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Neni 11
DEKLARATË PËR PREZANTIMIN E PASQYRAVE FINANCIARE

Për:

Ahmet Ismaili , Drejtor i Përgjithshëm i Thesarit

Nga:

Agim Veliu, Zyrtar Kryesor Administrativ
Isuf Latifi, Zyrtar Kryesor Financiar

Sipas mendimit tonë, pasqyrat financiare të cilat janë të bashkangjitura, përfshirë shënimet për
vitin e përfunduar me 31 dhjetor 2017 janë përgatitur sipas Standardeve Ndërkombëtare të
Kontabilitetit të Sektorit Publik “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/L221, Ligjin nr. 04/L-116,Ligjin nr. 04/L-194,Ligjin nr. 05/L-063dhe 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 Buxhetit të Përgjithshëm të
Kosovës të organizatës buxhetore për vitin që përfundon më 31 dhjetor 2017.
Ne konfirmojmë, për sa kemi njohuri dhe besim, 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 identifikimin 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 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
2017.
Nuk ka pasur shkelje të kërkesave të autoriteteve rregullative të cilat kanë mundur të kenë efekt
material në pasqyrat financiare, në rast se do të shkeleshin.
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 shpalosur në mënyrën e duhur.
Të gjitha huatë për palët e jashtme janë regjistruar dhe/ose janë shpalosur, sipas rrethanave.
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.
Komunat duhet të dërgojnë raportet te komisioni për buxhet dhe financa të Asamblesë Komunale.
Sipas mendimit tonë, pasqyrat financiare të konsoliduara që janë të bashkangjitura paraqesin një
prezantim të vërtetë dhe të paanshëm të financave dhe transaksioneve financiare për vitin e
përfunduar me 31 dhjetor 2017 të Komunes se Podujeves.
Datë: 19 / 03 / 2018

Datë: 19 / 03 / 2018

_________________

_________________

(Nënshkrimi dhe vula)

(Nënshkrimi dhe vula)

Zyrtari Kryesor Administrativ

Zyrtari Kryesor Financiar
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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 Komunen e Podujeves.
Për vitin e përfunduar më 31 dhjetor 2017
2017

2016
Llogaria e
vetme e
Thesarit

Llogaria e vetme
e Thesarit
BKK
Shënime
BURIMET E FONDEVE
Granti qeveritar
Të hyrat vetanake
Të hyrat e dedikuara
Grantet e përcaktuara të donatorëve
Huamarrjet
Fondi zhvillimor në mirëbesim
Pranimet tjera
Gjithsej
SHFRYTEZIMI I FONDEVE
Operacionet
Paga dhe rroga
Mallra dhe shërbime
Shpenzime komunale

Gjithsej

€

Pagesat
nga palët e
treta të
jashtme
€

Transferet
Transfere dhe subvencione

5

Shpenzime kapitale
Prona, ndërtesa dhe pajisje

6

Kthimi i huamarrjeve

7

Pagesa tjera

8

€

Pagesat
nga palët e
treta të
jashtme
€

BKK
€

16,602,522.87
1,706,274.37

16,601,841.62
1,110,695.55

16,755,077.35
1,066,367.45

47,489.78

271,488.66

103,383.82

18,356,287.02

2
3
4

BKK

2015
Llogaria e
vetme e
Thesarit

11,443,725.92
1,045,463.95
320,571.77
12,809,761.64

-

17,984,025.83

-

11,516,460.35
1,219,960.23
324,498.70
13,060,919.28

646,681.21

Pagesat
nga palët e
treta të
jashtme
€

-

17,924,828.62

-

-

11,286,702.64
992,577.30
322,522.32
12,601,802.26

-

427,702.01

555,714.01

4,899,844.18

4,767,312.35
4,495,404.54

18,356,287.03

-

3

17,984,025.83

-

17,924,828.62

-

Shpalosje:
Totali i shpenzimeve per periudhen janar-dhjetor 2017 eshte 18,356,287.03 €.Prej tyre 16,602,522.87 € nga Granti Qeveritar , 2,150.00€ nga Donatoret e Brendshem , 45,339.78 € nga
Donatoret e Jashtem-Unioni Europian, si dhe 1,706,274.37 € jane shpenzuar nga te hyrat vetanake.
Per kategorine e pagave dhe meditjeve jane shpenzuar 11,443,726 €, per mallera dhe sherbime jane shpenzuar 1,045,463.95 €, per shpenzime komunale 320,571.77 €, per kategorine e
subvencioneve dhe transfereve jane shpenzuar 646,681.21 €, si dhe per investime kapitale 4,899,844 €.
Gjate periudhes janar-dhjetor 2017 kemi pasur edhe marreveshje bashkefinancimi per projekte si:
- Riinvesti ka transferuar ne llogarine e Komunes shumen prej 2,000 €, bazuar ne marreveshjen e bashkefinancimit te vitit 2016 qe kishte te bej me rregullimin e qytetit.
-Marreveshje bashkefinancimi midis Komunes se Podujeves dhe Ministrise se Infrastruktures per asfaltimin e rrugeve te Podujeves( Pakashtice-Qenoge).Kjo ministri per vitin fiskal 2017 ka
ndare 100,000 €, is dhe per vitin 2018 ka ndare 200,000 €.
-Mareveshje e mirekuptimit ne mes Komunes se Podujeves dhe Miniustrise se Punes dhe Mireqenies Sociale per vazhdimin e financimit te projektit “Ndertimi i shtepive per banim
social”Komuna e Podujeves.Vlera e perllogaritur per kete projekt eshte 285,489 €.
-Memorandum i mirekuptimit ne mes Komunes se Podujeves dhe Ministrise se Infrastruktures per financimin e projekteve infrastrukturore ne Komunen e Podujeves, dhe ate per keto
projekte: Ndertimi i rruges Shajkovc-Xehrore 300,000 €,Per vitin 2017 jane ndare 100,000€, vleresimet per vitin 2018 jane 200,000 €.
Ndertimi im rruges Pakashtice-Qelage ne vlere prej 720,000 €.Ndarjet buxhetore per vitin 2017 jane 100,000 € , vleresimet per vitin 2018 jane 320,000 € , si dhe per vitin 2019 jane
300,000 €.
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Neni 14
Raporti i ekzekutimit te buxhetit
Pasqyra e krahasimit të shumave buxhetore dhe aktuale për Komunën e Podujevës
Për vitin e përfunduar me 31 dhjetor 2017
2017

Shënime
Hyrja e parasë së gatshme në llogari të Thesarit
Të hyrat tatimore
Të hyrat jo tatimore
Të hyrat e dedikuara
Grantet e përcaktuara të donatorëve
Huamarrjet
Tjera
Gjithsej Pranimet e mbledhura në FKK-në

9
10
11
12
13
14

Dalja e parasë së gatshme nga llogaria e Thesarit
Paga dhe rroga
Mallra dhe shërbime
Shpenzime komunale
Transfere dhe subvencione
Shpenzime kapitale
Kthimi i huamarrjeve
Tjerat
Gjithsej pagesat e bëra nga BRK nëpërmes LlVTh

2
3
4
5
6
7
8

Buxheti
fillestar
(Ndarja)
A
€

Buxheti final
(Ndarja)
B
€

460,000
1,387,800

460,000
1,387,800

Realizimi
C
€
373,613
825,114

Varianca
D=C-B
€
(86,387)
(562,686)

38,961

2016

2015

Realizimi
E
€

Realizimi
F
€

581,729
899,541

1,180,319
351,476

107,283

1,847,800

1,847,800

1,237,688

(649,073)

1,588,553

1,531,795

11,631,746
1,287,178
324,500
568,883
5,472,479

11,637,689
1,308,688
324,500
758,295
6,238,768

11,443,726
1,045,464
320,572
646,681
4,899,844

(193,963)
(263,225)
(3,928)
(111,614)
(1,338,924)

11,516,460
1,219,960
324,499
427,702
4,495,405

11,286,703
992,577
322,522
555,714
4,767,312

19,284,786

20,267,941

18,356,287

(1,911,654)

17,984,026

17,924,828

6

Shenim sqarues lidhur me donacionet dhe grantet
Te kolona C eshte paraqitur donacioni per vitin 2017,duke mos perfshire mjetet e bartura.
Mjetet e bartura nga donacionet e vitit 2016 ne vitin 2017 eshte 83,886 €.
Buxheti final nga donatoret e brendshem dhe te jashtem eshte 122,847 € .
1.Donatoret e jashtem shuma prej: 50,577 €
-Unioni Europian per projektin “Themelimi i Qendres per Grumbullimin , Ruajtjen ,Perpunimin e Pemeve dhe Perimeve ne Llap e Gollak”, shuma
50,476.29 €.Prej kesaj shume 12,035.58 € jane te bartura nga viti paraprak.
-Council of Europa 0.89 euro te bartura .
-Donatori KAD 100.00 euro te bartura (projekt i perfunduar).
2.Donatoret e brendshem shuma 72,270.00 €.
-Projketi “Ujesjellesi Vrella e Revuqit” participim i qytetareve shuma 71,600.00 € e bartur, nga viti 2016 ne vitin 2017.Me kerkese te banoreve te nje lagjeje
te f.Zakut, u jane kthyer mjetet ne shume prej 1,480 €, qe do te thote se buxheti i donatoreve te brebdshem per kete projekt eshte 70,120 €.
-RIInvest per projektin “Tregu i qytetit” ,mjete te barura jane 150 €, kurse ne vitin 2017 Riinvest ka transferuar ne llogarine Komunes shumen prej 2,000 €,
si rezultat i marreveshjes per bashkefinacim per projektin “Rregullimi i tregut te qytetit”.
Te hyrat vetanake plani vjetor 1,847,800.00 €, te realizuara 1,269,836 €.Tte hyra vetanake direkte , shuma prej 1,198,725 €.Prej kesaj shume te
hyra tatimore jane 373,613€, te hyra jotatimore jane 825,111 €, te hyrat indirekte( gjobat e trafikut 48,696 € dhe gjobat e gjykatave jane 22,415 €)
jane 71,111 €.
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Neni 15
Shënimet shpjeguese për pasqyrat financiare
Shënimi 1
Informata për organizatën buxhetore (aktivitetet, legjislacioni, etj) dhe politikat kontabël
Shënimi 2 Paga dhe rroga

Përshkrimi
Pagat neto përmes listës së pagave
Pagesa per sindikatë
Antaresim-oda e infermiereve te Kosoves
Pagesa neto për punë jashtë orarit
Puntëtorët me kontratë (jo në listen e pagave)
Tatimi ndaluar në të ardhura personale
Kontributi pensional-punetori
Kontributi pensional-punëdhënësi
Paga dhe rroga

Buxheti
Final
€

11,637,689

GQ
€

THV
€

9,703,670
37,001
808

78,163

536,048
544,018
544,018
11,365,563

2017
THD
€

78,163

-

GPD
€

H
€

-

FZHM
€

-

-

Gjithsej
Pagesat

9,781,832
37,001
808
536,048
544,018
544,018
11,443,726

Shpalos në detaje shënimet e pasqyruara në tabelë:
Shpenzimiet per paga dhe meditje jane 11,443,726€. Nga kjo shume, mjete te grantit jane 11,365,563 € , te hyra vetanake 78,163 € .
Buxheti final per kete kategori ekonomike eshte 11,637,689 €.
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Krahasim
%

1

2016

2015

€

€

9,830,454
34,486

9,645,385
31,427

15,254
541,270
547,499
547,499
11,516,462

17,023
519,534
536,667
536,667
11,286,703

Shënimi 3 Mallra dhe shërbime
Buxheti
P ër shkr i mi

GQ

THV

THD

GP D

H

FZ
H

Gj i thsej

Fi nal

2017

€

€

€

€

€

€

€

€

Shpenzimet e udhëtimit
Shërbimet e telekomunikimit
Shpenzimet për shërbime

2016

2015

€

€

3,198

3,198

18,197

23,538

23,538

8,728

8,728

368,599

289,677

289,677

344,961

Mobiljet dhe pajisjet nën 1000 Euro

Kr aha
si m
%

P agesat

18,488

5,150

52,829

18,197

52,829

34,633

228,463

198,439

198,897

313,982

Mobiljet dhe pajisjet tjera 1000 - 5000 Euro

1,518

Blerje tjera të mallrave dhe shërbimeve

221,005

Derivatet dhe lëndët djegëse

198,897

7,458

Llogaritë e avansit

603

Shërbimet financiare
Shërbimet e regjistrimit dhe sigurimeve

15,761

15,761

19,841

142,370

142,370

51,655

Shpenzimet e marketingut

6,361

6,361

Shpenzimet e përfaqësimit

5,447

5,447

Mungesa në arkë
Mirëmbajtja
Qiraja

1,500
4,405
5,117

Vendimet e gjykatave

44,282

Tatimi
Servisimi i borxhit

-

Shto kode sipas nevojes
Mallra dhe shërbime

1,308,688

1,014,368

25,946

-

5,150

-

-

1,045,464

Totali i shpenzimeve per kete kategori ekonomike eshte 1,045,464 €, dhe ate nga granti 1,014,368 €, nga te hyrat vetanake 25,946 € , si dhe nga donatoret 5,150 €.
Buxheti final per mallera dhe sherbime eshte 1,308,688 €.

Shpalos në detaje shënimet në tabelë:
Shpenzime-vendime gjyqesore per kategorine e mallerave e sherbimeve
Shuma prej 2,314.55 € dhe 50,496.09 € kane shkuar per NPN Bushgegu(Furnizim me dru per shkolla ).
Dekor NN ka terhequr shumen prej 15,888.28 €(Ndertimi i shtepive per raste sociale).
Instituti i Shendetit Publik ka terhequr shumen prej 319,56 €(Per analiza).
Permbaruesi privat Flamur Bogaj ka terhequr shumen 3,634.38 €.(KS Siguaria)
Hashim Mulliqi ka terhequr shumen prej 943.00 €(per qira).
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316,602

992,577

Shënimi 4 Shpenzime komunale

Përshkrimi

Buxheti
Final
€

Rryma
Uji
Mbeturinat
Shpenzimet telefonike
Ngrohja qendrore
Pagesa-vendime gjuqësore

Shpenzime komunale

GQ
€

2017
THD
GPD
€
€

THV
€

H
€

FZHM
€

196,990
49,700
66,432
7,450

324,500

320,572

Gjithsej
Pagesat
€

2016
Krahasim
%

196,990
49,700
66,432
7,450
-

-

-

Shpalos në detaje shënimet në tabelë:

Per shpenzime komunale jane shpenzuar 320,572 € , te gjitha nga granti qeveritar.
Buxheti final per shpenzime komunale ka qene 324,500 €.
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-

-

320,572

€
164,844
91,394
59,418
8,843
-

99%

324,499

3

Shënimi 5 Subvencione dhe transfere
Përshkrimi

Buxheti
Final
€

GQ
€

THV
€

2017
THD
€

GPD
€

H
€

FZHM
€

14,000

Subv.për entitetet publike
Sub.për ent.publ.kult(tea.bib)
Sub.për entit.jopublike

40,000

Pag.për përfituesit individual

368,934
223,747

Transfere për Qeveri tjera

Gjithsej
Pagesat
€

Krahas
im

40,000

606,681

-

-

-

-

€

€

50,646
282,322
94,734
-

-

-

646,681

Shpalos në detaje shënimet në tabelë:

Per subvencione dhe transfere jane shpenzuar 646,681 € , dhe ate nga granti 40,000 €( bursa), si dhe nga te hyrat vetanake 606,681 €.
Buxheti final per kete kategori ekonomike eshte 758,295 €.
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2015

14,000
408,934
223,747
-

-

Subvencione dhe transfere
758,295

2016

80,965
307,919
166,830

1

427,702

555,714

Shënimi 6 Shpenzime kapitale

Pagesa-neni 39.2 LMFPP-Shuma prej 7.029 eshte terhequr nga mjatet e grantit per operatori ekonomik NTP”Elektro Meli”.
B ux heti

Përshkrimi

2017

Gjithsej

Final

GQ

TH V

TH D

GPD

H

FZH M

€

€

€

€

€

€

€

Ndërtes at admin.af aris te

Krahasim
%

€

3,767

Ndertes at rez idenc iale

Pagesat

2016

2015

€

€

3,767
31,866

31,866

141,370

281,370

168,951
166,387
83,706

192,628

4,686

196,795

-

Ndertes at jorez idenc iale
140,000

Objektet ars imore
Objektet s hëndetës ore

27,715

27,715

Objektet memoriale

44,505

44,505

114,824

-

Objektet kulturore
30,000

Rrethoja

14,000

44,000
-

Struktura tjera ndertimore

-

Ndërtimi I autorrugëv e
1,959,626
304,150

453,880
92,127

2,413,507
396,278

2,388,568
86,547

2,704,545

Kanaliz imi

672,264

69,650

741,913

802,588

169,281

Pais je s pec iale mjekës ore
Makina f otokopijues e

152,942

152,942

147,070

835,674
98,749

27,791

4,887

Ndërtimi i rrugëv e
Trotuaret

7,997

Ujës jellës i

19,793

31,980

Xhip dhe kombibus
Mobilje
kompjuter
Bas hkef inanc im me IPA

31,980
61,491

61,491

14,938

14,938

24,956

103,638

9,000

9,000

9,517

V etura te ndihmes s e s hpejte
Telef ona
78,682

Furn.me rry m,gjenrimi&trans mis
Pais j.tekn.inf .(s is t.v le>1000)

-

Pais je tjera
V etura z y rtare

220,952
126,731

V etura te ndihmes s e s hpejte
-

A utomjete trans porti

-

Kapital tjetër
Makineria

42,340

42,340

Parqet nac ionale

Objektet s portiv e

60,000

264,006

23,811

287,817

108,423
125,098

8,560
259,346

78,497

28,602

107,099

117,247

12,881

A v ans per inv es time

-

Trans .kapiale-entitete jopublike

-

Trans .kapiale-entitete publike

-

Pages a-v endime gjy qës ore
Pages a neni 39.2 LMFPP
Toka
Shpe nzime Kapitale

15,888

15,888
6,238,768

63,266

10,000

50,000

Inv es timet ne v ijim
Rregullimi I lemnjev e

3,862,020

995,485

-

42,340

-

-

4,899,844

Shpenzimet kapitale jane 4,899,844 €, dhe ate nga granti 3,862,020 €, nga te hyrat vetanake 995,485 € , si dhe nga donacionet 42,340 €.
Buxheti final per kete kategori ekonomike eshte 6,238,768€.

Shpalos në detaje shënimet në tabelë:
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22,500
7,029
15,282
1

4,495,405

4,767,313

Shënimi 7 Kthimi i huamarrjeve

Përshkrimi

2017
€

2016
€

2015
€

-

-

-

Huadhënësi 1
Huadhënësi 2
Huadhënësi 3
Gjithsej
Shpalos në detaje shënimet në tabelë:
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Shënimi 8 Tjera

2017
€

Natyra e pagesës

2016
€

2015
€

Depozitat e lojërave të fatit
Depozitat e Komisionit Rregulativ
Depozitat e Ministrisë së drejtësisë
Depozitat tjera

Gjithsej

0

0

0

Shpalos në detaje shënimet në tabelë:

Shënimi 9 Te hyrat tatimore

Përshkrimi
Tatimi ne prone

Gjithsej

Shënime

2017

2016

2015

€

€

€

373,613

373,613

581,729

581,729

393,158

393,158

Shpalos në detaje shënimet në tabelë:

14

% e totalit
2016
%
%
%
%
0%

% e ndryshimit nga
2015
%
%
%
%
%

Shënimi 10 Të hyrat jo tatimore
Përshkrimi
Tax
Tax
Tax
Tax
Tax
Tax
Tax

regjistrimi i automjeteve
parkimi
komunale për leje ndërtimi
regjistrimin e trashigimis
ndrrimi i destinimit tokës
certifikatat e lindjes
certifikatat e kurorizimit

Tax certifikatat e vdekjes
Tax certifikata tjera ofiqarie
Tax verifikim dok.të ndryshme
Tax administrative

Shëni
me

€

€

% e totalit
2016

€

128,396.00
719.00
140,510.19

119,981.00
2,784.00
126,926.24

115,381.50
5,171.50
85,402.00

90,781.00

94,360.00
10,449.00

71,610.00
17,473.00

27,488.00

20,571.00

25,226.00

7,313.00

6,907.00

8,677.00

1,264.00

1,193.00

625.50

14,148.00

8,559.00

14,885.70

7,677.30

9,982.50

8,508.50

97,284.00

92,417.22

94,797.75

172.00

180.00
3,700.26

401.00

11,130.00

4,277.04

100.00

2,311.13

4,940.64

7,522.97

58,238.01

69,923.80

55,802.00

975.00

1,290.00

Tax e pjesmarjes në tender
Taksë për shtetësi
Takse per legalizimin e objekteve
Leje mjedisore komunale
Largimi dhe deponimi I automjeteve
Tax per ushtrimin e veprimtarise
Komp.e demever nga kom.e sigurimeve
Të hyrat nga konfiskimet
Gjobat tjera
Lic.për pranimin teknik të lokalit
Gjobat nga inpektoriati
Licen. Reklama e publikime në pronë publ.
Lic.për dyqane të mëdha
Shitja e shërbimeve
Të hyrat nga shitja e mallërave
Licenca për regjistrimin e biznesit
Te hyrat nga kopjet shtesë të dokumentave
Shfrytezimi i prones publike
Qiraja vendosja objekt tregtar
Tax për matjen e tokës
Qiraja nga objektet publike
Participimet arsim/shendetsi
Te hyrat nga shitja e pasurise
Te hyrat nga shitja e mbeturinave
Inspektimi I artikujve ushqimor
Insp aktiv.ne ter.per mat.e vendit
Pranimet tjera

Gjithsej( pa te hyra indirekte)
Gjobat në trafik
Gjobat e gjykatës
TOTALI I PERGJITHSHEM

1,000.00
1,350.00

30.00
2,326.00

710.00

70.00

15.00
20,025.00

34.00
336.00

3.00
4,998.26

12,307.00

14,592.50

42,252.50

41,194.00

43,722.09

79,444.44

59,769.62

108,244.00

120,118.13

116,393.50

17,441.82

2,534.00

4,956.00

3,456.00
39,144.20

858.00
5,583.00

50.00

825,114

856,984

739,293

% e ndryshimit
nga 2015

16%
0%
17%
11%
3%
1%
0%
2%
#REF!
1%
12%
0%
0%
0%
1%
0%
7%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
2%
0%
0%
1%
0%
5%
5%
13%
0%
0%
1%
0%
0%
%
#REF!

48,696
22,415
896,224.72

Shpalos në detaje shënimet në tabelë:
Te hyrat vetanake tatimore jane 373,613 €.Te hyrat vetaneke jotatimore jane 825,114 €.Ne total jane 1,198,724.68 €.
Te hyrat nga donatoret jane 38,961€.
Te hyrat indirekte (gjobat ne trafik jane 48,696 € dhe gjobat e gjykatave jane 22,415€)ne shume 71,111 €.
Totali i te hyrave tatimore dhe jotatimore jane 1,308,796 €.
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7%
-74%
11%
-4%
163%
-64%
-82%
1086%
#REF!
-23%
5%
#DIV/0!
-4%
-100%
160%
-53%
-17%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
38%
-100%
228%
#DIV/0!
-56%
5860%
#DIV/0!
#DIV/0!
-16%
#DIV/0!
3%
-45%
-10%
-100%
#DIV/0!
13%
#DIV/0!
#DIV/0!
%
-4%

Shënimi 11 Të hyrat e dedikuara

Përshkrimi
Lloji i të hyrës
Lloji i të hyrës
Lloji i të hyrës
Lloji i të hyrës
Gjithsej

Shënime

2017

2016

2015

€

€

€

% e totalit
2016

1
2
3
4
0

0

0

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

% e ndryshimit
nga 2015

%
%
%
%

Shënimi 12 Grantet e përcaktuara të donatorëve

Përshkrimi

Numri i projektit

Themelimi I Qendres per
grumbullimin , ruajtjen dhe
perpunimin e pemeve dhe
primeve, ne Llap e Gollak. Unioni Europian.Projekti tregu I
gjytetit.

2017

2016

2015

€

€

€

38,961.00

107,283.00

103,383.82

38,961

107,283

103,384

Shpalos në detaje shënimet e pasqyruara në tabelë:
Per projektin” themelimi i qendres per grumbullimin,ruajtjen dhe perpunimin e pemeve dhe perimeve ne Llap e Gollak” Komisioni Evropian ka ndare shumen prej 38,441 €.Si shume perfundimtare per realizimin e
projektit ne fjale.Kurse shuma prej 520€ i takon donatoreve te brendshem.

Ne tabelen e paraqitur me larte jane pasqyruar shpenzimet nga donatoret duke perfshire edhe mjetet e bartura.
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Shënimi 13 Huamarrjet
2017
€

Përshkrimi
Huadhënësi 1
Huadhënësi 2
Huadhënësi 3
Gjithsej

2016
€

-

2015
€

-

-

Shpalos në detaje shënimet në tabelë:

Shënimi 14 Tjera
Natyra e pranimit

2017
€

2016
€

2015
€

Depozitat e lojërave të fatit
Depozitat e Komisionit Rregulativ
Depozitat e Ministrisë së drejtësisë
Depozitat tjera

Gjithsej

0

Shpalos në detaje shënimet në tabelë:
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0

0

Shënimi 2 deri në Shënimin 8
Për dallim prej shënimeve 2-8, këto shënime përdoren për të sqaruar dallimin material në kolonën D, domethënë dallimin material të realizimit
të buxhetit. SNKSP në bazë të parasësë gatshme kërkon të sqarohen dallimet materiale. Varësisht nga madhësia e dallimit, nuk kanë nevojë të
ofrohen shpjegime për të gjitha kategoritë, andaj mund të kërkohen ndryshime në sistemin e numërimit të shënimeve. Kur të sqarohen dallimet e
ndonjë kategorie të ndarjes, duhet të jepet përmbledhja e natyrës së ndryshimit.

Neni 14.6
Shpalosja e ndarjeve fillestare dhe finale të buxhetit
Shenimi 15 Te hyrat vetanake
Ne fondin burimor te te hyrave vetanake varianca ka shifren 649,076 € , per shkak te mospermbushjes se planit te parashikuar per kete fond burimor.
Shenimi 21 Pagat dhe meditjet
Ne kategorine e pagave dhe meditjeve kane mbetur pa shpenzuar 193,963 €, prej tyre nga granti qeveritar 147,182.56 €, nga fondi burimor i te hyrave vetanake 46,779.98 €
, si dhe nga Council of Europer 0.89 €.Suficiti i mjeteve ne kategorine paga dhe meditje nga granti qeveritar eshte per arsye se Ministria e Financave dhe Ministria e
Administrates Publike nuk kan lejuar qe te zbatohet Ligji i buxhetit sipas te cilit jane parapar rritja e koficienteve per nje numer te konsiderueshem te punetoreve te
Administrates komunale , ku ende kemi koeficient me 4.5 ; 4.8 dhe 5, qe jane te pajustifikuar mosrealizimi i koeficienteve sipas planifikimit te administrates komunale ,
planifikim ky i aprovuar ne Kuvendin Komunal, i verifikur dhe aprovuar edhe nga Kuvendi i Kosoves dhe i penguar per konkretizim nga Ministrit ne fjale.Njekohesisht nuk
kane lejuar pagesa per ore shtese per pune ne nderrimin e nates, per pune gjate festave dhe vikendeve dhe pune tjera jasht orarit.
Shenimi 22 Mallrat dhe sherbimet
Ne kete kategori ekonomike kane mbetur pa shpenzuar 263,225€, dhe ate nga granti qeveritar kane mbetur 214,809.84 €, nga te hyrat vetanake kane mbetur 43,912.52 €,
nga donatoret e jashtem –Unioni Europian 4,502 €.Arsye e madhe e kesaj variance te mallerat dhe sherbimet jane kodet peseshifrore(Te zbatuara vetem gjate vitit 2017), dhe
disa procedura prokurimi.
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Shenimi 23 Shpenzimet komunale
Varianca ne kete kategori eshte 3,928.23 €, dhe ate nga granti qeveritar.
Shenimi 24 Transferet dhe subvencionet
Ne kategorine e transfereve dhe subvencioneve kane mbetur mjete te lira ne fund te vitit 111,614 € nga fondi burimor i te hyrave vetanake 111,563.79 € , si dhe nga te hyrat
e bartura 50.00 €.Varianca eshte si rezultat i mosrtealizimit te te hyrave vetanake qe jane te lidhura me kete kategori ekonomike te shpenzimeve.

Shenimi 25 Shpenzimet kapitale
Varianca te shpenzimet kapitale eshte 1,338,924 €, dhe ate nga fondi i grantit qeveritar 546,627.48 €, nga te hyrat vetanake 721,442.10 €, nga donatoret e
brendshem kane mbetur 70,120.00 €, si dhe nga donatoret e jashtem-Unioni Europian 734.33 €.Kjo variance te garnti ka ndodhur si pasoje e mosrealizimit te
punimeve dhe vonesave ne procedurat e prokurimit.Varianac te te hyrat vetanake eshte si pasoje e mosrealizimit te planit. Varianca te donatoret eshte pengesa
ne realizimin e projektit “Vrella e Revuqit”.Sqarimi ne detaje gjendet ne faqen 34 te ketij materiali.

20

Ndryshimet e autorizuara nga LMFPP

Kategoria e ndarjes

Ndryshimi
Ndarja Fillestare sipas nenit 29
Buxhetore (Ligji i ligji nr. 03/LBuxhetit)
048
€ '000
€ '000

Ndryshimi Ndryshimi
sipas nenit sipas nenit 31 Ndryshimet
30 ligji nr. ligji nr. 03/L- për të hyrat
03/L-048
048
vetanake
€ '000
€ '000
€ '000

Ndryshimet per
grantet e
percaktuara te
donetoreve
€ '000

Ndryshimet per
burime tjera te
financimit
€ '000

Ndarjet finale Ndryshimet e
te buxhetit
buxhetit
SIMFK
fillestar
€ '000
€ '000

Hyrjet
Të hyrat tatimore
Të hyrat jo tatimore

373,613
825,114

460,000
1,387,800

373,613
825,114

38,961

Të hyrat e dedikuara

38,961

Grantet e përcaktuara të donatorëve

-

Huamarrjet

-

Tjera
Gjithsej

-

1,847,800

-

11,631,745

5,943
11,858
0
189,412
653,096

-

-

1,198,727

38,961

-

1,237,688

-0.187797826
-0.405451794
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
-0.33018292

Daljet
Paga dhe rroga
Mallra dhe shërbime
Shpenzime komunale
Transfere dhe subvencione
Shpenzime kapitale

1,287,178
324,500
568,884
5,472,479

1
9,652

11,637,689

113,193

6,238,768

1,308,688
324,500
758,296

Kthimi i huamarrjeve

-

Tjerat

-

Gjithsej

19,284,786

860,309

0

0

0
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122,846

0

20,267,941

0%
2%
0%
33%
14%
#DIV/0!
#DIV/0!
5.1%

Shpalos në detaje shënimet në tabelë:
Ndryshimi i buxhetit perfundimtar nga buxheti fillestar eshte per shumen 983,155 €, dhe ate ne paga 5,944 €, ne mallera dhe sherbime 21,510 € , ne subvencione 189,412 €,
si dhe te shpenzimet kapitale diferenca eshte 766,289 €.
Ndryshimi te kategoria e pagave eshte bere nga te hyrat vetanake te bartura 5,943 € , si dhe nga donatoret 1 €(e bartur).
Te kategoria e mallerave dhe sherbimeve , buxheti perfundimtar eshte rritur per 21,510 €.Ky ndryshim buxhetor ka ndodhur sepse nga te hyrat e bartura jane 11,858 €, nga
donacionet e brendshem 2,150 € , si dhe nga donatoret e jashtem 7,502.18 €.
Te kategoria e subvencioneve dhe transfereve kemi ndryshim buxhetor per 189,412 €, dhe ate per te hyrat vetanake te bartura.
Ne kategorine e shpenzimeve kapitale kemi ndryshim buxhetor per 766,289 €. Kjo diference ka ardhe per shkak te mjeteve te bartura nga te hyrat vetanake ne shume prej 575,009
€, nga donatoret e brendshem 70,120 € si dhe nga donatoret e jashtem 43,074 €. Ne kete kategori ekonomike Qeveria ka dhene mjete shtese per disa projekte ne shume prej 93,070
€, si dhe ka terhequr shumen prej 14,984 €(si kursime).

Vlerat ne tabela jane paraqitur vlerat reale sipas raportit te SIMFK-se.
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Neni 16 Raport për të arkëtueshmet
Të arkëtueshmet (zbatohet për organizatat që mbledhin të hyra)

Kodi
ekonomik
40110
50217
50405
50408

2017
Përshkrimi
Tatimi ne prone
Taksa ne firme
Shfrytezimi I hapsirave publike
Qiraja komunale

Gjithsej

2016

2015

€
2,624,850.78
3,776,810.99
11,090.00
817,696.67

€
2,000,534.94
3,617,836.00
11,011.00
759,236.93

€
2,927,682.00
3,434,929.00

7,230,448.44

6,388,618.87

7,099,221.00

Shpalos në detaje shënimet në tabelë:

Te arketueshmet per vitin 2017 jane 7,230,448 €.
Te arketueshmet per tatimin ne prone jane 2,624,851 €.

Te arketueshmet per taksen ne firme jane 3,776,811 €.
Te arketueshmet per shfrytezimin e hapesirave publike jane 11,090 €.
Te arketueshmet per qiran komunale jane 817,697€.
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736,610.00

Neni 17 Raport për detyrimet (faturat) e papaguara
Kodi ekonomik
11
13
14
20
30
Gjithsej

2017
€

Kategoria ekonomike

2016
€

2015
€

Paga dhe rroga
Mallra dhe shërbime

50,532.70

38,544.10

139,734.24

Shpenzime komunale

44,443.21

35,305.53

12,989.33

250.00

375.00

Transfere dhe subvencione
Shpenzime kapitale

55,161.99

135,935.92

20,077.94

150,387.90

210,160.55

172,801.51

Obligimet e papaguara per vitin 2017 jane 150,388 € , dhe ate per mallera dhe sherbime 50,533 €, per shpenzime komunale 44,443 €, per subvencione dhe transfere
250.00 € , si dhe per shpenzime kapitale obligimet jane 55,162 €.

Shpalos tabelën në detaje si në tabelën në vijim aneks 1:
2017
Data e
pranimit te
fatures
Numri i faturës

Kodi
ekonomik

Afati i
pagesës

Furnitori

Përshkrimi

Gjithsej

Arsyeja e mospagesës

€

0
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Neni 18 Detyrimet kontingjente
Natyra e detyrimeve kontingjente

Arsyeja për detyrime

Vlera e vlerësuar ose e saktë
2017
2016
€
€

2015
€

3,000.00

3,000.00

18,178.72

18,178.72

18,178.72

2,275.00

2,275.00

2,275.00

10,300.00

10,300.00

10,300.00

Kompensim demi NRT P roduksioni muzikor “ Bleri” vit i 2006

3,511.99

3,511.99

3,511.99

P asurimi i pabaze Esat ,Bahri,Nexhmie,Fadil,Sevdije dhe Bajram Ferat i, vit i 2004

4,600.00

4,600.00

4,600.00

P ublikime ne gazet en “ Kosova Sot

2,991.99

2,991.99

2,991.99

Borxh per qira, vit i 2008, Hashim Mulliqi –P eran
Sanimet e rrugeve ne fshat rat P opove dhe Murgull, vit i 2009, NNSH “ Vaakal
P ublikime ne gazet en “ Bot a Sot ”vit et 2013-2014

5,285.94

Kryerja e disa puneve ne Furren e Bukes, NNP “ Ndert imt ar”, vit i 2010
Fat keqesi komunikacioni, Selime Zeka,vit im 2004

P ublikime ne gazet en "Zeri"
P uner sht ese ne asfalt .rr.ne f.Kerpimeh-NNSH"VAAKAL"
Bedri Maloku- kerkes per dy paga per shperblim jubilar
Mirembajt ja e rrugeve

KS"Siguria", regjistrimi dhe sigurimi I automjeteve , viti 2008

2,377.61

NSH "Euro Inspekt"

432.72

Ndertimi I ujesjellesit Vrella e Revuqit, viti 2009

432.72
216,308.43

Renovimi I disa shkollave fillore dhe te mesme, viti 2015, SHPK"Tribuna"

6,315.17

6,315.17

nyjeve sanitare ne Administraten komunale , viti 2012, SHPK "Rexha"

9,441.05

9,441.05

Riparimi I ngrohjeve te shkollave , viti 2012, SHPK "Rexha"

6,474.65

6,474.65

Sanimi I konstruksionit te kulmit ne SHF"Naum Veqilharxhi" dje sanimi I

Pagesa e pagave nga mardhenia e punes Nebih Behluli, viti 2013

2,509.00

Ilirie Balaj

2,715.00

Hartimi I planit detal urbanistik"Podujev 2"

9,594.11

Gjithsej

76,830.40

288,716.33

50,143.64

Shpalos në detaje shënimet në tabelë:
Detyrimet kontingjente per vitin 2017 jane 76,830.40 €. Keto detyrime rrjedhin si pasoje e kontesteve gjyqesore te inicuara nga keto objekte afariste , per te cilat do te vendose gjykata.
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Detyrimet kontigjente deri në dhjetor 2017
1. Selime Zeka kompensim demi per komunikacion shuma 10,300 €.
2.Sanimet e rrugëve në fshatrat Popovë dhe Murgullë ,viti 2009,NNSH “Vaakal”vlera 18.178,72 €,Shërbime te kryera pa kontratë(lënda aktualisht gjendet ne Gjykatën e Apelit)
3,Publikime në gazetën “Bota Sot”,Prishtinë,vitet 2013-2014,Shërbimet janë kryer pa pasur kontratë,vlera 2.275,oo €.
4.NSH “Euro Inspekt” Prishtinë(analizë e derivative te naftës të kërkuara nga Drejtoria për Inspeksion(pa procedura te prokurimit) vlera 432,72 €
5.Publikime në gazetën “Kosova Sot”2.991,99 €(shuma e cila është kërkuar nga kreditori është 4.900 €,mirëpo dy fatura janë paguar,dhe ne disa te tjera është llogaritur TVSH-ja
dy herë dhe sipas te dhënave të DBF borxhi është 2.991,99 € (në procedurë)
6.Kompensim dëmi NRT Produksioni muzikor “Bleri” 2006,vlera 3.511,99 € (Pas heqjes se kioskut nga prona publike mallrat qe kanë qenë kiosk ,inspektorët I kanë sjellur në
një depo të komunës ,por pas daljes se Gjykatës pë t’I shikuar mallrat ato nuk janë gjetur në depo(në procedurë)
7.Pasurim i pabazë Esat,Bahri,Nexhmie,Fadil,Sevdije dhe Bajram Ferati 2004,vlera 4.600,oo €( në vitin 2003 në mes të komunës dhe KFOR-it çek është lidhur një kontratë sipas
të cilës KFOR-i çek do t’i bart fekaljet nga baza e tyre në Shajkovc deri ne kolektorin e ujërave te zeza te Besiana dhe për këtë KFOR-i ia ka paguar nga 300 € në muaj
komunës.Pas një viti është konstatuar nga gjeodetët e komunës se kamionët e KFOR-it kanë kaluar nëpër pronën private te paditësve të lartpërmenduar të cilët kanë kërkuar
dëmshpërblim (në procedurë)
8.Renovimi i disa shkollave fillore dhe te mesme viti 2015,viti 2015 “Tribune” shpk,vlera 6.315,17 €.Pagesa është bërë me vonesë pasi Komuna nuk ka mundur ta paguaj faturën
nr.JM/19-2015,dt.22.10.2015, për shkak te një gabimi teknik gjatë ekzekutimit të pagesës sepse është nxjerrë urdhërblerja në shumën prej 4.474,03 € ndërsa shuma për pagesë
është dashur të jetë 4.130,80 €.Për këtë korrigjim komuna i është drejtuar Mnistrisë se Ekonomisë dhe Financave(MEF) me dt.17.11.2015 por MEF-i këtë korigjim e ka bërë tek
me 16.12.2015. dhe e ka kryer pagesën në shumën prej 4.130,80 €.Ndërsa kompanisë në fjalë i është bërë ndalesa prej 1.841,44 € për shkak te vonesave ne realizimin e
projektit.Pra konsiderojmë se nuk i kemi borxh kreditorit.Gjithashtu kreditori pretendon se ka kryer punë shtesë.
9.Sanimi i konstruksionit te kulmit ne sh.f.”Naum Veqilharxhi” dhe sanimi i nyjeve sanitare ne objektin e Administratës komunale,viti 2012,”Rexha”shpk,vlera 9.441,05 €(për arsye
te panjohura kreditori “Rexha”shpk nuk e ka dorëzuar faturën edhe pse është bërë pranimi i punëve në vitin 2012)
10.Riparimi i ngrohjeve te shkollave,viti 2012,”Rexha”shpk,vlera 6.474,65 €€(për arsye te panjohura kreditori “Rexha”shpk nuk e ka dorëzuar faturën edhe pse është bërë
pranimi i punëve në vitin 2012)
11.Hartimi i planit detal urbanistik “Podujeva 2”(aneks kontrata),Enti për punë gjeodezike dhe fotogrametrike Prishtinë,viti 2005,vlera 9.594,11 €(lënda është procedurë).
12.Ilirie Balaj,borxh për paga,viti 2016-2017,vlera 2.715,oo €( lënda është procedurë).
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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
Ndërtesat
Toka
Pajisjet
Infrastruktura
Makineria
Automjetet
Tjera
Gjithsej

2017
€

2016
€

18,689,015
31,671,688
448,415
25,948,185
99,304
103,510
2,723,956
79,684,072

17,446,795
31,671,688
319,501
25,302,761
52,631
159,309
4,072,252
79,024,937

2015
€
16,680,273
31,721,760
87,962
26,711,016
61,277
184,100
808,387
76,254,775

Shpalos tabelën në detaje në vijim si aneks 2:
Pasurite kapitale me vlere mbi 1000 € jane 79,684,072 €. Nga kjo shume ndertesat marrin pjese me 18,689,015 €, toka me 31,671,688 €, paisjet me 448,415 €,
Infrastruktura me 25,948,185€, makineria 99,304€, automjetet me 103,510€, si dhe te tjera 2,723,956€.
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Neni 19.3.2 Pasuritë jo kapitale (me vlerë nën 1000 Euro, inventari)

Klasifikimi i pasurive

2017
€

2016
€

2015
€

Administrata
Shendetesia
Arsimi

270,829.81
151,828.00
507,240.00

65,712.23
115,904.00
554,372.00

141,442.62
104,401.00
588,212.80

Gjithsej

929,897.81

735,988.23

834,056.42

Shpalos tabelën në detaje në vijim si aneks 3:

Pasurite jokapitale ( me vlere nen 1000 €) jane 929,898€. Pasuria e administrates eshte 270,830 € , e shendetesise
151,828 € , si dhe per arsim 507,240 €.
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Neni 19.3.3 Stoqet

Klasifikimi i pasurive
Admin.dhe arsimi
Material per mirembajtje
Material zyrtar
Material higjienik
Material elektrik
Material shpenzues
Paisje te I.T.
Aparat fotokopijues
Llap-top kompjuera
Kompjuter me paisje-donacion te
B.Boterore permes Agjensionit kadastral te
Kosoves
Stoqet ne QKMF
Material harxhues
Material per zyre
Material higjienik
Inventar i imet
Lende djegese
Gjithsej

2017

2016

2015

€

€

€

114,355.04
215.00
3,145.00
630.20
36,245.00

3,815.20
225.40
1,645.00

15,462.24
9,581.20

26,760.00
1,750.45
7,210.90
1,282.60
393.00
9,141.50
75,475.89

123,936.24

Ne stoqe gjendet material ne vlere prej 123,936 € .
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32,445.60

Neni 20 Raport për avancet e pa arsyetuara
Data e lëshimit

Nr i CPO

2017
€

Qëllimi

Gjithsej

-

Shpalos në detaje shënimet në tabelë:
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Neni 21

Raport për të hyrat vetanake të pashpenzuara
2017
€
782,223
1,269,838
2,052,061
1,706,274
345,787

Të hyrat vetanake të bartura nga viti i kaluar
Të hyrat vetanake të pranuara në këtë vit
Totali në dispozicion për ndarje në vitin aktual
Shuma e shpenzuar në vitin aktual
Shuma e mbetur për bartje

2016
€
410,992
1,481,927
1,892,919
1,110,696
782,223

2015
€
297,040
1,180,319
1,477,359
1,066,367
410,992

Shuma e te hyrave vetanake te realizuara per vitin 2017 eshte ne shumen prej 1,269,835 €.Te hyrat vetanake te bartur nga viti 2016 ne vitin 2017 jane
782,223 €.Totali i te hyrave te bartura dhe te hyrave te realizuara jene 2,052,058 €. Shpenzimet e te hyrave per vitin 2017 jane 1,706,274 €. Nga kjo del se
shuma e mjete qe do te bartehn ne vitin 2018 eshte 345,784 €.
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Neni 22 Raport për bilancet e pashpenzuara të Fondit Zhvillimor në Mirëbesim
2017
€
Të hyrat vetanake të bartura nga viti i kaluar
Të hyrat vetanake të pranuara në këtë vit
Totali në dispozicion për ndarje në vitin aktual
Shuma e shpenzuar në vitin aktual
Shuma e mbetur për bartje

Neni 23

2016
€

2015
€

-

-

-

-

-

-

2016
€

2015
€

Raport për të hyrat e dedikuara
2017
€

Të hyrat vetanake të bartura nga viti i kaluar
Të hyrat vetanake të pranuara në këtë vit
Totali në dispozicion për ndarje në vitin aktual
Shuma e shpenzuar në vitin aktual
Shuma e mbetur për bartje
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-

-

-

-

-

-

Neni 24 Raport për fondet e donatorëve të pashpenzuara

Të hyrat nga donatoret të bartura nga viti i kaluar
Të hyrat nga donatoret të pranuara në këtë vit
Totali në dispozicion për ndarje në vitin aktual
Shuma e shpenzuar në vitin aktual
Shuma e mbetur për bartje

2017
€
83,886
38,961
122,847
47,490
75,357

2016
€
248,092
107,283
355,375
271,489
626,864

Te hyrat nga donacionet e bartura jane 83,886 euro.Shuma e donacioneve per vitin 2017 eshte 38,961 euro.Totali i donacioneve eshte 122,847 euro. Prej ketyre
mjeteve gjate vitit 2017 jane shpenzuar 47,490 euro, qe do te thote se shuma prej 75,357 euro paraqet mjetet e pashpenzuara nga domnacionet.Prej ketyre mjeteve
70,120 € i perkasin projektit te ujesjellesit”Vrella e Revuqit”(donacion i brendshem).Shuma prej 5,237 € jane donacione te jashtme(EU 5,137 €; Council of Europe
0.89 €; KAD 100 €).
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2015
€

-

-

Sqarim lidhur me donatorët e brendshëm(participimi i qytetarëve), për Projektin e ndërtimit të ujësjellësit ,,Vrella”:
-Projekti ka filluar me kërkesën e Drejtorisë së Urbanizmit në vitin 2009.
- Kontrata është lidhur më datën 18.08.2009,menaxher i projektit znj.Mirvete Jaha.
-Vlera e kontratës : 331,446.53 euro, nga këto participimi i qytetarëve vlera 71,600 euro, nga kjo shume jane zbritur 1,1480 €mjete keto te kthyera me
kerkese L.Berisha te f.Zakut.Gjendja ne llogari tani eshte 70,120 €. ( nga fshatrat Zakut, Dobërdol,Metehi, Revuq, Pakashticë, Kërpimeh).
- Nga fillimi i projektit,që fillimisht në hartimin e projketit kanë kontrubuar IOM, KUR,,Prishtina”, FSK etj. ka patur probleme me burimin e ujit në Revuq, nga
banorët e fshatit duke e kontestuar marrjen e ujit.
- Ka patur disa takime me banorë,në Kuvend, në fshat , takime në grupe ,me familje individuale,por nuk është arritur pajtueshmëri për shfrytëzimin e
burimit të ujit.
-Është punuar në shtrirjen e tubacionit në fshatrat që nuk ka patur pengesa dhe pagesat janë bërë conform punëve të kryera.
-Mjetet e qytetarëve nuk janë shfrytëzuar, sepse duke i parë problemet e finalizimit të projektit dhe mundësia e keqkuptimit në opinion se janë harxhuar
parat dhe nuk ka ujë.
-Banorët dhe përfaqësuesit e fshatit janë të njoftuar se parat e tyre nuk janë shpenzuar.
- Projekti ,duke parë rëndësinë e tij dhe investimet e deritanishme, është diskutuar edhe me KUR,,Prishtina” ,që në kuader të zgjerimeve të rrjeteve të
ujësjëllësit dhe të marrjes në menaxhim të tyre, të gjinden burime alternative,gjegjësisht kyqja në rrjetin publik ,nga fabrika e përpunimit të ujit në Shajkoc.
-Si projekt prioritar i komunës për rehabilitim dhe funksionalizim është propozuar edhe në Programin e fazës së V për zhvillim rural për projekte të
ujësjellësit dhe kanalizimeve, ku përveç KUR, ,Prishtina”, MPHM, Komunës janë edhe donatorët e jashtëm.
-Në takimin e fundit të kryeshefit të KUR,,Prishtina” me kryetarin e komunës, të datës 26.09.2016 është biseduar pikërisht për këtë projekt dhe mundësitë
që krijohen për furnizim më të madh të komunës me ujë nga fabrika e Shajkocit, pas fillimit të punës së fabrikës së ujit në Shkabaj.
-Me rastin e përmbylljes së rrjetit dhe furnizimit me ujë të tij, shuma e mjeteve të qytetarëve, me marrëveshje me ta, mund të shfrytëzohet p.sh. për blerjen
e orëmatëse ,që edhe e kanë obligim secila familje ose edhe të kthehen te kontribuesit.
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Neni 25 Raport për numrin e punëtorëve sipas listës së pagave

Departamenti

Kryetari
Administrata
Buxhet dhe financa
Planifikim dhe zhvillim
Inspeksioni
Kadastri
Urbanizmi
Infrastrukture publike
Zjarrfikesat
Bujqesia
Kultura
ZKK
Arsimi
Shendetesia

Nr i
punëtorëve në Nr aktual i punëtorëve në Nr aktual i punëtorëve
fund të 2017
në fund të 2016
Ligjin e
Me orar të
Me orar të Me orar të Me orar të
plotë
shkurtuar
plotë
shkurtuar
19
16
17
72
68
70
22
20
21
9
9
9
17
15
16
19
18
18
9
9
9
9
8
9
18
18
18
21
19
21
20
20
18
2
2
2
1470
1459
1453
269
259
269
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Nr aktual i punëtorëve
në fund të 2015
Me orar të Me orar të
plotë
shkurtuar
18
67
22
7
16
18
8
9
18
21
18
2
1454
269

Neni 26 Raport për numrin e të punësuarve jashtë listës së pagave
Departamenti

Nr aktual i punëtorëve në
fund të 2017
Me orar të
Me orar të
plotë
shkurtuar

Bujqesi
Departamenti 2
Departamenti 3
Gjithsej

Nr aktual i punëtorëve
në fund të 2016
Me orar të
Me orar të
plotë
shkurtuar
3

Nr aktual i punëtorëve
në fund të 2015
Me orar të Me orar të
plotë
shkurtuar

3

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

Administrate
QKMF
Sherbime publike
Kulture rini , sport
Bujqesi
Planifikim urban
QPS

Gjithsej

Nr aktual i punëtorëve në
fund të 2017
Me orar të
Me orar të
plotë
shkurtuar
5
3
3
1
3
2
0

17
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Nr aktual i punëtorëve
në fund të 2016
Me orar të
Me orar të
plotë
shkurtuar
5
7
4
1
2
4
1
24

Nr aktual i punëtorëve
në fund të 2015
Me orar të Me orar të
plotë
shkurtuar

Neni 28 Raport për gjendjen/zbatimin e rekomandimeve të Zyrës Kombëtare të Auditimit ( ZKA)

Te gjeturat

1.

Rekomandimet
Kryetari duhet te
sigurojm se eshte
bere nje analize
per t’I percaktuar
shkaqet per
theksim te
qeshtjes se
opinionit te
auditimit.
Regjistrimi I
pasurive kapitale
duhet te
azhurnohet dhe te
gjithe zerat qe
nuk permbushin
kriteret e pasurise
duhet te
klargohen nga
regjistrat. Kryetari
duhet te siguroj se
gjendet nje
zgjedhje e
pershtatshme per
plotesimin e
pozites ZKFse.Gjithashtu,
para se pasqyrat
te dergohen ne
MF, ato duhet t’I
nenshtrohen nje
rishikimi
gjithperfshires ne
lidhje me
permbajtjen dhe
saktesine e tyre,
me theks te
veqante tek
shpalosjet e
ndryshimeve
buxhetore dhe
llogarite e
arketueshme.

Veprimet e
kerkuara

Veprimet e
ndermarrura

Pergjegjes

Asisten
ca

Afati
kohor

Rexhistri I
pasurise te jete
azhur.Zerat qe
nuk I takojne
pasurise e jane
te regjistruar si
pasuri te hiqen
nga
regjistri.Pasqyra
t te jene te
sakta,shpalosja
te jete e qarte.

-Trajnimi I zyrtarit te
pasurise.
-Eshte detyre e zyrtarit
te pasurise qe ne
kordinim me thesarin
te identifikoje dhe te
hjek nga regjistri I
pasurise te gjithe zerat
qe nuk I takojne
pasurise.
-Te mos regjistrohen
ne te ardhmen zerat e
tille.

Drejtoria
e
Adminitrat
es dhe e
Financave.

Drejtor
iI
financa
ve dhe
adminis
trates.

GushtDhjetor
2017
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2.Zbatimi I rekomandimeve nga
viti paraprak-Prioritet I larte
Menaxhmenti nuk kishte
ndermarr veprime te
nevojshme ne rishikimin dhe
monitorimin e nje procesi
konfirmues per shkallen e
zbatimit te rekomandimeve
dhe identifikimin e pengesave
per veprim ne adresimin e
plote te tyre. Si rezultat I kesaj ,
40% te rekomandimeve nuk
ishin trajtuar fare nga ana e
menaxhmentit.

Kryetari duhet te
shqyrtoj arsyet pse
nje numer
rekomandimesh
nga viti I kaluar
nuk jane zbatuar,
si dhe te siguroj qe
plani I veprimit I
pergatitur pas
marrjes se ketij
raporti, do te
inkorporoj te
gjitha
rekomandimet e
dhena dhe do te
percaktoj sakte
afatet kohore,
masat dhe
personat
pergjegjes per
zbatimin e
rekomandimeve.
Gjithashtu,
kryetari, duhet te
zbatoj masa
pergjegjesie ndaj
personave te
ngarkuar per
zbatimin e masave
permiresuese te
proceseve, per
qeshtjet e ngritura
nga auditimi.

Ju rekomandoj
qe te gjithe
pergjegjesit per
zbatim te
rekomandimeve
te marrin masat
e nevojshme qe
ato te zbatohen.
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-Forma e raportit te
jete e zbatueshme.
-Realizimi I buxhetit te
jete ne nivel.
-Kontratat per
sherbime te veqanta te
zvogelohen ose te
eliminohen teresisht.
-Obligimet e qirase te
kryhen me kohe.
-Te arketueshmet te
zvogelohen .
-Rregullorja te
miratohet.

Te gjitha
drejtorite.

Kryetari
dhe
Drejtori
ae
Financa
ve.

GushtDhjetor
2017

3.Pyetesori I vetevleresimit.Prioritet I mesem.
Si pjese e auditimit tone, ne
kemi shqyrtuar qeshtjet kyqe te
pyetesorit te vetevleresimit ne
lidhje me pese komponenta.Per
pyetjet e shqyrtuara kemi
gjetur se:
1. Pyetesori I vetevleresimit te
plotesuar nga komuna ka
vertetuar se sistemet e
kerkuara te menaxhimit te
rrezikut nuk ishin ende
funksionale . Kjo situate
pershkruhet edhe me
identifikimin e kater fushave
me vleresimin nje , qe ka te bej
me menaxhimin em rrezikut.
Komuna nuk ka ndermarre
veprimet e duhura sa I perket
permiresimit te ketyre fushave.
2.Proceset efektive te
monitorimit si dhe strategjia
gjitheperfshirese e
zhvillimit(perfshire nderlidhjen
me palet e interest si dhe
sigurimin e strategjise me kosto
te plote) konsiderohen sit e
vendosura nga komuna(
Strategjia per Informim dhe
Komunikim, Udhezuesi dhe
Plani I veprimit per
Transparence).Komuna Brenda
vitit ka mbajtur dy takime me
qytetare duke diskutuar per
Strategjine e Zhvillimit
Ekonomik 2016-2018 dhe
Rregulloren per te mitur.
Diskutimet tjera te qytetareve
kane qene ne keontekst te
njoftimeve, ankesave,
sygjerimeve apo debateve; dhe
3.Lidhjet ne mes te planit te
prokurimit dhe buxhetit si dhe
perpilimi I raporteve adekuate
ne baza te rregullta kohore
konsiderohen sit e vendosura
nga komuna, deshmite qe na
jane dhene e mbeshtesin kete
konkluzion. Megjithate,
raportet nuk jane perpiluar
gjithmone ne baza te rregullta
kohore.

Kryetari duhet te
siguroje se eshte
rishikuar plotesimi
I listes
kontrolluese te
vetevleresimit dhe
eshte bere ne
menyre proactive
adresimi I fushave
me dobesit e
identifikuara nga
pyetesori. Si nje
mekanizem per ta
konfirmuar
saktesine e listes
kontrolluese si dhe
per te siguruar
dokumentacionin
mbeshtetes,
nevojitet edhe
perfshirja e
auditimit te
brendshem.

Pyetsori I
vetevleresimit
te jete sa me
real dhe sistemi
I kontrolleve te
mbrendshme te
jete
funksional.Lidhj
et ne mes
prokurimit dhe
buxhetit te jete
ne
nivel.Raportet te
perpilohen ne
baza periodike.

39

Raporti I
vetevleresimit te jete
gjitheperfshires ,
sistemi I kontrollit te
jete
funksional.Raportet te
jene komfor
dispozitave ligjore.

Te gjitha
drejtorit,
sektoret,
njesit dhe
stafi.

Drejtori
t

Gushtdhjetor
2017

4.Dobesi ne kontrollet
menaxheriale.-Prioritet I larte
Pas rishikimit te kontrolleve
menaxheriale te zbatuara ne
sisitemin financiar kryesor te
komunes, ne kemi verejtue
dobesi evidente ne raportim.
Forma e raportimit qe behet
tek kryetari behet sipas nevojes
dhe nuk ka raportime me
shkrim prej drejtoreve ne baza
te rregullta perkatese mbi
punet dhe aktivitetet e
tyre.Komuna eshte e obliguar
qe per qdo tremujor t’dorezoj
kuvendit komunal dhe
Ministrise se Financave (nje
kopje), nje raport te detajuar
per progresin e arritur te
projekteve kapitale me vlere
mbi 10,000 euro. Kete kerkese
ligjore komuna ka arritur te
permbushe , pasi qe sitemi I
PIP-it mundeson nxjerrjen e
ketij lloji raporti qe perfshin nje
liste te te gjitha projekteve qe
jane buxhetuar ne vitin actual.
Mirepo, ky raport nuk permban
te gjitha te dhenat per
shpenzimet dhe nuk ishte ne
harmoni me shpenzimet e
ndodhura kapitale, dhe si
rrjedhoje nukm paraqt
raportim te sakte.

5.Funksionimi I NJAB dhe
Komitetit te Auditimit.-Prioritet
I larte
Njesia e Auditimit te
brendshem ne vitin 2016 ka
planifikuar pese auditime dhe
kishte arritur qe kete plan ta
realizoj, mirepo auditimet e
kryera kishin te benin kryesisht
me aktivitetet e vitit 2014,2015
dhe 2016. Komiteti I auditimit I
themeluar ne shtator 2016
ishte mbledhur 4 here Brenda
vitit. Dy takimet e para kishin te
benin me hartimin e statutit
dhe shqyrtimin e planit vjetor
dhe strategjik, dy takimet tjera
ishin komentuar per shqyrtimet
e raporteve ted y tremujoreve
te fundvitit.Megjithate, nuk
kishte ndonje konkluzion per
menaxhmentin se qfare
veprime duhet te ndermerr per
zbatimin e rekomandimeve ,
por vetem jane komentuar te
gjeturat e NJAB.

Kryetari duhet te
siguroje se eshte
kryer nji rishikim
per te percaktuar
formen e
raportimit
financiar dhe
operativtek
menaxhmenti I
larte, nga I cili
kerkohet qe te
mbeshtese
menaxhimin
efektiv te
veprimtarise dhe
te siguroje se
eshte vendosur nje
zgjedhje e
pershtatshme.
Kryetari duhet te
siguroj qe NJAB
te fokusohet me
shume ne
aktivitetet e vitit
actual, me
prioritet ne fushat
ku rreziku
vleresohet I nivelit
te larte. Poashtu,
duhet te ndermarr
veprime konkrete
per perpilimin e
planitte veprimit
per rekomandimet
e AB dhe te kerkoj
nga bartesit
pergjegjes te
cileve u jane
adresuar
rekomandimet qe
edhe formalisht te
raportojne mbi
zbatimin e atyre
rekomandimeve.
KA te nxjerr
konkluzione te
qarta per
menaxhmentin
lidhur me
implementimin e
rekomandimeve te
dhena nga AB.

Raporti financiar
dhe operativ te
jene efektiv dhe
komfor
dispozitave
ligjore.

NJAB te jete me
efikase , te
shqyrtoje fushat
e nje rreziku me
te larte , te
fokusohet ne
periudha
aktuale.
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Te perpilohen raporte
efektive edhe me
kompjuter.

Buxhet
dhe
Financa
dhe
drejtorit
tjera.

Buxheti

Gushtdhjetor
2017

Auditimi per
periudhen aktuale.
Auditimi I fushave me
rrezikshmeri te larte.

Kryetari
dhe
nenkryeta
ri I
komunes.

Zyra e
Kryetari
t

Korrikdhjetor
2017

6.Realizimi I buxhetit.-Prioritet I
larte
Realizimi I buxhetit ne nivel te
pergjithshem ishte I
kenaqshem(94%), mirepo
brenda kategorive ekonomike
ka pasur ngecje ne realizim.
Buxheti per investime kapitale
ishte shpenzuar 85%, ndersa
shpenzimi I te hyrave vetjake
ishte vetem 59%.
Ne anen tjeter, shpenzimet per
pastrimin e lumenjeve dhe
furnizim me lule jane bere nga
investimet kapitale, ku si
rezultat kjo kategori e
shpenzimeve eshte
mbivleresuar0 keqklasifikuar)
shuma prej 35,446 €.
7.Mangesi ne rregulloren e te
hyrave dhe mos harmonizimi
me UA-Prioritet I larte
RRegullorja e brendshme e
komunes per taksa dhe gjoba,
permban disa sherbime te cilat
nuk jane fusheveprim te
komunes. Gjithashtu,qmimet e
vendosura ne rregullore per
sherbimet ne regjistrimet e te
drejtave te prones nuk jane ne
harmoni me UA 08/2014.
Perveq kesaj, ne nenin 4 te
kesaj rregullorje, komuna ka te
caktuar nje tarife prej 3 € per
kerkesa, ankesa per te cilen do
te zhvillohet procedure
administrative. Si pasoje,
komuna obligon per qdo fature
qe operatoret ekonomike kane
dorezuar ne komune, te
paguajne nga 3 €.. Si rrjedhoje,
disa nga ofertuesit e
sherbimeve publike si at ate
pastrimit, ujit dhe rrymes kane
derguar me poste faturat e
tyre, me q’rast eshte krijuar
paqartesi ne evidentimin e
obligimeve te mbetura.
Me rastin e rishikimit te
procesit te barazimit te te
hyrave, komuna nuk ka
kontrolle te mjaftueshme me

Kryetari duhet te
monitoroje ne
menyre
sistematike
performance
buxhetore , te
ndermarre nje
vlersim sistematik
te buxhetit per
investime kapitale
dhe shpenzimeve
per subvencione,
si dhe te
percaktoje
opsionet praktike
per permiresimin e
ekzekutimit te tij
ne 2017.

Kryetari duhet te
rishikoj
rregulloren
aktuale, ne
menyre qe te kete
baze ligjore dhe te
pershtat me
nevojat konkrete.
Po ashtu, te
rishikoj tarifen e
aplikuar per
protokolim/pranim
te faturave , meqe
ne kete rast
komuna nuk ofron
sherbim me
operatorin.
Gjithashtu, te
krijohet nje forme
raportimi e
pershtatshme per
monitorim per te
gjitha zyrat e
gjendjes civile.

Ekzekutimi I
buxhetit te jete
sipas
planifikimit.

Menagjimi efikas dhe
efektiv , ti permbahen
structures se
planifikimit, raporte ne
periudha te shkurtera
kohore.

Te nxirret
rregullorja e re
per taksa,tarifa
dhe gjoba, te
harmonizohet
me ligjet ne fuqi.

Jane te kryera te gjitha
procedurat e
nevojshme vetem
pritet te miratohet
rregullorja e re. Pas
verejtjes se auditorit
Kryetari ka urdheruar
nenshkrim qe kjo takes
te pezullohet dhe e
njejta te rregullohet
edhe ne rregulloren e
re per taksa dhe tarifa.
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Drejtoret
e
drejtorive,
shefat e
sektoreve
,
menaxheri
I
kontratav
e,
menaxheri
I
prokurimit
etj.

Drejtori
a per
Buxhet
dhe
Financa

Gjate
tete
vitit
fiscal.

Drejtorit
perkatese.

Drejtori
a per
zhvillim
ekono
mik.

Korrik
2017

rastin e ngarkim-shkarkimit me
formulare te qertifikatave civile
apo dokumeneteve tjera. Pra,
nuk behet monitorimii
ofiqareve dhe barazimi me tam
bi ate se sa formula rte zbrazet
jane pranuar nga ofiqaret, sa
jane ne kthim, sa jane
raportuar per leshim me
pagese, sa jane liruar dhe sa
prej tyre jane shkaterruar.

8.Sfidat ne menaxhimin e
prones komunale-Prioritet I
larte.
Komuna, sipas kontrates me
date 17.04.2012 ka dhene me
qira ne shfrytezim pronen
komunale per veprimtari
biznesi9300€ ne muaj). Mirepo,
shfrytezuesi I prones publike
nuk kishte bere asnje pagese
gjate vitit. Komuna nuk ka mere
asnje veprim per inkasimin e
qirase si dhe nuk ka shkeputur
kontraten. Ndonese me
kontrate eshte e percaktuar se ,
nese qiramarresi nuk paguan
qirane per tre muaj rresht,
koma duhej ta shkepuse
kontraten dh eta kthente
pronen nen menaxhimin e saj,
kjo nuk ka ndodhur.
9.Dobesite ne Aktemerimet e
karrieres, kompensimet e stafit
dhe rekrutimit.Prioritet I larte.
Ne kater mostra, kemiverejtur
qe akt emerimet e karrieres se
sherbyesve civil jane me afat te
caktuar kohor, e qe nuk jane ne
harmoni me Ligjin e Sherbimit
Civil, sipas se cilit, nenpunesit
civile ne pozitat e karrieres
pranohen ne pune pa afat. Ne
mesin e ketyre mostrave jane
edhe aktemerimet per drejtorin
e NJAB dhe auditorit te
brendshem.Ne pese raste
tjera,kemi verejtur se
permbajtja e te dhenave tek
aktemerimet nuk jane ne
harmoni me rregulloren 07/210
per emerimin e nenpunesve

Kryetari duhet te
bej nje rishikim te
kontyratave per te
cilat qiramarresit
nuk I permbahen
kushteve
kontraktuese dhe
te merr masat e
duhura per
inkasim apo
shkeputje te
kontrates per
qiramarresit.
Kryetari duhet te
siguroj qe akt
emerimet e
sherbyesve civil te
permbajne te
dhant e nevojshme
siq eshte
percaktuar me
rregullore, si dhe
ato te karrieres
behen me afat te
pacaktuar, te
behen pershtatjet
ne buxhet per
kompensimin e
stafit sipas
kerkesave ligjoren
dhe me rastin e
rekrutimit, si dhe
te siguroj se
aplokacionet jane
trajtuar drejte

Shkeputja e
kontratave,
mbyllja e
lokaleve, mjetet
financiare
borxhet te
kerkohen sipas
ligjit te
procedurave
permbarimore.

Jane nderprere
kontrata e NSH “Beni
Dona” I eshte mbyle
nga zyrtaret e
inspeksionit dhe
prones DPZ Ismet Uka I
eshte mbylle
dyqani.Lenda per
borxhe I eshte
dorezuar ne gjykate
nga zyrtari per
konteste
juridike.Mbyllja e
reztoranit
ish”Milenium” dhe
shpallja publike per
dhenien ne shfrytezim
, jane kry procedurat
ligjore eshte shpalle
fituesi, pritet te kaloi
faza e ankesave dhe
lidhja e kontrates me
fituesin e ankandit
nese nuk do te kete
ankesa nga
kunderkandidatet.Borx
hliu I vjeter eshte padit
ne gjykaten
kompetente.

DPKGJ-ja

Drejtori
ae
Inspeksi
onit

Kryetari
duhet te
siguroj qe akt
emerimet e
sherbyesve
civil te
permbajne te
dhant e
nevojshme
siq eshte
percaktuar
me
rregullore, si
dhe ato te
karrieres
behen me
afat te

Veprimet qe
kerkohen te
ndermirren
janë:Përmirësimi
i Aktemërimeve
të Shërbyesve
Civil duke
përmbajtur të
dhena ne
harmoni me
Rregulloren
perkatese per
emerimin e
nepunesve civil
dhe te jenë me
afat të
pacaktuar.

Te gjithe
Nepune
sit civil
te
rekrutua
r se
fundmi
kane
Aktemer
ime ne
harmoni
me
Rregullo
ren
07/210
per

Menax
heri I
Person
elit –
Ahmet
Ahmeti
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civil.Akt emerimet nuk
permbajne referencen e
shpalljes se rekrutimit,
referencen e raportit te
perzgjedhjes, kategorine
funksionale , graden dhe kodin
buxhetor. Ne nje rast, komuna
nuk kishte vazhduar kontraten
e mesimdhenesit I plotersojne
kushtet e parapara, si:ato te
kualifikimit, te kete me shume
se nje vit pervoj pune dhe ka
minimum dhjete ore mesimi te
rregullt.
Me rastin e rekrutimit te
zyrtarit te prokurimit dhe
zyrtarit per qeshtje
pedagogjike, nuk jane
respektuar kriteret e
percaktuara me konkurs.Per
keto dy pozita , sipas konkursit
kandidatet duhet te kishin dy
vite pervoje pune, asnjeri nga
ata nuk kishte deshmi se kane
plotesuar kete kriter.

duke u bazuar ne
kriteret perkatese.

pacaktuar, te
behen
pershtatjet ne
buxhet per
kompensimin
e stafit sipas
kerkesave
ligjoren dhe
me rastin e
rekrutimit, si
dhe te siguroj
se
aplokacionet
jane trajtuar
drejte duke u
bazuar ne
kriteret
perkatese.
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Si dhe te
respektohet
kriteri i
percaktuara ne
konkurs sa i
perkete pervojes
se punes me
rastin e
rekrutimit te
nepunesve civil.

emerimi
ne
nenpun
esve
civil si
dhe
permbaj
ne te
gjitha
element
et dhe
te
dhenat
e
parapar
a ne
kete
rregullor
e.Nders
a sa I
perket
nepunes
ve te
rekrutua
r me
heret
vec se
vazhdoj
me ti
permire
sojme
duke
perdoru
r dhe
emertim
et e reja
sipas
Standar
dizimit
te
Vendev
e te
punes .
Ndersa
sa I
perketre
pervojes
se
punes te
percakt
uar ne
Konkurs
per 2

pozitat
zyrtar I
prokuri
mit dhe
z. per
ceshtje
pedagog
jike
kandida
tet jane
perzgjed
hur nga
Komisio
ni
Rekrutu
es ne
munges
e te
kandida
teve
tjere me
perform
ance me
te mire
dhe me
pervoje
pune e
cila e
permbu
she kete
kriter.

10.Kontrata per sherbime te
veqanta.-Prioritet I lerte
Komuna ka te angazhuar 24
zyrtare me kontrate per
sherbime te veqanta, per te
cilet gjate vitit ka shpenzuar
68,442 €. Nga tri mostra te
testuara eshte verejtur se
komuna ka angazhuar keta
punetore me gjate se 6 muaj ,
qe nuk eshte ne pajtim me
ligjin per sherbimin civil.

Kryetari duhet t’I
rishikoje nevojat
reale per
angazhim te
punetoreve me
kontrata per
sherbime te
veqanta. Nevoja
per staf shtese per
pozitat e karrieres
duhet te analizohet
dhe nese rritja e
numrit te stafit
eshte e
domosdoshme, kjo
te inkorporohet
edhe ne
planifikimet
buxhetore.
Barrierat
eventuale lidhur
me rritjen e stafit,
duhet te
diskutohen edhe
me Ministrine e
Financave dhe
akteret tjere.

Analize e
hollesishme
lidhur me
nevojat e
domosdoshme
per punetoret
me sherbime te
veqanta.
Kerkese per MF
per shtim te
punetoreve.
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Eshte zvogeluar numri
ne max I punetoreve
me kontrate mbi
veper, perveq disa
pozitave pa te cilat nuk
mund te kryhet puna.

Drejtorit
perkatese

Zyra e
Kryetari
t

Gushtdhjetor
2017

11.Dobesite ne menaxhimin e
ubvencioneve.-Prioritet I larte
Rregullorja aktuale e brendshme per
ubvencione nuk permban kerkesa
pecifike per menyren e monitorimit
e subvencioneve te dhena.

Kryetari duhet te
siguroje nje
rishikim te
rregullores se
brendshme per
subvencione, ne
menyre qe nje
project –
rregullore me
permiresimet e
nevojshme t’I
paraqitet kuvendit
per ndryshime.

RRegullorja
aktuale te
protokolohet
dhe te
ndryshohet.
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Ju eshte dhene detyre
personave pergjegjes
qe te pergadisin
ndryshimet e
nevojshme.

Drejtorit
perkatese
dhe zyra
ligjore.

Zyra e
kryetari
t

Gushtdhjetor
2017

12.Dobesite sistematike ne
prokurim.Prioritet I larte
Nga testimet eshte verejtur se
vendimet per caktimin e
komisioneve per vleresimin e
ofertave, Menaxherin e
kontrates, formimin e
komisionit per pranimin e
pasurise jofinaciare, dhe
komisionin per pranim teknik, I
ka emeruar menaxheri I
prokurimit, e jo ZKA I cili e ka
kete pergjegjesi. Ne nje rast per
projektin ndertimor”Asfaltimi I
rruges Podujeve-Livadice dhe
ndertimi I ures mbi lumin
Dumnica ne fshtin Livadice”,
komuna kishte filluar
procedurat e prokurimit pa
bashkangjitur projektin
ekzekutiv siq kerkohet me UA
01/2014 te KRPP-se.Po ashtu,
ka raste kur urdherblerja eshte
bere pas pranimit te fatures
nga operatori ekonomik.
13.Pagesat direkte nga
Thesariper investime kapitale.Prioritet I mesem
Pagesa ne shume 7,029 € per
rregullimin e instalimit te
rrymes ne komune , ishte
ekzekutuar direct nga Thesari.
Punet jane perfunduar ne tetor
2015 mirepo nuk eshte paguar
sipas procedurave te rregullta
per shpenzimin e parave
publike, pasi qe keto pune nuk
ishin te kontraktuara per shkak
te urgjences per riparimin e
instalimit te rrymes ne
komune.Mjetet jane marre nga
projekti(43192- Nertimi I
qendres se hapur per sport dhe
rekreacion) direct nga Thesari
pas kerkeses nga operatori
ekonomik pasi qe jane pranuar
punet nga zyrtari I komunes.

Kryetari duhet te
siguroj se
vendimet per
komisione te
caktohen sipas
ligjit te prokurimit
public, udhezuesit
operativ te
prokurimit public
dhe rregullores
per menaxhimin e
pasurise.
Vendimet te
behen nga ZKA e
jo nga menaxheri I
prokurimit.
Urdherblerja
duhet te behet
pas zgjedhjes se
ofertuesit me te
cilin eshte
nenshkruar
kontrata. Te
siguroje qe para
fillimit te seciles
procedure te
prokurimit per
projekte kapitale
eshte bere hartimi
detal I projektit.

Vendimet per
komisione te
nxirren nga ZKAja.Urdherblerja
te nxirret
menjeher pas
zgjedhjes se
OE.Secili project
capital te kete
projektin
zbatues.

Kryetari duhet te
rishikoje shkaqet
qe sjellin deri te
pagesat direkte,
te angazhoje
zyren ligjore te
komunes qe te
ndermerr
veprimet e
nevojshme ndaj
qdo vemndimi
permbarues ne
menyre qe te
dihen arsyet e
pagesave te tilla.

Te zvogelohen
ne minimum
pagesat direkte
nga
thesari.Pagesat
direkte varesisht
nga qellimi te
regjistrohen ne
menyre
adekuate te
pasurite.
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Jane urdheruar
personat pergjegjes
qe te bejene
propozimin te ZKA qe
vendimi te jete
conform ligjit.

Administr
ata, zyra e
Kryetarit,
Menaxheri
I
prokurimit
.

Zyra e
Kryetari
t

Pagesat direkte
regjistrohen ne E
pasuri ose ne pasuri
jofinanciare ne SIMFK.

Drejtoria
per
Administr
ate dhe
drejtoria
per
Buxhet
dhe
Financa.,

Drejtori
a per
Buxhet
dhe
Financa

Gushtdhjetor
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14.Mungesa e regjstrimit te
plote te pasurive dhe
inventarizimit.-Prioritet I larte
Komuna nuk ka procedura te
brendshme te shkruara per
menaxhimin e pasurive, siq
kerkohet me rregulloren per
menaxhimin e pasurise
02/2013.
Kryetari I Komunes me daten
03.11.2016 kishte formuar
komisionin per inventarizimin e
pasurise jo financiare ne
pronesi te Komunes, I cili duhej
te perfundonte punen deri ne
mbylljen e vitit fiscal, ne
menyre qe ndryshimet te
harmonizohen me PVF-te e vitit
2016. Megjithate , komisioni
nuk ka pergatitur ndonje raport
me shkrim per rezultatet e
inventarizimit dhe regjistrimeve
te fund vitit.
Komuna nuk e perdor ne teresi
sistemin e-pasuria. Shendetesia
pasurite nen 1,000 € I mban ne
forme te exelit, duke mos
aplikuar normat e zhvleresimit
vjetor duke mbivleresuar
vleren e tyre. Zyrtari I pasurise
nuk kishte qasje ne nxjerrjen e
raportit per pasurite nen
1,000€.
Shuma 7,029 € e paguar direct
nga Thesari per renovimin e
komunes nuk ishte e perfshire
ne regjistrat e pasurise duke
nenvleresuar pasurine.
15. Borxhet nga dhenia me qira
e prones komunale-Prioritet I
larte
Llogarite e arketueshme nga
qiraja komunale dhe
shfrytezimi I hapesirave publike
ende mbesin si problem pasi qe
shenojne nje rritje prej 33,638
nga viti 2015.
Komuna mban dy baza te
ndryshme te regjistrimeve per
qiradhenie te pronave
komunale. Ne exel-shenimet
financiare japin Shumen prej
759,236 €, ndersa ne Access,
evidentimi I shumave te
kartelave individuale tregon
vleren prej 847,272 €. Ky mos
harmonizim nuk ofron siguri se
informatat e prezantuara jane
te drejta dhe te sakta.
Ne dy raste eshte verejtur se
pronat komunale shfrytezohen
me qira, pa kontrate valide te
nenshkruar ndermjet komunes
dhe shfrytezuesit . Per me
teper shfrytezuesit nuk kane
bere asnje pagese edhe pse

Kryetari duhet te
siguroje nje
regjister te sakte
te pasurive, qe
zyrtari I pasurise
para se te beje
regjistrimet e
duhura, te
sigurohet se
plotesohen
kriteret sipas
rregullores per
regjistrim ne
pasuri, si dhe te
sigurohet
funksionalizimi I
sistemit e-pasuria
ne gjithe
komunen.l
Komisioni per
inventarizim te
siguroj nje raport
permbledhes per
rezultatet e
inventarizimit.

Te azhurnohet
regjistri I plote I
pasurise .Epasuria te jete
funksionale.Kom
isionet per
inventarizim dhe
vleresim te
kryejn punen e
tyre.

Kryetari duhet te
siguroj se asnje
prone publike nuk
do te lejohet te
shfrytezohet pa
pagesen e qirave.
Duhet qe te
merren masa te
menjehershme
dhe te shqyrtohet
ne menyre kritike
lista e debitoreve
dhe arsyet pse
ekziston kjo
gjendje dhe te
parandalohet
vazhdimi I
praktikave te tilla.

Shkeputja e
kontratave,
mbyllja e
lokaleve, mjetet
financiare
borxhet te
kerkohen sipas
ligjit te
procedurave
permbarimore.
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Eshte caktuar termin
per trajnim te
zyrtareve te pasurise
dhe logjistikes.
Jane nderprere
kontrata e NSH “Beni
Dona” I eshte mbyle
nga zyrtaret e
inspeksionit dhe
prones DPZ Ismet Uka I
eshte mbylle
dyqani.Lenda per
borxhe I eshte
dorezuar ne gjykate
nga zyrtari per
konteste
juridike.Mbyllja e
reztoranit
ish”Milenium” dhe
shpallja publike per
dhenien ne shfrytezim
, jane kry procedurat
ligjore eshte shpalle
fituesi, pritet te kaloi
faza e ankesave dhe
lidhja e kontrates me
fituesin e ankandit
nese nuk do te kete
ankesa nga
kunderkandidatet.Borx
hliu I vjeter eshte padit
ne gjykaten

Drejtoria
per
Administr
ate dhe
drejtoria
per
Buxhet
dhe
Financa,
konkretish
t zyrtaret
Ahmet
Cernavern
i dhe
Artsim
Ajvazi.

Drejtori
a per
Buxhet
dhe
Finanac
a
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pronat I shfrytezuan qe nga viti
2001 perkatesisht 2002.
MNgarkesa te cilen komuna u
ka bere shfrytezuesve te ketyre
dy parcelave eshte 40,767 €.

16.Borxhet nga taksat ne
biznes.-Prioritet I larte
Llogarite e arketueshme nga
taksa per ushtrimin e
veprimtarise jane rritur per
182,907 €. Ne Komunen e
Podujeves operojne 3119
biznese. Shuma e ketyre
llogarive te arketueshme po
rritet prej viti ne vit. Ne vitin
2015 gjendja e llogarive te
arketueshme ishte 3,434,929 €,
ndersa ne fund te vitit 2016
eshte 3,617,836 €. Komuna
ende nuk ka marre ndonje
veprim ne inkasimin e ketyre
borxheve.
17.Raportimi I obligimeve.Prioritet I mesem
Nuk ekziston nje structure e
qarte e komunikimit dhe
raportimit te obligimeve. Ne
radhe te pare, nuk behet
protokolimi I te gjitha faturave
te pranuara apo evidentimi I
plopte I tyre.
Raportimi I obligimeve per
muajin janar per shpenzimet e
rrymes I paraqitur si obligim I
dates 23.12.2015 me vlere prej
1,117 € nuk eshte mbeshtetur
me fature. Ne anen tjeter
ekziston nje fature e dates
23.12.2015 per sherbimin e
njejte, me vlere 18,557 € e
papaguar dhe e cila nuk ishte
paraqitur ne obligime, duke
nenvleresuar obligimet per
kete shume.
Edhe pse Fatura e naftes me
vlere 13,319 € ishte paguar me
daten 09.02.2016, kjo vlere
ishte raportuar si obligim I
muajit mars duke mbivleresuar

kompetente.

Kryetari I
Komuners duhet
te siguroje se do
te merren masa te
shpejta per
vendosjen e
mekanizmave dhe
kontrolleve te
duhura per t’I
mbledhur borxhet
e pa inkasuara si
dhe te krijoj nje
baze te sakte te
dhenash per
bizneset qe
operojne ne
komune.

Kryetari duhet te
inicoje nje
rishikim te
gjendjes se
obligimeve , per
paraqitje te
obligimeve bazuar
ne faturat e
papaguara. Te
gjitha faturat te
protokolohen dhe
qe faturat e
papaguara te
percillen me kohe
tek departamentii
financave ne
menyre qe te
procedihen per
pagese Brenda
afatit te parapare.

Taksat ne firme
per biznese , te
ndermerren
masat e
nevojshme qe
obligimet ndaj
komunes te
shlyhen sa me
pare.

Bizneset qe kane
borxhe te larat ndaj
komunes jane
proceduar te
permaruesi privat per
ekzekutimin e
borxheve. Me
rregulloren e re perm
tarifa dhe gjoba do te
parashihet moskryerja
e obligimeve si veper
per kundervajtje, e cila
pastaj do te trajtohen
sipas ligjit per
kundervajtje.

Drejtoria e
Planifikimi
t dhe
Zhvillimit
Ekonomik.

Drejtori
ae
Financa
ve

KorrikShtator
2017

Paraqitjen e
obligimeve te
papaguara
bazuar ne
fatura. Te
protokolohen te
gjitha faturat e
papaguara dhe
te percillen te
financat.

Eshte vendim I
drejtoris Komunale te
Administrates qe qdo
fature te
protokolohet.

Te gjitha
drejtorit,
zyra per
sherbim te
qytetarev
e.

Drejtori
a per
Adminis
trate

Gjate
tere
vitit
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keshtu obligimet per kete vlere,
si dhe vlera 130 € nuk ishte
paraqitur ne raportin e
obligimeve te papaguara.
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