin kryesor te kontabilitetit.  
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 Të ushtrojë barazime te rregullta midis dy sistemeve ne periudha te rregullta për te gjitha 
llojet e te hyrave. Ne rastet kur ka diferenca, ato duhet te hulumtohen dhe te zgjidhen brenda 
afatit te caktuar.  

 Te lidhen automatikisht zyra e faturimit me operacionet dhe te bëhen barazime te rregullta 
ne mes tyre, për rastet ku faturimi direkt lidhet me shërbimet nga zyra operacionale. Kjo 
është veçanërisht e rëndësishme ne rastet kur ekzekutohet një numër i madh i 
transaksionesh. 

2.3.4 Përgjigja e menaxhmentit 

 Ekziston sistemi automatik i faturimit për tatimin në pronë si dhe dhënia e Uniref-ve për të 
gjitha të hyrat komunale. Barazimet e të hyrave Komunale bëhen në baza mujore si dhe 
bëhen raportime mujore. Jemi në proces të regjistrimit të Uniref-ve në ato drejtori që 
mungon kjo evidencë. 

 Komuna ka marrë të gjitha masat e nevojshme që në vitin fiskal 2010 ti mënjanojë pengesat 
në inkasimin e të hyrave – obligimeve të mbetura nga qytetarët dhe Bizneset Komunale me 
formimin e komisionit për vlerësim e inkasimit te hyrave komunale. 
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2.4 Shpenzimet 

2.4.1         Vëzhgimi 

Detyrimet e papaguara (detyrimet) 

Neni 13.1 i Urdhëresës Administrative Nr 20/2009 mbi Raportimin Vjetor të Organizatave 
Buxhetore thotë që: “Për të gjitha mallrat dhe shërbimet të pranuara pa marrë parasysh 
kategorinë ekonomike, organizata duhet të paguaj për to deri ne fund të viti 2009. Ne kemi 
vërejtur që Komuna ka prezantuar faturat e papaguara në lidhje me mallrat dhe shërbimet ne 
Nenin 13, Shënimi 24i Pasqyrave Financiare për vitin që përfundon me 31 Dhjetor 2009. 

Për më tepër, Neni 13.1 i Urdhëresës Administrative Nr 20/2009, thotë që: Organizatat 
Buxhetore nuk janë të lejuara të hyjnë në obligime që kalojnë buxhetin e aprovuar vjetor. Ne 
kemi vërejtur që Komuna ka raportuar obligimet e saja (faturat e papaguara) me 31 Dhjetor 
2009, të cilat kur iu shtohen shpenzimeve të komunës kalojnë buxhetin vjetor të aprovuar, që 
rrjedhimisht qon në papajtueshmëri me Urdhëresën Administrative të lartcekur. 

Procedurat e prokurimit 

Gjatë punës në auditimin e komunës në lidhje me procedurat e prokurimit, ne kemi vërejtur disa 
çështje që bien ndesh me ligjin e prokurimit ne fuqi. Çështjet në fjalë kanë të bëjnë më rastet e 
mëposhtme: 

 Lënda me nr të prokurimit: 632 08 071 511 – nuk ka pasur kërkesë për inicim të 
procedurave të prokurimit. 

 Lëndët me nr të prokurimit : 632 09 052 521, 632 09 053 521- Kërkesa për zotim të mjeteve 
nuk është aprovuar. 

 Lëndët me nr të prokurimit: 632 09 061 521, 632 08 070 521, 632 08 071 511, 632 09 025 
521, 632 09 048 521, 632 08 062 521 – menaxheri i projektit nuk është caktuar nga 
menaxheri i prokurimit. 

 Lëndët me nr të prokurimit: 632 09 061 521, 632 08 070 521, 632 08 071 511, 632 09 025 
52, 632 09 048 521, 632 09 072 521, 632 09 053 521, 632 09 014 521, 632 09 052 521- 
anëtarët e komisionit për vlerësimin e tenderëve nuk janë caktuar. Në disa raste asnjë nga 
anëtarët e komisionit vlerësues nuk është caktuar. 

 Lëndët me nr të prokurimit: 632 09 061 521, 632 08 071 511, 632 08 094 521 – Formularët 
e vlerësimit nuk janë të plotësuar fare. Për më tepër për njërin nga rastet (632 09 061 
521)kryetari i komunës ka propozuar që fitues te jetë kompania e cila edhe e ka marrë 
punën, derisa komisioni për vlerësim nuk ka bërë vlerësimin ashtu si parashihet me ligjin 
mbi prokurimin publik.   

 Lënda me nr të prokurimit: 632 08 094 521 – Dhënia e kontratës nuk është shpallur në 
gazetë.  

 Lëndët me nr të prokurimit: 632 09 048 521, 632 08 057 521, 632 08 070 521, 632 08 070 
521 – Kontrata janë nënshkruar para se mjetet të zotoheshin.  

 Lëndët me nr të prokurimit: 632 08 094 521, 632 08 102 521 – nuk dihet kur projektet kanë 
përfunduar për arsye se nuk është bërë pranimi teknik final i projektit.  

 Lënda me nr të prokurimit: 632 08 102 521,632 08 028 511 - Faturat 14/09 date 24 Prill 09; 
18/09 datë: 13 Maj 09; 1/09 datë 20 Prill 09 nuk kane grancionin e ekzekutimit. 

 Lënda me nr të prokurimit: 632 08 070 521 – Kontraktori është paguar për EUR 18,814.06 
më shumë sesa që është kontraktuar. Nuk ka miratim për punë shtesë nga APP dhe si 
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rrjedhojë nuk ka as aneks kontratë gjë që është në kundërshtim të plotë me ligjin e 
prokurimit publik.  

 Gjatë auditimit te komunës ne kemi vërejtur plani i prokurimit nuk është hartuar në baze të 
ndonjë paramasë dhe parallogarite, kështu që të gjitha shumat janë parashikuar pa pasur 
bazë në ndonjë faktor ose llogari mbështetëse.   

 Gjithashtu ne kemi vërejtur që disa projekte janë ekzekutuar ose janë duke u ekzekutuat dhe 
të cilat nuk kanë qenë të planifikuara me planin e prokurimit për vitin 2009. 

Pagat dhe mëditjet 

 Komuna nuk ka një sistem të listës së pagave, ku mund te përdoret si burim i besueshëm i 
informacionit për të mbështetur shifrat në pasqyrat financiare. Në vend të kësaj komuna ka 
përdorur listat e pagave të të dhënave nga Ministria e Shërbimeve Publike. 

 Nga mostra që ne kemi zgjedhur jone, ne katër raste mungonin format e vlerësimit. Ne nuk 
gjetëm përshkrimin e punës dhe kodin e etikës për të gjithë rastet e zgjedhjes sonë dhe 
gjithashtu vendimet për  rekrutimin e stafit dhe formën e deklarimit te stafit që i dërgohet  
Ministrisë së Shërbimeve Publike për vendet e reja të lira. 

2.4.2         Rreziku 

Megjithëse gjetjet e lartpërmendura nuk kanë efekt material ne pasqyrat financiare, mungesa e 
komunikimit ne kohe dhe aprovimet nga autoritetet përkatëse ose mungesa e dokumentacionit 
ne dosjet e prokurimit mund te çoje deri ne mos përputhje me Ligjet dhe kërkesat e 
Rregulloreve.  

Duke tejkaluar buxhetin vjetor është shkelje e ligjit dhe mund te qoj Komunën në një gjendje 
josolvente, ku ajo mund të dështoj ti paguaj furnizuesit e saj të culet mund më vonë mund të 
ngrenë padi ndaj Komunës. 

Duke tejkaluar buxhetin vjetor tregon që Komuna e ka tejkaluar shumën që mund të shpenzohet 
dhe ka anashkaluar ligjin. Ky tren mund të sjell komplikime në të ardhmen për pagesat ndaj 
furnitorëve dhe mosmarrëveshje gjyqësore me palët e dëmtuara.   

 

2.4.3         Rekomandimi 

Ne rekomandojmë që Kryetari të sigurohet se Komuna do te ndërmarre hapa të mëtejshme për 
përmirësimin e kontrolleve mbi shpenzimet dhe pagesat dhe te jetë ne pajtueshmëri te plote me 
ligjet dhe kërkesat e rregulloreve lokale. 

2.4.4         Përgjigjja e menaxhmentit 

 Lënda me nr të prokurimit: 632 08 071 511 –ka pasur kërkesë për inicim të procedurave 
të prokurimit me datën 10/7/2008 me rastin e rishpalljes së tenderit nuk ka pasur 
kërkesë te re sepse vlen kërkesa e parë. 

 Lëndët me nr të prokurimit : 632 09 052 521, 632 09 053 521- Kërkesa për zotim të 
mjeteve është aprovuar me datën 8/6/2009 dhe 3/6/2009 

 Kandidatet janë te caktuar nga Drejtori i Drejtorisë dhe caktimi është e bazuar në bazë 
të kërkesës së zyrës së prokurimit. 
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 Lëndët me nr të prokurimit: 632 08 071 511, 632 08 094 521 – Formularët e vlerësimit 
janë të plotësuar në letër te thjeshtë por jo në formularin zyrtar. Për sa i përket lëndës 
(632 09 061 521) Firmen Terra Systems-Austria për hyrje ne tregun Kosovar ka 
nënshkruar marrëveshje dhe është pajtuar me Kryetarin e Komunës datë:19/6/02009  
për ndërtimin e rrugës Rakovin Kralan gjatësi 5.8 km me kompensim, dhe pranon 
ndërtimin e rrugës Dobrosh –Nivokaz-Molliq 3.8 km donacion (pa kompensim) për te 
cilën lende ekziston marrëveshja e nënshkruar nga dy palët. (Ne tender është njëra nder 
firmat me te lira). 

 
 Lënda me nr të prokurimit: 632 08 094 521 –njoftimi për dhënie të kontratës është 

shpallur ne gazetat Zëri dhe Koha ditore me dt. 18.11.2008.  
 Lëndët me nr të prokurimit: 632 09 048 521, 632 08 057 521, 632 08 070 521, 632 08 

070 521- në të gjitha rastet e cekura më lartë të gjitha zotimet janë bërë para lidhjes së 
kontratës, për të cilat lëndë ekzistojnë zotimet . 

 Lëndët me nr të prokurimit: 632 08 094 521, 632 08 102 521 –pranimi teknik i këtyre 
lëndëve është bërë në vitin 2010. 

 Lënda me nr të prokurimit: 632 08 102 521,632 08 028 511 - Faturat 14/09 date 24 Prill 
09; 18/09 datë: 13 Maj 09; 1/09 datë 20 Prill 09, Egziston sigurimi i egzekutimit që nga 
data 09.01.2009, dhe sigurimi i ekzekutimit për lëndën e dytë  me 29.04.2009. 

 
 Lënda me nr të prokurimit: 632 08 070 521 – Kontraktuesi është paguar për EUR 

18,814.06 më shumë sesa që është kontraktuar. Gjate përpilimit të raportit financiar 
është vënë re gabimi i lëshuar nga Organi Mbikëqyrës dhe menjëherë është kontaktuar 
me organin mbikëqyrës dhe firmën kontraktuese, për kthimin e mjeteve financiare të 
paguara më tepër. Firma kontraktuese ka bërë kthimin e mjeteve financiare në vitin 
2010 dhe është bere barazimi financiar dhe për këtë kemi dëshmitë (Shkresat zyrtare te 
dërguara dhe dokumentin financiar te kthimit te mjeteve financiare). 
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2.5           Auditimi i brendshëm 

2.5.1        Vrojtimi 

Në vitin 2009 auditori i brendshëm ka bërë vetëm një raport të auditivit. Sipas raportit që ne 
kemi parë, auditori i brendshëm nuk ka mbuluar të gjitha fushat e auditimit sipas planit të 
auditivit. Për më tepër, auditori i brendshëm nuk ka bërë auditime të vazhdueshme në mënyrë që 
të arrijë të kryej funksionin e tij si auditorë i brendshëm.   

Në vitin 2010, Komuna nuk ka themeluar Komitetin e Auditimit, nuk ka pasure Komitetin e 
Auditimit ne vitin 2009, Komiteti është themeluare ne vitin 2010 dhe është i përbëre nga shtate 
anëtare te cilët janë anëtare ne Kuvendin Komunal.   

2.5.2        Rreziku 

Mungesa e një Komiteti Auditimi dhe e një ndjekje të rekomandimeve të bëra nga auditorët e 
brendshëm, rrit rrezikun e dështimit të kontrolleve të brendshme. Për më tej, nuk lejon që 
funksionet të cilat mbulohen zakonisht nga një Komitet Auditimi të kryhen me pavarësinë e 
duhur nga Komuna. 

2.5.3        Rekomandimi 

Kryetari i Komunës duhet të konsiderojë krijimin e një funksioni te Auditimit te brendshëm dhe 
një Komiteti Auditimi me anëtarë që kanë eksperiencë të lidhur me raportimin financiar dhe 
kontrollin e brendshëm. Komiteti i Auditimit duhet të vendosë politika dhe procedura të duhura 
për të siguruar një standard të lartë ‘udhëheqje të korporatës’. Komiteti i Auditimit duhet të 
rishikojë statusin aktual dhe të propozojë veprime për përmirësime në sa më poshtë: 

 Kontabiliteti dhe proceset e raportimit financiar të Komunës; 

 Vlerësimi i sistemeve të kontrollit të brendshëm të implementuara nga Menaxhimi; 

 Proceset e auditimit të brendshëm dhe të jashtëm; 

 Përputhshmëria, raportimi dhe strukturat e kontrollit në gjithë Komunën të tilla që sigurojnë 
përputhje me kërkesat financiare, rregullatore dhe ligjore; 

 Plani i auditit të brendshëm dhe ndjekja e gjetjeve të auditit të brendshëm. 

2.5.4     Përgjigja e menaxhmentit 
 

Komuna ka bërë hapat e nevojshme në ketë drejtim. Ka formuar Komitetin e Auditimit. 
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3 Çështjet e ngritura vitin e kaluar 
 
Gjatë auditimit të Pasqyrave Financiare të Komunës për vitin që përfundon me 31 Dhjetor 2009, 
ne kemi bërë pesë rekomandime kryesore, dy prej të cilave janë pjesërisht të zgjidhura gjate 
vitit, përderisa të tjerat kanë mbetur të pazgjidhura deri me 31 Dhjetor 2009. Shiko më poshtë 
statusin që kanë në këtë vit gjetjet e viti të kaluar: 

 
1. Përgatitja e pasqyrave financiare  

Çështja lidhur me mungesën e disa shpalosje të caktuara në Pasqyrat Financiare, 
mbetet e pazgjidhur, përveç disa shpalosjeve të caktuar që janë shtuar në pasqyra 
financiare. Statusi aktual i kësaj gjetje është diskutuar në seksionin 2.1 e kësaj letre. 
 

2. Prona, fabrika dhe pajisjet 
Megjithëse Komuna ishte në gjendje të identifikonte shumicën e pasurive të saja dhe 
t’i regjistroj ato ne Free Balance, procesi nuk ka arritur të finalizohej deri ne fund të 
vitit 2009, sepse këto pasuri nuk kanë qenë të vlerësuara nga një vlerësues i pavarur 
profesional. Statusi aktual i kësaj çështje është diskutuar ne seksionin 2.2 të kësaj 
letre.  
 

3. Të hyrat  
Gjetjet e viti 2008 që kanë të bëjnë me të hyrat vetanake, mbesin të pazgjidhura, 
ndërsa statusi i tyre për vitin aktual diskutohet ne seksionin 2.3 të kësaj letre. 
 

4. Shpenzimet 
Statusi në vitin aktual i gjetjeve që kanë të bëjnë me shpenzimeve është diskutuar në 
seksionin 2.3 të kësaj letre. 
 

5. Auditi i brendshëm 
Kjo çështje është pjesërisht është e zgjidhur dhe gjendja e saj në vitin aktual është 
diskutuar në seksionin 2.5 të kësaj letre. 
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Shtesa 2 
 
Forma të ndryshme të Opinioneve të Auditimit të përdorua nga Zyra e Auditorit Gjeneral 
në Raportin e Auditimit Vjetor për vitin 2009 
(Marrë nga ISSAI 4000) 
 
9. Një opinion auditimi normalisht jepet në një format standard, dhe lidhet me pasqyrat 
financiare në tërësi, duke evituar kështu nevojën për të sqaruar gjerësisht se çfarë qëndron pas 
tij, por duke bërë të mundur për lexuesit nëpërmjet llojit të tij, të kuptuarit e përgjithshëm të 
domethënies së tij. Natyra e fjalëve do të ndikohet prej kuadrit ligjor për auditimin, por 
përmbajtja e opinionit do të jetë e nevojshme të tregojë qartë nëse është i pakualifikuar apo i 
kualifikuar dhe, nëse është i kualifikuar, është i kualifikuar për disa aspekte apo është një 
opinion kundër (paragrafi 14) ose një refuzim për të dhënë opinion (paragrafi 15). 
 
10. Një opinion i pakualifikuar jepet kur audituesi është i kënaqur në cdo aspekt material për 
sa vijon:  
(a) Pasqyrat financiare janë përgatitur duke përdorur baza kontabël të pranueshme dhe politika 
të cilat janë zbatuar në mënyrë të qëndrueshme;  
(b) Pasqyrat janë në përputhje me kërkesat statutore dhe rregulloret përkatëse;  
(c) Sipas njohurisë së audituesit mbi njësinë e audituar, pamja e paraqitur nga pasqyrat 
financiare është e qëndrueshme; dhe  
(d) Pasqyrat financiare përmbajnë shpalosjet e duhura të informacionit për të gjitha çështjet 
materiale.  
 
11. Tërheqje e vëmendjes. Në disa rrethana audituesi mund të mendojë se lexuesi nuk do të 
jetë në gjendje të kuptojë drejt pasqyrat financiare nëse atij nuk i tërhiqet vëmendja për çështje 
të rëndësishme apo të pazakonta. Si parim i përgjithshëm, audituesi që jep një opinion të 
pakualifikuar nuk u referohet aspekteve të pasqyrave financiare në opinion, nëse ky do 
keqinterpretohej si një kualifikim. Me qëllim evitimin e dhënies se kësaj përshtypje, referimet 
që kanë kuptimin e “tërheqjes së vëmendjes” paraqiten në një paragraf të veçantë prej opinionit. 
Megjithatë, audituesi nuk duhet të përdorë një tërheqje vëmendje për çështje të cilat lidhen me 
mungesën e shpalosjes së duhur të informacionit në pasqyrat financiare, dhe as si një alternativë 
apo zëvendësuese të kualifikimit të opinionit. 
 
12. Një auditues mund të mos jetë në gjendje të shprehë një opinion të pakualifikuar nëse 
ekziston ndonjë prej rrethanave të mëposhtme dhe sipas gjykimit të audituesit efekti i tyre në 
pasqyra financiare është ose mund të jetë material:  
 
(a) Ka pasur kufizim të qëllimit të auditimit;  
(b) Audituesi konsideron nëse pasqyrat janë të paplota ose keqinterpretuese, ose nëse ka një 
shmangie të pajustifikuar nga standardet kontabël të pranuara; ose  
(c) Ka pasiguri qe prekë pasqyrat financiare.  
 
13. Opinion i kualifikuar. Kur audituesi nuk është dakord ose është i pasigurt për një ose më 
shumë zëra të veçantë të pasqyrave financiare, të cilët janë materiale, por jo thelbësore për të 
kuptuar pasqyrat, duhet dhënë një opinion të kualifikuar. Formulimi i opinionit normalisht 
tregon një rezultat të kënaqshëm për auditimin, subjekt ky i një deklarate të qartë dhe koncize 
për çështjet për të cilat audituesi ka kundërshtim apo të cilat krijojnë pasiguri që sjellin 
kualifikimin e opinionit. Përcaktimi sasior i efektit financiar që vjen prej pasigurisë apo 
kundërshtimeve nga ana e audituesit, i ndihmon përdoruesit e pasqyrave, megjithëse ky nuk 
është gjithmonë i mundur apo i rëndësishëm.  
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14. Opinion kundër. Kur audituesi nuk është në gjendje të krijojë një opinion mbi pasqyrat 
financiare të marra në tërësi, për shkak të kundërshtive kaq thelbësore sa e dëmtojnë 
prezantimin e pozicionit në masën që një opinion i kualifikuar vetëm për disa aspekte do te ishte 
i papërshtatshëm, jepet një opinion kundër. Formulimi i një opinioni të tillë bën të qartë se 
pasqyrat financiare nuk janë të paraqitura në mënyrë të drejtë, duke specifikuar qartë dhe shkurt 
të gjitha çështjet e kundërshtuara. Përsëri, përcaktimi sasior i efektit financiar ndihmon 
përdoruesit e pasqyrave, nëse një gjë e tillë është praktikë dhe e rëndësishme.  
 
15. Refuzim për të dhënë Opinion. Kur audituesi nuk është në gjendje të krijojë një opinion 
mbi pasqyrat financiare të marra në tërësi, për shkak të një pasigurie apo një kufizimi të 
qëllimit, kaq thelbësor sa një opinion i kualifikuar vetëm për disa aspekte do të ishte i 
papërshtatshëm, jepet një refuzim për të dhënë opinion. Formulimi i një refuzimi të tillë bën të 
qartë se nuk mund të jepet një opinion, duke specifikuar qartë dhe shkurt çështjet e pasigurta.  
 
16. Per SAI është e zakonshme që të jepet një raport i detajuar që sqaron opinionin në rrethana 
kur nuk është e mundur të jepet një opinion i pakualifikuar.  
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Komuna e Gjakovës 
Neni 9. Pasqyra e pranimeve dhe pagesave ne para te gatshme  
për vitin qe përfundon me 31 Dhjetor 2009 

(Shumat ne mije EUR, përveç kur thuhet ndryshe) 

 

   2009     2008     2007    

   
Llogaria e Vetme e 
Thesarit (‘LIVTh’)     

Llogaria e Vetme e 
Thesarit (‘LIVTh’)    

Llogaria e Vetme e 
Thesarit (‘LIVTh’)   

   

Buxheti i 
Konsoliduar 

i Kosovës 
(‘BKK’) 

THV  

Pagesat 
nga 

palët e 
treta  

Buxheti i 
Konsoliduar 

i Kosovës 
(‘BKK’) 

THV  Pagesat 
nga palët 

e treta  

Buxheti i 
Konsoliduar 

i Kosovës 
(‘BKK’) 

THV  Pagesat 
nga palët 

e treta 
 Notes  € '000 € '000  € '000  € '000 € '000  € '000  € '000 € '000  € '000 

Pranimet               

Ndarjet nga Fondi i Përgjithshëm  2  10,819 2,843  -  7,907 2,529  -  6,919 1,450  - 
Ndarjet nga Fondi me Qëllime te 
Dedikuara 2  - -  -  - -  -  - -  - 
Grantet e Përcaktuara te 
Donatoreve  3  356 -  -  176 -  -  65 -  - 

Pranimet tjera 4  - -  -  - -  -  - -  - 

Totali i Pranimeve   11,175 2,843  -  8,083  2,529    -   6,984 1,450             -  
               

Pagesat               

Operacionet   - -  -           

Pagat dhe Mëditjet 5  6,708 94  -  5,786 17  -  5,217 21  - 
Mallrat dhe Shërbimet 6  1,222 265  -  1,178 501  -  1,000 331  - 

Shërbimet Publike  7  522 -  -  552 24  -  491 51  - 
   8,452 359  -   7,516 542    -  6,708  403             -  
Transferet          
Transferet dhe Subvencionet 8  - 325  -  - 357  -  - 225  - 

Shpenzimet Kapitale     - -  - - -  - 

Prona, Ndërtesa dhe Pajisjet 9  2,367 2,159  -  391 1,630  -  211 822  - 
Pagesat tjera 10  356 -  -  176 -  -  65 -  - 

Totali i Pagesave   11,175 2,843  -   8,083 2,529   -  6,984  1,450            -  
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Komuna e Gjakovës 
Neni 10. Raporti i ekzekutimit te buxhetit  
Për vitin qe përfundon me 31 Dhjetor 2009 

(Shumat ne mije EUR, përveç kur thuhet ndryshe) 

 

      2009  2008  2007 
                 

      

Buxheti 
fillestar 
(Ndarja)  

Buxheti Final 
(Ndarja)  Realizimi  Ndryshimi  Realizimi  Realizimi 

      A  B  C  D=C-B  E  F 

    Shënimi              € '000  € '000 

Hyrja e parasë se gatshme ne llogari te thesarit             

Tatimi    11  -  -  -           -    - 

Granti i përgjithshëm     10,805  10,865  10,819  (46)  7,907  6,919 

Te hyrat vetanake   12,28  802  2,518  2,080  (438)  2,017  1,450 

Te hyrat vetanake te bartura nga viti i kaluar 12,28  820  820  763  (57)  512  - 
Grantet dhe ndihmat   13  -  407  356  (51)  176  - 

Pranimet kapitale   14 -  -  -  -  -  - 

Fondin i privatizimit    -  -  -  -   - 

Te tjera     -  -  -  -   65 
      12,427  14,610  14,018  (592)  10,612  8,155 

Daljet e parasë se gatshme nga llogarite e thesarit             

Pagat dhe mëditjet   17  6,728  6,839  6,802  (37)  5,803  5,238 

Mallrat dhe Shërbimet  18  1,351  1,531  1,487  (44)  1,679  1,331 

Shërbimet publike   19  519  523  522  (1)  576  542 

Transferet dhe Subvencionet  20  200  350  325  (25)  357  225 

Shpenzimet kapitale   21  3,629  4,960  4,526  (434)  2021  1,033 

Fondi i privatizimit   22  -  -  -  -  -  - 

Shpenzime tjera    23 -  407  356  (51) 176 65 

Totali i pagesave i bere nga BKK nëpërmes te LlVTh  12,427  14,610  14,018  (592)  10,612  8,155 
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Neni 11. Shënimet e pasqyrave financiare  
31 Dhjetor 2009 
(Shumat ne mijëra EUR, përveç nëse thuhet ndryshe) 
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1. Politikat Kontabël  

a) Bazat e përgatitjes se Pasqyrave Financiare 

Pasqyrat financiare janë përgatitur në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Kontabilitetit për 
Sektorin Publik (‘SNKSP’) Bazuar në Paranë e Gatshme Raportimi Financiar sipas Kontabilitetit të 
Bazuar në Paranë e Gatshme dhe me Udhëzimin Administrativ Nr. 20/2009 Raportimi Vjetor i 
Organizatave Buxhetore. 

Politikat kontabël janë aplikuar në mënyrë konsistente gjatë gjithë periudhës raportuese. 

b) Entiteti raportues 

Pasqyrat financiare janë për një entitet në sektorin publik: Komuna e Gjakova (“Komuna”).  

Komuna nuk operon me llogarinë e saj bankare. Qeveria ushtron funksionin e thesarit qendror që 
administron shpenzimet me para te gatshme që bën Komuna gjatë gjithë vitit financiar. Këtij 
funksion i referohemi si “Llogaria e Vetme e Thesarit” ose “LlVTh”. Pagesat e bëra për Komunën në 
këtë llogari janë të shpalosura në kolonën e Llogarisë së Thesarit  ne Pasqyrën e Pranimeve dhe 
Pagesave me para të gatshme si dhe pasqyrat tjera financiare. 

c) Pagesat nga Palët e Treta 

Komuna përfiton nga mallrat dhe shërbimet e blera në emër të saj si rezultat i pagesave me para të 
gatshme nga palët e treta gjatë periudhës raportuese. Pagesat e bëra nga palët e treta për Komunën 
nuk përbëjnë pranime ose pagesa me para të gatshme por Komuna është përfituese e tyre. Komuna 
prezanton ndaras pagesat sipas burimit në Pasqyrën e Pranimeve dhe Pagesave me para të gatshme si 
dhe pasqyrat tjera financiare. 

d) Valuta raportuese 

Valuta raportuese është Euro. 

e) Pranimet dhe Pagesat  

Komuna përfiton nga mallrat dhe shërbimet e blera në emër të saj si rezultat i pagesave me para të 
gatshme nga palët e treta gjatë periudhës raportuese. Pagesat e bëra nga palët e treta për Komunën 
nuk përbëjnë pranime ose pagesa me para të gatshme por Komuna është përfituese e tyre. Komuna 
prezanton ndaras pagesat sipas burimit në Pasqyrën e Pranimeve dhe Pagesave me para të gatshme si 
dhe pasqyrat tjera financiare. 

f) Transferet 

Shumat janë transferuar tek pranuesit legjitimë në pajtim me mandatin operues dhe autoritetin e 
Komunës. 

g) Buxheti 

Informacioni i paraqitur në buxhetin fillestar, të rishikuar dhe atë përfundimtar është publik dhe 
burimi primar për këtë informacion është si më poshtë: 

 Buxheti fillestar është aprovuar me Ligjin N4. 03/L-105 

 Buxheti i rishikuar është aprovuar me Ligjin Nr. 03/L-167 

 Buxheti përfundimtar është përfshirë në Sistemin Informativ të Menaxhimit Financiar të Kosovës 
dhe është publikuar si pjesë e pasqyrave financiare të konsoliduara të Qeverisë së Kosovës. 
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2. Ndarjet e Fondit të Përgjithshëm  
 

 2009 2008 2007

 BKK THV Totali      

Klasifikimi Ekonomik € '000 € '000 € '000  € '000 € '000

    
Pagat dhe mëditjet 6,708 94 6,802  5,803 5,238
Mallrat dhe Shërbimet 1,222 265 1,487  1,679 1,331 
Shërbimet Publike 522 - 522  576 542 
Subvencionet dhe transferet  325 325  357 225
Shpenzimet Kapitale 2,367 2,159 4,526  2,021 1,033 
Totali 10,819 2,843 13,662   10,436 8,369 

 
 

3. Grandet e Përcaktuara të Donatorëve 

  2009 2008 2007

Klasifikimi Ekonomik € '000 € '000 € '000

   
Pagat dhe mëditjet - - -
Mallrat dhe Shërbimet 1 1 33
Shërbimet Publike - - -
Subvencionet dhe transferet - - -
Shpenzimet Kapitale 355 175 32
Totali 356 176 65

 

4. Pranimet tjera 

 2009
€ ’000

 2008 
€ ’000 

2007
€ ’000

Ministria e Pushtetit dhe Administrimit 
Lokal -

 
- -

Karitasi i Luksemburgut -  - -
CDI -  - -
Totali -  - -
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5. Pagat dhe mëditjet  

 2009 2008 2007 

 BKK THV Totali   

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

      
Pagesat nga FKK       
Neto pagat 5,765 89 5,854  4,979 4,530 
Tatimi ne te hyra personale 183 1 184  175 147 
Pagesa e kontributit pensional nga 
punedhenesi 323 - 323  276 249 
Pagesa e kontributit pensional nga i 
punësuari 323 - 323  19 14 
Pagesat për Sindikata -0.10% te 0.50%  24 - 24  12 16 
Pagesat e punës jashtë orarit - 4 4  12 16 
Pagesat ditore te parlamentareve dhe te 
punës se komisioneve 90 - 90  - - 
Pjesëmarrja ne asamble - - -  66 33 
Total pagesat nga FKK 6,708 94 6,802   5,803 5,238  
Pagesa nga Granti       
Pagat me orar te plote - - -  - - 
Pagesa për pune jashtë orarit - - -  - - 
Pagesat e kontraktuara - - -  - - 
Total pagesat nga Granti - - -  - -
     - - 

Total Pagesat 6,708 94 6,802    5,803 5,238 
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6. Mallra dhe Shërbime  

 2009  2008 2007 
 BKK THV Totali    

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

       
Pagesat nga BKK       
Shpenzimet e udhëtimit 80 10 90  64 59 
Shërbimet e telekomunikimit 29 1 30  31 20 
Shërbimet kontraktuale 117 5 122  125 133 
Kompensimet për pjesëmarrje ne gjykate 2 - 2  - -
Pajisjet dhe mobiljet 87 13 100  96 70 
Shpenzime tjera 228 98 326  281 231 
Derivate 337 15 352  360 313 
Avancat - - -  12 -
Shërbimet financiare 14 - 14  - 12 
Mirëmbajtja dhe riparimi 241 107 348  613 409 
Qiraja 2 - 2  1 1 
Shpenzimet e marketingut 31 8 39  44 20 
Shpenzimet e reprezentacionit 50 8 58  43 39 
Shpenzimet e anetarsise 4 - 4  8 -
Total pagesat nga BKK 1,222 265 1,487  1,679 1,145 
Pagesat nga grantet       
Shpenzimet e udhëtimit - - -  - -
Shërbimet e telekomunikimit - - -  - -
Shërbimet kontraktuale - - -  - 3 
Pajisjet dhe mobiljet 1 - 1  - -
Shpenzime tjera - - -  - 6 
Derivate - - -  - -
Avancat - - -  - -
Shërbimet financiare - - -  - -
Mirëmbajtja dhe riparimi - - -  - 15 
Qiraja - - -  - -
Shpenzimet e marketingut - - -  - -
Shpenzimet e reprezentacionit - - -  - -
Total pagesat nga grandet 1 - 1  - 24 
       

Totali i pagesave 1,223 265 1,488  1,679 1,173 
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7. Shërbimet komunale 

 2009  2008 2007 
 BKK THV Total    

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

       
Shpenzimet për komunali te paguara nga 
FKK 522 - 522  576 542 
Shpenzimet për komunali te paguara nga 
grantet - - -  - -
       

Totali 522 - 522  576 542 
 

8. Transferet dhe subvencionet 

 
 2009  2008 2007 

 KCB OSR Total    
Përshkrimi  € '000 € '000 € '000   € '000 € '000 

       
Pagesat nga BKK     - -
Subvencionet - - -  - -
Subvencionet për entitetet publike - - -  - 4
Subvencionet për entitetet jo-publike - - -  - - 
Pagesat për përfituesit individual - 325 -  357 211 
Pensionet bazik - - -  - - 
Pensionet invalidore - - -  - 10 
Pensionet ose ndihmat sociale - - -  - -
Pagat për invalidët e luftës - - -  - -
Pagesat për familjet e viktimave te luftës - - -  - -
Pensionet e përkohshme te Trepçës - - -  - -
Total pagesat nga BKK - 325 -  357 225 
Pagesat nga grandet - - -  - -
Subvencionet - - -  - -
Subvencionet për entitetet publike - - -  - -
Subvencionet për entitetet jo-publike - - -  - -
Pagesat për përfituesit individual - - -  - -
Subvencionet - - -  - - 
       

Total pagesat - 325 -  357 225 
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9. Prona, Objektet dhe Pajisjet  

 2009  2008 2007 
 BKK THV Total    

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

       
Pagesat nga BKK       
Ndërtesat - 53 53  236 495 
Ndërtimi i rrugëve 1,805 1,405 2,880  1,114 243 
Sistemi i ujerave te zeza - 45 45  - 19 
Ujësjellësit 47 139 186  317 5 
Energjia, gjenerimi, trasferet dhe 
furnizimi - - -  - 2 
Makineria 40 40  - 24 
Kapitale tjera 515 477 968  354 245 

Total pagesat nga BKK 2,367 2,159 4,172  2,021 1,033 
Pagesat nga grandet    
Ndërtesat - - -  46 41 
Ndërtimi i rrugëve 331 330  129 - 
Sistemi i ujerave te zeza - - -  - - 
Ujësjellësit - - -  - - 
Kapitale tjera 25 - 24    

Total pagesat nga grandet 356 354  175 41 
    

Total pagesat 2,723 2,159 4,526  2,196 1,074 
 

10. Pagesat tjera 

Nuk ka pagesa tjera ne vitin 2009. 
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11. Tatimet 

  

Buxheti 
fillestar 

2009  2008 2007 
% e 

totalit 
% e 

dallimit

Përshkrimi Shënimi EUR ’000  EUR ’000 EUR ’000 2009 
Nga  

2008

        

Dogana 11.1 -  - - - -
Taksa 
administrative 11.2 -  - - - -

Taksa tjera 11.3 -  - - - -

Totali  -  - - - -

12. Te hyrat vetanake  

  2009 2008 2007   

Përshkrimi Notes 000'€ 000'€ 000'€ 
% e totalit 

2009 

% e 
ndryshimit 
nga 2008 

       
Taksa administrative 12.1 412 390 266 13% -1% 
Gjobat ne trafik  121 134 165 4% 0% 
Te hyrat nga licencat  116 91 42 4% -1% 
Te hyrat nga licencat për shërbime 
profesionale  - - - % 0% 
Te hyrat nga Agjencia e pyjeve  - - 1 0% 0% 
Te hyrat nga dokumentet e udhëtimit  - - - % 0% 
Te hyrat nga kontributet  - - - % 0% 
Te hyrat nga ofrimi i shërbimeve  - - - % 0% 
Te hyrat nga participimet  162 154 135 5% 0% 
Te hyrat nga inspeksioni  187 200 157 6% 0% 
Te hyrat nga aviacioni civil  - - - % 0% 
Te hyrat nga interesi bankar  - - - % 0% 
Te hyrat nga policat e sigurimit  - - - % 0% 
Te hyrat nga lejet e ndërtimit  584 758 143 19% 5% 
Te hyrat nga tatimi ne prone  588 860 449 19% 8% 
Te hyrat nga qiraja  33 33  1% 0% 
Te hyrat tjera  69 25  2% -1% 
Te hyrat nga shërbimet publike  44 81 61 1% 1% 
Te hyrat totale ne vitin 2009  2,316 2,727 1,420   
       
Te hyrat vetanake te bartura nga 
viti i kaluar  820 622 652 26% -6% 
       

Totali   3,136 3,349 2,072 100% 12% 
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12.1   Te hyrat vetanake – Taksat administrative 

 2009 2008 2007 
 Përshkrimi 000'€ 000'€ 000'€ 

Taksa për regjistrimin e automjeteve 131 130 37 
Taksa për leje te vozitjes 3 4 1 
Taks për dokumente te udhëtimit - - -
Taksa për pjesëmarrje ne tender 11 8 5 
Takse rrugore - - 1 
Certifikata te lindjes 22 25 18 
Certifikata tjera 67 63 38 
Terkes për autentifikim te dokumenteve 18 14 16 
Taksat për gjykate 160 146 150 
Kthim i taksave për gjykate - - -

Totali 412 390 266 
 

13. Grandet dhe ndihmat  

 2009 2008 2007 
Përshkrimi 000'€  000'€  000'€  

Donacionet e brendshme (komuniteti) 402 162 9 
Banka Botërore - - 34 
Qeveria Daneze - - -
Qeveria Gjermane - - 1 
Qeveria Italiane - 2 7 
AER - - 15 
GTZ - - -
Karitasi Italian 4 - -
Karitasi Zviceran 1 1 1 
Donacion nga OSBE - - 3 
UNDP - 3 3 
Zyra Perfaqesuse e SHBA-se - 43 21 

Total donacionet dhe ndihmat 407 210 94 
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14. Pranimet kapitale 

    
Fitimi nga shitja 

2009 2008 2007 
Natyra e aseteve   € '000 € '000 € '000 

     
Toka - - -
Ndërtesa - - -
Infrastruktura - - -
Punishtja - - -
Pajisjet - - -

Totali  - - -

 

15. Fondi i privatizimit 

  Fitimi nga shitja 

  2009 2008 2007

POE  EUR ’000 EUR ’000 EUR ’000

POE #1   

POE #2  - - -

POE #3  - - -

POE #4  - - -

POE #5  - - -

Total  - - -

 

16. Te tjera 

  2009 2008 2007

Natyra e pranimit   EUR ’000 EUR ’000 EUR ’000

     

Depozitat e lojës se lotarisë  - - -
Depozitat e Komisionit 
Regulativ  - - -

Depozitat e ADD  - - -

Depozitat e Odes Speciale  - - -

Totali  - - -
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17. Dallimet ne mes të buxhetit final dhe pagesave aktuale për paga dhe mëditje 

Gjatë viti 2009 pagesat aktuale për paga dhe mëditje kanë qenë për EUR 36 mijë më të vogla sesa 
shpenzimet e buxhetuara për arsye se zyrtaret komunal të cilët kanë marrë pjese në zgjedhje nuk janë 
paguar për periudhën sa kanë zgjat zgjedhjet 
 
18. Dallimi në mes pagesave aktuale për mallra dhe shërbime dhe shpenzimeve të buxhetuara 
Pagesat për mallra dhe shërbime janë më të vogla sesa shumat e buxhetuara për shkak se shumë fatura 
nga kjo kategori kanë mbet të papaguara në fund të viti 2009. 

19. Dallimet në mes të pagesave për shpenzime komunale dhe shpenzimeve te buxhetuara 

Dallimet në ketë kategori të shpenzimeve janë jomateriale (EUR 500) 

20. Dallimet në mes të pagesave aktuale për transfero dhe subvencione dhe shpenzimeve të 
buxhetuara 

Dallimet në këtë kategori shpenzimesh vijnë si rezultat i grumbullimit te hyrave vetanake ne muajin 
dhjetor dhe pamundësisë ligjore për t’i shpenzuar pasi qe thesari mbyll procedurën e pagesave me 15 
Nëntor 2009. 

21. Dallimi në mes të pagesave aktuale për shpenzime kapitale dhe shpenzimeve të buxhetuara 

- Duhet kërkuar sqarime shpjegime shtese 

22. Dallimet në mes pagesave nga fondi i privatizimit dhe shpenzimeve të buxhetuara 

Nuk ka shuma tw buxhetuara nga kjo kategori. Po ashtu nuk ka as pagesa. 

23. Dallimet në mes të pagesave nga të hyrat tjera  dhe shpenzimet e buxhetuara nga kjo kategori 

Dallimet ne mes të pagesave dhe shumave të buxhetura ne ketë kategori janë jo materiale. 
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Neni 12 
 
24.  Obligimet raportuese sipas LMFPP  
 
Numri i te punësuarve sipas departamenteve   
 

Departamenti 

Nr i punëtorëve në Ligjin 
e buxhetit 03/L-105 

Nr aktual i 
punëtorëve në fillim 

të 2009 

Nr aktual i 
punëtorëve në fund 

të 2009 

    

Me orar 
të plotë 

Me orar 
të 
shkurtuar 

Me orar 
të plotë 

Me orar 
të 
shkurtuar 

Zyra e kryetarit 7 7 - 7 -
Administrata dhe personeli 56 56 - 56 -
Inspeksioni 26 26 - 25 -
Prokurimi 4 4 - 4 -
Buxhet dhe financa 37 37 - 36 -
Shërbimet publike dhe mbrojta civile                                         67 68 - 66 - 
Zyra për komunitete 4 4 - 4 -
Bujqësia 4 4 - 4 -
Zhvillimi ekonomik 7 7 - 7 -
Katastri dhe gjeodezia 21 21 - 20 -
Urbanizëm dhe mjedis 15 15 - 15 -
Shëndeti primar 360 360 - 357 -
Kultura 20 20 - 20 -
Arsimi – Administrata 12 12 - 11 -
Arsimi - parashkollor 73 73 - 75 -
Arsimi- fillor 1,136 1142 - 1182 -
Arsimi – i mesëm 346 340 - 348 -
Shërbimet publike - - - 18 -

Totali 2,195 2,196 - 2,255 -
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Neni 13.  
 
25. Pasqyra e faturave (obligimeve) të papaguara  

                2009 

Nr. 
Data e 
faturës Nr. I faturës 

Kodi 
ekonomik 

Afati i 
pagese Furnizuesi Përshkrimi Arsyeja e mospagesës 

 ‘000 
EUR  

1 06.09.09 1027 14310  "SHKELQIMI" Reprezentacion Fonde te pamjaftueshme 0.15 
2 24.02.09 852 14310  "SHKELQIMI" Reprezentacion Fonde te pamjaftueshme 0.17 
3 26.03.09 891 14310  "SHKELQIMI" Reprezentacion Fonde te pamjaftueshme 0.19 
4 14.03.09 876 14310  "SHKELQIMI" Reprezentacion Fonde te pamjaftueshme 0.14 
5 15.04.09 910 14310  "SHKELQIMI" Reprezentacion Fonde te pamjaftueshme 0.22 
6 13.06.09 974 14310  "SHKELQIMI" Reprezentacion Fonde te pamjaftueshme 1.29 
7 24.03.09 889 14310  "SHKELQIMI" Reprezentacion Fonde te pamjaftueshme 0.36 
8 25.03.09 890 14310  "SHKELQIMI" Reprezentacion Fonde te pamjaftueshme 0.48 
9 10.02.09 843 14310  "SHKELQIMI" Reprezentacion Fonde te pamjaftueshme 0.38 

10 11.03.09 870 14310  "SHKELQIMI" Reprezentacion Fonde te pamjaftueshme 0.48 
11 07.02.09 840 14310  "SHKELQIMI" Reprezentacion Fonde te pamjaftueshme 0.24 
12 29.09.09 1058 14310  "SHKELQIMI" Reprezentacion Fonde te pamjaftueshme 0.20 
13 02.10.09 1063 14310  "SHKELQIMI" Reprezentacion Fonde te pamjaftueshme 0.39 
14 02.10.09 1062 14310  "SHKELQIMI" Reprezentacion Fonde te pamjaftueshme 0.20 
15 09.10.09 152a/09 14310  PRESIDENT Reprezentacion Fonde te pamjaftueshme 0.31 
16 30.04.09 A/134-e 13780  BLED Derivate Fonde te pamjaftueshme 0.59 
17 31.05.09 A/174-e 13780  BLED Derivate Fonde te pamjaftueshme 0.61 
18 30.06.09 A/209-e 13780  BLED Derivate Fonde te pamjaftueshme 0.57 
19 31.07.09 A/243-e 13780  BLED Derivate Fonde te pamjaftueshme 0.63 
20 31.08.09 A/276-e 13780  BLED Derivate Fonde te pamjaftueshme 0.52 
21 30.09.09 A/309-e 13780  BLED Derivate Fonde te pamjaftueshme 0.68 
22 31.10.09 A/346-e 13780  BLED Derivate Fonde te pamjaftueshme 0.61 
23 30.11.09 A/382-e 13780  BLED Derivate Fonde te pamjaftueshme 0.53 
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25. Pasqyra e faturave (obligimeve) të papaguara  

                2009 

Nr. 
Data e 
faturës Nr. I faturës 

Kodi 
ekonomik 

Afati i 
pagese Furnizuesi Përshkrimi Arsyeja e mospagesës  EUR  

24 31.12.09 A/421-e 13780  BLED Derivate Fonde te pamjaftueshme 0.60 
25 29.06.09 91/09 13610  ERPOPRINT Furnizime te zyrës Fonde te pamjaftueshme 0.59 
26 27.07.09 104/09 13610  ERPOPRINT Furnizime te zyres Fonde te pamjaftueshme 0.59 
27 27.08.09 117/09 13610  ERPOPRINT Furnizime te zyres Fonde te pamjaftueshme 0.59 
28 30.09.09 140/09 13610  ERPOPRINT Furnizime te zyres Fonde te pamjaftueshme 0.59 
29 15.05.09 52 13610  KIBRENETIKA Furnizime te zyres Fonde te pamjaftueshme 0.69 
30 24.06.09 75 13610  KIBRENETIKA Furnizime te zyres Fonde te pamjaftueshme 0.35 
31 17.08.09 7C/09 14030  TINI Miremajtje e rrugeve Fonde te pamjaftueshme 2.47 
32 30.12.09 G.FA. 14210  RADIO GJAKOVA Publikime Fonde te pamjaftueshme 0.20 
33 30.12.09 G.FA. 14210  "ZERI" Publikime Fonde te pamjaftueshme 0.84 
34 30.12.09 G.FA. 14210  KOHA Publikime Fonde te pamjaftueshme 0.60 
35 30.12.09 G.FA. 14210  INTERPRES Publikime Fonde te pamjaftueshme 0.45 
36 30.12.09 G.FA. 14210  IFOPRES Publikime Fonde te pamjaftueshme 0.58 
37 30.12.09 G.FA. 14210  MEDIAPRINT Publikime Fonde te pamjaftueshme 0.43 
38 17.02.09 87/09 14210  EPOKA E RE Publikime Fonde te pamjaftueshme 0.23 
39 28.02.09 G.FA. 14210  LAJMI Publikime Fonde te pamjaftueshme 0.63 
40 26.10.09 150/09 13610  ERPOPRINT Furnizime te zyres Fonde te pamjaftueshme 2.37 
41 26.10.09 152/09 13610  ERPOPRINT Furnizime te zyres Fonde te pamjaftueshme 4.45 
42 04.11.09 140/09 13610  ERPOPRINT Furnizime te zyres Fonde te pamjaftueshme 0.59 
43 26.10.09 152/09 13610  ERPOPRINT Furnizime te zyres Fonde te pamjaftueshme 4.45 
44 30.11.09 173/09 13610  ERPOPRINT Furnizime te zyres Fonde te pamjaftueshme 4.27 
45 28.12.09 192/09 13610  ERPOPRINT Furnizime te zyres Fonde te pamjaftueshme 0.59 
46 28.12.09 194/09 13610  ERPOPRINT Furnizime te zyres Fonde te pamjaftueshme 4.65 
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25. Pasqyra e faturave (obligimeve) të papaguara 

                2009 

Nr. 
Data e 
faturës Nr. I faturës 

Kodi 
ekonomik 

Afati i 
pagese Furnizuesi Përshkrimi Arsyeja e mospagesës  EUR  

47 12.11.09 122 13610  KIBRENETIKA Furnizime te zyres Fonde te pamjaftueshme 0.24 
48 30.09.09 163 13320  PTK Shpenzimet e telefonave mobil Fonde te pamjaftueshme 0.29 
49 23.10.09 1088 14310  "SHKELQIMI" Reprezentacion Fonde te pamjaftueshme 1.35 
50 02.11.09 1100 14310  "SHKELQIMI" Reprezentacion Fonde te pamjaftueshme 0.23 
51 26.10.09 1092 13660  "SHKELQIMI" Shepnzimet e akomodimit Fonde te pamjaftueshme 2.82 
52 28.02.09 858 13660  "SHKELQIMI" Shepnzimet e akomodimit Fonde te pamjaftueshme 0.71 
53 15.12.09 1149 14310  "SHKELQIMI" Reprezentacion Fonde te pamjaftueshme 0.19 
54 12.11.09 1112 14310  "SHKELQIMI" Reprezentacion Fonde te pamjaftueshme 0.16 
55 01.11.09 G.FA 14310  BIMI-ZH Reprezentacion Fonde te pamjaftueshme 0.49 
56 31.12.09 206/09 13610  ERPOPRINT Furnizime te zyres Fonde te pamjaftueshme 1.29 
57 11.01.09 2 13610  KIBERNETIKA Furnizime te zyres Fonde te pamjaftueshme 2.16 
58 12.08.09 77 13610  KIBERNETIKA Furnizime te zyres Fonde te pamjaftueshme 2.64 
59 01.10.09 96 13610  KIBERNETIKA Furnizime te zyres Fonde te pamjaftueshme 1.45 
60 12.11.09 119 13610  KIBERNETIKA Furnizime te zyres Fonde te pamjaftueshme 1.89 
61 21.09.09 133/09 13610  ERPOPRINT Furnizime te zyres Fonde te pamjaftueshme 2.74 
62 30.11.09 174/09 13610  ERPOPRINT Furnizime te zyres Fonde te pamjaftueshme 1.81 
63 02.11.09 229/2009 13610  BERATI Furnizime te zyres Fonde te pamjaftueshme 0.29 
64 28.11.09 G.FA 13460  MIMOZA Kurora lulesh Fonde te pamjaftueshme 0.53 
65 30.11.09 A385-e 13780  BLED Derivate Fonde te pamjaftueshme 0.44 
66 30.11.09 A384-e 13780  BLED Derivate Fonde te pamjaftueshme 0.35 
67 31.12.09 A423-e 13780  BLED Derivate Fonde te pamjaftueshme 0.48 
68 10.12.09 11/O9 13330  PTK Sherbimet postare Fonde te pamjaftueshme 0.19 
69 12.10.09 9/O9 13330  PTK Sherbimet postare Fonde te pamjaftueshme 0.17 
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                2009 
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Data e 
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70 10.11.09 10/O9 13330  PTK Sherbimet postare Fonde te pamjaftueshme 0.23 
71 05.10.09 G.FA 14020  ELEKTROSHOP Mirembajtje e ndertesave Fonde te pamjaftueshme 0.80 
72 09.07.09 G.FA 14020  NASA Mirembajtje e ndertesave Fonde te pamjaftueshme 0.15 
73 23.11.09 G.FA 14010  GOLF X Mirembajtje e veturave Fonde te pamjaftueshme 1.26 
74 01.11.09 G.FA 14310  BIMI ZH Reprezentacion Fonde te pamjaftueshme 0.16 
75 17.12.09 G.FA 14310  SCORPION Reprezentacion Fonde te pamjaftueshme 0.24 
76 08.09.09 G.FA 14210  INTERPRES Publikime Fonde te pamjaftueshme 0.37 
77 17.09.09 G.FA 14210  KOHA Publikime Fonde te pamjaftueshme 0.69 
78 31.07.09 G.FA 14210  LAJMI Publikime Fonde te pamjaftueshme 0.60 
79 31.10.09 G.FA 14210  ZERI Publikime Fonde te pamjaftueshme 0.35 
80 11.12.09 O1/7 13460  PANTHER Shepnzimet e sigurimit fizik Fonde te pamjaftueshme 2.36 
81 31.12.09 G.FA 13230  QABRATI Shepenzimet per mbeturina Fonde te pamjaftueshme 0.36 
82 31.12.09 G.FA 13210  KEK Rryme elektrike Fonde te pamjaftueshme 2.33 
83 31.12.09 G.FA 13210  KEK Ndriqimi publik Fonde te pamjaftueshme 96.24 
84 14.09.09 48/O9 13509  GENCI Furnizime te zyres Fonde te pamjaftueshme 0.22 
85 31.12.09 23/09 31300  MULAJ Sistemi i kanalizmit Fonde te pamjaftueshme 8.13 
86 31.12.09 21/09 31300  MULAJ Sistemi i kanalizmit Fonde te pamjaftueshme 33.81 
87 31.12.09 22/09 31300  MULAJ Sistemi i kanalizmit Fonde te pamjaftueshme 3.52 
88 31.12.09 20/09 31300  MULAJ Sistemi i kanalizmit Fonde te pamjaftueshme 3.31 
89 31.12.09 19/09 31300  MULAJ Sistemi i kanalizmit Fonde te pamjaftueshme 20.24 
90 31.12.09 17/09 31300  MULAJ Sistemi i kanalizmit Fonde te pamjaftueshme 9.69 
91 01.10.09 149/1 31130  MONTKOMERC Material elektrik Fonde te pamjaftueshme 20.25 
92 28.12.09 009/09 31200  ART-KONST. Mirembajtja e rrugeve Fonde te pamjaftueshme 119.23 
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93 28.12.09 010/09 31200  ART-KONST. Mirembajtja e rrugeve Fonde te pamjaftueshme 46.74 
94 28.12.09 011/09 31200  ART-KONST. Mirembajtja e rrugeve Fonde te pamjaftueshme 34.13 
95 28.12.09 012/09 31200  ART-KONST. Mirembajtja e rrugeve Fonde te pamjaftueshme 49.65 
96 28.12.09 013/09 31200  ART-KONST. Mirembajtja e rrugeve Fonde te pamjaftueshme 139.14 
97 28.12.09 014/09 31200  ART-KONST. Mirembajtja e rrugeve Fonde te pamjaftueshme 50.80 
98 28.12.09 015/09 31200  ART-KONST. Mirembajtja e rrugeve Fonde te pamjaftueshme 76.14 
99 31.12.09 G.FA 31130  PL VEMOR Sinjalizimi i rrugeve Fonde te pamjaftueshme 19.77 

100 31.12.09 G.FA 31130  PL VEMOR Sinjalizimi i rrugeve Fonde te pamjaftueshme 20.89 
101 31.12.09 G.FA 31130  PL VEMOR Sinjalizimi i rrugeve Fonde te pamjaftueshme 39.77 
102 30.11.09 102/11/9 31130  QABRATI Mirembajtaj e siperfaqeve te gjlberta Fonde te pamjaftueshme 4.46 
103 30.11.09 102/11/9 31200  QABRATI  Miremajtja dimerore e rrugeve Fonde te pamjaftueshme 11.21 
104 31.12.09 24/09 31300  MULAJ Sistemi i kanalizmit Fonde te pamjaftueshme 18.60 
105 31.12.09 25/09 31300  MULAJ Sistemi i kanalizmit Fonde te pamjaftueshme 39.60 
106 31.12.09 26/09 31300  MULAJ Sistemi i kanalizmit Fonde te pamjaftueshme 31.94 
107 31.12.09 27/09 31300  MULAJ Sistemi i kanalizmit Fonde te pamjaftueshme 14.29 
108 31.12.09 29/09 31300  MULAJ Sistemi i kanalizmit Fonde te pamjaftueshme 62.13 
109 31.12.09 30/09 31300  MULAJ Sistemi i kanalizmit Fonde te pamjaftueshme 135.92 
110 31.12.09 31/09 31300  MULAJ Sistemi i kanalizmit Fonde te pamjaftueshme 22.48 
111 31.12.09 32/09 31300  MULAJ Sistemi i kanalizmit Fonde te pamjaftueshme 111.92 
112 31.12.09 28/09 31300  MULAJ Sistemi i kanalizmit Fonde te pamjaftueshme 61.74 
113 30.09.09 G.FA 31200  QABRATI Miremajtj verore e rrugeve Fonde te pamjaftueshme 33.64 
114 12.10.09 21/09 31130  ENING Projetki i trafikur urban Fonde te pamjaftueshme 2.85 
115 30.09.09 102/09/9 31130  QABRATI Mirembajtaj e siperfaqeve te gjlberta Fonde te pamjaftueshme 3.91 
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116 31.08.09 102/08/9 31200  QABRATI Summer Miremajtje e rrugeve Fonde te pamjaftueshme 9.62 
117 04.09.09 130 31130  MONTKOMERC Ndriqimi publik Fonde te pamjaftueshme 1.88 
118 01.06.09 008/09 31200  ART-KONST. Mirembajtja e rrugeve Fonde te pamjaftueshme 127.14 
119 01.10.09 G.FA 31200  TINI Riparimi i rrugeve me zhavor Fonde te pamjaftueshme 18.28 
120 01.10.09 G.FA 31200  TINI Riparimi i rrugeve me zhavor Fonde te pamjaftueshme 14.44 
121 01.10.09 G.FA 31200  TINI Riparimi i rrugeve me zhavor Fonde te pamjaftueshme 14.06 
122 01.10.09 G.FA 31200  TINI Riparimi i rrugeve me zhavor Fonde te pamjaftueshme 9.49 
123 01.10.09 G.FA 31200  TINI Riparimi i rrugeve me zhavor Fonde te pamjaftueshme 13.14 
124 01.10.09 O8/09 31200  TINI Riparimi i rrugeve me zhavor Fonde te pamjaftueshme 21.68 
125 23.04.09 O2/09 31200  TINI Riparimi i rrugeve me zhavor Fonde te pamjaftueshme 24.53 
126 26.11.09 33/09 31200  TINI Riparimi i rrugeve me zhavor Fonde te pamjaftueshme 18.80 
127 26.11.09 G.FA 31200  TINI Riparimi i rrugeve me zhavor Fonde te pamjaftueshme 9.66 
128 26.11.09 G.FA 31200  TINI Riparimi i rrugeve me zhavor Fonde te pamjaftueshme 26.25 
129 26.11.09 G.FA 31200  TINI Riparimi i rrugeve me zhavor Fonde te pamjaftueshme 15.27 
130 26.11.09 G.FA 31200  TINI Riparimi i rrugeve me zhavor Fonde te pamjaftueshme 15.14 
131 26.11.09 25/09 31200  TINI Riparimi i rrugeve me zhavor Fonde te pamjaftueshme 13.76 
132 28.12.09 G.FA 31200  TINI Riparimi i rrugeve me zhavor Fonde te pamjaftueshme 9.11 
133 28.12.09 44/09 31200  TINI Riparimi i rrugeve me zhavor Fonde te pamjaftueshme 7.72 
134 28.12.09 G.FA 31200  TINI Riparimi i rrugeve me zhavor Fonde te pamjaftueshme 10.51 
135 28.12.09 G.FA 31200  TINI Riparimi i rrugeve me zhavor Fonde te pamjaftueshme 7.97 
136 28.12.09 52/09 31200  TINI Riparimi i rrugeve me zhavor Fonde te pamjaftueshme 136.42 
137 28.12.09 47/09 31200  TINI Riparimi i rrugeve me zhavor Fonde te pamjaftueshme 10.21 
138 31.12.09 2043 14030  PARKU Drunje dekorativ Fonde te pamjaftueshme 2.32 
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Neni 13.  
25. Pasqyra e faturave (obligimeve) të papaguara  

                2009 

Nr. 
Data e 
faturës Nr. I faturës 

Kodi 
ekonomik 

Afati i 
pagese Furnizuesi Përshkrimi Arsyeja e mospagesës  EUR  

139 12.02.09 G.FA 31130  MONTKOMERC Ndriqimi publik Fonde te pamjaftueshme 11.16 
140 12.11.09 G.FA 31130  MONTKOMERC Ndriqimi publik Fonde te pamjaftueshme 10.71 
141 12.11.09 G.FA 31130  MONTKOMERC Ndriqimi publik Fonde te pamjaftueshme 12.87 
142 04.09.09 G.FA 31130  MONTKOMERC Ndriqimi publik Fonde te pamjaftueshme 7.96 
143 12.11.09 G.FA 31130  MONTKOMERC Ndriqimi publik Fonde te pamjaftueshme 8.54 
144 13.10.09 156 31130  MONTKOMERC Ndriqimi publik Fonde te pamjaftueshme 17.34 
145 28.12.09 42/09 31200  TINI Riparimi i rrugeve me zhavor Fonde te pamjaftueshme 52.39 

146 31.10.09 102/10/9 31130  QABRATI 
Mirembajtaj e siperfaqeve te 
gjlberta Fonde te pamjaftueshme 3.99 

147 31.10.09 102/10/09 31200  QABRATI Miremajtja verore e rrugeve Fonde te pamjaftueshme 6.94 
148 09.02.09 129321 13460  GOLF X Transportimi i automjetev Fonde te pamjaftueshme 0.48 
149 3/6/09 A219-e 13780  Bledi Derivate Fonde te pamjaftueshme 0.00 
150 31/7/09 A253-e 13780  Bledi Derivate Fonde te pamjaftueshme 0.00 
151 31/8/09 A284-e 13780  Bledi Derivate Fonde te pamjaftueshme 0.00 
152 30/9/09 A318-e 13780  Bledi Derivate Fonde te pamjaftueshme 0.00 
153 31/10/09 A356-e 13780  Bledi Derivate Fonde te pamjaftueshme 0.00 
154 31/12/09 A428-e 13780  Bledi Derivate Fonde te pamjaftueshme 0.00 
155 28/12/09 190/09 13610  Erpoprnt Furnizime te zyres Fonde te pamjaftueshme 0.00 
156 29/9/09 139/09 13610  Erpoprnt Furnizime te zyres Fonde te pamjaftueshme 0.00 
157 30/7/09 105/09 13610  Erpoprnt Furnizime te zyres Fonde te pamjaftueshme 0.00 
158 9/7/09 100/09 13610  Erpoprnt Furnizime te zyres Fonde te pamjaftueshme 0.00 
159 26/10/09 151/09 13610  Erpoprnt Furnizime te zyres Fonde te pamjaftueshme 0.00 
160 12/11/09 129 13610  Kibernetika Furnizime te zyres Fonde te pamjaftueshme 0.00 
161 12/8/09 80 13610  Kibernetika Furnizime te zyres Fonde te pamjaftueshme 0.00 
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Neni 13.  
25. Pasqyra e faturave (obligimeve) të papaguara 

                2009 

Nr. 
Data e 
faturës Nr. I faturës 

Kodi 
ekonomik 

Afati i 
pagese Furnizuesi Përshkrimi Arsyeja e mospagesës  EUR  

162 29/9/09 90 13610  Kibernetika Furnizime te zyres Fonde te pamjaftueshme 0.00 
163 31/12/09 GFA 14210  Zëri Publikime Fonde te pamjaftueshme 0.00 
164 31/12/09 GFA 14210  Interpres Publikime Fonde te pamjaftueshme 0.00 
165 10/4/09    PTK Shperndarja e faturave Fonde te pamjaftueshme 0.01 
166 20.11.09 7624/09 14210 31.12.09 lajmi Publikime Fonde te pamjaftueshme 0.00 
167 28.12.09 193/09 13610 31.12.09 erpoprint Furnizime te zyres Fonde te pamjaftueshme 0.00 
168 31.12.09 A/418-e 13780 31.12.09 bledi Derivate per automjete Fonde te pamjaftueshme 0.00 
169 31.12.09 219/09 13240 31.12.09 ng.qytetit Nxemja qendrore Fonde te pamjaftueshme 0.00 
170 31.12.09 296194 13220 31.12.09 hidrosistemi Ujesjellesi Fonde te pamjaftueshme 0.00 
171 31.12.09 12/2009/R 13210 31.12.09 kek Rryme elektrike Fonde te pamjaftueshme 0.00 
172 31.12.09 A/434-e 13780  BLED Derivate Fonde te pamjaftueshme 0.00 
173 30.11.09 A/398-e 13780  BLED Derivate Fonde te pamjaftueshme 0.00 
174 30.11.09 A/362-e 13780  BLED Derivate Fonde te pamjaftueshme 0.00 
175 20.11.09 A/911-e 14010  LISI-M Pjse nderrimi per automjete Fonde te pamjaftueshme 0.00 
176 19.11.09 G.FA 14020  NETËORK Mirembajtje e ndertesave Fonde te pamjaftueshme 0.00 
177 07.12.09 G.FA 13210  KEK Rryme elektrike Fonde te pamjaftueshme 0.00 
178 12,05,2009 42 13610 31.12.2009 Kibernitika Furnizime te zyres Fonde te pamjaftueshme 0.17 
179 12,05,2009 45 13610 31.12.2009 Kibernetika Furnizime te zyres Fonde te pamjaftueshme 0.14 
180 12,05,2009 46 13610 31.12.2009 Kibernetika Furnizime te zyres Fonde te pamjaftueshme 0.25 
181 22,06,2009 65 13610 31.12.2009 Kibernetika Furnizime te zyres Fonde te pamjaftueshme 0.16 
182 21,08,2009 82 13610 31.12.2009 Kibernetika Furnizime te zyres Fonde te pamjaftueshme 0.24 
183 01,10,2009 94 13610 31.12.2009 Kibernetika Furnizime te zyres Fonde te pamjaftueshme 0.13 
184 31,05,2009 a-177-e 13780 31.12.2009 Bled Derivate Fonde te pamjaftueshme 0.74 
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Neni 13.  
25. Pasqyra e faturave (obligimeve) të papaguara  

                2009 

Nr. 
Data e 
faturës Nr. I faturës 

Kodi 
ekonomik 

Afati i 
pagese Furnizuesi Përshkrimi Arsyeja e mospagesës  EUR  

185 30,06,2009              a-213-e 13780 31.12.2009 Bled Derivate Fonde te pamjaftueshme 0.47 
186 30,06,2009              a-214-e 13780 31.12.2009 Bled Derivate Fonde te pamjaftueshme 0.77 
187 31,08,2009              a-279-e 13780 31.12.2009 Bled Derivate Fonde te pamjaftueshme 0.76 
188 30,09,2009              a-313-e 13780 31.12.2009 Bled Derivate Fonde te pamjaftueshme 0.91 
189 31,10,2009              a-351-e 13780 31.12.2009 Bled Derivate Fonde te pamjaftueshme 0.33 
190 31,10,2009              a-350-e 13780 31.12.2009 Bled Derivate Fonde te pamjaftueshme 0.81 
191 30,11,2009              a-386-e 13780 31.12.2009 Bled Derivate Fonde te pamjaftueshme 0.36 
192 31,11,2009              a-387-e 13780 31.12.2009 Bled Derivate Fonde te pamjaftueshme 0.11 
193 31,12,2009             A-424-e 13780 31.12.2009 Bled Derivate Fonde te pamjaftueshme 0.16 
194 28,11,2008         184-11-08 14220 31.12.2009 Koha grup  Fonde te pamjaftueshme 0.20 
195 31,03,2009          008-2009 14220 31.12.2009 Media print Publikime per tender Fonde te pamjaftueshme 0.26 
196 26,11,20097 2754 14310 31.12.2009 KomaniI-J Pije dhe ushqim Fonde te pamjaftueshme 0.27 
197 13,06,2009 17237 13610 31.12.2009 Reks Furnizime te zyres Fonde te pamjaftueshme 0.21 
198 13,06,09 22147 14310 31.12.2009 Shkelqimi Pije dhe ushqim Fonde te pamjaftueshme 1.05 
199 10,06,2009           015-2009 14310 31.12.2009 Rroma Pije dhe ushqim Fonde te pamjaftueshme 3.18 
200 04,06,2009                09-09 13130 31.12.2009 Armendi Tous Transporti i studenteve Fonde te pamjaftueshme 0.28 
201 15,04-2009                08-09 13130 31.12.2009 Armendi tousi Transporti i studenteve Fonde te pamjaftueshme 0.25 
202 06,06,209                10-09 13130 31.12.2009 Armendi Tous Transporti i studenteve Fonde te pamjaftueshme 0.28 
203 10,06,2009 11.09 13130 31.12.2009 Armendi tous Transporti i studenteve Fonde te pamjaftueshme 0.28 
204 11,06,2009                 12-09 13130 31.12.2009 Armendi Tous Transporti i studenteve Fonde te pamjaftueshme 0.28 
205 09,03,2009                26-a 14310 31.12.2009 Ylli Pashtrik Shepnzimet e akomodimit Fonde te pamjaftueshme 0.20 
206 26.102009 129 14310 31.12.2009 Ylli Pashtrik Pije dhe ushqim Fonde te pamjaftueshme 1.88 
207 26,10,2009 129 14310 31.12.2009 Ylli Pashtrik Pije dhe ushqim Fonde te pamjaftueshme 2.61 
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208 26,11,2009 148 14310 31.12.2009 Ylli Pashtrik Pije dhe ushqim Fonde te pamjaftueshme 1.02 
209 30,11,2009 149 14310 31.12.2009 Ylli Pashtrik Pije dhe ushqim Fonde te pamjaftueshme 3.19 
210 30,11,2009 157 14310 31.12.2009 Ylli Pashtrik Pije dhe ushqim Fonde te pamjaftueshme 3.41 
211 14,12,2009 158 14310 31.12.2009 Ylli Pashtrik Pije dhe ushqim Fonde te pamjaftueshme 0.44 
212 22,05,2009        68-2009 13610 31.12.2009 Er po Print Furnizime te zyres Fonde te pamjaftueshme 1.70 
213 12,05,2009        62-2009 13610 31.12.2009 Er po Print Furnizime te zyres Fonde te pamjaftueshme 2.42 
214 06,07,2009         98-2009 13610 31.12.2009 Er po Print Furnizime te zyres Fonde te pamjaftueshme 2.34 
215 14,09,2009           125-09 13610 31.12.2009 Er po Print Furnizime te zyres Fonde te pamjaftueshme 0.57 
216 20,10,2009          149-09 13610 31.12.2009 Er po Print Furnizime te zyres Fonde te pamjaftueshme 2.14 
217 04,11,2009           161-09 13610 31.12.2009 Ep po Print Furnizime te zyres Fonde te pamjaftueshme 3.15 
218 12,11,2009           166-09 13610 31.12.2009 Er po Print Furnizime te zyres Fonde te pamjaftueshme 0.75 
219 03,12,2009           178-09 13610 31.12.2009 Er po Print Furnizime te zyres Fonde te pamjaftueshme 1.40 
220 07,12,2009           179-09 13610 31.12.2009 Er po Print Furnizime te zyres Fonde te pamjaftueshme 0.80 
221 03,11,2009           158-09 13610 31.12.2009 Ep po Print Furnizime te zyres Fonde te pamjaftueshme 0.65 
222 28,12,2009       195-09 13610 31.12.2009 Er po Print Furnizime te zyres Fonde te pamjaftueshme 3.52 
223 07,08,2009        a-236-e 14310 31.12.2009 Marigona Reprezentacion Fonde te pamjaftueshme 1.88 
224 03.12.09 o774/o775 13640 31.12.2009 Dujaka Lux Sanitary material Fonde te pamjaftueshme 0.60 
225 30.12.08 A-389-e 13780 31.12.2009 Bled Derivate Fonde te pamjaftueshme 0.57 

226 30.11.09 28 13130 31.12.2009 Qlirimi 
Transporti i studenteve (B I 
Bokes) Fonde te pamjaftueshme 0.72 

227 24.12.09 30 13130 31.12.2009 Qlirimi 
Transporti i studenteve (B I 
Bokes) Fonde te pamjaftueshme 0.64 

228 30.11.09 29 13130 31.12.2009 Qlirimi Tran.Nec Korenice Fonde te pamjaftueshme 0.55 
229 24.12.09 31 13130 31.12.2009 Qlirimi Tran.Nec Korenice Fonde te pamjaftueshme 0.49 
230 30.11.09 27 13130 31.12.2009 Qlirimi Trans. (deve - Guska) Fonde te pamjaftueshme 1.90 
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Data e 
faturës Nr. I faturës 

Kodi 
ekonomik 

Afati i 
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231 24.12.09 32 13130 31.12.2009 Qlirimi Trans. (deve - Guska) Fonde te pamjaftueshme 1.70 

232 30.11.09 6 13130 31.12.2009 Argjenti Tourse 
Transporti i studenteve. (Prush - 
Brekoc) Fonde te pamjaftueshme 0.66 

233 24.12.09 8 13130 31.12.2009 Argjenti Tourse 
Transporti i studenteve. (Prush - 
Brekoc) Fonde te pamjaftueshme 0.59 

234 30.11.09 5 13130 31.12.2009 Argjenti Tourse 
Transporti i studenteve. (Ramoc 
Korenice) Fonde te pamjaftueshme 1.10 

235 24.12.09 o7 13130 31.12.2009 Argjenti Tourse 
Transporti i studenteve. (Ramoc 
Korenice) Fonde te pamjaftueshme 0.99 

236 10.12.09 o33246 13130 31.12.2009 Meti Comerc 
Transporti i studenteve. (gergoc - 
Zhabel) Fonde te pamjaftueshme 0.88 

237 24.12.09 1 13130 31.12.2009 Meti Comerc 
Transporti i studenteve. (gergoc - 
Zhabel) Fonde te pamjaftueshme 0.79 

238 10.12.09 o33247 13130 31.12.2009 Meti Comerc 
Transporti i studenteve. (Thaq - 
Morine) Fonde te pamjaftueshme 1.68 

239 31.12.09 2 13130 31.12.2009 Meti Comerc Transporti i studenteve. (Thaq ) Fonde te pamjaftueshme 1.50 
240 30.11.09 3 13130 31.12.2009 Art Taxi Transporti i studenteve Fonde te pamjaftueshme 1.41 
241 23.12.09 4 13130 31.12.2009 Art Taxi Transporti i studenteve Fonde te pamjaftueshme 1.26 
242 31.12.09 A-426-e 13780 31.12.2009 Bled Derivate Fonde te pamjaftueshme 2.94 
243 gr.faturash gr.faturash 14220 31.12.2009 Zeri Publikime Fonde te pamjaftueshme 0.93 
244 gr.faturash gr.faturash 14220 31.12.2009 Koha Publikime Fonde te pamjaftueshme 1.07 
245 gr.faturash gr.faturash 14220 31.12.2009 Lajmi Publikime Fonde te pamjaftueshme 0.84 
246 gr.faturash gr.faturash 14220 31.12.2009 Kosova Sot Publikime Fonde te pamjaftueshme 0.55 
247 29.12.09 gr.faturash 13460 31.12.2009 Truly Nolen Dezinfktimi i shkollave  Fonde te pamjaftueshme 13.01 
248 31.12.09 Grup.fatur 13640 31.12.2009 Ngrohtorja  Nxemja qendrore Fonde te pamjaftueshme 33.89 

       Total 2,209 
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Neni 14. 

26. Huat dhe Avancat e pa arsyetuara  

  

   2009
Data e 
lëshimit CPO No. Qëllimi EUR ’000

   

Totali  
 
 
Neni 15. 

27. Përmbledhja e Aseteve jo-financiare në posedim të organizatës buxhetore   

    2009   2008 2007 

Natyra e aseteve Kategoria € '000   € '000 € '000

Asetet kapitale Ndërtesa te pabanuara -  - - 
 Automjetet transportuese -  - - 
 Gjenerator -  - - 
 Pasuri tjera kapitale -  - - 
      
Asetet jo kapitale Komjuterst -  - - 
 Pajisje mjekësore -  - - 
 Pajisje tjera -  - - 

Total   -  - - 
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28. Përmbledhja e të hyrave vetanake të bartura  

 2009  2008  2007 

 € '000  € '000   € '000 

Te hyrat vetanake te bartura nga viti i kaluar  820  622  652 
Te hyrat vetanake te arkëtuara ne vitin aktual – sipas shënimit 12  2,316  2,727  1,420 
 Totali i fondeve ne dispozicion për vitin aktual 3,136  3,349  2,072 
 Shumat e shpërndara ne këtë vit  2,843  2,529  1,450 
Pagat dhe mëditjet 94  17  21 
Mallrat she shërbimet  265  501  331 
Shërbimet komunale -  24  51 
Subvencionet dhe transferet  325  357  225 
Shpenzimet kapitale 2,159  1,630  822 
Te tjera -  -  -

Shuma e bartur   294  820  622 
 
 
Neni 16. 

29. Detyrimet kontingjente  

 

    2009 2008 2007
Natyra e detyrimeve 
kontingjente  

Arsyeja e 
detyrimeve  EUR ’000 EUR ’000 EUR ’000

     

-  -  - - -

-  -  - - -

-  -  - - -

Totali  -  - - -
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Neni 17  

Harmonizimi i Ndarjeve fillestare dhe finale të buxhetit 

  
Përshtatjet e Autorizuara nga Ligji mbi Menaxhimin e Financave 

Publike dhe Përgjegjësitë (‘LMFPP’)     

 

Ndarja 
Fillestare 

Buxhetore (ligji i 
buxhetit)

Ndryshimet sipas 
Nen29 Ligji 03/L-

048

Ndryshimet sipas 
Sec.30 Ligji 03/L-

048

Ndryshimet sipas 
Sec.31 ligji 03/L-

048
Ndryshime
t ne THV  

Ndarjet 
finale 

te buxhetit 
SIMFK  

Ndryshimet e 
buxhetit 
fillestar 

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

   
Hyrjet         
Granti i përgjithshëm - - - - -  -  0.0% 
Te hyrat vetaneke 1,622  895 - 821  3,338  105.8% 
Grantet dhe ndihmat 10,805 - - 60 -  10,865  0.6% 
Fondi i privatizimit - - - - -  -  0.0% 
Pranimet kapitale - - - - -  -  0.0% 
Te tjera(donacionet)    407 -  407  0.0% 
  12,427 - 895 467 821  14,610  17.6% 
Daljet          
Daljet 6,728 - 70 40 -  6,839  1.6% 
Pagat dhe mëditjet 1,351 - 31 15 134  1,531  13.3% 
Mallrat dhe shërbimet 519 - - 4 -  523  0.8% 
Shërbimet publike 200 - 150 - -  350  75.0% 
Transferet dhe subvencionet 3,629 - 644 - 687  4,960  36.7% 
Shpenzimet Kapitale - - - - -  -  - 
Fondi I privatizimit - - - 0 -  -  0.0% 

Tjera   407 -  407  0.0% 

Totali 12,427 - 895 466 821  14,610  17.6% 



Komuna e Gjakovës 
 

Neni 12 deri17. Shënimet e pasqyrave financiare  
31 Dhjetor 2009 
(Shumat janë ne mijëra EUR, përveç nëse thuhet ndryshe) 

  

 

48 

  31.     Raporti i ekzekutimit te buxhetit 

    
Buxheti fillestar 

Ligji Nr 03/L-105 
Buxheti përfundimtar 

SIMFK 
Pagesat Ndryshimet 

ne % 
Ndryshimet 

ne % 
Përshkrimi Shënimi      
A   b c d e=d/b f=d/c 
Total pagesat 1+2+3+4 1+2+3+4 1+2+3+4 1+2+3+4     
    12,427 14,610 14,018 1.128 0.959 
Pagesat nga granti i përgjithshëm 1 10,805 10,865 10,819 1.001 0.996 
Rrogat dhe Pagat   6,704 6,745 6,708 0.621 0.995 
Mallrat dhe Shërbimet   1,211 1,226 1,222 1.009 0.997 
Shpenzimet Komunale   519 523 522 1.006 0.998 
Subvencione dhe Transferet   - - - -   
Investimet Kapitale   2,371 2,371 2,367 0.998 0.998 
Pagesat nga te hyrat vetanake 2009 2 1,622 2,517 2,080 1.282 0.826 
Rrogat dhe Pagat   24 94 94 0.058 1.000 
Mallrat dhe Shërbimet   140 171 131 0.936 0.766 
Shpenzimet Komunale   - - - -   
Subvencione dhe Transferet   200 350 325 1.625 0.929 
Investimet Kapitale   1,258 1,902 1,530 1.216 0.804 

Pagesata nga te hyrat vetanake te bartura nga viti 2008 3 - 821 763  0.929 
Rrogat dhe Pagat   - - - -   
Mallrat dhe Shërbimet   - 134 134 - 1.000 
Shpenzimet Komunale   - - - -   
Subvencione dhe Transferet   - - - -   
Investimet Kapitale   - 687 629   0.916 
Pagesat nga grantet 4 - 407 356 - 0.875 
Rrogat dhe Pagat   - - - -   
Mallrat dhe Shërbimet   - 4 1 - 0.250 
Shpenzimet Komunale   - - - -   
Subvencione dhe Transferet   - - - -   
Investimet Kapitale   - 403 355 - 0.881 
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32.  Raporti i pagesave sipas programeve 
   Zyra e 

kryetari
t 

Admin
istrata 

Inspe
ksioni 

Buxhet 
/financa 

Shërbimet 
publike 

Zyra për 
komunitete 

Bujqë
sia 

Katastri 
dhe 

gjeodezia 

Urban
izmi 

Shënde
tësia 

Arsimi 
Total 

pagesat 
Përshkrimi Shënimi 
A   b  c d e f g h i j k l m=b+c+d.. 

Total pagesat 1+2+3+4 505 453 122 3,967 856 31 174 97 90 1,485 6,238 14,018 
Pagesat nga granti i përgjithshëm 1 180 453 122 2,067 324 31 30 97 67 1,368 6,080 10,819 
Rrogat dhe Pagat  149 149 72 115 168 11 15 54 40 1,002 4,933 6,708 
Mallrat dhe Shërbimet  31 182 50 41 139 20 15 33 20 200 491 1,222 
Shpenzimet Komunale  - 122 - - 17 - - 10 7 54 312 522 
Subvencione dhe Transferet  - - - - - - - - - - - - 
Investimet Kapitale  - - - 1,911 - - - - - 112 344 2,367 
Pagesat nga te hyrat vetanake 2009 2 325 - - 942 421 - 144 - 23 113 112 2,080 
Rrogat dhe Pagat  - - - - - - - - - 94 - 94 
Mallrat dhe Shërbimet  - - - - - - - - - 19 112 131 
Shpenzimet Komunale  - - - - - - - - - - - - 
Subvencione dhe Transferet  325 - - - - - - - - - - 325 
Investimet Kapitale  - - - 942 421 - 144 - 23 - - 1,530 

Pagesata nga te hyrat vetanake te 
bartura nga viti 2008 3 - - - 644 70 - - - - 4 45 763 
Rrogat dhe Pagat  - - - - - - - - - - - - 
Mallrat dhe Shërbimet  - - - 15 70 - - - - 4 45 134 
Shpenzimet Komunale  - - - - - - - - - - - - 
Subvencione dhe Transferet  - - - - - - - - - - - - 
Investimet Kapitale  - - - 629 - - - - - - - 629 
Pagesat nga grantet 4 - - - 314 41     -     1 356 
Rrogat dhe Pagat  - - - - - - - - - - - - 
Mallrat dhe Shërbimet  - - - - - - - - - - 1 1 
Shpenzimet Komunale  - - - - - - - - - - - - 
Subvencione dhe Transferet  - - - - - - - - - - - - 
Investimet Kapitale   - - - 314 41 - - - - - - 355 
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33. Report of Receipts under Programs 
 

Përshkrimi 
Kodi 

ekonomik 
 

Administrata 
Financa 

Inspeks
ioni  

Shërbimet 
publike  

 Bujqësia Katastri  Urbanizmi 
 Shërbimet 
gjyqësore 

 
Shëndetësia 

 Arsimi 
 Total 

pranimet 

A  b C d e F h i j k M n=b+c+d+e+.. 

Total pranimet   405 858 50 31 18 137 652 3 50 112 2,035 
Tatimi ne prone 40110 - 588 - - - - - - - - 588 
Regjistrimi i veturave 50001 - 132 - - - - - - - - 132 
Taksa për leje te vozitjes 50005 - - - 3 - - - - - - 3 
Taksa për parkingjet publike 50008 - - - 1 - - - - - - 1 
Taksa nga lejet e ndërtimit 50009 - - - - - - 584 - - - 584 
Taksa për regjistrimin e trashëgimisë 50011 - - - - - - 44 - - - 44 
Ridestinimi i pronës 50012 - - - - 18 - - - - - 18 
Certifikatat e lindjes 50013 49 - - - - - - - - - 49 
Certifikatat martesore 50014 22 - - - - - - - - - 22 
Certifikatat tjera 50016 18 - - - - - - - - - 18 
Fotokopjimi i dokumenteve 50018 17 - - - - - - - - - 17 
Fletëkërkese për dokumente. 50019 7 - - - - - - - - - 7 
Taksa për pjesëmarrje ne tender 50020 11 - - - - - - - - - 11 
Te hyrat nga demolomi 50103 - - - 2 - - - - - - 2 
Taksa për regjistrimin e bizneseve 50204 - 99 - - - - - - - - 99 
Taks ane pije alkoolike 50211 - - 4 - - - - - - - 4 
Lejet e punës për hotele.restorante 50221 - 9 - - - - - - - - 9 
Lejet tjera biznesore 50290 - 4 - - - - - - - - 4 
Qiraja pe pronën publike 50405 - - - - - - 17 - - - 17 
Qiraja nga tregjet e hapura ne pronën publike 50406 - - - 25 - - - - - - 25 
Qiraja për ndërtesat publike 50408 - 26 - - - - 7 - - - 33 
Participimet arsim/shëndetësi 50409 - - - - - - - - 50 112 162 
Te hyrat nga inspeksioni i urbanizmit 50503 - - - - - - - 3 - - 3 
Katastri dhe gjeodezia 50504 - - - - - 137 - - - - 137 
Inspeksioni sanitar 50505 - - 28 - - - - - - - 28 
Inspeksioni sanitar dhe higjenik 50507 - - 18 - - - - - - - 18 
Gjobat ne trafik  121 - - - - - - - - - 121 
Te hyrat nga gjykatat per kundërvajtjet ne trafik  160 - - - - - - - - - 160 
Agjencioni i pyjeve  - - - -  - - - - -  
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34.  Pagesat nga Fondi i Konsoliduar i Kosovës (‘FKK) dhe Te Hyrave Vetjave (THV) 

 
  Klasifikimi ekonomik 

       

Rrogat 
dhe 

Mëditjet

Mallrat 
dhe 

Shërbimet
Shpenzimet 
Komunale

Subvencionet 
& Transferet 

Shpenzimet 
Kapitale Totali 

K
la

si
fi

k
im

i f
u

n
k

si
on

al
 

       
Mbrojtja Sociale 42 - - - - 42 
Shërbimet e Përgjithshme 
Publike 478 370 126 325 - 1,299 
Mbrojtja - - - - - -
Rendi dhe Siguria Publike - - - - - -
Çështjet /mardhënjet 
Ekonomike 202 228 17 - 4,047 4,494 
Mbrojtja e Mjedisit - - - - - -
Çështjet e Banimit dhe 
Komunitetit 94 53 17 - 23 187 
Shëndetësia 1,048 188 50 - 112 1,398 
Rekreacioni,kultura dhe 
Religjioni 52 89 52 - 70 263 
Arsimi 4,886 559 260 - 274 5,979 

TOTALI 6,802 1,487 522 325 4,526 13,662 

 
 
 
35.  Pagesat nga Granted e Percaktuara   

 
  Klasifikimi ekonomik 

       

Rrogat 
dhe 

Mëditjet

Mallrat 
dhe 

Shërbimet
Shpenzimet 
Komunale

Subvencionet 
& Transferet 

Shpenzimet 
Kapitale Totali 

K
la

si
fi

k
im

i f
u

n
k

si
on

al
 

       
Mbrojtja Sociale - - - - - -
Shërbimet e Përgjithshme 
Publike - - - - - -
Mbrojtja - - - - - -
Rendi dhe Siguria Publike - - - - - -
Çështjet /mardhënjet 
Ekonomike - - - - 355 355 
Mbrojtja e Mjedisit - - - - - -
Çështjet e Banimit dhe 
Komunitetit - - - - - -
Shëndetësia - - - - - -
Rekreacioni,kultura dhe 
Religjioni - - - - - -
Arsimi - 1 - - - 1 

TOTALI - 1 - - 355 356 
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