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Republika e Kosovës 
Republika Kosova-Republic of Kosovo 

 

Emri i organizatës buxhetore në gjuhen shqipe 

Emri i organizatës buxhetore në gjuhen serbe 
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Neni  12 
DEKLARATË E PASQYRAVE FINANCIARE 
 
Për:   AHMET ISMAILI, Drejtor i Përgjithshëm i Thesarit 

 
 Nga:  Shpejtim Bulliqi, Zyrtar Kryesor Administrativ (ZKA) 
 
                          Fatlum Osmani , Zyrtar Kryesor Financiar (ZKF) 
 
Sipas mendimit tonë, pasqyrat financiare të cilat janë të bashkangjitura, përfshirë  shënimet  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 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 PODUJEVES. 
Data:  __ / __ / _____        Datë: __ / __ / _____ 
 
_________________       _________________ 
(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 Komunen e Podujeves.

Për vitin e përfunduar më 31 dhjetor 2021

2021 2020 2019

Llogaria e vetme 

e Thesarit

Llogaria e 

vetme e 

Thesarit

Llogaria e vetme e 

Thesarit

BKK BKK BKK

Shënim

BURIMET E FONDEVE -PRANIMET

20,767,917.98       20,459,018.64    19,751,426.15         

1,326,580.04         1,358,954.12      1,178,185.99           

Të hyrat nga AKP

48,594.00              180,506.99         229,422.00              

Huamarrjet 75,565.25              185,183.29         41,774.09                

29,584.00              2,616,508.26      2,411,285.55           

Gjithsej 22,248,241.27       24,800,171.30    23,612,093.78         

SHFRYTEZIMI I FONDEVE - PAGESAT

Operacionet

Paga dhe rroga 2 12,881,047.46       12,183,282.40    11,851,578.97         

Mallra dhe shërbime 3 2,583,472.87         2,229,944.85      1,892,717.68           

Shpenzime komunale 4 410,039.71            326,745.34         395,150.30              

15,874,560.04       14,739,972.59    14,139,446.95         

Transferet 

Transfere dhe subvencione 5 703,732.81            1,122,702.71      566,757.54              

Shpenzime  kapitale 

Prona, ndërtesa dhe pajisje 6 5,669,948.42         8,937,496.00      8,905,889.29           

Pagesa tjera 7

Gjithsej 22,248,241.27       24,800,171.30    23,612,093.78         

Granti qeveritar

Të hyrat vetanake

Të hyrat e dedikuara

Grantet e përcaktuara të donatorëve

Pranimet tjera 

Klauzola e investimeve ( Banka e Austrise-kredi)
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Shënim: Totali i shpenzimeve per periudhen janar-dhjetor 2021 eshte 22,248,241.27 €.Prej tyre 20,767,917.98 € nga Granti Qeveritar ; 1,326,580.04 euro nga te hyrat 

vetanake(868,015.59 euro nga te hyrat e vitit 2021 , si dhe 458,564.45 euro nga te hyrat e bartura).Nga grantet e percaktuara te donatoreve jane shpenzuar 48,594 euro dhe ate  nga 

donatoret e brendshem, nga huamarrjet 75,565.25 dhe nga financimi huamrrje per klauzolen per investime jane shpenzuar 29,584.00 euro. 
Neni  14 
Raporti i ekzekutimit te buxhetit 
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2021 2020 2019

Realizimi Buxheti final Buxheti fillestar Varianca Realizimi Realizimi 

A B C D=B-A E F

Shënime € € € % € € 

HYRJA E PARASË SË GATSHME

8 685,098                    355,314                      355,314                    (329,784)                           345,801                 

Të hyrat jo tatimore 9 739,557                    987,245                      987,245                    247,688                            591,181                 

10 -                                        

Grantet e përcaktuara të donatorëve 11 105,069                    105,069                      -                                        162,267                 

Tjera 12 -                                        

Gjithsej Pranimet 1,529,724                 1,447,628                   1,342,559                 (82,096)                             -                              1,099,249              

DALJA E PARASË SË GATSHME

2 12,881,047               12,882,500                 12,550,000               1,453                                12,183,282             12,183,282            

Mallra dhe shërbime 3 2,583,473                 2,812,107                   2,533,578                 228,634                            2,229,945               2,229,945              

Shpenzime komunale 4 410,040                    420,000                      420,000                    9,960                                326,745                  326,745                 

Transfere dhe subvencione 5 703,733                    897,854                      750,050                    194,121                            1,122,703               1,122,703              

Shpenzime kapitale 6 5,669,948                 8,080,078                   7,219,096                 2,410,129                         8,937,496               8,937,496              

Rezervat 7 380,930                    

Gjithsej  pagesat 22,248,241               25,092,538                 23,853,654               2,844,297                         24,800,171             24,800,171            

Pasqyra e krahasimit të shumave buxhetore dhe aktuale për Komunen e Podujeves

Për vitin e përfunduar me 31 dhjetor 2021

Të hyrat tatimore

Të hyrat e dedikuara

Paga dhe rroga
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Rezervat me buxhet fillestar kane qene 380,930 € ,te cilat mjete me vendim te kuvendit kane kaluar 

nga ky fond ne kategorine e investimeve kapitate fondi 10. 

 

 

Shenim sqarues lidhur me donacionet dhe grantet 

 

Te kolona A eshte paraqitur donacioni per vitin 2021,duke mos perfshire mjetet e bartura. 

Mjetet e bartura nga donacionet e vitit 2020 ne vitin 2021 eshte 92,876.54dhe ate nga fondi 31 donacion i 

brendshem shuma 92,354.90 € , fondi 49 EU 420.75 €,fondi 93 Council of Europe 0.89€ dhe KAD fondi 98 

shuma 100 €. 

 

Buxheti final nga donatoret e brendshem dhe te jashtem eshte  197,945.44 €  

 

1.Donatoret e jashtem shuma prej: 521.64 € 

-Council of Europa 0.89 euro te bartura .  

-Donatori KAD 100.00 euro te bartura (projekt i perfunduar). 

-Unioni 420.75 € te bartura. 

 

2.Donatoret e brendshem  197,423.80 € 

 

-Projketi “Ujesjellesi Vrella e Revuqit” participim i qytetareve shuma 70,120.00 € e bartur. Shuma prej 

22,234.90 € eshte bartur nga kategoria e subvencioneve dhe transfereve.Shuma 48,594€ eshte shpenzuar te 

kategoria e subvencioneve dhe transfereve . 

Te hyrat vetanake plani vjetor 1,342,559 €, te realizuara 1,689,202.80 €. 

Te hyra vetanake direkte , shuma prej 1,424,655.02 €. 

Prej kesaj shume te hyra tatimore jane 685,098.42 €, te hyra jotatimore jane 739,557 €. 

Te hyrat indirekte( gjobat e trafikut 236,721.50 € , gjobat e gjykatave jane 23,040 si dhe agjensioni i 

pyjeve 4,786.28 €) jane 264,547.78 €. 
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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 Podujeves 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. 
 
 
Aktet baze te funksionimit te Komunes jane:  
Ligji per kufijte Administrativ te Komunave, nr.03/L-041 
Ligji per Financat e pushtetit lokal, nr.03/L-049 
Ligji per veteqeverisje lokale , nr.03/L-040 
Statuti i Komunes se Podujeves, nr.01-020/01-0050862/18 
Aktet tjera nenligjore 
 
 
 
 
 
 
 
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 : 
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. 



  

 

 

 

 

 

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

Hyrjet

355,314                    685,098            -1

Të hyrat jo tatimore 987,245                    739,557            -1

#DIV/0!

Grantet e përcaktuara të donatorëve 105,069                  #DIV/0!

Huamarrjet 75,875        #DIV/0!

Klauzola per investime 1,125,298                 -1

Gjithsej 2,467,857               -                  -                      -                 1,424,655        105,069                  -                  -                       -1

Daljet suficiti shtesat nga qeveria rezervat te hyrat e bart donacionet

12,550,000               1,454 333,953 1 12,882,500        3%

Mallra dhe shërbime 2,533,578                 (0) 14,940 256,386 7,202 2,812,107          11%
Shpenzime  komunale 420,000                    0 0 420,000             0%

Transfere dhe subvencione 750,050                    (0) 27,700 120,104 897,854             20%

Shpenzime kapitale 7,219,096                 20,000 16,180 380,930 413,233 70,639 8,080,078          12%

Rezervat 380,930                    0 0 (380,930) -100%

Tjerat -                         #DIV/0!

Gjithsej 23,853,654 21,453 392,773 0 0 669,619 197,945 0 25,092,539 5.2%

Ndryshimet e autorizuara nga LMFPP

Të hyrat tatimore

Të hyrat e dedikuara

Paga dhe rroga
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Shpalos në detaje shënimet në tabelë: 
 

Ndryshimi i buxhetit perfundimtar nga ai fillestar te kategoria e pagave ka rrjedhe keshtu:333,953 € nga rishikimi i buxhetit dhe huamarrja, shuma 
0.89 € nga Council of Europe.Nga ky buxhet shuma prej 1,454 ka mbetur a pa alokuar si suficit . 
Te mallerat dhe sherbimet ndryshimi i buxhetit perfundimtar nga ai fillestar rrjedh si vijon: Te hyrave vetanake te bartura 256,386 €, nga shtesat e 
qeverise 14,940 €:nga donatoret 7,202 € . 
Te shpenzimet komunale nuk kemi ndryshim te buxhetit fillestar nga ai perfundimtar. 
Te kategoria e zubvencioneve buxheti fillestar ka qene 750,050 € €, nga donatoret e brendshem 120,104 si dhe shtesa nga qeveria me vendim 02/59 
shuma 27,700 €. 
Te kategoria e kapitaleve kemi kete ndryshim buxhetor: Buxheti fillestar 7,219,096 €,shtesat nga qeveria 16,180 €, nga rezervat 380,930 €, nga te 
hyrat e bartura 413,233 €, nga donacionet 70,639 €. Nga ky buxhet me vendim te qeverise jane terhequr 20,000 €. 
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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.  
Shënimi 2   Paga dhe rroga 

 
Pagesat GQ THV THD GP Huamarrj Final

Përshkrimi € € € € € € € € € 

Pagat neto përmes listës së pagave 10,508,746      10,381,635       90,993     36,118     10,363,785    10,036,851    

Pagesa per sindikatë 45,805             45,805              45,787           39,170           

Pagesa neto për punë jashtë orarit 3,297             

Anetaresim-oda e infemiereve te Kooeves 3,680               3,680                4,064             2,331             

Anetaresim-oda e mjekeve te Kosoves 3,360               3,360                3,920             

Tatimi  ndaluar në të ardhura personale 618,750           614,737            4,013       611,182         562,455         

Kontributi pensional-punetori 585,360           583,248            2,112       577,272         559,915         

Kontributi pensional-punëdhënësi 585,360           583,248            2,112       577,272         559,915         

Pagesa per vendime gjyqesore 529,986           501,979            28,007     

Paga dhe rroga 12,881,047      12,717,692       119,000   -               -    44,355     12,882,500           100% 12,183,282    11,763,934    

Krahasi

m

 
 Shpalos në detaje  shënimet e pasqyruara në tabelë: 
 

 

Buxheti perfundimtar per paga 12,882,500 €, prej tyre te shpenzuara 12,881,047 dhe ate 12,717,692.17 € nga Granti Qeveritar ,nga te hyrat vetanake 
119,000 € si dhe 44,355.30 € nga huamarrjet. 
 

Pagesa permes vendimeve gjyqesore (Paga per shperblim jubilar, per percjellje ne pension si dhe per shujta) 
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Nga granti qeveritar 501,979 € dhe nga te hyrat vetanake 28,007 . Gjithsejt pagesa me vendime gjyqesore 529,986 euro. 
Pagesat per vendime gjyqesore nga granti qeveritar jane: 
 
Zyra permbarimore Mulhaxha SHPK  -Adem Hoxha 3,175.90 € 
Nazif Ukelli 2,147.37 € 
Hafir Bytyqi BI-Islam Aliu 2,453.62 € 
Afet Mjeku BI-specifikacion 33,933.89 € 
Kthim i mjeteve 751.81 € 
Afet Mjeku BI-specifikacion 160,115.93 € 
Bardh Tasholli-specifikacion 64,924.99 € 
Afet Mjeku BI-specifikacion 8,010.27 € 
Associates SHPK Ali Bekteshi 2,979.53 € 
Avokat Lendita Keqekolli Gashi-Hasime Llugaliu 2,133.82 € 
Enver Krasniqi 631.50 € 
Remzi Potoku BI-Xhevat Lepaja 1,872.16 € 
Mehdi Qitaku 1,997.64 € 
Afet Mjeku BI-specifikacion 9,189.33 € 
Afet Mjeku BI-specifikacion 24,575.50 € 
Afet Mjeku BI-specifikacion 24,000.00 € 
Bardh Tasholli-specifikacion 44,514.43 € 
Afet Mjeku BI-specifikacion 11,710.88 € 
Bardh Tasholli BI-specifikacion 104,364.34 € 
 
Pagesat per vendime gjyqesore nga te hyrat vetanake jane: 
Afet Mjeku-specifikacion 28,007.09 € 
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Shënimi 3   Mallra dhe shërbime 

 
 
 

Gjithsej Buxheti 2020 2019

Pagesat GQ THV THD

TH-

AKP GPD Hua FZHM Final

Përshkrimi € € € € € € € € € € € 

Shpenzimet e udhëtimit 3,606                     3,606           2,200            5,604            

Sherbimet e telekomunikimit 10,641                   10,641         14,324          13,608          

Shpenzimet per sherbime 828,732                 813,560       122              15,051        958,811        471,690        

Mobiljet dhe paisjet nen 1000 Euro 377,233                 377,233       415,629        

Mobiljet dhe paisjet tjera 1000-5000 Euro -                         

Blerja e mobiljeve dhe paisjeve me pak se 1000 euro 199,032                 199,032       392,434        

Blerjet tjera te mallerave dhe sherbimeve 410,292                 358,361       51,931         290,837        260,636        

Derivatet dhe lendet djegese 324,648                 309,495       15,154         219,207        369,944        

Llogarite e avansit (2,509)                    (2,509)          (150)             

Sherbimet fianciare -                         

Sherbimet e regjistrimit dhe sigurimeve 5,840                     5,840           9,613            12,105          

karburante per vetura -                         1,212            

Mirembajtja 395,835                 356,402       39,434         232,967        214,885        

Qiraja -                         3,602            1,989            

Shpenzimet e marketingut 4,098                     4,098           5,226            6,921            

Shpenzimet e perfaqesimit 2,120                     2,120           2,186            2,203            

Vendimet e gjykatave 23,902                   23,902         80,956          88,985          

Furnizime mjekesore -                         12,726          

Qymyr -                         3,309            

Rexhistrimi I automjeteve -                         485               

Shpenzimet e arsimit dhe trajnimit -                         21,172          

Sherbimet kontraktuese tjera -                         6,650            

Botimet e publikimeve -                         696               
Shto kode sipas nevojes -                         

Mallra dhe shërbime 2,583,473              2,262,750    305,672       -            -        15,051        -            2,812,107      1               2,229,945     1,892,717     

Krahasim

%

2021
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Shpalos në detaje shënimet në tabelë: 
 

Buxheti perfundimtar per mallera dhe sherbime 2,812,107 €. Te shpenzuara 2,583,473 dhe ate 2,262,750 € nga Granti Qeveritar 305,672 € nga te hyrat 
vetanake ; si dhe 15,051 € nga huamarrja. 
 
 

Pagesat per vendime gjyqesore nga granti qeveritar jane: 
 
Fadil Hoxha BI-takse permbarimore 344.53 € 
Associates SHPK- interpress company 10,084.40 € 
Associates SHPK- interpress company 2,210.16 € 
Fadil Hoxha BI- 8,411.33 € 
Hysen Zymeri 742.95 
Shoqeria permbarimoreMetaj Law SHPK- Fadil Sahiti 2,108.73 € 
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Shënimi 4 Shpenzime komunale  
 

   
  Shpalos në detaje shënimet në tabelë: 

 
Buxheti perfundimtar per shpenzime komunale 420,000 € , i shpenzuar 410,040 € nga granti qeveritar. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Gjithsej Buxheti 2020 2019

Pagesat GQ THV THD TH-AKP GPD K I FZHM Final

Përshkrimi € € € € € € € € € € € 

Rryma 321,754            321,754    215,706   202,414   

Uji 43,615              43,615      55,673     88,405     

Mbeturinat 36,079              36,079      47,337     95,473     

Ngrohja Qendrore -                    8,029       

Shpenzimet telefonike 8,465                8,465        8,858       

Pagesa-vendimet gjqyqësore 127                   127           

Shpenzime komunale 410,040            410,040    -            -            -               -            -            -            420,000      98% 326,745   395,150   

Krahasim

%

2021
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Shënimi 5  Subvencione dhe transfere 

                                                                                                                                                                                                                                                                       
Shpalos në detaje shënimet në tabelë: 
 

Buxheti perfundimtar per subvencione dhe transfere eshte 897,854 € . Te shpenzuara 703,733 € dhe ate 116,247 € nga granti, 538,892 € nga te hyrat 
vetanake si dhe 48,594 € nga donatoret. 

Gjithsej Buxheti

Pagesat GQ THV THD

TH-

AKP GPD K I FZHM Final

Përshkrimi € € € € € € € € € 

Subvencione për entitetet publike -                    

Subvencionet për entitetet publike kulturore (tea.bib) -                    

Subvencione për entitetet jopublike 517,549            48,550      420,405    48,594     746,727         381,808   

Transfere për qeveri tjera -                    

Pagesat për përfituesit individual 186,184            67,697      118,487    375,976         184,950   

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 703,733            116,247    538,892    48,594     -           -           -     -          897,854         1        1,122,703      566,758   

Kraha

sim

2021
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Shënimi 6   Shpenzime kapitale                                        

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

  
 

 
 

 
 
 

 



 

Faqe 19 nga 45 

 

 
 

 

Gjithsej Buxheti 2020 2019

Pagesat GQ THV TH

T

H- GPD H FZHM Final

Përshkrimi € € € € € € € € € € € 

Ndërtesat e banimit 194,002.2         194,002         259,519            

Ndërtesat administrat.afariste 17,548.6           17,549           

Objektet arsimore 278,910.5         261,684         17,227     521,958            346,017             

Objektet shëndetësore 110,076.4         110,076         216,578            52,480               

Objektet kulturore 33,468.9           33,469           18,475               

Objektet sportive 73,045.1           73,045           80,966              71,773               

Objektet memoriale -                    4,945                 

Garazha -                    33,527              

Paisje speciale mjekesore 80,978.1           80,978           80,000              29,110               

Rrethoja 12,017.9           12,018           43,582              3,432                 

Strukrura tjera ndertimore -                    2,033,528          

Toka 114,811.0         114,811         417,849            

Mobilje 26,533.7           26,534           

Investimet ne vijim 26,787.2           26,787     

Transfere kapitale-entitetet jopublike50,556.0           50,556           

Ndërtimi i auto rrugëve -                    

Ndërtimi i rrugëve lokale 2,085,090.8      1,915,586      169,505   2,228,270         315,564             

Trotuaret 1,242,410.0      1,194,199      48,211     302,369            286,256             

mirembajtja e investimeve 5,826.7             5,827       

Kanalizimi 215,921.6         168,187         18,151     29,584              2,944,165         743,222             

Ujësjellësi 51,960.6           51,961           9,171                

Rregullimi I lemenjeve 337,905.1         280,596         57,309     266,427            

Furn.me rrym,gjenrimitransmis 400,008.7         400,009         185,998            174,116             

Makina fotokopijuese 299.0                299                   317                   35,939               

Paisje të teknologjis inform 1,949.0             1,949                8,034                

Bashkefinancim me IPA -                    

Paisje tjera 252,341.1         238,430         13,911              33,054              25,389               

Hapsirat publike(parqet nacionale) 20,000.0           20,000     1,176,371         218,902             

Vetura te ndihmes se shpejte 37,500.0           37,500           59,840              384,900             

Softuer -                    

Kamion -                    69,500              

Vendimet gjyqesore -                    

Pagesa sipas nenit 39.2  LMFPP -                    

Shpenzime Kapitale 5,669,948         5,261,189      363,016   -    -                45,743              -            8,080,078          1              8,937,495         4,744,048          

Krahasim

%

2021
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Shpalos në detaje  shënimet në tabelë: 

 

Buxheti perfundimtar per investime kapitale eshte 8,080,078€. Jane shpenzuar 5,669,948 €. Nga granti 5,261,189 € , nga te hyrat vetanake 

363,016 € , si dhe nga huamarrjet 45,743 €, prej tyre 29,584€ financim huamarrje per klauzolen per investime. 

 
 
 
 
 
 
Shënimi 7    Tjera 

2020 2019 2018

Natyra e pagesës € € € 

Depozita 1

Depozita 2

Depozita 3

Depozitat tjera

Gjithsej 0 0 0
 

 
Shpalos në detaje shënimet në tabelë: 
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Shënimi 8   Te hyrat tatimore 
 

2021 2020 2019

Përshkrimi

Shënim

e € € € 

% e totalit 

2019

% e ndryshimit 

nga 2018

Tatimi ne prone 685,098 345,501 441,455 % %

% %

% %

Të hyrat tatimore 4 % %
Gjithsej 685,098 345,501 441,455 0% %  
 
Shpalos në detaje shënimet në tabelë: 

 
 
Shënimi  9 Të hyrat jo tatimore 
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2021 2020 2019

Përshkrimi Shënime € € € % e totalit 2019

% e ndryshimit nga 

2018

Tax regjistrimi i automjeteve 132,071.00                  121,320.00          131,171.00          18% 9%
Tax parkimi 5,328.00                      486.00                 1% #DIV/0!
Tax komunale për leje ndërtimi 45,523.77                    122,064.06          155,484.07          6% -63%
Tax regjistrimin e trashigimis 13,790.44                    2% #DIV/0!
Tax e dokumenteve te udhetimit 6 5% #DIV/0!
Tax certifikatat e lindjes 38,974.00                    23,032.00            38,313.00            2% -40%
Tax certifikatat e kurorizimit 13,887.00                    7,203.00              10,717.00            0% -64%
Tax certifikatat e vdekjes 2,607.00                      1,357.00              1,498.00              2% 883%
Tax certifikata tjera ofiqarie 13,342.00                    8,565.00              15,299.00            #REF! #REF!
Tax verifikim dok.të ndryshme 10,275.00                    6,947.00              8,870.00              1% 48%
Tax administrative 149,029.00                  99,405.50            114,720.00          20% 50%
Tax e pjesmarjes në tender #REF! #DIV/0!
Taksë për shtetësi 656.00                        239.00                782.00                 0% 174%
Takse per legalizimin e objekteve 11,767.65                    282.25                2% 4069%
Leje mjedisore komunale 8,275.06                      6,830.65              13,120.75            1% 21%
Largimi dhe deponimi I automjeteve 0% #DIV/0!
Tax per ushtrimin e veprimtarise 350.00                        5,476.00              28,654.61            0% -94%
Komp.e demever nga kom.e sigurimeve 565.00                 0% #DIV/0!
Të hyrat nga konfiskimet 6,378.90                      1,200.00              1% 432%
Gjobat tjera 7,360.00                      4,750.00              3,810.00              1% 55%
Lic.për pranimin teknik të lokalit 6,093.86                 6,237.00         1,807.00          1% -2%
Gjobat nga inpektoriati 15,627.24               4,495.00         50.00               2% 248%
Licen. Reklama e publikime në pronë publ. 546.82                    288.00             0% #DIV/0!
Lic.për dyqane të mëdha 0% #DIV/0!
Shitja e shërbimeve 700.00                    642.00            0% 9%
Të hyrat nga shitja e mallërave 18,685.00       16,093.00        0% -100%
Licenca për regjistrimin e biznesit 0% #DIV/0!
Te hyrat nga kopjet shtesë të dokumentave 0% #DIV/0!
Shfrytezimi i prones publike 9,657.50                 5,124.00         3,305.00          1% 88%
Qiraja vendosja objekt tregtar 0% #DIV/0!
Tax për matjen e tokës 65.00              0% -100%
Qiraja nga objektet publike 67,555.16               8,545.00         24,970.33        9% 691%
Participimet arsim/shendetsi 145,119.50             111,732.50      130,672.00      20% 30%
Te hyrat nga shitja e pasurise 4,042.00         20,746.00        0% -100%

Te hyrat nga shitja e mbeturinave 446.70                    1,702.00         0% -74%

Inspektimi I artikujve ushqimor 14,832.00               8,986.00         5,254.00          2% 65%
Insp aktiv.ne ter.per mat.e vendit 40.00                      36,476.00        0% #DIV/0!
Insp.higjienik sanitar 20.00                      20.00               #DIV/0!
Tax per certifikata te pronesise dhe kopje plani 19,303.00               12,254.50       3% 58%

Gjithsej( pa te hyra indirekte dhe pa donacione) 739,557 591,181 763,178 #REF! 25%

Gjobat në trafik 236,721.50             

Gjobat e gjykatës 23,040.00               

Agjensioni I pyjeve 4,786.28                 

TOTALI I PERGJITHSHEM I te hyrave pa donacione 1,004,104.38    
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Shpalos në detaje shënimet në tabelë:\ 

 

Te hyrat tatimore 685,098 Euro. 
Te hyrat jo tatimore jane 739,557 €. 
Te hyrat indirekte 264,547.78 €. Keto te hyra vijn nga gjobat ne trafik, gjobat e gjykatesdhe agjensioni i pyjeve 
Gjithsejt te hyrat direkte dhe indirekte jane 1,689,202.80 €. 
Ne kete table te te hyrave  mungon shuma 2,723.42 €, te cilat figurojne si mjete te bartura nga viti 2020.Kjo shume eshte kalkuluar te barazimi vjetor me 
thesar, mirepo nuk eshte paraqitur ne raportin e SIMFK-se per te hyra vetanake.Shuma 100 € jane bartur nga viti i kaluar , 14.60 € pranime tjera, si dhe 
2,608.82 € bartje e mjeteve. 
 

Shënimi  10  Të hyrat e dedikuara 
 

2021 2020 2019

Përshkrim

i Shënime € € € 

% e totalit 

2019

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:  
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Shënimi 11   Grantet e përcaktuara të donatorëve 
 
 

2021 2020 2019

€ € € 

Qeveria Japoneze 69,920   199,872 

Donatoret e brendshem 105,069     92,347   70,015   

-             -             
Gjithsej 105,069 162,267 269,887

Përshkrimi

 
 
 
Shpalos në detaje  shënimet e pasqyruara në tabelë: 
 

 
Donatoret e brendshem  197,423.80 €.Nga kjo shume 105,069 € jane mjete te vitit 2021, shuma tjeter 92,354.80 € jane donacione te brendhsme te 

bartura. 

 

-Projketi “Ujesjellesi Vrella e Revuqit” participim i qytetareve shuma 70,120.00 € e bartur. Shuma prej 22,234.90 € eshte bartur nga kategoria e 

subvencioneve dhe transfereve.Shuma 48,594€ eshte shpenzuar te kategoria e subvencioneve dhe transfereve . 
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Shënimi 12   Tjera  

2021 2020 2019

Natyra e pranimit € € € 

Depozitat 1

Depozitat 2

Depozitat 3

Depozitat tjera

Gjithsej 0 0 0
 

 
Shpalos në detaje shënimet në tabelë: 

 

 
Shënimi 13  Pagesa nga palët e treta  
    

2021 2020 2019

Kategoria ekonomike € € € 

Paga dhe rroga

Mallra dhe shërbime

Shpenzime komunale

Transfere dhe subvencione

Shpenzime kapitale

Gjithsej pagesat nga palët e treta 0 0 0  
             
               Shpalos tabelën në detaje si në tabelën në vijim aneks 1: 
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Neni  16  Raport për të arkëtueshmet 
 
Të arkëtueshmet (zbatohet për organizatat që mbledhin të hyra)  
 
 

Kodi ekonomik Përshkrimi 2021 2020 2019

40110 Tatimi ne prone 3,343,794 3,219,625 2,933,624

50217 Taksa ne firme 3,856,421 3,866,503

50405 Shfrytezimi I hapesirave publike 12,700 12,700 12,700

50408 Qiraja komunale 966,181            931,929            940,474            

50103 Nderhyrja me marimang 2,936                2,936                2,803                

Gjithsej 4,325,611         8,023,611.05    7,756,104.47    
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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 -                          0

13 Mallra dhe shërbime 8,649.70             30,056.23                        19,092.67           70,671.30                38,902.65           31,866.94            

14 Shpenzime komunale 49,694.36           123.69                     72,562.32           26,108.06            

20 Transfere dhe subvencione 995.00                30,856.00           60,980.75                40,794.30           

30 Shpenzime kapitale 176,460.90         29,443.78                        71,477.20           165,113.40              21,257.04           53,597.97            

Gjithsej 186,105.60    59,500.01                 171,120.23    296,889.14        173,516.31    111,572.97     

2021 2020 2019

 
             
              
 
  Shpalos ne PF tabelën në detaje dhe sipas formatit si Aneks 2 

 

Data e pranimit 

te fatures Numri i faturës

Kodi 

ekonomik

Afati i 

pagesës Furnitori Përshkrimi Arsyeja e mospagesës 20__

Gjithsej 0  
 
 
 
Kjo tabel gjendet si aneks ne raport financiar. 
 
 



 

Faqe 28 nga 45 

 

 
 
 
 
 

          Neni 18    Detyrimet kontingjente  
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Sanije Krasniqi kompensim I pagave jubilare dhe pagave per percjllje ne pension 4,421.22               

Islam Aliu kompensim I pagave jubilare dhe pagave per percjllje ne pension 2,101.62               

Adem Hoxha kompensim I pagave jubilare dhe pagave per percjllje ne pension 2,197.08               

Bedi Azemi kompensim I pagave jubilare dhe pagave per percjllje ne pension 2,101.00               

Gani Sheholli kompensim I pagave jubilare dhe pagave per percjllje ne pension 2,402.64               

Inspektoret e komunes se Podujeves , ore shtese jasht orarit te punes 3,058.64               

Selman Hoxha nga Obeanqa, kompensimi I pagave jubilare dhe percjellese-ne procedure 4,146.00               4,146.00               

Punetoret shendetesor , kompensimi I pagave jubilare -pa shpenzime procedurale 179,440.31           179,440.31           

Xhevat Lepaja nga Bajqina, kompensimi I pagave jubilare dhe percjellese 1,562.16               

Fehmi Haxhiu kompensimi I demit jo material dhe material 1,700.00               

Enver Krasniqi, kompensimi I pagave jubilare 631.50                  

Rrustem Ahmeti kompensimi p pagave jubilare dhe percjellese 2,518.08               

Hysen Zymeri kompensimi I pagave jubilare 742.95                  

Milazimm Hyseni kompensimi I pagave jubilare 631.05                  

Paga jubilare dhe shujta ushqimore per mesimdhenesit SHME 

Isa Boletini; SHFMU Ali Hadri; SHFMU Enver Maloku, 

SHFMU Nuhi Gashi dhe SHFMU Lasgush Poradeci 319,997.57           

  Paga jubilare për mësimdhënësit e SH.F.M.U

‘’Hasan Ramadani’’ Shajkoc , SH.F.M.U ‘’Jetullah

Islami ‘’ Dyz , SH.F.M.U ‘’Shefki Kuleta’’ Tërrnavë dhe

SH.F.M.U ‘’ Dëshmorët e Kombit ‘’ Podujevë Vlera:

(pa shpenzime procedurale) 19,038.61             

   Paga jubilare për mësimdhënësit e SHFMU ‘’ Naim

Frashëri’’ , SHFMU ‘’Drita’’ , SHFMU ‘’ Zenel Hajdini ‘’

, Gjimnazi ‘’ Aleksander Xhuvani’’ , SHML- Teknike

‘’Fan S. Noli ‘’ , SHFMU ‘’ Zahir Pajaziti ‘’ , SHFMU ‘’

Samiu dhe Hyzdriu ‘’ , SHFMU ‘’ Jetullah Gashi ‘’ ,

SHFMU ‘’ Esat Mekuli ‘’, SHFMU ‘’Ali Ajeti ‘’ , SHFMU

‘’ Jahë Hasani’’ , SHFMU ‘’ Eqrem Çabej ‘’ vlera (

pa shpenzime procedurale) 
78,945.63             

Sadete Qitaku kompensim I pagave jubilare dhe percjellese 2,055.54               

Haki Beselica kompensim I pagave jubilare dhe percjellese 710.00                  

Ibrahim Begu kompensim I pagave jubilare dhe percjellese 2,034.60               

Shaban Bajqinovci kompensim I pagave jubilare dhe percjellese 2,065.41               
-                       

449,493.71         183,586.31         65,270.11           

Ne vazhdim bashkangjesim te dhenat per detyimet kontingjente
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Shpalos në detaje shënimet në tabelë: 
 
Detyrimet kontingjente 449,493.71 €. 

 
           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 18,446,847        16,792,388        

Toka 32,239,307        31,856,689        

Pajisjet 491,909             626,966             

Infrastruktura 37,736,650        35,424,240        

Makineria 87,281               129,290             

Automjetet 264,330             191,822             

Tjera 3,595,788          528,776             
Gjithsej -                  92,862,111.57   85,550,170.27   

 
 

 

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

 

Klasifikimi i pasurive 2021 2020 2019

Administrata 182,827.05      301,168.60      

Shendetesia 381,320.00      213,325.00      232,001.00      

Arsimi 1,141,138.07   1,081,809.77   639,656.00      
Gjithsej 1,522,458.07   1,477,961.82   1,172,825.60   
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Shpalos ne PF tabelën në detaje në vijim si  Aneks 3: 

 
 
 
    
               Neni 19.3.3  Stoqet 
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Klasifikimi i pasurive 2021 2020 2019
€ € € 

Admin.dhe arsimi 19,270.88             33,156.39             

Material per mirembajtje

Material zyrtar

Material higjienik

Material elektrik

Material shpenzues

Paisje te I.T.

Aparat fotokopijues

Inventar

Kompjuter me paisje-donacion te B.Boterore permes 

Agjensionit kadastral te Kosoves

Stoqet ne QKMF 104,886.74                84,179.50                  32,683.60                  

Material harxhues

Material per zyre

Material higjienik

Inventar i imet

Lende djegese

Gjithsej 104,886.74               84,179.50                 32,683.60                 
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Neni 20    Raport për avancet e pa arsyetuara 
 

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

1,000.00                         

1508.53

Gjithsej 2,508.53                         

 

            
            
 
              Shpalos me poshtë në detaje shënimet nga tabela: 

 
              
 

 
           Neni 21     Raport për të hyrat vetanake të pashpenzuara 

 
Përshkrimi 2021 2020 2019

Të hyrat vetanake të bartura nga viti i kaluar 669,619     908,772      677,838          

Të hyrat vetanake të pranuara në këtë vit 1,689,203  1,119,337   1,413,444       
Totali në dispozicion për ndarje në vitin aktual 2,358,822  2,028,109   2,091,282       

Shuma e shpenzuar në vitin aktual 1,326,580  1,358,954   1,178,186       
Shuma e mbetur për bartje 1,032,242  669,155      913,096          

908,772          

 

 
       Mjetet e bartura nga viti 2020 ne vitin 2021 ndryshojn per shumen 463.86 € ,te hyra nga agjensiooni i pyjeve, mjete keto te regjistruara 
me vonese nga thesari. 
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Ne kete table te te hyrave  mungon shuma 2,723.42 €, te cilat figurojne si mjete te bartura nga viti 2020.Kjo shume eshte kalkuluar te barazimi vjetor me 
thesar, mirepo nuk eshte paraqitur ne raportin e SIMFK-se per te hyra vetanake.Shuma 100 € jane bartur nga viti i kaluar , 14.60 € pranime tjera, si dhe 
2,608.82 € bartje e mjeteve. 

 
            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 

                                                                                                                                           
 
 
 
 
 

Buxheti final nga donatoret e brendshem dhe te jashtem eshte  197,945.44 €  

 

1.Donatoret e jashtem shuma prej: 521.64 € 

-Council of Europa 0.89 euro te bartura .  

-Donatori KAD 100.00 euro te bartura (projekt i perfunduar). 

-Unioni 420.75 € te bartura. 

 

2.Donatoret e brendshem  197,423.80 € 

 

-Projketi “Ujesjellesi Vrella e Revuqit” participim i qytetareve shuma 70,120.00 € e bartur. Shuma prej 22,234.90 € eshte bartur nga kategoria e 

subvencioneve dhe transfereve.Shuma 48,594€ eshte shpenzuar te kategoria e subvencioneve dhe transfereve . 
 
 
 
 
 
 
 
 

Përshkrimi 2021 2020 2019

Grantet e përcaktuara të donatorëve të bartura nga viti i kaluar 92,877    111,117   70,652     

Grantet e përcaktuara të donatorëve të pranuara në këtë vit 105,069  162,267   269,671   

Totali në dispozicion për ndarje në vitin aktual 197,945  273,384   340,323   

Shuma e shpenzuar në vitin aktual 48,594    180,507   229,422   

Shuma e mbetur për bartje 149,351  92,877     110,901   
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Neni 25    Raport për numrin e punëtorëve sipas listës së pagave 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

Numri i punetoreve te rregullt sipas listes se pagave eshte 1992, administrata ka 249 punetor, arsimi 1474 dhe shendetesia 269 punetor. 
 

 

Departamenti 

Nr i punëtorëve në 

Ligjin e buxhetit 

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 19 14 17 17 16

Administrata 72 66 67 67 69

Buxhet dhe financa 22 21 22 22 22

Planifikim dhe zhvillim 9 6 8 8 8

Inspeksioni 17 11 16 16 15

Kadastri 19 16 18 18 19

Urbanizmi 9 8 8 8 9

Infrastrukture publike 9 7 9 9 8

Zjarrfikesat 18 18 17 17 17

Bujqesia 21 19 19 19 18

Kultura 20 15 16 16 17

Teatri Avdush Hasani 12 12 12 12

ZKK 2 1 1 1 2

Arsimi 1474 1410 1410 1437

Shendetesia 269 260 260 264
Gjithsejt 1992 1900 1900 1921

Nr aktual i punëtorëve 

në fund të 2021

Nr aktual i 

punëtorëve në fund 

të 2020

Nr aktual i 

punëtorëve në fund 

të 2019
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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

0 0 0 0 0

Departamenti 2

Departamenti 3

Gjithsej 0 0 0 0 0

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 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

Administrate 8 6

QKMF 4 15 15

Sherbime publike 4 6

Kulture rini , sport 1 1

Bujqesi 7 5

Planifikim urban 3 3

Zyrja e Kryetarit 1 2

QPS 3 3

Buxhet dhe Financa 2

Inspekcioni 4

Planifikim dhe 

zhvillim ekonomik 5

Gjithsej 4 53 70

Nr aktual i punëtorëve 

në fund të 2021

Nr aktual i punëtorëve 

në fund të 2020

Nr aktual i 

punëtorëve në fund të 

 
 

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) 
  

 
 
 Shpalos në detaje shënimet në tabelë: 

- shpalos rekomandimet e bartura nga viti paraprak dhe te pazbatuara, përpjekjet e bëra dhe rezultatet 
- shpalos nivelin e zbatimit te rekomandimeve te auditimit te brendshëm te OB 
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Nr Rekomandimi Veprimi i ndërmarrë  Afati i zbatimit 
Statusi aktual i 
rekomandimit 

Vleresimi i 
rrezikut 

  

Kryetari duhet te sigurohet sesistemi e 
pasuria perdoret nga zyrtari I pasurise 
dhe se aplikohet norma e zhvleresimit. 
Te gjitha pasurite nene 1 000 euro duhet 
te regjistrohen ne sistemin e e paurise 
ne menyre qe te ulet rreziku I 
keqperdorimitn apo humbjes se 
pasurise. Po ashtu kryetari ne 
bashkepunim me MF,te sigurohet se 
per pasurite e shitura apo te 
dhuruaramerren veprimet e nevojshme 
qe ato fshihen nga regjistrat e pasurive. 

Jane regjistruar te 
gjitha pasuritene 
sistemin 
perkatesperregjistrimin 
epasurise.       

  

Kryetari te sigurohet se blerja e 
sherbimeve apo produktevev te behet 
sipas procedurave adekuate te 
prokurimit. Ne rastet kur financimi 
eshte nga donatoret te definohet me 
marreveshje te financimit/grantit se 
qfare procedura te prokurimit 
parashikohen te zhvillohen. 

Ligji per prokurimin 
publikeshte zbatuar 
per qdo blerje apo 
investim kapital.       

  

Kryetarim duhet te sigurohet permes 
menaxhereve te kontrates se po 
respektohen kushtet e kontrates kur 
porositen sherbime apo pune te 
nevojshem. Po ashtu, temos lejohet 
tejkalimi pertej limiteve te lejuara per 
kontratat kornize. 

Gjate vitit 2021nuk ka 
tejkalim per kontrata 
kornize.       
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Kryetari te sigurohet qe te gjitha faturat 
paguhen brenda afatit ligjor dhe punet 
apo furnizimet te behen vetem atehere 
kur komuna partaprakisht I siguron 
fondet apo ndan mjetet buxhetore te 
mjaftueshme per pagese. 

Te gjitah faturat qe 
kane qene ne gjendje te 
rregullt jane proceduar 
ne afatin ligjor kohor.       

  

Kryetari te sigurohet qe qdo here kur 
paguhen avanse te respektohen 
kufizimet ligjore te percaktuara me 
ligjin e buxhetit. 

Ne asnje kontrate te 
lidhur gajate vitit 2021 
nuk ka pasur avans 
dhe rrjedhimisht nuk 
eshte paguar avans.       

  

Kryetari duhet te siguroje respektimin e 
rregullave te prokurimit,ne lidhje me 
menaxhimin e kontratave. Gjithashtu 
edhe menaxheri I kontrates duhet te 
veprojene baze te kompetencave me 
qellimte respektimit te rregullave dhe 
mos tejaklimit te kompetencave dhe sa 
here qe paraqitet nevoja per ndryshime 
te kontrateste bej kerkese per aprovim 
te ndryshimeve duke arsyetuar 
kerkesen per ndryshim 

Asnje ndryshim ne 
pozicione te kontratave 
nuk eshte bere pa 
aprovimin e ZKA-se.       
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Kryetari duhet te siguroje arritjen e 
verifikimit te 20% te pronave ta 
paluajtshme ne menyre qe ndryshimet 
eventuale te pronave te integrohen ne 
bazen e te dhenave per te reflektuar 
detyrimin e sakte tatimor. Permiresimi 
ne mbledhjen e te hyrave nga ky burim 
do te ndikoj drejtperdrejt ne realizimin 
e projketeveb qe kane efekt ne rritjen e 
cilesise se sherbimeve per qytetaret e 
komunes. 

Jane verifikuar mbi 
20% te pronave.       

  

Kryetari duhet te siguroje se jane 
ndjekur te gjitha proceduarat dhe hapat 
e prokurimit ne angazhimin e 
kontraktoreve individual per sherbime 
te veqanta duke u kujdesur qe personeli 
I angazhuar do te jene ne gjendje ti 
permbushin detyrat e kerkuara. Po 
ashtu menaxhmenti duhet te kujdeset 
qe angazhimet pertpozitat erregullta te 
zhvillohen permes procesit te rregullt te 
rekrutimit. 

Asnje punetor nuk 
eshte angazhuar me 
kontrat per sherbime te 
veqanta.       
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Kryetari duhet te siguroje qe 
perzgjedhja e perfituesve nga 
komisionet te behet vetem pasi te  jene 
plotesuar kerkesat e percaktuara me 
thirrjen peraplikim. Po ashtu, gajte 
vendosjes se kritereve ne ftesa publike 
te qartesohet saktesisht se nga cili 
institucion relevant dhe i besueshem 
plotesohen kriteret e kerkuara. 

Te gjitha subvencionet 
jane dhene ne baze te 
rregulloreve.       

 

Kryetari duhet te siguroje se eshte 
deleguar pergjegjesia te zyrtaret 
kompetent per pergaditjen e planit 
vjetor te financimit te OHQ-ve dhe te 
njejtin ta dergojne ne zyren e 
Kryeministrit. 

Kemi planin per 
subvencionimin e OJQ-
ve.       

 

Kryetari duhet te sigurohet qe njesite 
kerkuese te bejne hartimin e 
specifikimeve teknike sipas klerkesave 
ligjore dhe nevojave te komunes duke 
percaktuar standardin e cilesise se 
punes apo furnizimit dhe zyra e 
prokurimit te forcoj kontrollet e tyre 
duke mos lejuar qe dosja e tenderit te 
publikohet me pozicione jo te qarta. 

Specifikimet teknike 
gjate vitit 2021 jane 
bere ne perputhje me 
Ligjin e Prokuyrimit 
Publik.       
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Kryetari duhet te fiorcoje kontrollet ne 
procesin e menaxhimtte kontratave per 
tu siguaruar sepagesat do te realizohen 
vetem pas ofrimit te deshmive te 
mjaftueshme per kryerjen e puneve 
/sherbimeve e te kontraktuara ne 
perputhje me kushtet. 

Nuk ka pune te 
pranuara qe  nuk eshte 
ne perputhje me 
kontraten.       

 

Kryetari duhet te siguroje se behet 
krahasimi I raporteve te inventarizimit 
me regjistrat e pasurise si dhe te 
azhurnohen regjistrat e pasurise sipas te 
dhenave te regjistrimeve te fundit. 
Gjithashtu te siguroje se eshte duke u 
respektuar rregullorja per pasurite 
financiare dhe jofinanciare. 

Eshet bere 
inventarizimi I 
pasurive komunale.       
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Kryetari duhet te siguroje qe po 
shqyrtohen ne menyre aktive te gjitrha 
opsionet e mundshme , duke vendosur 
politika dhe rregukllore me qellim te 
rritjes se efiaksitetit ne mbledhjen e 
borxheve . Po ashtu duhet shqyrtuar te 
gjitha masat ne pajtim m ligjin ndaj 
operatoreve te cilet nuk i permbushin 
obligimet. 

Kemi zvogelim te 
llogarive te 
arketueshme dhe 
rrjedhimisht kemi 
dyfishim te te hyrave 
nga tatimi ne prone 
dhe me vendim te 
kuvendit komunal jane 
falur borxhet nga 
obligimet qe kane 
rrjedhur nga ushtrimi I 
veprimtarise afariste.       

 


