










Informatë e Kryetarit mbi Planin e Punës së Ekzekutivit për vitin 2022 Zyra e Kryetarit Kryetari/Kryesuesi KPF/KK
Informatë e kryetarit mbi gjendjen ekonomiko-financiare te Komunes Kryetari
Informatë mbi planifikimin e Prokurimit për vitin 2022 Kryetari Kryetari/Kryesuesi KPF KK
Shqyrtimi i progresit te adresimit te rekomandimeve te auditorit te pergjithshem sipas planit te veprimit Drejtoria për Buxhet dhe Financa Kryetari/Kryesuesi KPF/KK
Shqyrtimi i propozim vendimeve dhe kërkesave nga ekzekutivi komunal Ekzekutivi Komunal Kryetari/Kryesuesi KPF/KK KK
Raporti i policisë per sigurin ne Qytetin e Pejes Policia
Themelimi i KKSB-së Kryetari Kryetari/Kryesuesi KPF/KK KK
Informate mbi procesin e legalizimit të objekteve Drejtoria e Urbanizmit dhe Mbrojëjes së Mjedisit Kryetari/Kryesuesi KPF/KK
Informate mbi inspektimin e ndertimeve Drejtoria e Inspekcionit Kryetari/Kryesuesi KPF/KK
Raportimi i punes se Kryetarit te Komunes nga viti paraprak Drejtoria e Urbanizmit dhe Mbrojëjes së Mjedisit Kryetari/Kryesuesi KPF/KK
Informate nga realizimi i planit te prokurimit nga viti praraprak Zyra e Prokurimit Kryetari/Kryesuesi KPF/KK
Shqyrtimi I raportit monitorues per zbatimin e qellimeve dhe objektivave nga PZHK, PU dhe PRR per 
vitin paraprak Drejtoria e Urbanizmit dhe Mbrojëjes së Mjedisit Kryetari/Kryesuesi
Informate mbi procesin e kthimit dhe riatdhesimit dhe e planit te Zyres per Komunitete Zyra për Komunitete Kryetari/Kryesuesi KPF/KK
Shqyrtimi i propozim vendimeve dhe kërkesave nga ekzekutivi komunal Ekzekutivi Komunal Kryetari/Kryesuesi KPF KK
Shqyrtimi i Raportit final financiar të Komunës së Pejes për vitin 2022 Drejtoria Për Buxhet dhe Financa Kryetari/Kryesuesi KPF/KK
Informate mbi ndarjen e subvencioneve per vitin paraprak dhe plani për ndarjen e tyre për vitin 2022 Drejtoria për Buxhet dhe Financa Kryetari/Kryesuesi KPF/KK
Shqyrtimi i propozim vendimeve dhe kërkesave nga ekzekutivi komunal Ekzekutivi Komunal Kryetari/Kryesuesi KPF KK
Bartja (rialokimi) i buxhetit të pashpenzuar nga viti i kaluar në vitin aktual Drejtoria për Buxhet dhe Financa Kryetari/Kryesuesi KPF KK
Shqyrtimi i propozim vendimeve dhe kërkesave nga ekzekutivi komunal Ekzekutivi i Komunes Kryetari/Kryesuesi KPF KK
Informate mbi listen e pronave komunale dhe menaxhimin e tyre Drejtoria për Çështje Pronsore Juridike Kryetari/Kryesuesi KPF/KK
Shqyrtimi i informates tre mujore financiare të Komunës së Pejes për periudhën Janar – Mars 2022 Drejtoria për Buxhet dhe Financa Kryetari/Kryesuesi
Vizitë studimore - jasht vendit Kuvendi i Komunës
Informate mbi funksionimin e keshillave lokale Drejtoria e Administrates Kryetari/Kryesuesi KPF/KK
Formimi i grupit punues për hartimin e planit të veprimit për proces transparent të buxhetimit Kuvendi Komunal Kryetari/Kryesuesi KPF KK
Informate mbi Qarkoren e pare buxhetore te MF-se Drejtoria Për Buxhet dhe Financa Kryetari/Kryesuesi KPF/KK
Shqyrtimi i propozim vendimeve dhe kërkesave nga ekzekutivi komunal Ekzekutivi Komunal Kryetari/Kryesuesi KPF/KK
Informate mbi mbrojtjen e mjedisit Drejtoria e Urbanizmit dhe Mbrojëjes së Mjedisit Kryetari/Kryesuesi
Shqyrtimi i raportit (informatës) rreth aktiviteteve të KKSB-së Koord.i KKSB Kryetari/Kryesuesi KPF KK
Shqyrtimi i propozim vendimeve dhe kërkesave nga ekzekutivi komunal Ekzekutivi Komunal Kryetari/Kryesuesi KPF/KK
Rishikimi i Buxhetit te Komunes per vitin 2022 Drej.per Buxhet e Finan. Kryetari/Kryesuesi KPF KK
Informate mbi zhvillimin ekonomik dhe te turizmit Drejtoria për Zhvillim Ekonomik Kryetari/Kryesuesi KPF KK
Miratimi i Korrnizës Afatmesme Buxhetore 2022-2024 Drejtoria për Buxhet dhe Financa Kryetari/Kryesuesi
Shqyrtimi i informates financiare të Komunës së Pejës për periudhën Mars – Qershor 2022 Drejtoria për Buxhet dhe Financa Kryetari/Kryesuesi KPF/KK
Shqyrtimi i Raportit të Auditorit të Përgjithshëm për Komunën e Pejës për vitin 2021 Drejtoria për Buxhet dhe Financa Kryetari/Kryesuesi KPF/KK
Informate mbi Qarkoren e dyte buxhetore te brendshme komunale Drejtoria për Buxhet dhe Financa Kryetari/Kryesuesi KPF/KK
Informate mbi performancen e komunes Koordinatori për performancë Kryetari/Kryesuesi KPF/KK
Shqyrtimi i propozim vendimeve dhe kërkesave nga ekzekutivi komunal Ekzekutivi Komunal Kryetari/Kryesuesi KPF/KK
Themelimi i Grupit punues për hartimin e Planit të Punës së Kuvendit të Komunës për vitin 2023 Kuvendi i Komunës Kryetari/Kryesuesi KPF KK
Informate per perfundimin e vitit shkollor, testit të arrithsmerise dhe testit të matures Drejtoria për Arsimi Kryetari/Kryesuesi KPF KK
Raportimi i punes se Kryetarit te Komunes per gjashte mujorin e pare 2021 Zyra e kryetarit Kryetari/Kryesuesi KPF/KK
                                                                      Pushim

Shqyrtimi dhe miratimi i Buxhetit të Komunës së Pejës për vitin 2023 Grupi punues i Kuvendit të Komunës Kryetari/Kryesuesi KPF KK
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Draft Plani i Punës se Kuvendit te Komunës së Pejës për vitin 2022
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Informatë nga drejtori "KRU Hidrodrini" për gjendjen me furnizim me ujë në Komunën e Pejës Drejtori "KRU Hidro Drini"
Informate mbi fillimin e vitit te ri shkollor Drejtoria për Arsim Kryetari/Kryesuesi KPF KK
Shqyrtimi dhe miratimi i Rregullores për tatimin në pronë Drejtoria për Buxhet dhe Financa Kryetari/Kryesuesi KPF/KK
Shqyrtimi i propozim vendimeve dhe kërkesave nga ekzekutivi komunal Ekzekutivi Komunal Kryetari/Kryesuesi KPF KK

Drejtoria për Buxhet dhe Financa Kryetari/Kryesuesi KPF KK
Shqyrtimi dhe miratimi i Planit të Punës së Kuvendit të Komunës për vitin 2023 Kuvendi Komunal
Informatë nga drejtori I NPL Ambienti për gjendjen e grumbullimit te mbeturinave ne Komunen e Pejës Drejtori i "KRM Ambientit"
Informatë për gjendjen ekonomiko-financiare ne Komunën e Pejës
Shqyrtimi i raportit financiar të Komunës së Pejës për periudhën Korrik – Shtator 2022 Drejtoria për Buxhet dhe Financa Kryetari/Kryesuesi KPF KK
Informate nga drejtoria per te mbjellurat vjeshtore Drejtoria për Bujqësi, Pylltari dhe Hidroekonomi Kryetari/Kryesuesi KPF/KK
Shqyrtimi i propozim vendimeve dhe kërkesave nga ekzekutivi komunal Ekzekutivi Komunal Kryetari/Kryesuesi KPF/KK
Miratimi I Planit Vjetor të punës së Këshillit Komunal për Siguri në Bashkësi (KKSB) Koordinatori i KKSB-së Kryetari/Kryesuesi KPF KK
Informate mbi ndarjen e bursave per studente Zyra e Kryetarit Kryetari/Kryesuesi KPF KK
Vizitë studimore - jasht vendit Kuvendi i Komunës
Informate mbi draft  Planin paraprak Vjetor te Prokurimit Publik 2023 Zyra e Porkurimit Kryetari/Kryesuesi KPF/KK
Shqyrtimi I raportit (informatës) rreth aktiviteteve të KKSB-së Koordinatori i KKSB-së Kryetari/Kryesuesi KPF/KK
Shqyrtimi I propozim vendimeve dhe kërkesave nga ekzekutivi komunal Ekzekutivi Komunal Kryetari/Kryesuesi KPF/KK
Informate nga Kryetari mbi Planin Vjetor te Punes se Auditorit te Brendshem per vitin 2023 Kryetari Kryetari/Kryesuesi KPF KK
Informate mbi punen e komiteteve dhe komisioneve te Kuvendit Komisionet përkatese Kryetari/Kryesuesi KPF/KK

Kryetari/Kryesuesi KPF/KK
Kryetari/Kryesuesi
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Rendor i 
prokurimev

e

Klasifikimi i 
produktit (2 

shifrat e para 
nga FPP)

Përshkrimi i Kontratës

Data e 
parashikuar e 

fillimit të 
prokurimit

Nr. 
Rendo

r
Artikulli Njësia matëse

Sasia e 
përafërt 
Vjetore

Çmimi për Njësi
Vlera e 

parashikuar e 
kontratës

1 29816100-3 Blerja e paisjeve te Teknikes 
sebardhe
(Lavatriqe,Frigorifer,TV,etj)per 
nevojat e QKMF-se dhe njesive 
te saj

10.02.2022 1 Blerja e paisjeve te Teknikes 
sebardhe
(Lavatriqe,Frigorifer,TV,etj)per 
nevojat e QKMF-se dhe njesive 
te saj

15.000,00

PLANIFIKIMI PËRFUNDIMTAR I PROKURIMIT

Për vitin Fiskal

Sipas Nenit 8 të Ligjit Nr.04/L-042, Ligji mbi Prokurimin 
Publik

2022

Planifikimi përfundimtar i Prokurimit duhet të plotësohet dhe të dërgohet në AQP jo më vonë se 15 ditë  pas shpalljes së legjislacionit të përvetësimeve

Data e dërgimit në AQP

Planifikim paraprak

Planifikimi përfundimtar

E rezervuar për AQP

Data e pranimit

 

NENI I.Identifikimi i Autoritetit Kontraktues (AK)

Emri i AK

Adresa

Qyteti

Telefoni

Email-i

KOMUNA E PEJES

ALEKSANDER MOJSIU P.N

PEJË

03820043405

Milot.R.Gashi@rks-gov.net

Personi kontaktues

Email-i

Kodi Postar

Regjioni

Faksi

URL

MILOT GASHI

Milot.R.Gashi@rks-gov.net

30000

NENI II.Përshkrimi përmbledhës i kontratave të planifikuara për këtë vit fiskal

II.1)KONTRATAT PËR FURNIZIM
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12.01.2022



2 33124210-0 Furnizim me material 
shpenzues per analiza 
biokimike dhe hematlogjike ne 
Laboratorin e QKMF-se

10.02.2022 1 Furnizim me material 
shpenzues per analiza 
biokimike dhe hematlogjike ne 
Laboratorin e QKMF-se

30.000,00

3 33124210-0 Furnizim me filma digjital per 
kabinetin Radiologjik, 
Mamografi.

15.02.2022 1 Furnizim me filma digjital per 
kabinetin Radiologjik, 
Mamografi.

5.000,00

4 33124130-5 Furnizim me barna per 
barnatoren qendrore te QKMF-
se

25.02.2022 1 Furnizim me barna per 
barnatoren qendrore te QKMF-
se

70.000,00

5 30192000-1 Furnizim me material 
Administrativ Shendetosor dhe 
Zyrtar

03.03.2022 1 Furnizim me material 
Administrativ Shendetosor dhe 
Zyrtar

25.000,00

6 30000000-9 Furnizim me material elektrik 
dhe te Teknologjise Informative 
(SISH) per QKMF dhe njesite e 
saj

15.03.2022 1 Furnizim me material elektrik 
dhe te Teknologjise Informative 
(SISH) per QKMF dhe njesite e 
saj

20.000,00

7 36610000-0 Furnizim me Pajisje (Aparate) 
pastrimit dhe material 
shpenzues sanitar dhe 
dezinfektues

18.03.2022 1 Furnizim me Pajisje (Aparate) 
pastrimit dhe material 
shpenzues sanitar dhe 
dezinfektues

30.000,00

8 30192000-1 LOT 1 Furnizim me material 
per mirembajtjen e objekteve 
Shendetesore

11.02.2022 1 LOT 1 Furnizim me material 
per mirembajtjen e objekteve 
Shendetesore

25.000,00

9 30192000-1 LOT 2 Furnizim me material 
per mirembajtjen e objekteve 
Drejtorati i Kultures

11.02.2022 1 LOT 2 Furnizim me material 
per mirembajtjen e objekteve 
Drejtorati i Kultures

10.000,00

10 30192000-1 Furnizim me Reklama 
ndriquese te standardizuara 3D

10.02.2022 1 Furnizim me Reklama 
ndriquese te standardizuara 3D

8.000,00

11 30192000-1 Furnizim me Roletne , Rrjete 
mbrojtese kunder insekteve

16.02.2022 1 Furnizim me Roletne , Rrjete 
mbrojtese kunder insekteve

20.000,00

12 33124130-5 Furnizim me Pajisje Mjekesore 
(Paisje dhe Aparatura te 
ndryshme mjekesore ne baze 
te kerkesave dhe nevojave te 
QKMF-se dhe njesive te saj

15.06.2022 1 Furnizim me Pajisje Mjekesore 
(Paisje dhe Aparatura te 
ndryshme mjekesore ne baze 
te kerkesave dhe nevojave te 
QKMF-se dhe njesive te saj

40.000,00

13 33124130-5 Blerja e rentgenit te madh per 
QKMF

22.02.2022 1 Blerja e rentgenit te madh per 
QKMF

60.000,00

14 31681000-3 Furnizim me kamera te 
Sigurise ne objektet Shkollore 
dhe ne objektet e SHCK-se

14.02.2022 1 Furnizim me kamera te 
Sigurise ne objektet Shkollore 
dhe ne objektet e SHCK-se

30.000,00

15 30192000-1 Furnizim me material zyrtar per 
SHCK qe nuk jan pjes te AQP-
se

21.02.2022 1 Furnizim me material zyrtar per 
SHCK qe nuk jan pjes te AQP-
se

20.000,00
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16 30192000-1 Furnizim me Sherbime shtypit 
per Drejtoratin e Kultures

25.02.2022 1 Furnizim me Sherbime shtypit 
per Drejtoratin e Kultures

5.000,00

17 30192000-1 Furnizim me material higjienik 
per Drejtoratin e Kultures

18.02.2022 1 Furnizim me material higjienik 
per Drejtoratin e Kultures

4.000,00

18 32500000-8 Blerja e veturave 25.02.2022 1 Blerja e veturave 85.000,00

19 32500000-8 Furnizimi me pajisjet (zero 
klient - kompjuterë) për 
Qendren e rekrutimit

28.02.2022 1 Furnizimi me pajisjet (zero 
klient - kompjuterë) për 
Qendren e rekrutimit

30.000,00

20 31681000-3 Blerja e Ventillatorit per BALON 16.03.2022 1 Blerja e Ventillatorit per BALON 4.000,00

21 31681000-3 Furnizim me material Elektrik 
per SHCK

14.02.2022 1 Furnizim me material Elektrik 
per SHCK

20.000,00

22 31682530-4 Furnizim me motora per fikjen 
e zjarit  dhe paisjeve tjera

14.03.2022 1 Furnizim me motora per fikjen 
e zjarit  dhe paisjeve tjera

10.000,00

23 36153110-2 Blerja e Bicikletave  IBAJ (Me 
rym)

28.04.2022 1 Blerja e Bicikletave  IBAJ (Me 
rym)

30.000,00

24 31680000-6 Blerja e nje Traktori 
FERGUSON  minim 125 Kuaj 
Fuqi

25.04.2022 1 Blerja e nje Traktori 
FERGUSON  minim 125 Kuaj 
Fuqi

40.000,00

25 31681000-3 Blerja dhe montimi i 
ashensoreve ne qender dhe 
rrokaqiell dhe Dardanet

14.04.2022 1 Blerja dhe montimi i 
ashensoreve ne qender dhe 
rrokaqiell dhe Dardanet

100.000,00

26 31681000-3 Furnizim me kablo per Rrjetin e 
 Intranetit te Brendeshem

22.07.2022 1 Furnizim me kablo per Rrjetin e 
 Intranetit te Brendeshem

20.000,00

27 31681000-3 FURNIZIMI ME 
INSTRUMENTE DHE PAISJE 
MUZIKORE NE SHKOLLEN E 
MUZIKES '' HALIT KASAPOLLI 
''  INVENTARIZIMI I 
SHKOLLES SE MUZIKES '' 
HALIT KASAPOLLI ''

10.03.2022 1 FURNIZIMI ME 
INSTRUMENTE DHE PAISJE 
MUZIKORE NE SHKOLLEN E 
MUZIKES '' HALIT KASAPOLLI 
''  INVENTARIZIMI I 
SHKOLLES SE MUZIKES '' 
HALIT KASAPOLLI ''

30.000,00

28 30192000-1 Furnizim me lend djegse Dru 20.05.2022 1 Furnizim me lend djegse Dru 200.000,00

29 30192000-1 Furnizim me lend djegse 
PELET per Drejtoratin e ARSIM 
& Drejtoratin e  SHENDETSIS

19.05.2022 1 Furnizim me lend djegse 
PELET per Drejtoratin e ARSIM 
& Drejtoratin e  SHENDETSIS

30.000,00

30 31680000-6 Blerja e Llaptopeve per 
Asambleistet Komunal

07.02.2022 1 Blerja e Llaptopeve per 
Asambleistet Komunal

21.000,00

31 31681000-3 Blerja e Paragllaidit dhe 
Paramotoreve

28.02.2022 1 Blerja e Paragllaidit dhe 
Paramotoreve

40.000,00

Totali i Vlerës 1.077.000,00
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II.2)KONTRATAT PËR SHËRBIME

Rendor i 
prokurimev

e

Klasifikimi i 
produktit (2 

shifrat e para 
nga FPP)

Përshkrimi i Kontratës

Data e 
parashikuar e 

fillimit të 
prokurimit

Nr. 
Rendo

r
Artikulli Njësia matëse

Sasia e 
përafërt 
Vjetore

Çmimi për Njësi
Vlera e 

parashikuar e 
kontratës

32 85111100-1 Servisimi I aparaturave 
stomatologjike

11.02.2022 1 Servisimi I aparaturave 
stomatologjike

5.500,00

33 85111100-1 Servisim I aparateve 
hematologjike, biokimike

11.02.2022 1 Servisim I aparateve 
hematologjike, biokimike

5.000,00

34 85111100-1 Servisim I kabinetit te RTG dhe 
Mamografit

12.05.2022 1 Servisim I kabinetit te RTG dhe 
Mamografit

15.000,00

35 93411300-5 Mirembajtja dimerore e 
rrugëve-                          LOT 1 
Mirmbajtja Dimrore ne Qytet

09.09.2022 1 Mirembajtja dimerore e 
rrugëve-                          LOT 1 
Mirmbajtja Dimrore ne Qytet

80.000,00

36 93411300-5 LOT 2 Mirmbajtja Dimrore ne 
Fshatrate e Komunes se Pejes

09.09.2022 1 LOT 2 Mirmbajtja Dimrore ne 
Fshatrate e Komunes se Pejes

30.000,00

37 93411300-5 Mirëmbajtja e ndriçimit publik 11.03.2022 1 Mirëmbajtja e ndriçimit publik 160.000,00

38 93411300-5 Ekzaminimi i mostrave per 24 
Muaj

07.02.2022 1 Ekzaminimi i mostrave per 24 
Muaj

60.000,00

39 93411300-5 Mirëmbajtja verore e Rugeve 
per 36 muaj

04.02.2022 1 Mirëmbajtja verore e Rugeve 
per 36 muaj

300.000,00

40 93411300-5 Panair veror 04.03.2022 1 Panair veror 20.000,00

41 93411300-5 Panair dimeror 05.09.2022 1 Panair dimeror 20.000,00

42 93411300-5 Promovim 14.03.2022 1 Promovim 25.000,00

43 93411300-5 Aplikcion per organizim dhe 
informim efektiv te turisti

21.03.2022 1 Aplikcion per organizim dhe 
informim efektiv te turisti

10.000,00

44 93411300-5 Mirembajtje e shtigjeve 
ekzistuese dhe eventual 
shtigjeve te reja

15.03.2022 1 Mirembajtje e shtigjeve 
ekzistuese dhe eventual 
shtigjeve te reja

20.000,00

45 93411300-5 Shenjezimi i komunikacionit- 
VERTIKAL & HORIZONTAL 36 
muaj

10.03.2022 1 Shenjezimi i komunikacionit- 
VERTIKAL & HORIZONTAL 36 
muaj

180.000,00

46 93411300-5 Programi per Mesim Online 04.04.2022 1 Programi per Mesim Online 160.000,00

47 93411300-5 Rrenimi i Objekteve ne 
Komunen e Pejes

11.04.2022 1 Rrenimi i Objekteve ne 
Komunen e Pejes

70.000,00
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48 93411300-5 Shërbime  Konsulente  
Individuale  për nevojat e 
Komunës së Pejës  per 8 
Trajner per masovizimin e 
sportit fillor

20.06.2022 1 Shërbime  Konsulente  
Individuale  për nevojat e 
Komunës së Pejës  per 8 
Trajner per masovizimin e 
sportit fillor

50.000,00

49 93411300-5 Mirmbajtja , servisimi dhe 
furnizimi për sistemin e 
kanalizimit, sanitaris dhe 
ngrohjes në objektet e SHCK-
së LOT 1 Ngrohje qendrore  & 
LOT 2 Uje dhe Kanalizim

10.03.2022 1 Mirmbajtja , servisimi dhe 
furnizimi për sistemin e 
kanalizimit, sanitaris dhe 
ngrohjes në objektet e SHCK-
së LOT 1 Ngrohje qendrore  & 
LOT 2 Uje dhe Kanalizim

450.000,00

Totali i Vlerës 1.660.500,00

II.3)KONTRATAT PËR PUNË

Rendor i 
prokurimev

e

Klasifikimi i 
produktit (2 

shifrat e para 
nga FPP)

Përshkrimi i Kontratës

Data e 
parashikuar e 

fillimit të 
prokurimit

Nr. 
Rendo

r
Artikulli Njësia matëse

Sasia e 
përafërt 
Vjetore

Çmimi për Njësi
Vlera e 

parashikuar e 
kontratës

50 45451000-3 Ndertimi i Ambulantes ne  
Karagaq (Faza 1)

06.05.2022 1 Ndertimi i Ambulantes ne  
Karagaq (Faza 1)

150.000,00

51 45000000-7 Renovimi I objekteve 
shendetesore dhe hapesirave 
te jashtme                               
LOT 1 - Mveshja me gure 
natyral Travertin e nje pjese te 
fasades se QMF Vitomerice , si 
dhe rregullimi I rrethojes, 
parkingjeve dhe rrugeve te 
brendshme                                 
LOT 2 - Renovimi dhe adaptimi 
Depos Qendrore te QKMF ne 
objektin e Qendres se 
Trajnimeve                             
LOT 3 - Renovime te ndryshme

10.05.2022 1 Renovimi I objekteve 
shendetesore dhe hapesirave 
te jashtme                               
LOT 1 - Mveshja me gure 
natyral Travertin e nje pjese te 
fasades se QMF Vitomerice , si 
dhe rregullimi I rrethojes, 
parkingjeve dhe rrugeve te 
brendshme                                 
LOT 2 - Renovimi dhe adaptimi 
Depos Qendrore te QKMF ne 
objektin e Qendres se 
Trajnimeve                             
LOT 3 - Renovime te ndryshme

70.000,00

52 45000000-7 Ndertimi I Objektit per qendrim 
te perkohshem (Shtepia 
Emergjente)

10.03.2022 1 Ndertimi I Objektit per qendrim 
te perkohshem (Shtepia 
Emergjente)

150.000,00

53 45000000-7 Participime me fermer dhe 
donator

08.08.2022 1 Participime me fermer dhe 
donator

50.000,00

5 / 8
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54 45000000-7 Kanale te ujitjes ne Fshatrat e 
Komunes se Pejes   Shtrirje e 
rrjetit të ujitjes (kanale të 
hapura) në   fshatrat e 
Komunës së Pejës kanale te 
hapura per ujitje.

06.06.2022 1 Kanale te ujitjes ne Fshatrat e 
Komunes se Pejes   Shtrirje e 
rrjetit të ujitjes (kanale të 
hapura) në   fshatrat e 
Komunës së Pejës kanale te 
hapura per ujitje.

100.000,00

55 45000000-7 Ndertimi i Pendes ne fsh. 
Vranoc

08.04.2022 1 Ndertimi i Pendes ne fsh. 
Vranoc

100.000,00

56 45000000-7 Renovimi i Salles se 
ASAMBLES KOMUNALE

11.07.2022 1 Renovimi i Salles se 
ASAMBLES KOMUNALE

40.000,00

57 45000000-7 Paisja e Pendave RUHOT dhe 
RAHMUN me portat 
Kontrollues e 6 cope

18.04.2022 1 Paisja e Pendave RUHOT dhe 
RAHMUN me portat 
Kontrollues e 6 cope

35.000,00

58 45000000-7 Renovimi I Teatrit Istref Begolli 04.03.2022 1 Renovimi I Teatrit Istref Begolli 400.000,00

59 45000000-7 Ndërtimi i katër shtatoreve të 
Heronjëve   Skender Çeku, 
Xhemajl Fetahaj, Bekim 
Berisha-Abeja, Agim Qela, 
Ibrahim Rugova

20.04.2022 1 Ndërtimi i katër shtatoreve të 
Heronjëve   Skender Çeku, 
Xhemajl Fetahaj, Bekim 
Berisha-Abeja, Agim Qela, 
Ibrahim Rugova

330.000,00

60 45000000-7 Rregullimi i murit të Lumit në 
Puhovc si dhe të Zona 
Industriale

14.03.2022 1 Rregullimi i murit të Lumit në 
Puhovc si dhe të Zona 
Industriale

200.000,00

61 45000000-7 Ndertimi i rrugeve  ne lagjen 
Xhemajl Kada, Brestovik dhe 
rruga Freskia ne Zagerme

21.03.2022 1 Ndertimi i rrugeve  ne lagjen 
Xhemajl Kada, Brestovik dhe 
rruga Freskia ne Zagerme

100.000,00

62 45000000-7 Ndertimi i kanalizimit ne qytet 
dhe fshatra

21.03.2022 1 Ndertimi i kanalizimit ne qytet 
dhe fshatra

100.000,00

63 45000000-7 Ndertimi i ujesjellesit ne Pepaj  
Malaj dhe Stankaj

18.04.2022 1 Ndertimi i ujesjellesit ne Pepaj  
Malaj dhe Stankaj

200.000,00

64 45000000-7 Ndertimi i mureve mbrojtese 21.03.2022 1 Ndertimi i mureve mbrojtese 60.000,00

65 45451000-3 Gjelbrim, drunj ne qytet 06.06.2022 1 Gjelbrim, drunj ne qytet 30.000,00

66 45451000-3 Regullimi i hapsires 
gjelberuese ne lagjen 
Fidanishte

18.04.2022 1 Regullimi i hapsires 
gjelberuese ne lagjen 
Fidanishte

15.000,00

67 45451000-3 Regullimi i hapsires 
gjelberuese ne Kapeshnice

16.05.2022 1 Regullimi i hapsires 
gjelberuese ne Kapeshnice

10.000,00

68 45451000-3 Bari dhe lule dekoruese ne 
sheshin Skenderbeu

21.03.2022 1 Bari dhe lule dekoruese ne 
sheshin Skenderbeu

10.000,00

70 45000000-7 Vazhdimi i kanalit atmosferik 
ne Zatra dhe te tjerat

25.04.2022 1 Vazhdimi i kanalit atmosferik 
ne Zatra dhe te tjerat

20.000,00
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71 45000000-7 Kanali atmosferik Katundi i ri – 
Treboviq

25.04.2022 1 Kanali atmosferik Katundi i ri – 
Treboviq

30.000,00

72 45000000-7 Riparimi i nyjeve Sanitare ne 
Stacionin e Autobuseve ne 
Peje

14.03.2022 1 Riparimi i nyjeve Sanitare ne 
Stacionin e Autobuseve ne 
Peje

15.000,00

73 45000000-7 Punimet e zdrukthtarise, 
Mobilieri dhe elemente tjera te 
enterierit per AMF Kryshec

04.04.2022 1 Punimet e zdrukthtarise, 
Mobilieri dhe elemente tjera te 
enterierit per AMF Kryshec

19.000,00

74 45000000-7 Punimet e zdrukthtarise, 
Mobilieri dhe elemente tjera te 
enterierit per QMF Vitomerice 
& Njesia Konzervative ne 
Poliklinik

04.04.2022 1 Punimet e zdrukthtarise, 
Mobilieri dhe elemente tjera te 
enterierit per QMF Vitomerice 
& Njesia Konzervative ne 
Poliklinik

30.000,00

75 45000000-7 Rregullimi dhomes se Muzeut 
me  SUVENIR SHOOP

18.04.2022 1 Rregullimi dhomes se Muzeut 
me  SUVENIR SHOOP

10.000,00

76 45000000-7 Mbulesa me konstruksion 
metalik e kanalit te hapur ne 
Bukuresht mahalle dhe podesa 
metalike per kembesore te ura 
e Gegajve

19.01.2022 1 Mbulesa me konstruksion 
metalikte kanalit te hapur ne 
Bukuresht mahalle dhe podesa 
metalike per kembesore te ura 
e Gegajve

10.000,00

77 45000000-7 Ndertimi i Kabinevete dhe 
kompletimi me paisje ne 
SHFMU '' SKENDER QEKU ''-
QYSHK , SHFMU '' MIGJENI ''-
GLLOGJAN DHE SHFMU '' 
FAN NOLI ''-KRYSHEC  
NDERTIMI I KABINETEVE 
DHE KOMPLETIMI ME PAISJE 
NË SHFMU '' SKENDER QEKU 
''-QYSHK , SHFMU '' MIGJENI 
''-GLLOGJAN DHE SHFMU '' 
FAN NOLI ''-KRYSHEC

14.04.2022 1 Ndertimi i Kabinevete dhe 
kompletimi me paisje ne 
SHFMU '' SKENDER QEKU ''-
QYSHK , SHFMU '' MIGJENI ''-
GLLOGJAN DHE SHFMU '' 
FAN NOLI ''-KRYSHEC  
NDERTIMI I KABINETEVE 
DHE KOMPLETIMI ME PAISJE 
NË SHFMU '' SKENDER QEKU 
''-QYSHK , SHFMU '' MIGJENI 
''-GLLOGJAN DHE SHFMU '' 
FAN NOLI ''-KRYSHEC

50.000,00

78 45000000-7 RENOVIMI I SHKOLLES  '' 
RILINDJA ''NE -LUTOGLLAVE

27.04.2022 1 RENOVIMI I SHKOLLES  '' 
RILINDJA ''NE -LUTOGLLAVE

60.000,00

79 45000000-7 Rrenovimi i Shkollave ne 
Komunen e Pejes te ndara ne 
8 Lote

28.04.2022 1 Rrenovimi i Shkollave ne 
Komunen e Pejes te ndara ne 
8 Lote

180.000,00

80 45000000-7 Ndërtim i Sallës të Edukatës 
Fizike në shkollën fillore “ 2 
Korriku ” në fshatin Loxhë në 
Pejë – Vazhdim i projektit 
RITENDER

24.06.2022 1 Ndërtim i Sallës të Edukatës 
Fizike në shkollën fillore “ 2 
Korriku ” në fshatin Loxhë në 
Pejë – Vazhdim i projektit 
RITENDER

100.000,00

81 45000000-7 Ndërtimi i Palestrës Sportive në 
fshatin  Zahaq  RITENDER

29.06.2022 1 Ndërtimi i Palestrës Sportive në 
fshatin  Zahaq  RITENDER

300.000,00
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Totali i Vlerës 2.974.000,00

II.4)KONKURSET E PROJEKTIMIT

Rendor i 
prokurimev

e

Klasifikimi i 
produktit (2 

shifrat e para 
nga FPP)

Përshkrimi i Kontratës

Data e 
parashikuar e 

fillimit të 
prokurimit

Nr. 
Rendo

r
Artikulli Njësia matëse

Sasia e 
përafërt 
Vjetore

Çmimi për Njësi
Vlera e 

parashikuar e 
kontratës

Totali i Vlerës
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Komuna e Pejës

Për:Zyren Kombëtare të Auditimit

Nga: Zt Gazmend Muhaxheri Kryetar i Komunës së Pejës

Plani I veprimit I rishikuar me 31 Dhjetor 2021

1 Thirrja publike, vlerësimi dhe monitorimi
 i subvencioneve në kundërshtim me rregullore

1) Rregullorja MF-Nr.04/2017 mbi Kriteret Standardet dhe Procedurat e Financimit publik të 
OJQ-ve,
 neni 13, përcakton kriteret të cilat duhet ti përmbajë⁶ thirrja publike. Me dt.16.03.2020 Komuna 
kishte shpallur thirrje publike për subvencionim të OJQ/Klubeve ku nder kriteret e vendosura 
ishin: dëshmitë që OJQ-të nuk kanë obligime ndaj ATK-së dhe dëshmitë mbi mbylljen e 
projekteve paraprake. Thirrja publike e cekur më lartë nuk ishte në përputhje me rregulloren për 
subvencionim pasi që nuk përmbante Formularin 9/projekt-propozimin, Formularin 10/projekt 
buxhetin, dhe të dhëna për kalendarin tentativë të realizimit të thirrjes. Në katër raste OJQ-të të 
cilat ishin përzgjedhur për subvencionim (vlera totale e subvencioneve ishte 21,000€) kishin 
obligime të pashlyera ndaj ATK-së, ndërsa tri nga këto OJQ nuk kishin ofruar dëshmitë mbi 
mbylljen e projektit nga viti 2019. Shkak i kësaj ishte papërgjegjësia e zyrtarëve kompetent të 
cilët nuk kanë marrë parasysh kërkesat e rregullores me rastin e thirrjes publike për 
subvencionim të OJQ-ve dhe vlerësimin e aplikacioneve. 2) Po ashtu, sipas nenit 23.1 të 
rregullores së njejtë Monitorimi dhe raportimi i projekteve dhe programeve përcakton se “Për 
secilën kontratë të lidhur, ofruesi i mbështetjes financiare cakton një zyrtar përgjegjës i cili duhet 
kujdeset për monitorimin e implementimit të projektit. Ndërsa në pikën 2 kërkohet nga përfituesi 
të raporton te zyrtari monitorues, në baza të rregullta, lidhur me zbatimin e projektit/programit, 
sipas kërkesave të kontratës. Në gjashtë raste kemi konstatuar se përfituesit e subvencioneve nuk 
ka
dorëzuar raporte kthyese narrative, kurse tre (3) pre tyre nuk kanë dorëzuar
raporte financiare. 

Kryetari duhet të siguroj që thirrjet publike për 
subvencionim
 të përmbajë të gjitha kërkesat e përcaktuara me 
rregulloren mbi Kriteret Standardet dhe Procedurat e 
Financimit publik të OJQ-ve, pastaj ndarja e 
subvencioneve të bëhet në përputhje me kriteret e 
vendosura si dhe për çdo përfitues të subvencionit të 
caktojë zyrtar monitorues.

Thirjet jane bere 
konform 
rregullores, me 
zyrtarin 
certifikues nuk 
kemi ekzekutu 
pagesa kur nuk I 
kane pase 
obligimet e pa 
shlyera ndaj Atk-
se, si dhe atyre qe 
nuk kane raportu 
per vitin paraprak 
nuk u jane 
ekzekutu pagesat.

Xhenet Syka
Fatmir Imami
Dielleza Berisha

Menjehere

2 Mungesa e projekteve ekzekutive

Neni 20 pika 10 i Udhëzuesit Operativ për Prokurimin Publik (UOPP) kërkon që
 ″Specifikat teknike për kontratën e punës, duhet të përfshijnë një projekt ekzekutues si pjesë 
substanciale të veten″. Ndërsa pika 13 ″Autoriteti kontraktues është përgjegjës për hartimin e 
projektit ekzekutues dhe i cili në mënyrë mandatore duhet ti bashkëngjitet specifikave teknike të 
cilat janë pjesë e dosjes së tenderit″. Asnjë Autoriteti Kontraktues nuk i lejohet që të lëshojë 
dokumentacionin e tenderit pa bashkangjitur përshkrimin e hollësishëm të projektit. Në katër⁶ 
raste komuna nuk kishte hartuar projekt ekzekutiv, por kishte iniciuar proceduarat e prokurimit 
duke përgatitur vetëm paramasën dhe parallogarin. Në dy prej tyre tek pozicionet e para të 
paramasës ishte paraparë që operatori ekonomik fitues të hartoj projektin ekzekutiv dhe të bëjë 
vlerësimin e ndikimit në mjedis pas nënshkrimit të kontratës. Sipas zyrtarëve shkak i kësaj ishte 
mungesa e mjeteve buxhetore si dhe arsyetimi se zhvillimi i procedurave për kontraktimin e një 
OE për hartimin e projekteve do të shkaktonte vonesa në inicimin e procedurave tek projektet

Kryetari duhet të siguroj kontrolle dhe monitoroj 
zbatimin
 e kërkesave ligjore që me rastin e kontraktimit të 
punëve duhet të hartohen paraprakisht projektet 
ekzekutive në përputhje me nevojat dhe kërkesat e 
parashikuara të njësisë kërkuese.

Projektet ekzekutive 
do te behen per 
objektet e larta dhe 
ne ato raste ku ka 
mundesi teknike

Drejtoria e 
Sherbimeve 
Publike

Menjehere

Mbetet sfide qe per te 
gjitha projektet te 
behen projektet 
ekzekutive.

3 Vonesa në pagesën e faturave të papaguara

Neni 39 i LMFPP përcakton ZKF-në e organizatës buxhetore përgjegjës për të siguruar
 që çdo faturë e vlefshme të paguhet brenda 30 ditëve kalendarike pas pranimit të faturës ose 
kërkesës për pagesë. Në 13 raste faturat/obligimet në vlerë totale 552,196€ ishin paguar pas afatit 
kohorë ligjor prej 30 ditësh, vonesat variojnë nga 35 deri 286 ditë kalendarike.

Kryetari duhet të ngritë kontrolle shtesë për tu siguruar
 se të gjitha faturat e pranuara paguhen brenda afatit të 
paraparë ligjor me qëllim të menaxhimit të obligimeve 
të papaguara.

Do te behen pagesat 
konform afatit ligjor 

Zyra e financave, 
te gjithe zyrtaret 
autorizues dhe 
administrativ.

Menjehere

Data e 
planifikuar e 
zbatimit të 
rekomandimit

Komente

Plani I Veprimit Per Zbatimin  e Rekomandimeve   të dhëna në raportin e Auditimit nga Zyra Kombëtare e Auditimit per vitin 2020

Nr. Komponenta e auditimit
(kapitulli) Gjetja Rekomandimi

Veprimet e 
planifikuara për 
tu ndërmarrë

Zyrtari/ët 
përgjegjës



4  Mangësi në bazën e të dhënave për tatimin 
në pronë.

Neni 11 paragrafi 1 i Ligjit Nr.06/L-005 për Tatimin në Pronë të Paluajtshme
 përcakton që: Personi fizik, i cili vendos deri më 30 nëntor të vitit para vitit tatimor se njësia e 
objektit shërben si vendbanim parësor dhe e deklaron këtë në komunë apo gjatë fazës së 
inspektimit, i lejohet zbritja prej pesëmbëdhjetë mijë (15,000) euro nga vlera e vlerësuar e njësisë 
së objektit, si dhe paragrafi 4 përcakton që: Personi fizik i cili ka në pronësi apo posedim dy (2) 
ose më shumë njësi rezidenciale të objekteve, mund të deklarojë në përputhje me paragrafin 1 të 
këtij neni, vetëm një prej këtyre objekteve si vendbanimin e tij parësor, pa marrë parasysh faktin 
që njësitë e objekteve mund të ndodhen në komuna të ndryshme. Bazuar në kërkesat e sistemit 
Protax, kartela e tatimpaguesit duhet të përmbajë elementet si në vijim: numrin personal ID, 
numrin e tatimpaguesit, pronës, ndërtesës, fotografi etj. Nga mostrat e testuar dhe analiza e bazës 
së shënimeve të Protax-it, kemi konstatuar se numri i tatimpaguesve që përfitojnë nga zbritja pa 
e pasur kartelën e kompletuar është 5,295, ku 2,589 prej tyre nuk kanë të vendosur numrin e 
letërnjoftimit, 2,681 kanë të vendosur numra që nuk korrespondojnë me numër të letërnjoftimit 
të Republikës së Kosove, ndërsa 25 tatimpagues janë përfitues në dy vendbanime parësore. 
Shkaku i ndodhjes është neglizhenca e zyrtarëve kompetent për kompletimin e dosjeve të 
tatimpaguesve.

Kryetari duhet të siguroj se dosjet 
e tatimpaguesve janë kompletuar bazuar në kërkesat e 
sistemit Protax.

Jane marre masa 
konkrete edhe jane 
duke u eleminu 
rastet kur 
tatimpaguesit kane 
perfitu zbritjen ne dy 
vendbanime 

Mentor Berbati Menjehere

5 Mos verifikimi i gjendjes aktuale të pronave

Sipas nenin 15 të pikës 2 të Ligjit nr.06/L-005 për Tatimin në pronën e paluajtshme,
 Komuna çdo vit duhet të kryejë veprime të inspektimit (verifikimit) për të paktën 20% e të gjitha 
pronave brenda territorit të Komunës. Nga 28,850 prona të evidentuara në bazën e të dhënave, 
komuna për vitin 2020 kishte planifikuar të verifikoj 8,226 apo 29% të pronave, mirëpo komuna 
kishte arritur të verifikoj vetëm 860 apo 3%. Verifikimi jo i plotë kishte ndodhur për shkak që 
zyrtarët komunal kishin pasur probleme me lëvizjet për shkak të pandemisë Covid-19.

Kryetari duhet të siguroj arritjen e verifikimit të 20%
 të pronave të paluajtëshme në mënyrë që të 
integrohen të gjitha ndryshimet eventuale në bazën e 
të dhënave për pronat ekzistuese të komunës.

Eshte arrit anketimi 
I parapare me 
ligj,dmth jane 
rianketu me shume 
se 20% e pronave

Mentor Berbati Menjehere

6 Shpërblimi me kontratë pa i plotësuar 
kërkesat e dosjes së tenderit

Neni 59 paragrafi 4 i LPP-së thekson se Autoriteti Kontraktues do të konsiderojë
 një tender si të përgjegjshëm vetëm nëse tenderi në fjalë është në përputhshmëri me të gjitha 
kërkesat e parashtruara në njoftimin e kontratës dhe në dosjen e tenderit. Në dy dosje të tenderit - 
mes tjerash - tek pjesa kapaciteti ekonomik dhe financiar ishte kërkuar që OE të ofrojnë dëshmi - 
pasqyrat financiare të audituara për 3 (tri) vitet e fundit dhe raportin e audituar për pasqyrat 
përkatëse nga një kompani e licencuar. Komuna kishte shpërblyer me kontratë OE pa e 
përmbushur këtë kriter, rastet janë si në vijim: Në dosjen e tenderit “Furnizimi me pajisje të 
fitnesit (outodor) dhe
rregullimi i hapësirave fushore për vendosjen e tyre” operatori
ekonomik (OE) i shpërblyer me kontratë nuk kishte ofruar pasqyrat
e audituara për tri vite, por kishte ofruar vetëm një rishikim të
pasqyrave financiare për vitin 2019. Pavarësisht kësaj, kontrata
ishte nënshkruar me dt. 27.11.2020 në vlerë 14,958€; si dhe
•  Në dosjen e tenderit “Furnizimi me uniforma (veshmbathje) për
nevojat e drejtorive të SHCK-së” OE i shpërblyer me kontratë kishte
ofruar pasqyrat e audituara vetëm për vitin 2019. Pavarësisht kësaj,
kontrata ishte nënshkruar me dt. 29.12.2020 në vlerë 29,791€.

Kryetari duhet të siguroj përmes menaxherit të 
prokurimit
 se në procesin e vlerësimit të ofertave të respektohen 
plotësisht kërkesat e parashtruara në dosjen e tenderit 
duke siguruar që vetëm operatorët ekonomik që i 
përmbushin kriteret të shpërblehet me kontratë. Po 
ashtu me rastin e vendosjes së kritereve të mos 
vendosen kriteret që ndikojnë në kufizim të 
konkurrencës.

Te gjithe operatoret 
ekonomik jane duke 
u  shperbly  konform 
kritereve te 
percaktuara.

Xheme Berisha -
zyra  e prokurimit 

Menjehere

7 Tejkalim i sasive/ vlerës indikative të kontratës kornizë

Sipas Rregullave dhe Udhëzuesit Operativ për Prokurimin Publik, neni 56.10
 përcaktohet se: Nëse urdhër blerjet tejkalojnë sasinë totale indikative ose vlerën totale indikative 
të kontratës publike kornizë (duke përfshirë +/- 30%), pa marrë parasysh datën origjinale të 
skadimit të Kontratës Publike Kornizë, kontrata do të ndërpritet automatikisht. Mospërputhja e 
lejuar plus/minus tridhjetë për qind (30%) vlen edhe për Lote dhe për pozicion/artikull, dhe në 
rast të arritjes së pragut të lejuar AK nuk mund të bëjë porosi tjera për atë Lot apo 
pozicion/artikull. Komuna me dt.07.08.2019 kishte nënshkruar kontratën kornizë për Furnizim 
me material shpenzues mjekësor në kohëzgjatje për 36 muaj në vlerë totale indikativë 44,300€ 
(furnizim me 45 artikuj/pozicione). Te pagesa në shumë prej 7,902€ kemi konstatuar se në 8 
pozicione/artikuj në shumë prej 2,316€ kishte tejkalim të sasisë për mbi 30%. Komuna me 
dt.11.12.2020 kishte lidhur kontratë tjeter me OE të njëjtë për “Furnizim me material shpenzues 
për QKMF dhe QMF’ në vlerë 6,250€ (për furnizim me 23 artikuj/pozicione). Ne kemi vërejtur 
se nga 23 artikujt e përcaktuar për furnizim me këtë kontratë tetë (8) prej tyre veç ishin të 
përfshirë në kontratën e nënshkruar me dt.07.08.2019. Kjo ka ndodhur si pasoj e mos 
komunikimit ndërmjet njësisë kërkuese dhe zyrës se prokurimit dhe neglizhencës së menaxherit 
të kontratës i cili për pagesë nuk sjell raport për sasitë e paguara deri në datën e pagesës po 
vetëm sasitë aktuale për pagesës.

Kryetari duhet të siguroj se gjatë realizimit të 
kontratave
 kornizë do të respektohen kriteret ligjore sa i përket 
tejkalimit të kuotave plus/minus tridhjetë përqind 
(30%) për pozicion/artikull. Në të kundërtën duhet të 
respektohet dispozita ligjore për ndërprerjen e 
kontratës kur ka devijim të sasisë apo vlerës mbi 
kuotën ligjore. Më tutje, Kryetari duhet të sigurojë një 
komunikim/bashkëpunim më të mirë ndërmjet 
departamentit të prokurimit dhe njësive kërkuese në 
mënyrë që të mos nënshkruhen dy kontrata për 
furnizim me artikuj të njëjtë.

Deri me tani nuk ka 
ndonje rast edhe nuk 
do te kete te 
tejkalimit me shume 
se 30% 

Menaxheret e 
kontratave, zyra e 
financave 

Menjehere



8 - Dobësi në menaxhimin e subvencioneve

Sipas nenit 6 të Rregullores MF-Nr.04/2017 mbi Kriteret Standardet dhe Procedurat
 e Financimit publik të OJQ-ve (Plani Vjetor i Mbështetjes Financiare) kërkohet: “Ofruesit e 
mbështetjes financiare përgatisin pjesën e planit vjetor të mbështetjes financiare për OJQ-të më 
së largu 30 ditë pas miratimit të buxhetit vjetor dhe i dërgojnë atë zyrës përkatëse për qeverisje të 
mirë pranë Zyrës së Kryeministrit. Po ashtu, sipas nenit 11 paragrafi 1.5 përcaktohet që OJQ 
duhet ofrojnë dëshmi se kanë përvojë në realizimin e projekteve/programeve të 
ngjashme.Komuna nuk ka përcjellë planin vjetor për financim të OJQ-ve në
ZKM, pasiqë vetëm drejtoria për Kulturë, Rini dhe Sport kishte
përgatitur pjesën e planit vjetor të mbështetjes financiare, kurse
Drejtorit tjera të cilat ofrojnë mbështetje financiare për OJQ-të,
kishin dështuar në përgatitjen e planit vjetor.
Shkak i kësaj ishte neglizhenca e drejtorive për përgatitjen e planit
vjetor të mbështetjes financiare;
•  Komuna për “Dezinfektim të objekteve komunale” kishte
subvencionuar një OJQ në vlerë 9,800€. OJQ-ja nuk kishte ofruar
dëshmi se kishte përvojë në ofrimin e shërbimeve të tilla. Më tutje,
nga kjo pagesë vetëm 5,800€ janë shpenzuar për dezinfektim kurse
pjesën tjetër (4,000€) OJQ i kishte shpenzuar për paga, dreka,
telefon dhe transport. Sipas zyrtarëve kjo ka ndodhur për shkak të
emergjencës së krijuar nga pandemia COVID-19.

Kryetari duhet të siguroj se, drejtoritë përkatëse 
përgatisin plan vjetor për subvencionim të OJQ-ve dhe 
se ndarja e buxhetit bëhet në përputhje me objektivat e 
përcaktuara duke respektuar kriteret e rregullores për 
subvencionim të OJQ-ve.

Eshte raportuar me 
kohe konform 
rregullores

Te gjitha drejtorite 
qe ne buxhet te 
tyre kane 
subvencione 

Menjehere

9 Menaxhim i dobët i kontratave

Sipas nenit 81 të Ligjit për Prokurim Publik si dhe Rregullave dhe Udhëzuesit operativ
 për prokurimin publik pika 61.6, 61.19 dhe 61.20, menaxherët e kontratës janë përgjegjës për menaxhimin e kontratës dhe duhet të sigurojnë se 
OE kryen kontratën në përputhje me termat dhe kushtet e specifikuara në kontratë, ku janë të përcaktuar afatet kohore të implementimit të saj. Po 
ashtu sipas Udhëzuesit Operativ për Prokurimin Publik neni 30 (Siguria e Ekzekutimit) pika 30.6 përcakton se ″Siguria e Ekzekutimit është 
paraparë të mbështetë përmbushjen e kontratës, dhe mbetet valide për një periudhë prej 30 ditë pas kompletimit të kontratës.Te kontrata për 
ndërtimin e shkollës së muzikës “Halil Kasapolli” nëPejë – faza e dytë, e nënshkruar me datë 28.06.2018 në vlerë
467,578€, punimet nuk ishin realizuar sipas planit dinamik siç
parashihet me kontratë. Sipas planit dinamik punimet është dashur
të përfundojnë më 31.12.2019, megjithatë punimet ende nuk kishin
përfunduar dhe kontrata ishte ende aktive. Po ashtu komuna nuk
kishte vazhduar sigurimin e ekzekutimit krahas vonesave të
shkaktuara në realizimin e punimeve.
Kjo ka ndodhur për shkak të mungesës së mjeteve shtesë në
dispozicion si nevoje e paraqitur për shkak të planifikimit jo të duhur
të projektit si edhe fatkeqësitë natyrore ku gjatë procesit të punëve
kanë ndodhur vërshime. Kurse shkak i mos vazhdimit të sigurimit të
ekzekutimit ishte pakujdesia dhe neglizhenca nga zyrtarët
kompetent.
Në dy raste pagesat ishin realizuar për punët e pa kryera, si në vijim:
1) Kontrata “Lot 3 Renovimi i shkollës 7 Shtatori në fshatin Vitomericë” e
nënshkruar me dt.12.06.2020 në vlerë prej 52,744.90€, vlera e pagesave
për punë të pa realizuar ishte 1,900€ si më poshtë:
•  Pozicioni 1-Furnizimi dhe montimi i një (1) derë me dimensione
300x315cm; sipas situacionit të nënshkruar nga organi mbikëqyrës
është realizuar pozicioni, ndërsa nga ekzaminimi fizik ky pozicion
ishte i pa realizuar (vlera e punëve të parealizuara 500€);
•  Pozicioni 2-Furnizimi dhe montimi i dy (2) dyerve me dimensione
220x315cm; sipas situacionit të nënshkruar nga organi mbikëqyrës
është realizuar pozicioni, ndërsa nga ekzaminimi fizik ky pozicion
ishte i pa realizuara (vlera e punëve të parealizuara 800€);
•  Pozicioni 3-Furnizimi me material, transporti dhe vendosja e dyerve
PVC me ngjyre të bardhë me dimensione 70/210cm; sipas
situacionit të nënshkruar nga organi mbikëqyrës janë realizuar tetë
(8) njësi nga ky pozicion, ndërsa nga ekzaminimi fizik
konstatuam vetëm katër (4) njësi të realizuara (vlera e punëve të
parealizuara 600€).

Kryetari duhet të shtojë kontrollet në mbikëqyrjen
 e realizimit të projekteve në mënyrë që ato të 
përfundohen sipas planit dinamik dhe të mos hyj në 
obligime pa mbulesë financiare. Më tutje, duhet të 
siguroj që për të gjitha kontratat krahas vonesave në 
realizimin e punimeve të zgjatet edhe siguria e 
ekzekutimit. Po ashtu, kryetari duhet të sigurojë 
përmes menaxherëve të kontratave që në raportin e 
pranimit të përfshihen vetëm punët e realizuara.

Asnje pozicion i pa 
perfunduar nuk do te 
pranohet pa 
perfundimin e 
puneve.

Te gjithe 
menaxheret e 
kontratave 

Menjehere

10 Shpërblimi me kontratë në mungesë të përmbushjes
 së kritereve të vendosura në dosje të tenderit

Sipas ligjit Nr.04/L-042 për Prokurimin Publik në Republikën e Kosovës,
 neni 65 paragrafi 4.8 “Operatori ekonomik nuk ka të drejtë që të marrë pjesë në një aktivitet të 
prokurimit ose në ekzekutimin e ndonjë kontrate publike, nëse operatori i tillë ekonomik 
aktualisht është me vonesë në pagimin e çfarëdo kontributeve për sigurim social apo tatimin në 
Kosovë ose në vendin e themelimit të operatorit ekonomik, përveç ku një borxh i tillë është 
vërtetuar të jetë jo i rëndësishëm në Kosovë. Tek procedura e prokurimit “Ndërtimi i kanaleve 
atmosferike dhe fekale LOT 1 – Ndërtimi i kanalit atmosferik në lagjen 2 Korriku, Xhemajl 
Kada dhe Asllan Qeshme", vlera e kontratës: 47,339€ , kishte shpërblyer ofertuesin me kontratë 
përkundër që i njëjti nuk kishte përmbushur kriterin 3.2.1 të përshtatshmërisë “Vërtetimi i 
lëshuar nga Administrata Tatimore”. Operatori Ekonomik kishte dorëzuar dëshminë e vërtetimit 
tatimor i cili mbante datën 20.04.2020, mirëpo pas verifikimit konstatuam se i njëjti ishte lëshuar 
nga moduli i ATK-së me datë 25.04.2019. Ky fakt nuk ishte verifikuar dhe vërejtur nga ana e 
zyrtarëve të prokurimit. Shkaku i një lëshimi të tillë ishte neglizhenca e zytarëve të prokurimit në 
vlerësimin dhe verifikim të plotë te dokumentacionit i cili ishte dorëzuar nga OE.

Kryetari të siguroj kontrolle të shtuara në mënyrë
 që të bëhet vlerësim i drejtë i ofertave dhe të 
respektohen plotësisht kërkesat e parashtruara në 
dosjen e tenderit duke siguruar që vetëm operatorët që 
i përmbushin kriteret të shpërblehet me kontratë. Më 
tutje, lidhur me rastin e cekur më lartë të iniciohet 
procedura ligjore ndaj OE sipas legjislacionit përkatës

Asnje operator qe nuk 
I ploteson kriteret nuk 
do te shperblehet me 
kontrate.

Zyra e Prokurimit Menjehere



11 Mangësi në procedimin e pagesave

Rregulla financiare Nr.01/2013 përcakton që fillimisht duhet të bëhet kërkesa për blerje,
 më pas zotimi i mjeteve, të procedohet urdhër-blerja, pastaj të pranohet malli apo shërbimi, dhe 
pas pranimit të faturës të ekzekutohet pagesa. Në 13⁷ raste faturat në vlerë 799,407€ së bashku 
me situacionin mbështetës ishin pranuar nga komuna para datës së kërkesës për zotim të mjeteve 
dhe kërkesës për investime kapitale. Shkak i kësaj ishte mos komunikimi në mes njësisë 
kërkuese, zyrtarit për pranimin e faturave dhe zyrtarëve të pranimit të punëve/mallrave.

Kryetari të siguroj se respektohen hapat e përcaktuar 
me rregullat
 në fuqi sa i përket realizimit të pagesave në mënyrë që 
gjatë procedimit të pagesave, të bëhet fillimisht zotimi 
i mjeteve, pastaj të nxirret urdhër blerja dhe në fund të 
pranohet malli/shërbimi dhe të kryhet pagesa.

Do te veprohet 
konform rregulles 
financiare 01/2013

Zyra e Prokurimit 
se bashku me 
zyren e financave

Menjehere

12 - Investime publike në parcelat e pa shpronësuara

Sipas nenit 4.2 të Ligjit nr.03/L-139 për shpronësimin e pronës së paluajtshme
- “Organi Shpronësues i Komunës është kryetari i Komunës, përveç nëse Kuvendi Komunal i 
Komunës përkatëse, përmes një akti të miratuar në përputhje me nenin 12 të Ligjit për 
Vetëqeverisjen Lokale, cakton një Autoritet tjetër Publik Komunal për të vepruar në cilësinë e 
Organit Shpronësues të Komunës”. Neni 4 pika 2.4.3.1 përcakton se “Organi Shpronësues i 
Komunës mund të bëjë shpronësimin e pronës së paluajtshme vetëm nëse ndërlidhet me rrugët 
komunale (rrugët të cilat shtrihen tërësisht brenda komunës) të cilat ofrojnë shërbime të 
transportit për publikun”. Komuna në dy⁸ raste investimet publike përkatësisht asfaltimin e 
rrugëve e kishte realizuar në prona private të pa shpronësuara. Komuna përpos që në raste të 
caktuar kishte marrë pëlqim jo formal nga pronarët e tokave për të realizuar investimin, nuk 
kishte ndërmarrë asnjë procedurë ligjore që pronat në të cilat po kryhen investimet të kthehen në 
pasuri të komunës sikur edhe parashihet me ligjet në fuqi. Sipas zyrtarëve të komunës nëse do të 
zhvilloheshin procedura të shpronësimit do të pamundësohej realizimi i investimeve për shkak të 
dinamikes në procedurat e shpronësimit dhe se kanë marrë pëlqimin e banorëve për kryerjen e 
punëve në pronat e tyre.

Kryetari duhet të sigurojë se bëhet shpronësimi 
i pronave private para investimit/ndërtimit të rrugëve 
dhe kjo të trajtohet në bazë të dispozitave ligjore para 
inicimit të tenderimit për ekzekutim të projekteve 
kapitale - ndërtim/zgjerim të rrugëve.

Do te inicohen me 
kohe procedurat e 
shpronesimit 

Zyra e Ceshtjeve 
pronesore 

Menjehere

13 Mangësi në regjistrat kontabël të pasurive

financiare- “Pasuria kapitale duhet të regjistrohet në SIMFK ndërsa pasuria jo kapitale
 dhe stoqet duhet të regjistrohet në sistemin e-pasuria. Lidhur me këtë kemi identifikuar 
mangësit në vijim: - Në regjistrin e pasurisë SIMFK në katër⁹ raste nuk ishte regjistruar vlera e 
shpronësimit të tokave në shumën prej 388,027€. - Tek projekti “Montimi i pajisjeve të kuzhinës 
në çerdhen “Pëllumbat e Paqes” pagesa ne vlerë 58,467€ nuk ishte regjistruar ne regjistrat e 
pasurisë. Prej tyre 31,581€ janë pasuri mbi 1,000€, ndërsa 26,886€ janë pasuri nën 1,000€. - Po 
ashtu në regjistrin e e-pasurisë në gjashtë⁹ raste komuna nuk kishte regjistruar pasurinë në vlerë 
prej 4,444€. Mos regjistrimi i pasurisë në SIMFK dhe e-pasuri sipas zyrtarëve ka ndodhur si 
pasojë e mos komunikimit në mes të zyrtarëve të pagesave dhe pasurisë.

Kryetari duhet të sigurojë se, zyrtari i pasurisë
 bën regjistrimin e plot të pasurisë jo financiare dhe 
mirëmban regjistrat e pasurisë që disponon komuna.

E gjithe pasuria 
eshte regjistru me 
kohe prej zyrtarit te 
pasurise.

Zyrtari I pasurise 
se bashku me 
drejtorite 
perkatese 

Menjehere

14 Rritja e vazhdueshme e llogarive të arkëtueshme

Komuna nuk ka arritur të përgatit një plan operativ për mbledhjen e llogarive të
 arkëtueshme dhe nuk ka ndërmarr veprimet e kërkuara sipas legjislacionit. Llogaritë e 
arkëtueshme krahasuar me vitin e kaluar janë rritur për 871,951€ (apo në masën prej 5%), rritja 
më e madhe ka ndodhur te tatimi në pronë si dhe tek pronat e dhëna me qira. Shkaqet e rritjes së 
të arkëtueshmeve janë veprimi i pamjaftueshëm i komunës, që përmes organeve të drejtësisë të 
zvogëlojë borxhin e pa mbledhur nga klientët.

Kryetari duhet të siguroj një plan veprimi
 për mbledhjen e borxheve. Fillimisht duhet të 
intensifikohen aktivitetet përfshirë edhe veprimet 
ligjore përmes përmbaruesve për ulje të llogarive të 
arkëtueshme.

Jane inicu 
procedurat e 
permbarimit 

Drejtoria e 
Financave

Menjehere
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(1) Pjesëmarrja në takim e anëtarëve të komitetit dhe mungesa. 

 
 

(2)    Raportet dhe Rekomandimet e dhëna nga Kryetari i Komunës dhe Drejtoritë e SHCK: 

  
 

         2.1. Shqyrtimi i Draft: Kalendarit të takimeve të Komitetit për Politikë e Financa dhe Kuvendit  

                të Komunës Pejë, për vitin 2022. 

 

         2.2. Shqyrtimi i Draft – Planit të punës së Kuvendit të Komunës Pejë për vitin 2022. 

 

         2.3. Shqyrtimi i Draft – Planifikimit përfundimtar të Prokurimit për vitin 2022. 

 

         2.4. Shqyrtimi i Planit të veprimit për zbatimin e Rekomandimeve të dhëna në Raportin e Auditimit nga  

                Zyra Kombëtare e Audimitit 2020.    

 

         2.5. Informatë e kryetarit të Komunës për gjendjen ekonomiko – financiare të Komunës. 

            

 

(4)    Pyetjet dhe propozimet  lidhur me punën e Komunës, të ngritura nga anëtarët, në atë  

         rënditje siç jan pranuar:  

 

        -  Për tu dorëzuar tek Sekretari jo më vonë se të Mërkurën, me dt. 19. Janar 202_. 

 

  
       Takimi i ardhshëm i Komitetit per Politikë dhe Financa do të mbahet me date: 11.Shkurt 2022.  
  

 


