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KUVENDI  KOMUNAL PEJË 

Komiteti për Politikë dhe Financa 

I.Numër: ... 

Pejë, datë: 18 Mars 2022 

 

 P R O C E S V E R B A L 

 

Nga takimi i lll-të i Komitetit për Politikë dhe Financa i KK Pejë, mbajtur me 18 mars 2022, në 

ora 10:00.  

 

Takimi u mbajt në sallën e Komitetit për Politikë dhe Financa. 

 

Pos anëtarëve të komitetit, në këtë takim prezantojnë: Kryesuesi z. Rexhep Kurtbogaj,  z. Arianit 

Krasniqi Drejtor i çeshtjeve pronësore – juridike, z. Pandeli Rugova Shef i Zyrës Ligjore, z. Avni 

Gashi, Udhëheqës i Sektorin të Kuvendit, z. Egzon Kastrat  Asistent Administrativ i Kryesuesit, 

dhe përfaqësuesit e ZIP. 

 

Takimin e hapi dhe e kryesoi, kryesuesi z. Rexhep Kurtbogaj, i cili konstatoj se jemi të githë 

anëtaret prezent. Pastaj kryesuesi e hapi diskutimin për rendin e ditës, ku i sqaroj të gjitha pikat 

të cilat janë vendos në rend dite.   

 

 

 

Unanimisht nga të gjithë prezent u miratu ky: 

 

 

                  R E P U B L I K A     E    K O S O V Ë S 

                   R E P U B L I C    OF    K O S O V O 

                    R E P U B L I K A    K O S O V A 

KOMUNA E PEJËS / MUNICIPALITY OF PEJA / OPŠTINA   PEĆ 
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                                                           Rendi i Ditës     

                        

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

 

(2)    Shqyrtimi i Procesverbalit nga takimi i Komitetit për Politikë e Financa: dt. 18. Shkurt 2022. 

 

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

           

         3.1. Shqyrtimi i propozimit të DÇPJ-së dhe kryetarit të Komunës për këmbim prone në mes të  

                Komunës së Pejës dhe pronarit dhe Albert Ajdaj, nga Peja, për rregullim dhe zgjerim të  

                shtegut të ecjes buzë Lumbardhit sipas PRRU-së “Qendra, Kapeshnica dhe Puhovci” Pejë. 

 

         3.2. Shqyrtimi i propozimit të DÇPJ-ke dhe kryetarit të Komunës për këmbim të pronave në mes të  

                Komunës së Pejës dhe pronarit Jakup Krasniqi, nga Peja, për rregullimin dhe zgjerimin e  

                hapsirës gjelbëruese të shkollës fillore “7 Shtatori” në f.Vitomericë Komuna e Pejës.  

 

 

         3.3. Shqyrtimi i propozimit të DÇPJ-ke dhe kryetarit të Komunës së Pejës, për këmbim pronash në  

                mes të Komunës së Pejës dhe pronarit Rahmon (Rexhë) Shala, nga Peja  për rregullim e rrugës  

                në Pejë, sipas PRRU-së. 

 

          3.4. Shqyrtimi i propozimit të DÇPJ-së dhe kryetarit të Komunës së Pejës, për këmbim pronash 

                 në mes të Komunës së Pejës dhe pronarit Mediha Hoxha, nga Peja, për rregullim e shtegut të  

                 ecjes buzë Lumbardhit sipas PRRU. 
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I. 

Pjesëmarrja në takim e anëtarëve të komitetit dhe mungesa. 

 

Nuk patë. 

 

          3.5. Shqyrtimi i kërkesë së “Let’s Do It Peja”, për angazhimin e anëtarëve të Kuvendit Komunal   

                 Pejë, në Grupin punues për hartimin e “Planit lokal të veprimit për cilësinë e ajrit” në  

                 Komunën e Pejës. 

 

          3.6. Rritja dhe bartja Buxhetore e mjeteve të pashpenzuara nga vitet paraprake. 

 

          3.7. Informatë mbi ndarjen e subvencioneve për vitin paraprak dhe Plani për ndarjen e tyre për vitin 2022. 

 

 

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

         renditje siç janë pranuar:  

 

        -  Për t’u dorëzuar te Sekretari jo më vonë se të enjten, me dt.17 mars 2022. 

 

   

      Takimi i ardhshëm i Komitetit per Politikë dhe Financa do të mbahet me datën:… prill 2022. 
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II. Shqyrtimi i Procesverbalit nga takimi i Komitetit për Politikë dhe Financa: dt. 18 

shkurt 2022. 

 

Unanimisht nga të gjithë anëtarët prezent, u miratua procesverbali i takimit të Komitetit për 

Politikë dhe Financa i dates: 18 shkurt 2022. 

 

lll 

Raportet dhe Rekomandimet e dhëna nga Kryetari i Komunës dhe Drejtoritë e SHCK-së:  

 

3.1. Shqyrtimi i propozimit të DÇPJ-së dhe Kryetarit të Komunës për këmbim prone në 

mes të Komunës së Pejës dhe pronarit dhe Albert Ajdaj nga Peja, për rregullim dhe 

zgjerim të shtegut të ecjes buzë Lumbardhit sipas PRRU-së “Qendra, Kapeshnica dhe 

Puhovci” Pejë. 

 

Kryesusi Rexhep Kurtbogaj : kryetari në një seancë e ka përmendur listen e pronave që kanë me 

u kemby. 

Z.Arianit Krasniqi : këtu bëhet fjalë për një këmbim të një parcele 90 metra katror që është pronë 

komunale , me parcelat e pronarit privat Albert Ajdaj me sipërfaqe 94 metra katror dhe një pjesë 

tjeter prej 122 metra katror, materialin ua kemi derguar paraprakisht, Drejtori Krasniqi e shpjegoj 

në mënyrë të detajuar përmes ortofotove  pronën  që po këmbehet me personin në fjalë ku 

shpjegoj që kjo pronë ndodhet te soliteri dhe është pronë komunale që pronari e shfrytëzon për 

hyrje te shtëpia, ndërsa prona e pronarit privat është me listen e pronave me interes të 

përgjithshëm të  komunës dhe  është pronë që sherben  për rregullim dhe zgjerim të shtegut të 

ecjes buzë Lumbardhit sipas PRRU “Qendra, Kapeshnica dhe Puhovci” Pejë . 

 

Z. Berat Ganiqi : theksoi që materialin e kemi marrë, por pse janë vendosur aty ortofotot e vjetra 

kjo me bon me dyshu shume në këtë punë, po thu qe se ka kalu etazhitetin por kjo nuk qëndron 

shiko mirë në këtë ortofoton e re  ka dal komplet në pronën komunale, pse se kemi pranu na një 

historiat qesaj prone çka keni bo ju si drejtorat. Keshillë e jemja është ikjuni qëtyne këmbimeve 

sepse nuk ju vjen era e mirë, ky zoteria ka hy komplet ne pronë komunale edhe nuk ka reagu as 

drejtoria e inspekcionit as urbanizmit edhe ka vazhdu. Tash kjo pronë po na vjen këmbim sepse 

është interes i tij por ky mas pari e ka uzurpu pronen komunale për me ardh qetu. 



5 
 

Te qeto prona e pava  në liste të pronave me një numer L, R thye për diçka këtyne pronave  ose 

½ tyre ju ka ndrru pronari  në 2021 pyetja është a ka ble tokë a ka nda a çka u bo pse bash qekjo 

pronë. Pastaj z. Ganiqi  theksoi ne si levizje vetëvendosje  nuk marrim pjesë në votim nuk i 

legjitimojm, po ta jap një keshillë si drejtor mos procedo me tutje pa u saqru të gjitha çështjet. 

 

Z. Labinot Panxha : theksoi ti drejtor the që është interes i personit fizik ndërsa ligji e thotë qe 

prona këmbehet vetëm nëse është interes publik, materiali që na ka ardh është i manget ne 

kundërshtim me ligjin , neni 24 i ligjit  thot për kembim te procedurave të prones se komunes 

obligohet kryetari qe paraprakisht të këtë raport zyrtar se nuk egzistojn prona të tjera të komuës 

përshtatshme për këtë qëllim, po ti ceki nenet tjera për realizim të projektit duhet të jenë edhe 

raporti për  mjetet financiare për këtë interes publik nuk e kemi këtë raport, prona e paluhatshme 

e komuës që jepet në shfrytëzim nuk duhet të ketë kontest gjygjësor se keni dëshmu me 

dokumetacion, neni 25 Komuna duhet të siguroj vlerësimin e pronës se palujtshme në bazë të 

legjislacionit në fuqi, pra ky material i gjithi është në kundërshtim me ligjin dhe unë propozoj që 

mos të procedohet më tutje. 

Z. Mentor Bajri: në bazë të asaj që po e shoh unë të dy ortofotot janë të njejta por se është 

uzurpim ajo po shihet. 

Z. Arjanit Krasniqi: hyrja në bodrum është pronë komunale për këtë arsye po bëhet këmbim 

karshi interesit të përgjithshëm që  ka komuna që janë prezentu edhe në listën e pronave. Askush 

nuk blen pronë pa e pasur qëllimin me legalizu objektin apo shtëpinë që e ka ndertu në pronën 

komunale ai diqysh duhet me legalizu. Së pari duhet me kalu në kuvend pastaj shkon në 

vlerësim, vlerësimin e bënë një komision vlerësues nga Ministria e Financave e jo komuna. 

Znj.Xhevahire Ceku Kelmendi: theksoi pavarësisht që është qëllimi i mirë për këtë këmbim për 

shëtitore unë mendoj që është më mirë të zgjerohet rruga në atë pjesë. 

 

Me katër vota pro, asnjë kundër, asnjë abstenim dhe 5 anëtar nuk kanë marrë pjesë në votim i 

rekomandohet për shqyrtim dhe rekomandim kuvendit propozimi i DÇPJ-së dhe Kryetarit të 

Komunës për këmbim prone në mes të Komunës së Pejës dhe pronarit dhe Albert Ajdaj, nga 

Peja, për rregullim dhe zgjerim të  shtegut të ecjes buzë Lumbardhit sipas PRRU “Qendra, 

Kapeshnica dhe Puhovci” Pejë. 
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3.2 Shqyrtimi i propozimit të DÇPJ-së dhe Kryetarit të Komunës për këmbim të pronave në mes të  

                Komunës së Pejës dhe pronarit Jakup Krasniqi  nga Peja, për rregullimin dhe zgjerimin e  

                hapsirës gjelbëruese të shkolës fillore “7Shtatori” në f.Vitomericë Komuna e Pejës.  

 

Z.Arjanit Krasniqi: theksoi që këtu kemi një pronë e cila ndodhet në oborrin e shkollës 7 shtatori 

në Vitomericë është pronë e pronarit privat në siperfaqe prej 2 ari apo 200 metra katror, këta ma 

herët kanë fillu me ndërtu një objekt por ka reagu komuna edhe është rrenu. Prona është brenda 

vijes ndërtimore të shkollës dhe është shpall pronë me interes publik, këtë pronë e këmbejmë me 

pronën të cilen e ka qe një kohë të gjatë në shrytezim pronari Jakup Krasniqi përball shkolles 

Ramiz Sadiku në Pejë me sipërfaqe 175 metra katror këtë pjesë ai e ka në shfrytëzim që disa vite. 

Për komunën është interes publik me i marr këta 2 ari tokë në oborr të shkollës dhe me spastru 

këtë pjesë të oborrit të shkollës duke e propozu me pronarin në fjalë me këtë pjesë që e ka në 

shfrytezim. 

 

Z. Berat Ganiqi: prapë kam dyshimet e mia 200 metra katror të shkolla në Vitomericë të 

këmbehen me 175 metra katror të shkolla “Ramiz Sadiku”, kjo nuk është në rregull çfarë vendi 

aty e kom shtëpinë, është e vertet aty ka uzurpime kaher e ka edhe kontrollen teknike u dashte 

me cekë. A e din çka po këmbejmë 200 metra katror që ky i ka Vitomericë në shfrytezim për 99 

vite e po i jepim një pronëe të përhershme te shkolla “Ramiz Sadiku” me 25 metra me pak por 

çmimi qaty vitomericë mundet me shku ma se shumti deri 7 mijë euro për ari 14 mijë krejt, 

ndërsa të shkolla “Ramiz Sadiku” shkon dikun  trefishë ma shumë, plus 99 vite qirambajtje hajde 

po ia japim komunës se Pejës çka mbas kësaj periudhe kohore nipat, sternipat tanë thojnë çka ka 

përfundu tash së komuna në atë kohë e ka jep qeshtu. Mos të shkojmë bre në qesi këmbimeve 

une po e kuptoj interesin e komunës me dal mirë po duhet me shiku edhe interesin mos me u 

demtu, mos me demtu Pejën plus mbas ku e ka ky pronën  ka me u bo një plan i rregullimit, janë 

rrezu disa shtëpia njerëzve u është dhënë banesë në rregull o ajo e përkrahi po shikone mirë qatë 

rregullimin e bashkësis terioriale Rrokaqelli qe e rregullon edhe atë pjesë ku po mungojnë qeto 

sene kom dyshime prapë po e them nuk i legjitimoj qetu sene me votë. 

 

Z. Labinot Panxha: edhe kjo mendoj si pika më lartë nuk është në përputhje me ligjin dhe kërkoj 

që të mos procedohet më tutje pa plotesim të dokumentacionit në përputhje me ligjin. 

 

Z. Arjanit Krasniqi: për çështje e vlerësimit që u përmend 200 metra katror jo 175 metra katror 

vlerësimi kryhet veç e veç atë punë e bënë komisioni vlerësues i Ministrisë bazuar në çmimet e 
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tregut aktualisht që i marrin mostrat e çmimeve të shitjes në 3 vitet e fundit. Komisioni e bënë 

vlerësimin veç e veç për sëcilen pronë përmes kësaj ne po mundohem ta maksimalizoj vlerën e 

pronës komunale përmes këtyre këmbimeve. Ne mendojmë që jemi duke e bërë punën me të 

mirë, kemi me i pru në kuvend të gjitha pronat që i ka prezentu kryetari në listën e pronave. 

Z. Labinot Panxha: nuk është këtu puna me nxan dikon keq, qëllimi është që mos me bo politika 

ditore e me punu në interes të dikuj por me mendu edhe për të ardhmen. Se tani e shohim ai e ka 

marrë këtë pronë në shfrytëzim për 99 vite tash kanë mbet përafërsisht edhe 68 vite mbas këtyre 

e merr dikush tjetër në shfrytëzim e këtu po i bie që ka perfitu një person fizik. 

 

 

 

 

Me 5 vota pro dhe 4 anëtarë nuk kanë marrë pjesë në votim i rekomandohet kuvendit për 

shqyrtim dhe miratim  propozimi i DÇPJ-së dhe kryetarit të Komunës për këmbim të pronave në 

mes të  Komunës së Pejës dhe pronarit Jakup Krasniqi, nga Peja, për rregullimin dhe zgjerim 

hapsirës gjelbëruese të shkolës fillore “7Shtatori” në f.Vitomericë Komuna e Pejës.  

 

3.3. Shqyrtimi i propozimit të DÇPJ-së dhe kryetarit të Komunës së Pejës, për këmbim 

pronash në mes të Komunës së Pejës dhe pronarit Rahmon (Rexhë) Shala, nga Peja  për 

rregullim e rrugës 

në Pejë, sipas PRRU. 

 

Z. Arianit Krasniqi: bëhet fjalë për një pronë private në bazë të ortofotos mund ta shihni është 

pronë private e pronarti Rrahmon Shala me tersi prej 41 metra katror, propozohet për këmbim 

me pronën komunale në bazë të Ortofotos po shihet që këto kanë qenë si mur e kanë mbet tani si 

ishuj njëra parcel është 12 metra ndërsa tjetra 57 metra qe gjithësej janë 69 metra katror na edhe 

më herët e kemi nda një parcell me ta por ather nuk kanë pas interes edhe për këtë pjesë tjeter, ne 

e kemi rrenu një objekt që këta e kanë pas buzë Lumbardhit më herët ata qe janë kanë pjesë e 

kuvendit e kanë pas edhe një herë këtë këmbim përpara. Na i këmbejmë këta ishuj,  këtij  i 

rregullohet sipërfaqja ndërtimore, na s’kemi interes as me mbajt peng investitorin edhe për ne ajo 

pronë nuk është interes me komuna, ndërsa pronen e këtij pronari komuna do ta merr për interes 

publik për krijimin e një hapësire për parkingje për banoret e lagjes Jarina ku e dim së për çdo 

ditë kanë ankesë qytetarët. Ndërsa pjesa e pronës komunale ndodhet sipër kishës Katolike ku ne 

pretendojmë që me bo zgjidhje përmes këmbimit. 
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Z. Labinot Panxha: se pata të qartë çka po këmbehet, unë po e kuptoj që po bëhet me qëllim të 

mirë por unë mendoj që ish kanë mirë me obligu këtë pronarin e ndërtesave qe me nda atë pjesë 

të sipërfaqes për  banesa  për familjet që janë në social sesa me zgjeru ni rrugë që unë kaloj andej 

gati çdo ditë dhe nuk o ndonjë interes urgjent. Pra me i nda nja dy a tri banesa për këto familje. 

Znj . Myrvete Salihu: me i bo këto banesa e me lanë Jarinen pa parking, unë jom rrit aty edhe a e 

din sa problemin e kanë banorët e asaj pjesë për parking. 

Z. Berat Ganiqi: ky parking qe paska me u bo a do të jetë me pages a pa pages, se jeni ardhë edhe 

te shkolla “Ramiz Sadiku” e keni bo kishe pa pagesë po sot ai paguhet prej banorëve 0.40 cent e 

paguj unë. Roli jon o opozit me dhanë këshilla me kritiku ku mendoj që nuk o mirë nuk jemi na 

pozitë veç me qu e me ule dorën kështu që tendenca për mos me na lanë me fol si këtu si në 

kuvend nuk o e mirë. Me ja ditë hallin parkingjeve të banorëve si kishin lon ato ndërtimi ashtu e 

banoret tu mos pas mundësi parkingu po ju vendosen bllokadat nëpër goma kjo so në rregull na 

kemi me i mbrojt interesat e qytetarëve e jo të kerkujt tjetër. Komuna ta ndal kontraten për 

kompaninë që po ju vendos bllokaden se kur kanë qenë zgjedhjet asnjë bllokadë në nuk e ki. E 

kom pasë nënën me kancer ma kanë blloku policia pse e ki parku mbi Jazë, derivat i kontratës që 

ka lidh komuna. 

Znj . Myrvete Salihu: spo ju mohoj të drejten e juaj si opozitë po thjesht u qasa që mos të zgjaten 

procedurat pa nevojë. 

Kryesusi Rexhep Kurtbogaj: realisht une po kam tolerime për juve por  duhet ta respektojmë 

rrjedhen e punës së komitetit. 

Me 5 vota pro dhe 4 anëtarë nuk kanë marrë pjesë në votim i rekomandohet kuvendit për 

shqyrtim dhe miratim  propozimi të DÇPJ-së dhe kryetarit të Komunës së Pejës, për këmbim 

pronash në  mes të Komunës së Pejës dhe pronarit Rahmon (Rexhë) Shala, nga Peja, për 

rregullim e rrugës  në Pejë, sipas PRRU-së. 
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ecjes buzë Lumbardhit sipas PRRU-së 

 

Z. Arianit Krasniqi: ky propozim vjenë edhe një herë përpara jush, disa prej jush keni qenë 

pjesë e kuvendit disa jeni tjerë është një pronë qe ne e kemi kry në procedurë, por ata në 

vlerësim nuk na kanë pranu sepse këta pronarët i kanë bo disa ndamje të parcelave dhe kanë 

marrë tjetër numër edhe pse ti ja dëshmon me sipërfaqe me aktëvendim kur është bo ajo 

rrjedhimisht ajo ndarje e ka pasë numrin sipërfaqja  5915/ 1, e ka marrë numrin kur është nda 

ka marrë  5915 /5 sipërfaqja është 120 metra katror ndërsa pjesa tjetër e parcelës 5915/2 e ka 

marrë një numër tjetër 5915/7 me sipërfaqe prej  12 metrave katror siç e keni pa edhe 

materialin andaj tani vlerësimi do të bëhet për këto parcela. Na kur e kemi dërgu në kuvend e 

kemi pas bo edhe këmbimin e këtyre dy parcelave. Më tutje në mënyrë të detajuar drejtori e 

shpjegoj proceduren e këmbimit para anëtarve të komitetit.  

 

Z . Pandeli Rugova: propozoj që të shfuqizohet vendimi paraprak dhe të  merret vendim i ri 

në mënyrë që komisioni ta ketë më të lehtë vlerësimin. 

 

Me 5 vota pro dhe 4 anëtarë nuk kanë marrë pjesë në votim i rekomandohet kuvendit për 

shqyrtim dhe miratim  propozimi i DÇPJ-ës dhe kryetarit të Komunës së Pejës, për këmbim 

pronash  në mes të Komunës së Pejës dhe pronarit Mediha Hoxha, nga Peja, për rregullim 

shtegut të  ecjes buzë Lumbardhit sipas PRRU. 

 

 

 

 

3.4. Shqyrtimi i propozimit të DÇPJ-së dhe kryetarit të Komunës së Pejës, për këmbim pronash 

në mes të Komunës së Pejës dhe pronarit Mediha Hoxha nga Peja, për rregullim e shtegut të 
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Komunën e Pejës 

 

Kryesuesi Rexhep Kurtbogaj: e keni marrë si matrial paraprakisht fjala është për zgjedhjen e 

dy anëtarëve nga kuvendi. 

 

Znj. Zize Hakaj-Veselaj: cila parti i propozon sepse këtu po thotë që duhet të njohin fushën. 

 

Unanimisht nga të gjithë anëtarët prezent i rekomandohet kuvendit  kërkesa e “Let’s do it 

Peja”, për angazhimin e anëtarëve të kuvendit komunal Pejë në grupin punues për hartimin e 

planit lokal të veprimit për cilësinë e ajrit në komunën e Pejës. 

 

3.6. Rritja dhe bartja Buxhetore e mjeteve të pashpenzuara nga vitet paraprake. 

 

Kryesuesi Rexhep Kurtbogaj: materialin e keni marrë me vonesë, drejtori na ka lajmëru që 

nuk mundet me qenë sot ne takim mbetë që për sqarime më shumë të diskutohet në kuvend. 

 

Z. Berat Ganiqi: shpresoj që mo nuk na vjen me vonesë materiali sepse na kemi drejtë edhe 

mos me shti rend dite. 

 

Kryesusi Rexhep Kurtbogaj: sipas drejtorit vonesa ka qenë si shkak i mosbarazimit me 

thesar.  

 

Z. Labinot Panxha:  pyetja ime shkon se kjo vlera për paga dhe meditje 23,807.00 euro për 

ku do të destinohen këto. 

 

 

 

 

3.5. Shqyrtimi i kërkesë së “Let’s Do It Peja”, për angazhimin e anëtarëve të Kuvendit Komunal 

Pejë, në Grupin punues për hartimin e “Planit lokal të veprimit për cilësinë e ajrit” në 
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Znj. Xhevahire Ceku Kelmendi: nëse këto paguhen për orë shtesë për inspektora atëherë 

duhet me ju pagu edhe inxhinierave a e dinë sa punën e bojnë ata jashtë orarit. 

 

Me 5 vota pro, 3 kundër dhe një i përmbajtur i rekomandohet kuvendit për shqyrtim dhe 

miratimi, rritja dhe bartja Buxhetore e mjeteve të pashpenzuara nga vitet paraprake. 

 

 

3.7. Informatë mbi ndarjen e subvencioneve për vitin paraprak dhe Plani për ndarjen e 

tyre për vitin 2022. 

Znj. Hidajete Nikqi: këtu po e shoh që vitin e kalum subvencionet për bursa kanë qenë 3000 

euro ndërsa për këtë vit 30000 euro  po me intereson mos o ndonjë gabim teknik apo është e 

vërtetë. Dhe ndërtimi i shkollave dhe ankesave s’po e shoh  që ka mjete për materialin 

shpenzues sidomos shkollat profesionale.  

 

Znj. Xhevahire Ceku Kelmendi: subvencione dhe shoqatat tjera këtu deshta me u lidh a ka 

me nda diçka komuna  për organizatën e veteranëve të luftës mu me ka ardh kërkesë prej 

kryetares Safetës dhe unë i kom premtu që do ta ngris këtë qështje. Kish qenë mirë me 

subvencionu që së paku ta ketë një pagë ajo vajza që rrin aty. Edhe subvencione sipas 

kërkesave është e paqartë. 

 

Znj. Zize Hakaj-Veselaj: herën e kalume bursat janë nda veç për drejtimin e matematikës, 

kësaj radhe a kanë me u nda edhe për drejtime tjera se na kemi kerku mandatin e kalum me u 

nda bursa edhe për drejtime tjera. 

 

Unanimisht nga të gjithë anëtarët prezent i rekomandohet kuvendit për shqyrtim informata 

mbi ndarjen e subvencioneve për vitin paraprak dhe Plani për ndarjen e tyre për vitin 2022. 
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(4)    Pyetjet dhe propozimet  lidhur me punën e Komunës, të ngritura nga anëtarët 

  

 

Znj. Zize Hakaj-Veselaj: a ka mundësi inspektoriati me dalë në terren për me i inspektu këto 

marketet e mëdhaja e jo me i ngritë çmimet brenda ditës ashtu qysh ata po dojnë. 

 

Znj. Xhevahire Ceku Kelmendi: jo vetëm marketet por të inspektohen edhe depot ndërtimore, 

të shikohet dokumentacioni i pranimit të mallit e mos të  lejohen keqpërdorime. 

 

 

 

 

 

 

 

Pjesë e këtij procesverbali është edhe audio incizimi i këtij takimi të Komitetit për Politikë dhe 

Financa. 

 

Meqë u shqyrtuan të gjitha pikat e rendit të ditës e propozime tjera nuk pati, kryesuesi z. 

Rexhep Kurtbogaj e shpalli të mbyllur këtë takim të KPF-së në orën 11:00 h. 

 

Procesmbajtësi,                                                                                            K R Y E S U E S I , 

z. Avni Gashi                                                                                              z. Rexhep Kurtbogaj 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Korrigjim 
 

Raporti Vjetor Financiar 

Për vitin e përfunduar me 31 dhjetor 2021 

  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Republika e Kosovës 
Republika Kosova-Republic of Kosovo 

 

KOMUNA E PEJËS / MUNICIPALITY OF PEJA / OPŠTINA   PEĆ  

 

 

Protokolli dalës i Organizatës Buxhetore 

 

 

 

 

 

Protokolli hyrës i Thesarit të Kosovës 
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Neni  12 
DEKLARATË E PASQYRAVE FINANCIARE 
 

Për:   AHMET ISMAILI, Drejtor i Përgjithshëm i Thesarit 

 
 Nga:  GAZMEND MUHAXHERI, Zyrtar Kryesor Administrativ (ZKA) 
 
                          HAJRIJE HAXHIJAJ, Zyrtar Kryesor Financiar (ZKF) 

 
Sipas mendimit tonë, pasqyrat financiare të cilat janë të bashkangjitura, përfshirë  shënimet  për vitin 
e përfunduar me 31 dhjetor 20__ janë përgatitur sipas Standardeve Ndërkombëtare të Kontabilitetit të 
Sektorit Publik të vitit 2017 “Raportimi Financiar sipas Kontabilitetit të bazuar në para të gatshme”, i 

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

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

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

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

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

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

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

efekt material në pasqyrat financiare.  
 

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

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

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

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

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

Sipas mendimit tonë, pasqyrat financiare që janë të bashkangjitura paraqesin një prezantim të vërtetë 
dhe të paanshëm të financave dhe transaksioneve financiare për vitin e përfunduar me 31 dhjetor 
2021 të institucionit Komuna e Pejës. 
Data:  24 / 02 /2022        Datë: 24 / 02 /2022 
 
_________________       _________________ 
(Nënshkrimi i ZKA)                    (Nënshkrimi i ZKF) 
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Neni  13 
Pasqyra e pranimeve dhe pagesave në para të gatshme  
 

Pasqyra e pranimeve dhe pagesave të parave të gatshme për (Komuna e Pejës)

Për vitin e përfunduar më 31 dhjetor 

2021 2020 2019

Llogaria e vetme 

e Thesarit

Llogaria e 

vetme e 

Thesarit

Llogaria e 

vetme e 

Thesarit

BKK BKK BKK

Shënim  '000  '000  '000

BURIMET E FONDEVE -PRANIMET

23,398.00              24,646.00        21,394.39           

4,460.00                3,900.00          4,662.06             

Të hyrat nga AKP

145.00                   998.00             413.23                

 Financimet nga huamarrja 68.00                     186.00             66.73                  

Klauzola e investimeve

Gjithsej 28,071.00              29,730.00        26,536.41           

SHFRYTEZIMI I FONDEVE - PAGESAT

Operacionet

Paga dhe shtesa 2 14,903.00              14,691.00        13,777.19           

Mallra dhe shërbime 3 3,582.00                4,132.00          3,015.54             

Shpenzime komunale 4 765.00                   726.00             729.99                

19,250.00              19,549.00        17,522.72           

Transferet 

Transfere dhe subvencione 5 470.00                   472.00             334.88                

Shpenzime  kapitale 

Prona, ndërtesa dhe pajisje 6 8,351.00                9,709.00          8,678.81             

Pagesa tjera 7

Gjithsej 28,071.00              29,730.00        26,536.41           

Granti qeveritar

Të hyrat vetanake

Të hyrat e dedikuara

Grantet e përcaktuara të donatorëve

Pranimet tjera 

Fondi zhvillimor në mirëbesim

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

2021 2020 2019

Realizimi Buxheti final Buxheti fillestar Varianca Realizimi Realizimi 

A B C D=B-A E F

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

HYRJA E PARASË SË GATSHME

8 2,456         2,422                2,422                        (34)                                    1,412         1,934         

Të hyrat jo tatimore 9 2,451         1,495                1,495                        (956)                                  2,048         1,891         

10 -                                        

Grantet e përcaktuara të donatorëve 11 25              209                   184                                   1,076         488            

Huamrrja 12 -                                        186            

Gjithsej Pranimet 4,932         4,126                3,917                        (806)                                  4,722         4,313         

DALJA E PARASË SË GATSHME

2 14,903       14,931              14,813                      28                                     14,691       13,777       

Mallra dhe shërbime 3 3,582         3,641                3,477                        59                                     4,132         3,016         

Shpenzime komunale 4 765            773                   748                           8                                       726            730            

Transfere dhe subvencione 5 470            525                   375                           55                                     472            335            

Shpenzime kapitale 6 8,351         8,725                7,997                        374                                   9,709         8,679         

Rezerva -                                        

Tjerat 7 -                                        

Gjithsej  pagesat 28,071       28,595              27,410                      524                                   29,730       26,537       

Pasqyra e krahasimit të shumave buxhetore dhe aktuale për (Komuna e Pejës)

Për vitin e përfunduar me 31 dhjetor 2021

Të hyrat tatimore

Të hyrat e dedikuara

Paga dhe shtesa

 



 

Faqe 5 nga 45 

 

Neni  15 
Shënimet shpjeguese për pasqyrat financiare  

 
 
Shënimi 1 

 
1. Politikat kontabël 
 
Pasqyrat Financiare për vitin e përfunduar me 31 dhjetor 2021 janë përgatitur sipas Standardeve Ndërkombëtare të Kontabilitetit të Sektorit Publik 

të vitit 2017 “Raportimi Financiar sipas Kontabilitetit të bazuar në para të gatshme”, i përmbushin të gjitha obligimet raportuese që dalin nga Ligji 
Nr. 03/L-048 për Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë, të plotësuar dhe ndryshuar me Ligjin nr. 03/L-221, Ligjin nr. 
04/L-116,Ligjin nr. 04/L-194,Ligjin nr. 05/L-063 dhe Ligjin nr. 05/L-007. 

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

 

Entitet i sektorit publik Komuna e Pejës ka përgatitur Pasqyrat Financiare në harmoni me kërkesat e Ligji Nr. 03/L-048 për Menaxhimin 
e Financave Publike dhe Përgjegjësitë, të plotësuar dhe ndryshuar me Ligjin nr. 03/L-221, Ligjin nr. 04/L-116,Ligjin nr. 04/L-194,Ligjin 
nr. 05/L-063 dhe Ligjin nr. 05/L-007. 
 

Sipas LMFPP të gjitha transaksionet me fonde brenda Fondit të Konsoliduar të Republikës se Kosovës  behën përmes Llogarisë se 
Vetme te Thesarit. 
Peja si vendbanim daton që nga kohërat më të hershme Ilire, dhe ishte qyteti më i rëndësishëm i Dardanisë Antike. Komuna e Pejës përfshin një 

hapësirë prej 603 km² ndërsa vetëm qyteti i Pejës ka një sipërfaqe prej rreth 20 km². Komuna e Pejës ka një popullatë mbi 96,450 banorësh 

(Regjistrimi 2011) 

Qyteti i Pejës ndodhet në Rrafshin e Dukagjinit dhe në perëndim të Repunlikës së Kosovës, në mes 42 e 40 shkallë të gjerësisë veriore gjeografike 

dhe 20 e 18 shkallë të gjatësisë veriore gjeografike në lartësinë mbidetare prej 498 m. Lartësia mbidetare në qytet është 450-520 m, gjersa më e larta 

2522 m tek Guri i Verdhë. Lartësia mbidetare në qendër të qytetit është 511 m. Mbi 5.000 biznese aktive nga 7.340 sa janë të regjistruara operojnë 

brenda komunës ku 80% janë nga sektori privat. 

 

1.1 Pagesat nga palët e treta  

Në zbatim të SNKSP 2017 pagesat nga palët e treta shpalosen në shënimin 13. 
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1.3 Shumat raportuese 

 
Shumat raportuese nga neni: 
13 deri te neni 15 janë në `000 (mijë) Euro (€), 
16 deri te neni 24 shumat janë shuma e plotë Euro (€). 
 
1.4 Valuta raportuese 

Shumat janë raportuar në valutën Euro (€), 
 
 
1.5 Data e autorizimit 

Autorizohen me datën e nënshkrimit te deklaratës për Pasqyrat Financiare nga Zyrtari Kryesore Administrativë dhe Zyrtari Kryesore 
Financiar. 
 
 
Menaxhimi Financiar i Pandemisë COVID-19 

Pas paraqitjes së situatës emerxhente për shkak të paraqitjes së Pandemisë në shkallë botrore COVID 19 edhe Komuna e Pejës duke ju 
përshtat Udhëzimeve të nxjerra nga organet përkatëse të nivelit qendror ka ndremarr masat e nevojshme për ndarje dhe shpenzim të 
mjeteve financiare për nevojat e krijuara nga pandemija. 
 

Destinimi Fondi Burimor Programi  Buxhetor Kategoria Ekonomike Shuma e mjeteve

COVID 19

Pako 

Emergjente 

COVID 19

Kujdesi Primar 

Shëndetsor Paga dhe meditje 351,585.04

Totali 351,585.04  
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Neni 14.6 
Shpalosja e ndarjeve fillestare dhe finale të buxhetit  

Buxheti Fillestar          

(Ligji i Buxhetit)

Ndryshimi   

I 

Ndryshimi 

II

Ndryshimi 

III

Ndryshimi 

IV

Të hyrat 

vetanake

Grantet e percaktuara 

te donetoreve

Burime tjera te 

financimit

Buxheti 

përfundimtar 

SIMFK

Ndryshimet e 

buxhetit 

fillestar

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

Hyrjet

2,422                              2,422                  0

Të hyrat jo tatimore 1,495                              894                  2,389                  0.5978572

-                         

Grantet e përcaktuara të donatorëve 208.60                           208.60                

Huamarrjet 68.09                  68.09                  

Tjera -                         

Gjithsej 3,917                           -                  -                 -                 894                  209                               68                      5,088.09           0.298823728

Daljet

14,813.27 17.92 36.73 63 14,930.66           0.007924651

Mallra dhe shërbime 3,476.71 -3.50 68.94 98.98 3,641.13             0.047291836
Shpenzime  komunale 748.45 25.00 773.45                0.033402365

Transfere dhe subvencione 374.50 0.00 150.00 524.50                0.400534045

Shpenzime kapitale 7,997.23 0.00 650.00 72.89 5.35 8,725.47             0.09106153

Rezerva

Kthimi i huamarrjeve -                         

Tjerat -                         

Gjithsej 27,410 14 0 0 894 209 68 28,595.21 4.3%

Ndryshimet e autorizuara nga LMFPP

Të hyrat tatimore

Të hyrat e dedikuara

Paga dhe Shtesa

 
 
 
 
Shpalos në detaje shënimet në tabelë: 
Në vazhdim ipet pasqyra e ndryshimeve në buxhet gjatë vitit 2021. Ndryshimet kan ndodhur vetem me rishikim. 

Buxheti i Rishikuar 2021 
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Kategoritë Ekonomike Buxheti Fillestar Buxheti I Rishikuar Diferenca/BR-BF

11 (Paga e meditje) 14,813,275.00 15,239,068.00 425,793.00

13(Mallra dhe sherbime) 3,476,709.00 3,473,209.00 -3,500.00

14(Sherbime komunale) 748,455.00 748,455.00 0.00

20(Subvencione & Transfere) 374,500.00 374,500.00 0.00

30(Investime Kapitale) 7,997,226.00 8,002,576.00 5,350.00

Rezerva

Gjithsejt 27,410,165.00 27,837,808.00 427,643.00  
 

 

Shënimi 2 deri 12 Prezantim i ndryshimeve materiale 
 
Për dallim prej shënimeve 2 deri 12, këto shënime  përdoren për të sqaruar dallimin material  në kolonën D (neni 14) , domethënë 
dallimin material të realizimit të buxhetit. SNKSP  në bazë të parasë se gatshme kërkon të sqarohen dallimet materiale. Varësisht nga 
madhësia e dallimit, nuk kanë nevojë të ofrohen shpjegime për të gjitha kategoritë, andaj mund të kërkohen ndryshime në sistemin e 
numërimit të shënimeve. Kur të sqarohen dallimet e ndonjë kategorie të ndarjes, duhet të jepet përmbledhja e natyrës së ndryshimit.  
 

Duke analizuar kolonen D ku paraqitet diferenca ne mes të buxhetit final dhe atijë të realizuar kemi vërejtur se: 

 Te hyrja e parasë respektivisht të(Të hyrat tatimore) hyrat vetanake  kan një variancë prej 34 mijë euro si rezultat i inkasimit (alokimit)më të 

lartë krahasu me buxhetin final të lejuar. 

Te hyrja e parasë respektivisht të(Të hyrat jo tatimore) hyrat vetanake  kan një variancë prej 956 mijë euro si rezultat i inkasimit (alokimit)më 

të lartë krahasu me buxhetin final të lejuar. 

 

 Dallimi në mes të buxhetit final dhe atijë të ralizuar tek donacionet  ka një variancë prej  184 mijë euro si rezultat i inkasimit(alokimit) më të 

ulët krahasu me buxhetin final. 

            Huamarrjet sipas rekomandimit të auditorit për përmirësim nuk duhetn të paraqiten fare në tabelen nga neni 14 as në shtyllen e buxhetit final 

e as në shtyllen e ralizimit në pjesen e hyrjes së parasë së gatshme.  

Pagat dhe meditjet në realizim janë më pak të shpenzuara për vleren prej 28 mijë euro ku  23.81 mijë euro  janë shpenzu më pak nga  të 

hyrat vetanake  dhe 3,91 mijë euro nga donatorët  

Mallrat dhe sherbimet po ashtu janë shpenzuar më pak nga buxheti final për 59 mijë euro  nga kjo 8,12 mijë euro nuk janë shpenzuar nga 

granti qeveritar 18.11 mijë nga të hyrat vetanake,  10,18 mijë euro nga të hyrat vetanake të bartura, ndersa 22,49 mijë euro nga donatorët. 

Sherbimet Komunale  janë shpenzuar më pak për shumen prej 8 mijë euro ku  3,76 mijë euro janë nga  granti qeveritar dhe 4,24 mijë euro 

janë nga te hyrat vetanake. 

Subvencionet e transferet janë shpenzuar më pak për shumen prej 55 mijë euro ku  54,33 mijë euro janë nga  të hyrat vetanake dhe 0.08 mijë 

euro janë nga te hyrat vetanake të bartura. 
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 Te Investimet Kapitale shuma e pa shpenzuar kap shumen prej 374 mijë euro nga të cilat shuma prej 96,88 mijë euro është nga granti 

qeveritar,nga të hyrat vetanake në shume prej 229,58 mijë euro, nga të hyrat e bartura 10,08 mijë euro dhe nga donatorët kan ngelur pa u shpenzuar 

shuma prej 37,52 mijë euro. 
 Shpenzimi ma pak i bxhetit final 2021, është si rezultat i kursimeve  si politikë qeveritare,  si rezultat i vazhdimit të punimeve në projekte te pa 
perfunduara e që nuk ka mundur të bëhet pagesa dhe kursimeve tjera ad hok të bëra  gjatë vitit.Në shpenzim të buxhetit ka pasur ndikimin e vet edhe 
Pandemija COVID 19 e cila ka vazhduar gjatë vitit 2021 dhe akoma vazhdon. 

 
Shënimi 2   Paga dhe shtesa 

Gjithsej Buxheti 2020 2019

Pagesat FH KI FZHM GQ THV THD GPD Final

€ '000 € '000 € '000 € '000 € '000 € '000 € '000 € '000 € '000 € '000 € '000

11,944.33        51.08      11,789.61    103.64    12,447       11,711       

60.34               60.34           62             56             

10.73               10.73           -                -                

-                      -                

27.54               27.54      13             9               

727.61             5.68        719.95         1.98        776           692           

671.45             2.99        666.81         1.65        696           655           

671.45             2.99        666.81         1.65        696           655           

789.49             789.49         

14,903            63          -             14,704        104        -             33          14,931      100% 14,691      13,778      

Krahasim

%

 
Shpalos në detaje  shënimet e pasqyruara në tabelë: 

 

Vërejtje; Në kolonen KI janë shpalos mjetet nga huamarrja për paga që janë në shumen prej 62.738,38 € 

 
 
 
 
 
 
 
Shënimi 3   Mallra dhe shërbime 
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Gjithsej Buxheti 2020 2019

Pagesat FH KI FZHM GQ THV THD GPD Final

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

Shpenzimet e udhëtimit zyrtar brenda vendit 2.46 0.39 2.07 0 1

Meditjet për udhëtime zyrtre brenda vendit 0 0 0

Akomodimi  udhëtime zyrtre brenda vendit 0 0 1

Shpenzime tjera për udhëtime zyrtre brenda vendit 0 0.02 5

Shpenzimet e udhëtimit zyrtar jashtë vendit 0.65 0.65 1.16 17.32

Meditjet për udhëtime zyrtre jashtë vendit 0 0 0

Shpenzime te vogla para xhepi 3.58 3.42 0.16 0.88 5

Akomodimi  udhëtime zyrtre jashtë vendit 4 2.13 1.87 0.44 7

Shpenzime tjera udhëtime zyrtre jashtë vendit 0.05 0.05 4.59 3

Shpenzimet per internet 0.65 0.4 0.25 0 2

Shpenzimet e telefonisë mobile 22.47 18.53 3.57 0.37 19.03 25

Shpenzimet postare 1.3 1.02 0.24 0.04 42.91 7

Shpenzimet  për perdorimin  e kabllit  optik 0 0 0

Shërbimet e arsimit trajnimit 2.36 2.36 2.36 36

Shërbimet e përfaqësimit  avokatë dhe ekspertë 30.75 30.75 19.3 22

Shërbime të ndryshme shëndetsore 0 0 0

Shërbime të ndryshme intelektuale dhe këshilldhënëse 0 0 0

Sherbime shtypje-jo marketing 16.78 16.78 2.86 4

Sherbime kontraktuese tjera 1780.55 1238.12 495.15 47.28 2072.01 1194

Sherbime teknike 2.56 1.54 1.02 3.9 6

Shpenzimet per anetaresim 22.04 7.23 14.81 9.98 10

Sherbimet e varrimit 0 0 0

Mobilje (me pak se 1000 euro) 17.37 7.44 9.38 0.55 5.37 20

Telefona (me pak se 1000 euro) 0 0 0

Kompjuterë me pak se 1000 euro 0.6 0.6 3.51 27

Harduer për teknologji informative (më pak se  1000 euro) 0.099 0.099 0.6 0

Paisje tjera me pak se 1000 euro + kompjuter 69.13 44.8 10 14.33 26.28 29

Furnizime per zyrë 53.18 51.59 0.99 0.6 42.07 69.46

Furnizime me ushqim dhe pije(jo dreka zyrtare) 34.55 19.96 14.59 138.36 44

Furnizime mjeksore 61.27 51.74 9.53 53.03 29

Furnizime pastrimi 63.7 41.98 21.72 44.07 57
Furnizime me veshmbajtje 4.94                         4.94 6.22 22
Akomodimi 17.74                       12.48 4.21 1.05 10.36 21
Bllombat -                           0 0
Vaj 20.78                       12.22 8.56 3.46 18
Naft per ngrohje qendrore 243.56                     243.56 279.97 314.47
Dru 193.11                     169 24.11 219.21 221
derivate per gjenerator 7.35                         7.35 7.68 13
karburant per vetura 194.84                     170.01 24.76 0.07 154.26 149
Rexhistrimi I automjeteve 8.54                         7.69 0.71 0.14 3.92 7
Sigurimi I automjeteve 22.52                       17.09 5.28 0.15 9.08 14
Mirëmbajtja dhe riparimi I automjeteve 90.82                       70.58 20.02 0.22 102.61 82
mirëmbajtja e ndertesave 137.70                     100.43 37.27 142.09 81
mirëmbajtja e shkollave 97.25                       87.77 9.48 59.93 57.62
mirëmbajtja e objekteve shendetsore -                           0 0
mirëmbajtja e autorrugëve -                           42.55 281.8
mirëmbajtja e autorrugëve lokale 169.25                     117.47 51.78 389.16
mirëmbajtja e mobiljeve dhe paisjeve 7.15                         2.95 4.2 17.24 14
Qiraja per ndertesa 0.99                         0.99 0 0
Qiraja per paisje 0.69                         0 0.69 0 0
Reklamat dhe konkurset 0.74                         0.74 0.44 2
Botimet e publikimeve 0.09                         0.07 0.02 2.53 9
Shpenzimet për informim publik -                           0 0
Sherbime shtypje-jo marketing 1.40                         1            -               -               
Shpenzimet e përfaqësimit-dreka zyrtare 59.94                       38                16          6            40             66             
Shpenzimet -Vendimet e gjykatave 113.00                     113              148           22             
Pagesa neni 39.2 LMFPP -                           -               -               
Avanc për udhëtime zyrtare -                           (2)                 2            -               -               

Mallra dhe shërbime 3,582.50                  -             2,715.04      790.72   -             76.49     3,641     1            4,132.11   3,015.54   

Krahasi

m

2021
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Shpalos në detaje shënimet në tabelë: 

 
 
Shënimi 4 Shpenzime komunale  
 

   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Shpalos në detaje shënimet në tabelë: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gjithsej Buxheti 2020 2019

Pagesat FH KI FZHM GQ THV THD GPD Final

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

Rryma 585.91               560.91      25 471.12 473.03

Uji 87.31                 87.31        187.57 163.53

Mbeturinat 47.43                 47.43        49.01 47.02

Ngrohja Qendrore -                     0 0

Shpenzimet telefonike 23.04                 23.04        18.77 18.6

Pagesa-vendimet gjqyqësore 21.26                 1.01          20.25 0 27.81

Shpenzime komunale 764.95               -         -         -         719.70      45.25     -             -             773.46   99% 726.47      729.99      

Krahasim

%

2021
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Shënimi 5  Subvencione dhe transfere 

                                                                                                                                                                                                                                                                        
Shpalos në detaje shënimet në tabelë: 

 

 
 

Gjithsej Buxheti 2020 2019

Pagesat FH KI FZHM GQ THV THD GPD Final

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

Subvencione për entitetet publike -                     

Subvencionet për entitetet publike (tea.bib) -                     

Subvencione për entitetet jopublike 201                    200.7 267.01 234.65

Transfere për qeveri tjera -                     

Pagesat për përfituesit individual 269                    268.89 204.54 100.23

Pensionet bazë -                     

Pensionet baze kotributdhenese -                     

Pensionet për personat me nevoja të veçanta -                     

Pensionet e ndihmës sociale -                     

Pensionet per te burgosurit -                     

Pensionet për  veteranët e luftës -                     

Pensionet per te verbërit -                     

Pensionet e TMK-së -                     

Pensionet e FSK-së -                     

Pagesat për invalidët e luftës -                     

Pagesat për familjet e të rënëve në luftë -                     

Pensionet e përkohshme të Trepçës -                     

Pushimi i lehonave -                     

Pagesa për vendime gjyqesore -                     

Pagesat per sektorin e  blegtorise -                     

Pagesat per kulturat -                     

Ristruktorimi i potencialit fizik -                     

Menaxhimi i burimeve të ujitjes për bujqesi -                     

Diversifikimi i fermave -                     

Subvencione dhe transfere 469.59               -             -             -             -              469.59   -             -             524.50   1               471.55      334.88      

Krahasim

%

2021
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Shënimi 6   Shpenzime kapitale                                       

 
 

 Shpalos në detaje  shënimet në tabelë:           

Vërejtje;Në kolonen KI janë shpalos mjetet nga huamarrja për Investime Kapitale që janë në shumen prej 5.350,00 € 
 

Gjithsej Buxheti 2020 2019

Pagesat FH KI FZHM GQ THV THD GPD Final

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

Ndërtesat e banimit 0 24.99 23.75

Ndërtesat administrat.afariste 133.77 121.02 12.75 99.73 64.4

Objektet arsimore 552.13 389.05 163.08 1137.1 1099

Objektet shëndetësore 339.22 47.83 291.39 168.96 107

Objektet kulturore 38 28.55 9.45 0 94

Objektet sportive 297.3 297.3 438.71 256

Objektet memoriale 4.14 4.14 0 46

Rrethoja 0 0 10

Depot 0 0 0

Garazha 0 0 0

Fushat sportive 0 0 0

Ndërtimi i auto rrugëve 0 0 0

Ndërtimi i rrugëve regjionale 0 0 0

Ndërtimi i rrugëve lokale 4765.29 2688.6 2069.73 6.96 5453.29 3151

Trotuaret 296.8 194.37 102.43 165.55 180

Kanalizimi 276.72 276.72 489.15 1585

Ujësjellësi 91.84 68 23.84 52.64 10

Mirmbajtja investive 41.55 41.55 93.54 50

Mobilje 0 19.19 46.5

Kompjuter 30 30 0 0

Paisje të teknologjis inform 13.31 5.35 7.96 0.99 23.5

Paisje speciale mjeksore 16.45 16.45 18.07 115

Paisje tjera 91.62 91.62 166.62 285.4

Vetura zyrtare 96 85 11 82.45 0

Kamion 0 0 0

Kapital tjeter 0 0 0

Automjete tjera transport (vet ndih.shp.) 0 0 0

Avans per investime 0 0 0

Toka 154.53 104.07 50.46 589.99 246

Rregullimi I lumejve 779.66 524.99 254.67 632.18 408

Transfer kapital-entitetet publike 0 0 0

Transfer kapital-entitetet jopublike 133.68 51.23 82.45 75.78 95

Furn.me rrym,gjenrimitransmis 0 0 0

Paisje të teknologjis inform 0 0 0

Pagesa vendime gjyqsore 199.4 199.4 0 813

Pagesa-neni 39.2 LMFPP 0 0 17

Shto kode sipas nevojes -                     0 0

Shpenzime Kapitale 8,351.41            -             5.35       -             5,259.89   3,050.80    -             35.37     8,725.46   1        9,708.93   8,725.55   

Kraha

sim

2021
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Shënimi 7    Tjera 

2021 2020 2019

Natyra e pagesës € '000 € '000 € '000

Depozita 1

Depozita 2

Depozita 3

Depozitat tjera

Gjithsej 0 0 0
 

 
Shpalos në detaje shënimet në tabelë: 

 
 
 
 
Shënimi 8   Te hyrat tatimore 
 

2021 2020 2019

Përshkrimi Shënime € '000 € '000 € '000

% e totalit 

2021

% e ndryshimit 

nga 2020

Tatimi ne prone 2,456 1,412 1,934 100% 173.93%

Të hyrat tatimore 2 % %

Të hyrat tatimore 3 % %

Të hyrat tatimore 4 % %

Gjithsej 2,456 1,412 1,934 100% %  
 
Shpalos në detaje shënimet në tabelë: 
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Shënimi  9 Të hyrat jo tatimore 
 

2021 2020 2019

Përshkrimi Shënime € '000 € '000 € '000

% e totalit 

2021

% e ndryshimit 

nga 2020

Të hyrat nga taksat 1 per leje ndertimi 1,031 882 514 71% 117%

Të hyrat nga taksat 2 legalizim te objekteve 61 63 0 4% 96%

Të hyrat nga taksat 3 rexhistrim trashigimise 119 81 99 8% 147%

Të hyrat nga taksat 4 tjera administrative 140 120 138 10% 117%

Të hyrat nga taksat 5 parkim publik,kampim,rekr 65 12 38 4% 552%

Të hyrat nga taksat 6 çertifikata te lindjes 13 11 19 1% 111%

Të hyrat nga taksat 7 çertifikata te kurorzimit 8 4 8 1% 193%

Të hyrat nga taksat 8 çertifikata te vdekjes 6 4 5 0% 165%

Të hyrat nga taksat 9 çertifikata te ofiqarisë 119 82 148 8% 146%

Të hyrat nga taksat 10  per verifik.dok.ndry 3 3 4 0% 96%

Të hyrat nga taksat 11 fotokopjim dokumentave 5 5 5 0% 117%

Të hyrat nga taksat 12 ndrrim te destinimit te tokes 19 23 30 1% 86%

Të hyrat nga taksat 13 rexhistrim te automjeteve 231 210 213 16% 110%

Të hyrat nga taksat 14 per matjen e tokes ne teren 106 94 85 7% 113%

Të hyrat nga dënimet-gjobat 1 nga inspektorati 20 21 35 1% 94%

Të hyrat nga dënimet-gjobat 2 nga trafiku 0 0% #DIV/0!

Të hyrat nga dënimet-gjobat 3 nga Gjykata 0 0% #DIV/0!

Të hyrat nga licencat 1Pranim teknik te lokalit 26 22 30 2% 116%

Të hyrat nga licencat 2 per reklam ne prona publike 152 164 172 10% 93%

Të hyrat nga licencat 3 per afarizem 0 0 0 0% #DIV/0!

Të hyrat nga licencat 4 per sherbime profesionale 0 1 12 0% 0%

Të hyrat nga licencat 5 per transport te mallrave 5 4 14 0% 118%

Të hyrat nga licencat 6 per sherbim te pijeve alkool 14 12 13 1% 121%

Të hyrat nga licencat 7 per sherbim per siguri fizike 0 0 0 0% #DIV/0!

Të hyrat nga licencat 8 per gurthyes dhe miniera 0 0 0 0% #DIV/0!

Të hyrat nga shitja e pasurisë dhe shërbimeve 25 29 0 2% 88%

Të hyrat nga shitja e mallrave 0 8 0% 0%

Të hyrat nga shfrytëzimi I pronës publike 8 0 1 1% 20400%

Të hyrat nga inspektimi higjenik sanitar 4 3 5 0% 155%

Të hyrat nga inspektimi I artikujve ushqimor 1 0 0% 250%

Qiraja nga objektet publike 51 33 62 4% 155%

Participim nga kujdesi primar shendetsor 106 73 106 7% 145%

Participim nga Arsimi I mesem 48 49 57 3% 98%

Participim nga Arsimi parafillor 49 20 59 3% 247%

Participim nga Biblioteka 0 0 0% #DIV/0!

Pranimet tjera (Rexhistrimi I pengut) 15 15 20 1% 94%

Gjithsej 2,451 2,048 1,891 168% 120%  
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Shpalos në detaje shënimet në tabelë: 

 
Të hyrat vetanake te grumbulluara nga institucionet nga niveli qendror qe u shperndahen komunave  për vitin 2021 janë Gjobat 
nga trafiku në shumen prej 828.836,80euro dhe Gjobat nga Gjykatat në shumen prej 53.130,00 euro .(këto të hyra janë të përfshira në 
planin buxhetor të komunës) 
 
Shënimi  10  Të hyrat e dedikuara 
 

2021 2020 2019

Përshkrimi Shënime € '000 € '000 € '000

% e totalit 

20__

% e ndryshimit 

nga 20__ -1

Lloji i  të hyrës  1

Lloji i  të hyrës  2 % %

Lloji i  të hyrës  3 % %

Lloji i  të hyrës  4 % %

Gjithsej 0 0 0 0% %  
Shpalos në detaje  shënimet e pasqyruara në tabelë: 

 
Shënimi 11   Grantet e përcaktuara të donatorëve 
 
 

2021 2021 2020 2019

€ '000 € '000 € '000 € '000

Emri i donatorit

Participimi I qytetarve  Për fermer,donator, paisje etj 27         46         

Unioni europian Pilot projekti I lëvizjes se lirë në ballkanin perendimor 7           223       86         

Save dhe children Zgjerim I sherbimeve te interesit,kujdesit dhe zhvillimit 11         8           15         

Qeveria Zvcrrane Rregullimi I hapsires publike ura e gurit -kthim (19)        812       336       

Qeveria Italiane Ndergj.hist.perbash.iden.shtr.vlr europes 5           

Grante tjera te jashtmelaboratori I shkencave Natyrore 7           7           

Gjithsej 25 -19 1,076 488

Përshkrimi

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

2021 2020 2019

Përshkrimi € '000 € '000 € '000

Depozita 1 Banka Botrore 186           67             

Depozita 2  Huamarrje

Depozita 3

Gjithsej -               186           67             
 
Shpalos në detaje shënimet në tabelë: 

 

 
Shënimi 13  Pagesa nga palët e treta  
    

2021 2020 2019

Kategoria ekonomike € '000 € '000 € '000

Paga dhe rroga 0 0 0

Mallra dhe shërbime 0 0 0

Shpenzime komunale 0 0 0

Transfere dhe subvencione 0 0 0

Shpenzime kapitale 0 0 46.83

Gjithsej pagesat nga palët e treta 0 0 46.83  
             
   Shpalos tabelën në detaje si në tabelën në vijim aneks 1: Pagesa nga palët e treta  për vitin 2021 nuk ka. 

2021 2020 2019

Natyra e pagesës -Palët e treta € '000 € '000 € '000

USAID-Blerje e paisjeve informative 22.83

EU-Unioni europian -Ndriçim Brestovik,paisje 

mjeksore,Menaxhimi modern I mbetur 24.00

EU-Unioni europian -Tereni I basketbollit

Gjithsej 0.00 0.00 46.83
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Neni  16  Raport për të arkëtueshmet 
 
Të arkëtueshmet (zbatohet për organizatat që mbledhin të hyra)  
 
 

2021 2020 2019

Kodi ekonomik Përshkrimi Euro Euro Euro

40110 Tatimi ne pronë 12,572,674.32 12,171,825.49 11,022,241.64

50290

Taksa ne ushtrim te 

veprimtarisë 6,391,030.00 6,391,030.00 6,391,030.00

50408 Qiratë 33,411.61 57,976.35 3,296.50

50409 Qerdhja 697.00 821.00 1,633.00

50008 Kerkesat nga Parkingu 30,468.80 41,659.45 25,000.00

Kërkesa nga paditë në gjyq 126,989.96 146,989.96 495,150.00

Gjithsej 19,155,271.69 18,810,302.25 17,938,351.14

 
            

 Taksa në ushtrim të veprimtarisë mbetet e njejtë me vitin paraprak sepse nuk ka inkasime gjatë vitit 2021 nga taksa. 
 
  
 
 Shpalos ne PF tabelën në detaje dhe sipas formatit si Aneks 2: 

 

Data e lëshimit 

te fatures Numri i faturës

Kodi 

ekonomik

Afati i 

pagesës Furnitori Përshkrimi 2021

Gjithsej 0  
 
 
 
  Shpalos në detaje shënimet në tabelë: 
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Shpalosja e kërkesave nga paditë në gjyq 

 

      2021 2021 

Natyra e kerkesave 
Kontigjente Numri I Lendes Arsyja per kerkesë Euro/000 Euro 

AUTOCITROEN DACI ( I paditur) C.nr. 260/16 Borxh 
12.80 12,800.00 

Hidrodrini EK.nr. 47/2017 Borxh 
54.29 54,290.00 

0.00 0.00 

News SHPK (I paditur) C.nr. 585/16 Kompenzim Dëmi 
9.25 9,250.00 

0.00 0.00 

Haki Kartallozi P.nr. 106/17 
Penale_hyrje në sistemin 
kompjuterik 

30.00 30,000.00 

0.00 0.00 

Naser Kastrati P. nr. 43/17 Penale 
6.40 6,400.00 

0.00 0.00 

Selmans Netëork E.nr. 109/18 Borxh/Kundërpërmbarim 
12.90 12,899.96 

0.00 0.00 

JATEX Gjakovë C.nr. 179/04 Shpenzime procedurale 

1.35 1,350.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

     

Gjithsejt     126.99 126,989.96 
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           Neni  17    Raport për detyrimet (faturat) e papaguara 

Kategoria

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

11 Paga dhe rroga 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

13 Mallra dhe shërbime 153,567.02 181,593.13 59,960.14 177,427.33 140,018.62 384,718.85

14 Shpenzime komunale 7,644.93 1,426.51 2,405.07 654.90 33.70 59,610.01

20 Transfere dhe subvencione 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

30 Shpenzime kapitale 396,576.47 58,753.15 242,471.97 70,259.96 63,894.22 134,209.65

Gjithsej 557,788.42 241,772.79 304,837.18 248,342.19 203,946.54 578,538.51

2021 2020 2019

 
              
 
  Shpalos ne PF tabelën në detaje dhe sipas formatit si Aneks 3 

 

Data e pranimit 

te fatures Numri i faturës

Kodi 

ekonomik

Afati i 

pagesës Furnitori Përshkrimi Arsyeja e mospagesës 2021

Gjithsej 0  
 

          Neni 18    Detyrimet kontingjente  

2021 2020 2019

Natyra e detyrimeve kontingjente Arsyeja për detyrime Euro Euro Euro

Kontigjente (Gjykata ) konteste te ndryshme 2,600,770.38 1,459,179.83 906,954.16

Gjithsej 2,600,770.38 1,459,179.83 906,954.16

Vlera e vlerësuar ose e saktë

  
               Shpalos ne PF tabelën në detaje dhe sipas formatit si Aneks 4 
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           Neni 19    Raport për pasurinë jo financiare  
 

             Neni 19.3.1  Pasuritë kapitale (me vlerë mbi 1000 Euro) 
 

Klasifikimi i pasurive 2021 2020 2019

Ndërtesat 7,631,608.26 7,264,368.86 5,915,899.64
Toka 303,203,215.70 302,953,709.70 302,977,873.25
Pajisjet 265,981.72 301,816.66 453,382.93
Infrastruktura 21,873,401.50 18,256,052.39 17,920,819.17
Makineria 0.00 0.00 0.00
Automjetet 194,633.29 169,457.83 170,757.13
Tjera 12,722,011.45 10,949,711.67 6,419,708.40
Gjithsej 345,890,851.92 339,895,117.11 333,858,440.52  

 
Shpalos ne PF tabelën në detaje dhe sipas formatit si Aneks 5     

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

 

 

Klasifikimi i pasurive 2021 2020 2019

Pajisjet dhe mobiljet 349,411.86 339,830.85 267,516.44
Gjithsej 349,411.86 339,830.85 267,516.44

  
Shpalos ne PF tabelën në detaje në vijim si  Aneks 6: 

 
Emertimi Shuma

Kompjuter 659.90

Mobilje 93,828.37

Paisje tjera 74,962.12

Paisje mjeksore 5,586.00

Paisje TI 174,170.46

Telefona 205.01

Total 349,411.86  
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               Neni 19.3.3  Stoqet 

 
 

Klasifikimi i pasurive 2021 2020 2019

Stoqet 61,578.91 343,017.46 60,965.65

Gjithsej 61,578.91 343,017.46 60,965.65
 

 
  Shpalos ne PF tabelën në detaje në vijim si  Aneks 7: 

 
 
 
 

          Neni 20    Raport për avancet e pa arsyetuara 
 

Data e lëshimit ID e furnitorit te Zyrtarit Nr i CPO Qëllimi 2021

Bartje Bartje 733

Gjithsej 733  
Avanse të pa arsyetuara për vitin 2021             
 
 Shpalos me poshtë në detaje shënimet nga tabela: 

 
- shpalosje e avanceve te hapura ose te bartura nga viti paraprak, se bashku me arsyen e mos-mbylljes 
- shpalos veprimet e ndërmarra për mbylljen e tyre, përfshirë ndalesën ne page apo inicimin e procedurave ligjore per kthimin e tyre 
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           Neni 21     Raport për të hyrat vetanake të pashpenzuara 

 
2021 2020 2019

Të hyrat vetanake të bartura nga viti i kaluar 893,936.74 655,575.20 702,859.27

Të hyrat vetanake të pranuara në këtë vit 5,789,113        4,138,336        4,614,773.68

Totali në dispozicion për ndarje në vitin aktual 6,683,050.00   4,793,912       5,317,632.95

Shuma e shpenzuar në vitin aktual 4,460,000.69    3,900,074        4,662,057.75

Shuma e mbetur për bartje 2,223,049.31 893,837.62 655,575.20  

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

 
 
 

          
 
           
 
 

 
Neni 23     Raport për të hyrat e dedikuara 

 

Përshkrimi 2021 2020 2019

Të hyrat nga fondi zhvillimor ne mirebesim nga viti i kaluar

Të hyrat vetanake të pranuara në këtë vit

Totali në dispozicion për ndarje në vitin aktual -            -                -                

Shuma e shpenzuar në vitin aktual

Shuma e mbetur për bartje -            -                -                

Përshkrimi 2021 2020 2019

Të hyrat e dedikuara nga viti i kaluar

Të hyrat e dedikuara të pranuara në këtë vit

Totali në dispozicion për ndarje në vitin aktual -            -                -                

Shuma e shpenzuar në vitin aktual

Shuma e mbetur për bartje -            -                -                
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Neni 24    Raport për fondet e donatorëve të pashpenzuara 

 
 
Vërejtje: 

Donacionet 
 
 Shuma e shpenzuar në vitin aktual e donacioneve të pranuara është në përuthshmëri me Raportin përmbledhës të kontrollit të 
buxhetit për vitin fiskal 2021 të datës 21.02.2021 në kolonën aktuali që është 144.682,41€ 
Grantet e përcaktuara të donatorve të pranuara në këtë vit  Sipas Raportit të analizave –përmbledhje Fondi 30,99 dt 23.02.2022 Pranimi 
(ana kredi e raportit) 28.952,24 – 23.122,00 Kthimi(ana debi e raportit) = 5.830,24 Euro gjendja pranim që përputhet me gjendjen e 
paraqitur në tabelë për vitin 2021,kjo gjëdje e bartur nga viti 2021që është 63.932,58 € përputhet me gjendjen e cila është bartur në fillim 
të vitit 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2021 2020 2019

Grantet e përcaktuara të donatorve të bartura nga viti i kaluar 202,784.75 123,934.81 49,088.06

Grantet e përcaktuara të donatorve të pranuara në këtë vit 5,830.24 1,076,390.45 488,084.18

Totali në dispozicion për ndarje në vitin aktual 208,614.99 1,200,325.26 537,172.24

Shuma e shpenzuar në vitin aktual 144,682.41 997,540.51 413,237.43

Shuma e mbetur për bartje 63,932.58 202,784.75 123,934.81
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Neni 25    Raport për numrin e punëtorëve sipas listës së pagave 
 

Departamenti 

Me orar të 

plotë

Me orar të 

shkurtuar

Me orar të 

plotë

Me orar të 

shkurtuar

Me orar të 

plotë

Me orar të 

shkurtuar

Kryetari dhe Asambleja Komunale 16 14 11 12

Administrata dhe Personeli 61 55 0 61 0 60

Administrata 60 55 57 56

Çeshtje gjinore 1 1 1

Drejtorati per integrime 

europiane e diaspor
0 3 3

Inspeksioni 27 17 23 24

Prokurimi 6 5 6 5

Buxhet dhe financa 36 31 31 29

Shërbimet Publike, Mbrojtje civile 

dhe emergjenca 
58 50 0 53 0 55

Sherbime publike 14 11 12 12

Emergjencë 44 39 41 43

Zyra e Komuniteteve 9 6 7 8

Bujqësi dhe Zhvillim Ekonomik 26
22 23 23

Zhvillim Ekonomik 8 6 6 7

Kadastër dhe Gjeodezi 23 16 0 19 0 21

Sherbime Kadastrale 18 15 16 17

Drejtorati për çeshtje ligjore dhe 

pronësi
5

1 3 4

Planifikimi Urban dhe Mjedis 13 13 13 13

Kujdesi primar shendetsor 354 336 0 334 0 333

Administrata 4 5 5 4
Shërbimet e kujdesit primar 

shendetsor 
350 331 329 329

Sherbimet Sociale 21 19 19 19

Kulturë, Rini dhe Sport 57 50 0 47 0 44

kultura 35 33 41

Teatri 22 17 6

Arsim dhe shkencë 1,529 1,441 0 1,447 0 1,465

Administrata 15 12 14 14

Arsimi parashkollor dhe qerdhet 70 56 54 55

Arsimi fillor 1,030 986 987 998

Arsimi I mesem 414 387 392 398

Gjithsejt 2,244 2,081 2,100 2,118

Nr aktual i 

punëtorëve në fund të 

2020

Nr aktual i punëtorëve 

në fund të 2019

Numri I 

punëtorve 

në Ligjin e 

buxhetit

Nr aktual i punëtorëve 

në fund të 2021
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Neni 26  Raport për numrin e të punësuarve jashtë listës së pagave 
 

Departamenti 

Me orar të 

plotë
Me orar të 

shkurtuar

Me orar të 

plotë

Me orar të 

shkurtuar

Me orar të 

plotë

Me orar të 

shkurtuar

Departamenti 1

Departamenti 2

Departamenti 3

Gjithsej

Nr aktual i punëtorëve në 

fund të 20__

Nr aktual i punëtorëve 

në fund të 20__-1

Nr aktual i punëtorëve 

në fund të 20__-2

 
Sqarim: Shpalos arsyen e angazhimit, kohëzgjatjen, qëllimin dhe listën e personave te angazhuar.  

 
Neni 27  Raport për numrin e të punësuarve me kontrate për shërbime te veçanta 
 

Departamenti 

Me orar të 

plotë

Me orar të 

shkurtuar

Me orar të 

plotë

Me orar të 

shkurtuar

Me orar të 

plotë

Me orar të 

shkurtuar

Zyra e kryetarit 5

Integrimet

Inspeksioni 7

Zyra e prokurimit

Financa 6

Sherbime publike 5 3

ZKK

Bujqësia 4

Kadastra 3

Urbanizem 1

çeshtje pronsore

Shëndetësia 1

KRS 4

Arsimi 1

Asamblea Komu.

Mbrojtje e shpetim 1

Zhvillim ekonomik 4

Administr.komunale 3 3

Arsimi fillor 2

Gjithsej 11 3 39

Nr aktual i punëtorëve në 

fund të 2021

Nr aktual i punëtorëve në 

fund të 2020

Nr aktual i punëtorëve 

në fund të 2019

 
 

Sqarim: Shpalos arsyen e angazhimit, kohëzgjatjen, qëllimin dhe listën e personave te angazhuar.  
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Neni 28  Raport për gjendjen/zbatimin e rekomandimeve të Zyrës Kombëtare  të Auditimit ( ZKA) 
PLANI PËR IMPLEMENTIMIN E REKOMANDIMEVE të dhëna në Raportin, pranuar nga Zyra Kombëtare e Auditimit  në Qershor të vitit   2021 

 
TITULLI I AUDITIMIT: - RAPORTI I AUDITIMIT PËR  PASQYRAT FINANCIARE TË KOMUNËS SË PEJËS PËR VITIN E PËRFUNDUAR 

MË 31.12.2020  
 

 

      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 

            

                

  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 

planifikua

ra për tu 

ndërmarr

ë 

Zyrtari/ët 

përgjegjës 

Data e 

planifikuar 

e zbatimit 

të 

rekomandi

mit 

Koment

e 
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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 

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   
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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.  

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 

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 

ekzekutiv

e. 
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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 

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 

administrat

iv. 

Menjehere   
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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 

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 

tatimpague

sit kane 

perfitu 

zbritjen ne 

dy 

vendbanim

e  

Mentor 

Berbati  

Menjehere   
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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. 

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   
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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, 

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 

percaktuar

a. 

Xheme 

Berisha -

zyra  e 

prokurimit  

Menjehere   
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kontrata ishte nënshkruar me dt. 

29.12.2020 në vlerë 29,791€. 

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 

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, 

Deri me 

tani nuk ka 

ndonje rast 

edhe nuk 

do te kete 

te 

tejkalimit 

me shume 

se 30%  

Menaxhere

t e 

kontratave, 

zyra e 

financave  

Menjehere   
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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 

sigurojë një 

komunikim/bashkëpu

nim më të mirë 

ndërmjet 

departamentit të 

prokurimit dhe 

njësive kërkuese në 

mënyrë që të mos 

nënshkruhen dy 

kontrata për furnizim 

me artikuj të njëjtë. 
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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 

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   
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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. 
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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. 

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 

perfundimi

n e 

puneve. 

Te gjithe 

menaxheret 

e 

kontratave  

Menjehere   
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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 
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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€). 
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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 

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 

shperblehe

t me 

kontrate. 

Zyra e 

Prokurimit 

Menjehere   
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e zytarëve të prokurimit në 

vlerësimin dhe verifikim të plotë te 

dokumentacionit i cili ishte dorëzuar 

nga OE. 

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   
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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 

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 

shpronesi

mit  

Zyra e 

Ceshtjeve 

pronesore  

Menjehere   
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investimeve për shkak të dinamikes 

në procedurat e shpronësimit dhe se 

kanë marrë pëlqimin e banorëve për 

kryerjen e punëve në pronat e tyre. 

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 

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   
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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. 

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 

permbarim

it  

Drejtoria e 

Financave 

Menjehere   
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