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Neni  12 
DEKLARATË E PASQYRAVE FINANCIARE 
 

Për:   AHMET ISMAILI, Drejtor i Përgjithshëm i Thesarit 
 
 Nga:  DR.MYTAHER HASKUKA, Zyrtar Kryesor Administrativ (ZKA) 
 
                          ZENEL AHMETAJ, Zyrtar Kryesor Financiar (ZKF) 

 
Sipas mendimit tonë, pasqyrat financiare të cilat janë të bashkangjitura, përfshirë  shënimet  për vitin e 
përfunduar me 31 dhjetor 2019 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 2019 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 2019.  

 
- 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 2019  
të institucionit KOMUNA E PRIZRENIT. 
 
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 ( KOMUNA E PRIZRENIT)

Për vitin e përfunduar më 31 dhjetor 

2019 2018 2017

Llogaria e vetme 

e Thesarit

Llogaria e 

vetme e 

Thesarit

Llogaria e 

vetme e 

Thesarit

BKK BKK BKK

Shënim  '000  '000  '000

BURIMET E FONDEVE -PRANIMET

34,816.00              33,737.00        30,870.00           

7,592.00                7,684.00          5,699.00             

Të hyrat nga AKP

342.00                   173.00             98.00                  

Klauzola e investimeve(huamarrja) 66.00                     156.00             98.00                  

Gjithsej 42,816.00              41,750.00        36,765.00           

SHFRYTEZIMI I FONDEVE - PAGESAT

Operacionet

Paga dhe rroga 2 19,986.00              19,495.00        18,777.00           

Mallra dhe shërbime 3 5,678.00                5,610.00          2,671.00             

Shpenzime komunale 4 809.00                   763.00             869.00                

26,473.00              25,868.00        22,317.00           

Transferet 

Transfere dhe subvencione 5 701.00                   540.00             463.00                

Shpenzime  kapitale 

Prona, ndërtesa dhe pajisje 6 15,642.00              15,342.00        13,985.00           

Pagesa tjera 7

Gjithsej 42,816.00              41,750.00        36,765.00           

Granti qeveritar

Të hyrat vetanake

Të hyrat e dedikuara

Grantet e përcaktuara të donatorëve

Pranimet tjera 

Fondi zhvillimor në mirëbesim

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

2019 2018 2017

Realizimi Buxheti final Buxheti fillestar Varianca Realizimi Realizimi 

A B C D=B-A E F

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

HYRJA E PARASË SË GATSHME

8 2,394         2,437                         2,437                              98.24% 2,197         2,060              

Të hyrat jo tatimore 9 4,567         6,280                         6,280                              72.72% 4,110         4,557              

10

Grantet e përcaktuara të donatorëve 11 540            929                            58.13% 410            80                   

Tjera 12

Gjithsej Pranimet 7,501         9,646                         8,717                              229.09% 6,717         6,697              

DALJA E PARASË SË GATSHME

2 19,986       20,612                       20,416                            96.96% 19,495       18,777            

Mallra dhe shërbime 3 5,678         6,568                         6,723                              86.45% 5,609         2,671              

Shpenzime komunale 4 809            1,136                         1,091                              71.21% 764            869                 

Transfere dhe subvencione 5 701            703                            600                                 99.72% 540            463                 

Shpenzime kapitale 6 15,642       21,862                       18,764                            71.55% 15,342       13,985            

Tjerat 7

Gjithsej  pagesat 42,816       50,881                       47,594                            84                                     41,750       36,765            

Pasqyra e krahasimit të shumave buxhetore dhe aktuale për ( KOMUNA E PRIZRENIT)

Për vitin e përfunduar me 31 dhjetor 2019

Të hyrat tatimore

Të hyrat e dedikuara

Paga dhe rroga
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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 2019 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 PRIZRENIT] 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. 
 
(Komuna e Prizrenit gjate vitit 2019 ka operuar sipas Ligjeve ne fuqi  (Ligji per 
Menagjimin e Financave Publike dhe Pergjegjesite , Ligjit per Veteqeverisjen Lokale 
dhe Udhezimeve Administrative te leshuara nga bDepartamenti i Thesarit dhe 
Departamenti i i Buxhetit prane MF ne Prishtine.)  
 
1.1 Pagesat nga palët e treta  
Në zbatim të SNKSP 2017 pagesat nga palët e treta shpalosen në shënimin 13. 
1.3 Shumat raportuese 
 
Shumat raportuese nga neni: 
13 deri te neni 15 janë në `000 (mijë) Euro (€), 
16 deri te neni 24 shumat janë shuma e plotë Euro (€). 
 
1.4 Valuta raportuese 
Shumat janë raportuar në valutën Euro (€), 
 
 
1.5 Data e autorizimit 
Autorizohen me datën e nënshkrimit te deklaratës për Pasqyrat Financiare nga Zyrtari 
Kryesore Administrativë dhe Zyrtari Kryesore Financiar. 
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Neni 14.6 
Shpalosja e ndarjeve fillestare dhe finale të buxhetit  

Buxheti Fillestar          

(Ligji i Buxhetit)

Ndryshimi   

I 

Ndryshimi 

II

Ndryshimi 

III

Ndryshimi 

IV

Të hyrat 

vetanake

Grantet e percaktuara 

te donetoreve

Burime tjera te 

financimit

Buxheti 

përfundimtar 

SIMFK

Ndryshimet e 

buxhetit 

fillestar

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

Hyrjet

2,437                        2,437                 0

Të hyrat jo tatimore 6,280                        6,280                 0

-                         #DIV/0!

Grantet e përcaktuara të donatorëve 540                                540                    -                      

Huamarrjet -                         #DIV/0!

Tjera -                         #DIV/0!

Gjithsej 8,717                     -                  -                 -                 -                      540                               -                         9,257               0.061947918

Daljet

20,416                      191 5 (474) 20,138               -1%

Mallra dhe shërbime 6,723                        221 20 59 7,023                 4%
Shpenzime  komunale 1,091                        45 41 1,177                 8%

Transfere dhe subvencione 600                           103 703                    17%

Shpenzime kapitale 18,764                      2,172 904 21,840               16%

Kthimi i huamarrjeve -                         #DIV/0!

Tjerat -                         #DIV/0!

Gjithsej 47,594 0 0 0 2,732 929 (374) 50,881 6.9%

Ndryshimet e autorizuara nga LMFPP

Të hyrat tatimore

Të hyrat e dedikuara

Paga dhe rroga

Shpalos në detaje shënimet në tabelë:Në tabelë shihet se Buxheti fillestar ka qenë 47,594 mil.dhe mjetet e bartura nga të hyrat vetanake nga 
viti paraprak   (2018) kanë qenë 2,732 mil., si dhe mjete te bartura 929 mij euro.Ne fund te vitit 31.122019 Buxheti final eshte : 50,881 mil. 
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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.  
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Shënimi 2   Paga dhe rroga 

 

Gjithsej Buxheti 2018 2017

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

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

Pagat neto përmes listës së pagave 16,987            16,743   239        5            16,987      16,597      16,019      

Pagesa per sindikatë 77                   77          77             68             63             

Pagesa neto për punë jashtë orarit -                      -               1               12             

Puntëtorët me kontratë (jo në listen e pagave) -                      -               -               

Oda e infermierve te Kosoves 7                     7            7               6               2               

Oda e mjekeve te Kosoves 7                     7            7               5               

Tatimi  ndaluar në të ardhura personale 1,006              1,006     1,006        962           897           

Kontributi pensional-punetori 951                 951        951           928           892           

Kontributi pensional-punëdhënësi 951                 951        951           928           892           
Paga dhe rroga 19,986            19,742      239        5            -             -             -             -             19,986      100% 19,495      18,777      

Krahasim

%

2019

 
 

 
 
  Shpalos në detaje  shënimet e pasqyruara në tabelë: 
 

 

 
 
 
 
Shënimi 3   Mallra dhe shërbime, VEREJTJE  
 
Nga Mallrat e shërbimet janë shpalose ne detale shpenzimet e bëra sipas nenit 39.2 dhe përmbaruesve private  
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Gjithsej Buxheti 2018 2017

Pagesat GQ THV THD TH-AKP GPD K I FZHM Final
Përshkrimi € '000 € '000 € '000 € '000 € '000 € '000 € '000 € '000 € '000 € '000 € '000

Shpenzimet e udhtimit 131 356 85

Shpenzimet e udhëtimit zyrtar brenda vendit 13130 392                   320 56 16 392             

Meditjet për udhëtime zyrtre brenda vendit  13133 -                   -                 

Akomodimi  udhëtime zyrtre brenda vendit -                   -                 

Shpenzimet e udhëtimit zyrtar jashtë vendit 13140 22                     11 11 22               

Meditjet për udhëtime zyrtre jashtë vendit    13141 17                     11 6 17               

Akomodimi  udhëtime zyrtre jashtë vendit 13142 2                       2 2                 

Shpenzime tjera udhëtime zyrtre jashtë vendit 13143 -                   -                 

Sherbimet e telekomunikimit 133 -                 80 182

Shpenzimet per internet 13310 12                     11 1 12               

Shpenzimet e telefonisë mobile                 13320 38                     25 13 38               

Shpenzimet postare 13330 39                     7 32 39               

Shpenzimet per sherbime 134 -                 2468 460

Shërbimet e arsimit trajnimit 13410 10                     10 10               

Shërb e përf  avoka. dhe ekspertë 13420 2                       1 1 2                 

Shërbime të ndryshme shëndetsore 13430 168                   114 54 168             

Shërbime të ndryshme intelektuale dhe këshilldhënëse 13440 -                   -                 

Sherbime shtypje-jo marketing                13450 18                     16 2 18               

Sherbime kontraktuese tjera                   13460 2,161                1044 1114 3 2,161          

Sherbime teknike 13470 27                     20 7 27               

Shpenzimet per anetaresim 13480 18                     18 18               

Sherbimet e varrimit 13490 55                     29 26 55               

Blerja e mobiljeve dhe paisjeve 135 -                 167 146

Mobilje (me pak se 1000 euro)                  13501 3                       3 3                 

Telefona (me pak se 1000 euro) 13502 50                     50               50               

Kompjuterë me pak se 1000 euro 13503 23                     21               2             23               

Harduer. teknol. informat (më pak se  1000 euro) 13504 1                       1                 1                 

Makina fotokopjuese 1000 13505 9                       8                 1             9                 

Pajisje tjera < 1000 13509 102                   88               7                 7             102             

Blerja e librave dhe veprave artistike 13510 13                     13               13               

Blerje tjera mallra dhe& sherbime 136 -                 684                547                

Furnizime per zyre 13610 241                   207             31               3             241             

Furnizime me dokumente bllanko 13611 29                     26               3                 29               

Furnizim me ushqim dhe pije(jo dreka zyrtare) 13620 32                     19               13               32               

Furnizime mjeksore 13630 201                   172             29               201             

Furnizime pastrimi 13640 106                   96               10               106             

Furnizim me veshmbathje 13650 30                     24               6                 30               

Akomodim 13660 9                       6                 3                 9                 

Derivate & lendet djegëse 137 -                 845                778                

Naft per ngrohje qendrore 13720 122                   68               54               122             

Dru 13760 561                   478             83               561             

Dervate per gjentar 13770 10                     10               10               

Karburant per vetura 13780 71                     45               26               71               

Sherbimet financiare 139 -                 55                  26                  

Regjistrimi I automjeteve 13950 7                       6                 1                 7                 

Sigurimi I automjeteve 13951 9                       7                 2                 9                 

Sigurimi I ndertesave tjera 13953 76                     58               18               76               

Mirembajtja 140 -                 531                412                

Mirembajtja riparimi I automjeteve 14010 96                     51               45               96               

Mirembajtja e ndertesave 14020 101                   57               44               101             

Mirembajtja e shkollave 14023 244                   235             9                 244             

Mirembajtja e objeketeve shendetsore 14024 3                       3                 3                 

Mirembajtja e teknologjis informative 14040 23                     19               2                 2             23               

Mirembajtja e mobiljeve dhe paisjeve 14050 43                     33               10               43               

Mirembajtja rutinore 14060 3                       3                 3                 

Qiraja-Makineria 14140 16                     8                 8                 16               1                    

Shpenzimet e marketingut 142 -                 11                  25                  

Reklamat dhe konkurset 14210 2                       2                 2                 

Botimet e publikimeve 14220 6                       6                 6                 

Shpenzimet per informim publik 14230 8                       7                 1                 8                 

Dreka zyrtare 14310 49                     44               5                 49               38                  10                  

Shpenzimet -vendimet e gjykatave 14410 398                   328             70               398             

-                 374                

-                   -                 

Shto kode sipas nevojes -                   

Mallra dhe shërbime 5,678                3,828          1,805          -          -        -             45           5,678          1                     5,610             2,671             

Krahasim

%

2019



 

Faqe 10 nga 51 

 

 
 
 
Shpalos në detaje shënimet në tabelë: 

 
 
Shënimi 4 Shpenzime komunale  
 

   
  
Shpalos 
në 
detaje 

shënimet në tabelë: 

 
 
 
 
 

Buxheti 2018 2017

GQ THV THD TH-AKP GPD K I FZHM Final

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

Rryma 432 133 565        533 564

Uji 130 48 178        157 239

Mbeturinat 46 1 47          52 51

Ngrohja Qendrore -            

Shpenzimet telefonike 11 7 18          21 15

Pagesa-vendimet gjqyqësore 1 1            

Shpenzime komunale 620        189        -            -               -         -          -            809        100% 763          869          

Krahasim

%

2019
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Shënimi 5  Subvencione dhe transfere 

                                                                                                                                                                                                                                                                
 
 
 
 

Gjithsej Buxheti 2018 2017

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

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

Subvencione për entitetet publike 21110 296              296 296        229 134

Subvencionet për entitetet publike (tea.bib)21120 2                  2 2            5 10

Subvencione për entitetet jopublike 21200 360              360 360        303 182

Transfere për qeveri tjera -               -            

Pagesat për përfituesit individual 22200 -               -            3

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 23110 22                22 22          

Pagesat per kulturat 23130 21                21 21          

Ristruktorimi i potencialit fizik -               -            

Menaxhimi i burimeve të ujitjes për bujqesi -               

Diversifikimi i fermave -               

Subvencione dhe transfere 701              -        701        -        -             -          -        -       701        1              540       326          

Krahasim

%

2019
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Shënimi 6   Shpenzime kapitale                                       

 
 
                                  
 
 
 

 
 
 

Shpalos në detaje  shënimet në tabelë:   VEREJTJE  

Nga Investimet Publike janë shpalose ne detale shpenzimet e bëra sipas nenit 39.2 dhe përmbaruesve private  

Buxheti Gjithsej 2018 2017

Final GQ THV THD GPD H FZH Pagesat

Përshkri € '000 € '000 € '000 € '000 € '000 € '000 € '000 € '000 € '000 € '000

Ndërtesat e banimit 31110 425 249 674         674              532             787

Ndërtesat administrat.afariste 31120 146 80 226         226              62               43

Objektet arsimore 31121 1138 368 122 18 1,646     1,786          955             653

Objektet shëndetësore 31122 381 381         381              110             47

Objektet kulturore 31123 10 10           10                6                  194

Objektet sportive 31124 252 232 484         484              312             525

Objektet memoriale 31125 30 26 56           56                180             137

rethoja 31126 13

Depo 31127 -              -                   -                   7

Garazha 31128 34 34           34                0

Fushat sportive 31129 6 6             6                  0

Ndërtimi i  auto rrugëve 31130 -              -                   -                   0

Ndërtimi i  rrugëve regjionale 31120 -              -                   -                   0

Ndërtimi i  rrugëve lokale 31230 2225 1233 3,458     3,458          4,402          3392

Trotuaret 31240 -              -                   -                   0

Kanalizimi 31250 535 136 671         671              263             492

Ujësjellësi 31260 731 193 924         924              639             870

Mirmbajtja investive 31270 3502 1815 215 5,532     5,747          5,830          6059

Furn.me rrym,gjenrimitransmis 31510 -              -                   -                   0

Paisje të teknologjis inform 31610 -              -                   8                  21

Mobilje 31620 29 29           29                15               10

Kompjuter 31640 26 10 1 37           38                24               19

makina Fotokopjuese 13650 9 9             9                  

Paisje speciale mjeksore 31660 62 62           62                127             35

Paisje tjera 31690 286 91 2 379         381              132             325

Vetura zyrtare 3170 -              -                   33               49

Kamion 31701 -              -                   70               

Xhip dhe kombibus 31702 -              -                   19               0

Vetura e ndih  shpejte 31703 126

Automjet dhe transp.tjera 31706 -              -                   -                   40

Kapital tjera 31900 -              -                   -                   0

Blerja e l ibrave 31935 10

Toka 32100 119 57 176         176              35

Rregullimi I lumenjeve 32110 -              -                   -                   0

Parqet nacionale 32120 15 15           15                36               45

Transp.kap.entitete publike 33100 -              -                   -                   200

Trans.kap.-entit.pub. 33200 91 84

Pagesa -vendime gjyqesore 34000 217 36 253         253              767             0

Pagesa -neni 39.2 LMFPP 34100 256 256         256              820             0

Shto kode sipas nevojes -              -                   -                   

Shpenzime Kapitale 10,626         4,658         337        -      21          -   15,642   -             15,676         15,342         13,985          

2019

Krahasim

%
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Shënimi 7    Tjera 

20__ 20__ -1 20__ -2

Natyra e pagesës € '000 € '000 € '000

Depozita 1

Depozita 2

Depozita 3

Depozitat tjera

Gjithsej 0 0 0
 

 
Shpalos në detaje shënimet në tabelë: 

 
Shënimi 8   Te hyrat tatimore 
 

2019 2018 2017

Përshkrimi

Shënim

e € '000 € '000 € '000

% e totalit 

2019

% e ndryshimit 

nga 2018

Të hyrat tatimore 1(Tatimi ne prone) 2,394 2,197 2,060 100% 109%

Të hyrat tatimore 2 % %

Të hyrat tatimore 3 % %

Të hyrat tatimore 4 % %
Gjithsej 2,394 2,197 2,060 100% 109%  
 
Shpalos në detaje shënimet në tabelë: 



 

Faqe 14 nga 51 
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Shënimi  9 Të hyrat jo tatimore 
2019 2018 2017

Përshkrimi Shënime € '000 € '000 € '000 2019 % e ndryshimit nga 

Të hyrat nga taksat 1 50009 1,277 1,113 1,439 28% 115%
Të hyrat nga taksat 2- mbeturinat 50423 1,256 1,184 1,118 28% 106%
Të hyrat nga dënimet-gjobat 1(trafik) 50101 0 392
Të hyrat nga dënimet-gjobat 2(gjykatat) 50102 0 115
Shendetsia 50409 233 190 191 5% 123%
Arsimi 50409 63 60 87 1% 105%
Të hyrat nga licencat 1 50006 321 153 245 7% 210%
Të hyrat nga licencat 2 50212 8 50 25 0% 16%
Te hyrat nga shfrytzimi I pyjeve 50214 12
Të hyrat nga shitja e pasurisë dhe shërbimeve 50403 4 1 0%
Te hyrat nga sherbimet 50016 265 257 246 6% 103%
Të hyrat nga inspektimi 6 170 130 136 4% 131%
Të hyrat nga interesi bankar 
Të hyrat nga ndryshimet e pozicionit të kursit
Tarifa për akreditim
Të hyrat nga pasuria
Pranimet tjera 963 973 1,069 21% 99%
Pranimet tjera(ne fondin burimor 10) 7
Gjithsej 4,567 4,110 5,076 100% 111%

 
Shpalos në detaje shënimet në tabelë: 

Te hyrat Tatimore                 2394 

Te hyrat jo tatimore (10)            7                

Te hyrat jo tatimore             4560 
Gjobat e trafikut                    970 
Gjobat e gjykatave                  45 
Gjobat e pyjeve                       17 
Totali:                                     7.993 
______________________________________________________________________________________________________ 
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Shënimi  10  Të hyrat e dedikuara 
 

20__ 20__ -1 20__ -2

Përshkrimi

Shënim

e € '000 € '000 € '000

% e totalit 

20__

% e ndryshimit 

nga 20__ -1

Lloji i  të hyrës  1

Lloji i  të hyrës  2 % %

Lloji i  të hyrës  3 % %

Lloji i  të hyrës  4 % %

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Faqe 17 nga 51 

 

 
 
 
Shënimi 11   Grantet e përcaktuara të donatorëve 
 
 

2019 2018 2017

€ '000 € '000 € '000

Part. Me qytetar I mbrendshem Emri i projektit 236            194        73          

Save the children Motrat Qiriazi Emri i projektit 5                1            -             

Qeveria Zvicrane Zjarfiksat Emri i projektit 140            2            7            

Qeveria Zvicrane Shendetsia 40              

Qeveria Zvicrane Arsimi 122            213        

USA Biblioteka 17              

Council of Europa Kultura Kthimi I mjeteve (20)            

Gjithsej 540 410 80

Përshkrimi

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

20__ 20__ -1 20__ -2

Natyra e pranimit € '000 € '000 € '000

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  
    

2019 2018 2017

Kategoria ekonomike € '000 € '000 € '000

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 

ekonomi Përshkrimi 2019 2018 2017

50408-2 Tregjet 258,517 252 353

50405-2 Tavolina 258,139 130 115

50212 Reklamat 25,740 25 49

50407-2 Kiosqet 46,965 26 22

50404-1 Barakat(sherb.publ.) 49,418 41 50

50404-2 Barakat(urbanizmi.) 6,147

50408-1 Lokalet 698,055 532 509

50405-1 Tezgat 10,223 -1

50405-0 Shfrytzimi I prones 4,141 4

50405-4 Autoparkingjet 64,489 61 56

40110 Tatimi ne Prone 8,546,609 8,089 7,238

50006 Taksat per Firma 7,101,517 6,818 6,330

50401 Mbeturinat 3,476,272 2,955 2,341

Gjithsej 20,546,232 18,932 17,063  
             
  
 

 Shpalos ne PF tabelën në detaje dhe sipas formatit si Aneks 1:     Të dhënat detale janë dhënë në ANEKSINnr.1, Të Arkëtueshmet 
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Data e lëshimit 

te fatures Numri i faturës

Kodi 

ekonomik

Afati i 

pagesës Furnitori Përshkrimi 20__

Gjithsej 0  
 

           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 106,591 113 98

13 Mallra dhe shërbime 103,296 114 216

14 Shpenzime komunale 2,263 45 8

20 Transfere dhe subvencione 0 103 68

30 Shpenzime kapitale 1,095,782 1854 2904

Gjithsej 0 1,307,932 0 2229 0 3294

2019 2018 2017

 
             
              
 

  Shpalos ne PF tabelën në detaje dhe sipas formatit si Aneks 2: Të dhënat detale janë dhënë në ANEKSINnr.2, OBLIGIMET E PAPAGUARA 

 

Data e pranimit 

te fatures Numri i faturës

Kodi 

ekonomik

Afati i 

pagesës Furnitori Përshkrimi Arsyeja e mospagesës 20__

Gjithsej 0  
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       Neni 18    Detyrimet kontingjente 
Cn.nr.227/17,Fetije Hoxhaj eshte ne ankese 2,300

Cn.nr.160/15,NEW CO"Flamme" eshte ne ankese 378,810

Cn.nr.175/18,Sllobodanka Miriq etj. eshte ne ankese 990,500

Cn.nr.734/15,Naxhije Muçaj dhe Ramadan Gashi eshte ne ankese 71,820

Cn.nr.864/14,Biserka Steviq etj, eshte ne ankese 479,310

P.nr.36/2018,"AG-GROUP" SH.P.K. eshte ne ankese 39,623

Cn.nr.348/19,Ajshe Rizanaj eshte ne ankese 166,230

Cn.nr.345/16,Faik Kryeziu eshte ne ankese

P.nr.591/19,GLV"Lumbardhi" eshte ne ankese 2,200

Cn.nr.474/19,Nexhip Vejapi etj. eshte ne ankese

P.nr.219/2019,DPZ "Arbër" eshte ne ankese 2,501

Cn.nr.787/13,Nexhat Asllani eshte ne ankese 150,720

Cn.nr.205/17,Faredin Gashi eshte ne ankese 37,770

Cn.nr.361/18,Mehmet Pinduk etj. eshte ne ankese 76,235

P.nr.972/2019,DPZ"ABE" eshte ne ankese 3,350

P.nr.789/19,"Veha Group" eshte ne ankese 43,703

P.nr.644/2019,KS "Kosova e Re" eshte ne ankese 11,594

Cn.nr.500/14,Nexhmije Kaçamak etj. eshte ne ankese 2,385,600

Cn.nr.898/13,Hajdar Kolulaj eshte ne ankese 613,500

Tri pagat e 83 kreditoreve nga 2.517 euro eshte ne ankese 208,911

Kompensimi I shujtave te 198 kreditoreve nga 624 euro eshte ne ankese 123,552

Gjithsej 6,504,686 4,130 1,223

  
Shpalos në detaje shënimet në tabelë: 
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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 2019 2018 2017

Ndërtesat 74,786,761 76,686 78,831

Toka 318,412,326 318,181 317,887

Pajisjet 1,737,674 750 1,753

Infrastruktura 60,804,908 64,228 66,246

Makineria 0 0 0

Automjetet 342,981 279 284

Tjera 30,103,218 20,427 12,096

Gjithsej 486,187,868 480,551 477,097
 

 
 

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

 

Klasifikimi i pasurive 2019 2018 2017

Pajisjet dhe mobiljet 1,222,726 1,052 947

Gjithsej 1,222,726 1,052 947
  

 

  
Shpalos ne PF tabelën në detaje në vijim si  Aneks 3:  Të dhënat detale janë dhënë në ANEKSINnr.3, PASURIA 
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  Neni 19.3.3  Stoqet 
 

 

Klasifikimi i pasurive 2019 2018 2017

Administrata 20,632 20 19

Adm.(sektori I  logj.)triska,pelet,naft 31,685 46 28

Shendetsia 196,275 226 164

Sherbimet sociale 2,835 4 9

Arsimi(dru,thengjill,pelet dhe nafte) 10,370 21 232

Gjithsej 261,797 317 452

 
 
 
 
 
 
 
 

         
 
 
 
 
 
 



 

Faqe 24 nga 51 

 

  Neni 20    Raport për avancet e pa arsyetuara 
 

Data e lëshimit ID e furnitorit te Zyrtarit Nr i CPO Qëllimi 2019

Gjithsej 0  
              
 
 Shpalos me poshtë në detaje shënimet nga tabela:  AVANSE TE PA ARSYETUARA NE VITIN 2019 NUK KEMI PATUR. 

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

 

 
           Neni 21     Raport për të hyrat vetanake të pashpenzuara 

 
Përshkrimi 2019 2018 2017

Të hyrat vetanake të bartura nga viti i kaluar 2,732,486       3,230        1,792        

Të hyrat vetanake të pranuara në këtë vit 7,992,458       7,186        7,136        

Totali në dispozicion për ndarje në vitin aktual 10,724,944     10,416      8,928        

Shuma e shpenzuar në vitin aktual 7,592,146       7,684        5,699        
Shuma e mbetur për bartje 3,132,798       -   2,732        3,229        

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

             
 
     
 
 
 
 

Neni 23      
Raport për të hyrat e dedikuara 

 
 

 
        Neni 24    Raport për fondet e donatorëve të pashpenzuara 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Përshkrimi 2019 2018 2017

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 2019 2018 2017

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 -            -               -               

Përshkrimi 2019 2018 2017

Grantet e përcaktuara të donatorëve të bartura nga viti i kaluar 388,570   151        169        

Plus Grantet e përcaktuara të donatorëve të pranuara në këtë vit 560,365   410        80          

Totali në dispozicion për ndarje në vitin aktual 948,935   561        249        

MinusShuma e shpenzuar në vitin aktual 342,317   173        98          

Shuma e mbetur për bartje 606,618   388        151        



 

Faqe 26 nga 51 

 

 
 
Neni 25    Raport për numrin e punëtorëve sipas listës së pagave 
 

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

Zyra e kryetarit 14 12 12 10

Administrata dhe Personeli 111 102 106 107

Inspektimet 31 30 30 30

Zyra e Kuvendit Komunal 0 0 0 0

Buxhet e Financa 41 41 38 40

Infrastruktura rrugore 17 16 17 16

Zjarrfiksit 63 31 33 31

Zyra Lokale e Komuniteteve 8 7 7 7

Bujqesia 19 18 17 18

Turizmi 4 3 3 4

Kadastra e gjeodezia 18 18 16 17

Urbanizmi 12 12 12 11

Administrata e Shendetsia 5 5 4 5

Sherbimet e shendetsise primare 475 469 462

Sherbimet sociale 28 26 26 26

Kultura , rinia e sporti 22 22 18 19

Administrata e Arsimit 13 12 12 12

Shkollat fillore 1875 1818

Shkollat e mesme 380 374

Gjithsej: 3136 3016 0 813 0 353 0

Nr aktual i punëtorëve 

në fund të 2019

Nr aktual i punëtorëve 

në fund të 2018

Nr aktual i 

punëtorëve në fund të 

2017
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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

Nr aktual i punëtorëve në 

fund të 2019

Nr aktual i punëtorëve 

në fund të 2018

Nr aktual i punëtorëve 

në fund të 2017

 
 

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

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

Departamenti 

Me orar të 

plotë

Me orar të 

shkurtuar

Me orar të 

plotë

Me orar të 

shkurtuar

Me orar të 

plotë

Me orar të 

shkurtuar

Zyra e kryetarit 4 14

Administrata dhe Personeli 12 11
Inspektimet 10 14
Zyra e Kuvendit Komunal

Buxhet e Financa 3 5 13
Infrastruktura rrugore 20 20
Zjarrfiksit 21
Zyra Lokale e Komuniteteve 
Bujqesia 7 10 6
Turizmi 2
Kadastra e gjeodezia 3 5 10
Urbanizmi 3
Administrata e Shendetsia 2
Sherbimet e shendetsise primare
Sherbimet sociale 2 2
Kultura , rinia e sporti 2 3
Administrata e Arsimit 3
Shkollat fillore

Shkollat e mesme 

Gjithsej: 41 0 89 0 77 0

Nr aktual i punëtorëve 

në fund të 2019

Nr aktual i punëtorëve 

në fund të 20__-1

Nr aktual i 

punëtorëve në fund të 
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Sqarim: Shpalos arsyen e angazhimit, kohëzgjatjen, qëllimin dhe listën e personave te angazhuar.  

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

Nr Rekomandimi Veprimi i ndërmarrë Afati i zbatimit

Statusi aktual i 

rekomandimit Vleresimi i rrezikut

 
 
 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 

 
Per Raportin e Auditorit të përgjithshëm( ZKA) per vitin 2018 - Numri i rekomandimeve në raportin  e auditimit, ecuria e zbatueshmeris se 

rekmandimeve të dhëna:  

 

Numri i rekomandimeve të dhëna  në raportet e auditimi: 29 

Numri i rekomandimeve të zbatuara: 8 

Numri i rekomandimeve në proces:   17 

Numri i rekomandimeve të pazbatuara:4 

 

 

Per Auditorin e Brendshëm për vitin 2019-  Numri i rekomandimeve në raportin  e auditimit, ecuria e zbatueshmeris se rekmandimeve të dhëna: 

 

Numri i rekomandimeve të dhëna  në raportet e auditimit:30 

Numri i rekomandimeve të zbatuara:11 

Numri i rekomandimeve në proces:   15 

Numri i rekomandimeve të pazbatuara: 4 
 

Ju lutem konfirmoni pranimin e këtij e-mali! 
 

Me respekt, 
Agron Hoxha  
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Raporti i zbatimit të  rekomandimeve nga raporti i Zyrës Kombëtare të Auditimit për vitin e përfunduar më 31 

dhjetor 2018 për Komunën e Prizrenit 
 

 

                                                        

Nr.  
Komponenta e auditimit(kapitulli)- Të 

Gjeturat 

 
Rekomandimet 

 
Veprimi i menaxhmetit/ 
drejtorisë 

 
Statusi i 

rekomandimit( i 
zbatuar, pjesërisht 
i zbatuar ose i pa 

zbatuar) 
1 Në PFV-të e dorëzuara në muajin janar 2019 

ishin prezantuar disa gabime, të cilat 
menaxhmenti i kishte përmirësuar dhe 
korrigjuar. Më gjithë përmirësimet e bëra PFV-
të ende kishin disa gabime, kryesisht keq-
klasifikimet i shpenzimeve, si dhe shpalosjet e 
pasurisë, të arkëtushmeve dhe obligimeve të 
cilat i kemi prezantuar tek theksimi i çështjes te 
opinioni auditimit.  
Marrë parasysh çka u tha më lartë, Deklarata e 
bërë nga Zyrtari Kryesor Administrativ dhe ai 
Financiar, me rastin e dorëzimit të PFV-ve në 
Ministrinë e Financave, mund të konsiderohet e 
saktë përveç çështjeve që i kemi theksuar te 
opinioni i auditorit. 
Në këtë kontest të raportimit të jashtëm kemi 
vërejtur se komuna ka plotësuar kënaqshëm të 
gjitha kërkesat për raportim përveç raportimit 
të plotë/saktë mujor të obligimeve në MF, sipas 
Rregullës financiare 02/2013. 

 
Rekomandimi C1: 
 

Kryetari duhet të sigurojë që është bërë 
një analizë për të përcaktuar arsyet për 
theksim të çështjes. Duhet të 
ndërmerren veprime për të adresuar 
dobësitë në regjistrimin dhe 
prezantimin e drejt të shpenzimeve dhe 
eliminuar dobësitë në shpalosjen e plot 
të pasurisë, obligimeve dhe llogarive të 
arkëtueshme të prezantuara si theksimi 
i çështjes te opinioni i auditimit.  
Gjithashtu, kryetari duhet të siguroj se 
janë vendosur procese efektive për të 
konfirmuar që plani i hartimit të PFV 
2019 i adreson të gjitha çështjet që kanë 
të bëjnë me pajtueshmërinë. Kjo 
gjithashtu duhet të përfshijë rishikimin 
e draft PFV-ve nga menaxhmenti, me 
fokus të veçantë në fushat me rrezik të 
lartë dhe/ose fushat ku janë 

 
Veprimi i menaxhmentit: 

 
Menaxhmenti ka ndërmarrë 
masa për të tejkaluar çështjen e 
theksuar në lidhje me keq 
klasifikimet në kategorinë e 
investimeve kapitale të cilat do 
të duhej të klasifikohen në 
kategorinë e mallrave, 
shërbimeve dhe subvencioneve, 
mirëpo një çështje e tillë është e 
varur edhe nga MF. 
Në buxhetin e vitit 2019 një 
pjesë e projekteve të 
Investimeve Kapitale dhe të 
trajtuar si keqklasifikime,  tani 
janë planifikuar në MSH ( si 
mirëmbajtja e rrugeve, 
mbeturinat, pagesa e duhetimit 
për mësimdhënësit udhëtar) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Pjesërisht i 
zbatuar 
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identifikuar gabime në vitet e 
mëparshme. Deklarata e bërë nga 
Zyrtari Kryesor Administrativ dhe ai 
Financiar, nuk duhet të dorëzohet 
përveç nëse ndaj draft PFV-të janë 
aplikuar të gjitha kontrollet e 
nevojshme. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
2 

  
Çështja B1- Nivel i ultë i realizimit të buxhetit  

 
Sfida kryesore me të cilën përballet komuna 
është ekzekutimi i buxhetit për investim 
kapitale. Konsiderojmë se vetëm 62% të fondeve 
janë përdor për arritjen e 
objektivave/projekteve të planifikuar të këtij 
vit, sepse vlera e prezantuar prej 15,341,962€ 
përfshinë edhe pagesat prej 2,432,034€ për 
borxhet e akumuluara nga vitet e mëhershme. 
Niveli i ekzekutimit krahasuar me objektivat e 
synuar nuk ishte arritur pasi menaxhmenti nuk 
kishte bërë një analize të rregullt mbi ecuritë 
buxhetore e cila po ashtu ka rezultuar në bartjen 
e të hyrave në vlerë prej 2,731,779€ në vitin 
vijues, si fonde të pashpenzuara.  

 
Rekomandimi B1 
 

 Kryetari duhet të sigurojë që 
përformanca buxhetore është 
monitoruar në mënyrë sistematike në 
baza mujore dhe që ky rishikim i 
identifikon dhe adreson barrierat për 
realizim të buxhetit në nivel të 
planifikuar. Aty ku supozimet e 
buxhetit fillestar janë të pasakta, kjo 
duhet të reflektohet plotësisht në 
pozitën e buxhetit final.  
 

 
Veprimi i menaxhmentit: 
 

Raportimet në baza mujore   për   
Kryetarin e Komunës vetem ne 
aspektin financiar nga ana e 
drejtoris për buxhet dhe 
financa, por jo edhe raporte ku 
janë të përcaktuar, planifikmet, 
aktivitetet, realizimet, dhe 
sfidat për secilen drejtori 

 
 
 
 
 
 

Pjesërisht i 
zbatuar 
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Çështja A1- Qarkullimi i mjeteve jashtë 
Llogarisë së Vetme të Thesarit  
 
Biblioteka e qytetit “Xhemajli Berisha” e cila 
vepron si njësi në kuadër të drejtorisë së 
kulturës, gjatë vitit 2018 kishte të hyra në vlerë 
8,167€ (përfshirë edhe të barturat nga viti 
kaluar) dhe shpenzime në vlerë 4,443€. Këto të 
hyra dhe shpenzime janë menaxhuar në para të 

 
Rekomandimi A1 
 
 

 Kryetari duhet të veproj, marr masa 
për të rregulluar menaxhimin financiar 
të bibliotekës duke futur në sistem këtë 
njësi. Pranimi i mjeteve publike duhet 
të depozitohen në llogarinë zyrtare 
bankare të përcaktuar nga Thesari dhe 

 
Veprimi i menaxhmentit: 

 
 
Pas rekomdimeve të auditorit 
gjatë fazes audituese 
(24.04.2019) është proceduar 
kërkesa në zyren e thesarit në 
MF, që menaxhimi i të hyrave 
të bëhet përmes Komunës, me 

 
 
 
 
 

 
 
I zbatuar 
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gatshëm dhe nga një llogari bankare jo e 
autorizuar, dhe nuk janë prezantuar dhe 
shpalosur në PVF. Me rastin e kalimit të 
Bibliotekës së Qytetit nga Ministria në kuadër të 
komunës, nuk është përcaktuar një UNIREF për 
grumbullimin dhe depozitimin e të hyrave në 
llogarinë e komunës. Një dukuri e tillë ka 
ndodhur nga neglizhenca dhe profesionalizmi i 
zyrtarëve përgjegjës të kësaj njësie, por edhe 
mungesa e mbikëqyrjes të menaxhmentit të 
drejtorisë 

shpenzimi i këtyre mjeteve duhet të 
bëhet në përputhje me rregullat.  
 

datë 10.10.2019 Zyra e thesarit 
në MF, ka caktuar dy kode të 
UNIREF për biblioteken të cilat 
tani e tutje do te jene unike ne 
sistemin e te hyrave komunale. 
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Çështja A2 - Mos barazimi i të hyrave në mes 
drejtorive përkatëse  
 
Komuna nuk bën barazim e të dhënave duke 
përfshirë saldot mujore për të hyrat nga 
drejtoria e Kadastër me gjeodezinë, QKMF-së 
dhe urbanizmi nuk janë barazuar në mënyrë 
sistematike (çdo muaj) gjatë vitit 2018 me 
zyrtarin kryesore për të hyra siç kërkohet me 
rregullën Nr. 03/2010 neni 13.3. Kjo situatë 
është për shkak të neglizhencave të zyrtareve të 
drejtorive përkatëse.  

 
 
 
Rekomandimi A2  

 
 
Kryetari duhet të sigurojë se barazimet 
në mes të drejtorive përkatëse kryhen 
në baza të rregullta mujore dhe të 
gjitha mospërputhjet e mundshme të 
sqarohen me kohë.  
 

 
 
 
Veprimi i menaxhmentit: 

 
 
Barazimit me drejtorin e 
Shëndetësis, Gjeodezi dhe 
Kadaster si dhe Planifikimit 
Urban dhe Mjedisit, nga muaji 
Janar i vitit 2019 bëhen në 
menyrë të rregulltë. 
 

 
 
 
 
 
 
I zbatuar 
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Çështja B2 –  
Mangësi në menaxhimin e të hyrave nga 
tatimi në pronë.  

 
Bazuar në analizën e bazës së tatimit në pronë 
(protaxi nga komuna) kemi konstatuar se rreth 
680 prona (nga 36,990 prona të evidentuar për 

 
 
Rekomandimi B2 
 
 

 Kryetari duhet të vendos kontrolle të 
qëndrueshme që sigurojnë një arkëtim 
efektiv të të hyrave, duke përfshirë dhe 

 
 
Veprimet e menaxhmentit: 

 
 
Në mënyr automatike është 
bërë anulimi i zbritjeve primare 
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banim), komuna ka lejuar zbritjen e parregullt. 
Efekti i këtyre zbritjeve të parregullta ndikon që 
komuna të ketë ngarkesa tatimore me të ulëta 
në vlerë të përafërt prej 10,200€, gjegjësisht të 
hyrat me të pakta nga tatimi në prone; 

 

Në gjashte raste pronat e papërfunduara janë 
vlerësuar me norme të kualitetit të ndërtimit 
1.1-shkelqyeshem e cila ka rritur shumën e 
tatimit të vlerësuar. Shuma e mbivlerësuar e 
faturimit tatimpaguesit për gjashtë rastet është 
rreth 295€. Edhe pse efekti financiar i 
mospërputhjeve të evidentuara nuk 
konsiderohet se është i lartë, vet fakti i 
ekzistimit të mangësive të tilla është tregues i 
mungesës së efektivitetit të kontrolleve të 
brendshme. 
 

përcaktuar vlerësimin e drejtë të barrës 
tatimore në përputhje me rregullat dhe 
gjendjen faktike në teren duke 
angazhuar anketues kompetent.  
 

për një tatimpagues që ka pasur 
më shumë se një pronë; 
 
Të gjeturat  janë përmisuar në 
databazen e tatimit në pronë, 
pasi që të dhënat menxhohen 
nga Departamenti i tatimit në 
pronë në MF, në të ardhmen 
mundë të ketë gabime te tilla 
ende. 

 
I zbatuar 
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Çështja A3 – Mangësi në llogaritjen e bazës së 
tatimi në pronë bazës së tatimi në pronë  

 
Në pesë (5) raste, faturat e tatimpaguesve janë 
mbivlerësuar sepse zonat komunale të fatura e 
tatimit në pronë nuk janë në përputhje me zonat 
Komunale (rrugët e qytetit) sipas Rregullores. 
Në njërin rast kjo dukuri ka ndodh për arsye se 
veprimtaria tatimpaguesit ishte punishte dhe 
norma e tatimit duhet të jetë 0.16% e jo si është 
faturuar me 0.18%, duke mbivlerësuar barrën 
tatimore për 21€. Ndërsa në katër rastet tjera, 
diferencë/mbivlerësim ishte prej 4,311€ sepse 
faturimi sipas tarifave është përcaktuar për 

 
Rekomandimi A3 
 
 

 Kryetari duhet të siguroj veprime 
shtesë si dhe të marrin veprim iniciues 
për përditësimin e rregullores në 
Asamblenë Komunale si dhe ndarjen e 
duhur të këtyre zonave tatimore me 
gjendjen faktike në teren.  
 

 
Veprimet e menaxhmentit: 

 
 
Janë përmisuar në databazë 
ashtu sic është përcaktuar në 
rregulloren aktuale; 
 
Përgatitja dhe përditësimi i 
rregulloreve tani, është 
kompetenc e Departamentit të 
tatimit në pronë, ndërsa 
Komuna është obliguar ta 
përcaktojë shkallen tatimore. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pjesërisht i 
zbatuar 
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zonën e II, ndërsa pronat sipas Rregullores i 
takojnë zonës së III; si dhe 
 
Komuna nuk kishte bërë përcaktimin zonal për 
rrugët “Besim Shala” që kishte të evidentuara 
68 prona dhe “Atnan Krasniqi” të evidentuar 
162 prona. Në dy raste të audituara, faturimi 
është bërë sipas zonës së II-të, pa bazë të 
përcaktuar në rregullore 
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Çështja B3 - Dobësi në menaxhimin e 
kontratave me koncesion dhe qiradhënie  

 
Bazuar në “Marrëveshjen mbi Koncesionin” e 
datës 01.08.2001, Neni 4.6 citohet; Komuna ka të 
drejte ta përfundojë marrëveshjen në çdo kohë 
për shkaqe vijuese: falimentimin e përfituesit, 
paaftësinë pagesë, shkelje materiale të 
obligimeve, vonesa në pagim (pas tri vërejtjeve), 
shfrytëzimi i lokacionit për qëllime të tjera nga 
ato që janë modifikuar në marrëveshje”. Në dy 
rastet e audituara, kontrata për shfrytëzimin e 
pronës publike me koncesion kishte skaduar që 
nga viti 2013, për tregjet “B. Curri “dhe 
“Qylhani”. Komuna në dy vitet e fundit nuk ka 
faturuar për këta shfrytëzues dhe borxhi ishte 
nënvlerësuar pasi që është prezantuar në vlerë 
prej 252,000€ ndërsa sipas gjendjes faktike 
duhet të arrinte vlerën prej 429,940€.  
Po ashtu përfituesi „Alcom Construction” ka 
kontratë me komunën për shfrytëzimin e 
pronës komunale me koncesion me një afat 10 
vjeçar (deri me datën 21.01.2019) arkëtimi nga 
ky qiramarrës deri në 31/12/2018 ishte zero 

 
 
Rekomandimi B3  
 

Kryetari duhet të shqyrtoj arsyet e 
gjendjes ekzistuese dhe të vendos 
masat e duhura që brenda një periudhe 
të arsyeshme të arkëtoj të gjitha borxhet 
e prapambetura, ose në të kundërtën, të 
ndaloj shfrytëzimin e pronave publike 
pronarëve, të cilët nuk i kanë kryer 
obligimet ndaj Komunës.  
 

 
 
Veprimet e menaxhmentit: 
 

Ky rekomandim është i pa 

implementuar për vitin 2019, pasi 

që procedimi do të bëhet pas hyrjes 

në fuqi të udhëzimit administrativ 

për dhënjen në shfrytëzim të 

prones Komunale(për dy rastet e 

tregjeve ,, B.Curri,, dhe ,, 

Qylhani,,); 

 
Përfituesiit ,, Alcom 
Construction,, i ka skaduar 
kontrata dhe hapësira publike i 
është khyer në shfrytëzim 
Komunës; 
 
Edhe për kundër iniciatives nga 
Kryetari që rekomandimi në 
fjalë të implemetohet, nuk është 
implementuar ende për shkak 
që kërkesa e Krytarit në 
Kuvend për çështjen në fjalë, 
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dhe obligimi i kompanisë sipas kartelës është 
prej 21,240€. Komuna për rastet e lartshënuar 
nuk ka ndërmarr ndonjë masë preventive, nuk 
ka ngritur padi në gjykate për arkëtimin e 
borxhit, apo së paku nuk ka respektuar nenin 7 
dhe 8 të kontratës së nënshkruar mes palëve ku 
citohet se me rastin e mos kryerjes se 
obligimeve mujore qiradhënësi (komuna) të 
veprojë me masa administrative për mbylljen e 
tregut. Auditori për të njëjtën çështje ka tërheq 
vëmendjen edhe në raportet e viteve të kaluar.  
 

 Ligji për dhënien në shfrytëzim dhe këmbim 
të pronës së paluajtshme komunale Nr.04/L44”, 
neni 5 thotë:” Procedurat për dhënien e pronës 
së paluajtshme komunale në shfrytëzim 
afatshkurtër, realizohen përmes konkurrencës 
së hapur publike dhe procedurave të parapara 
me këtë ligj”. Komuna edhe në vitin 2018 (nga 
viti 2016) kishte dhënë tetë kontrata për 
shfrytëzimin e pronës komunale/lokale me 
çmim prej 1€ në muaj, për partitë politike duke 
mos organizuar ankande publike siç kërkohet me 
Ligjin për dhënien në shfrytëzim dhe këmbim të 
pronës së paluajtshme komunale. Këto lokale ishin 
dhënë duke u bazuar në vendimin e asamblesë 
komunale që ishte nxjerrë në vitin 2005.  

Ndërsa nga njëmbëdhjete (11) rastet e audituara të 
hapësirave publike të dhëna në shfrytëzim 
(lokaleve), shfrytëzuesit nuk kanë kryer obligimet 
dhe vlera e obligimit deri në fund të vitit 2018, arrin 
vlerën 206,565€.  

 

nuk ka arritur të marrë  votat  e 
shumices; 
 
Është  filluar me  masat që të 
gjithë ish shfrytëzuesve të 
lokaleve pronë komunale që 
kanë mbetur borxh sipas 
tenderit të vitit 2014, së bashku 
me përfaqësuesin ligjor të 
Komunës të bëhet inkasimi i 
tyre nëpërmjet procedurave 
Përmbarimore 

 
Pjesërisht i 

zbatuar 
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8  
Çështja A4 Dobësi në menaxhimin e të hyrat 
nga sektori i mbeturinave  

Komuna kishte kontraktuar tri (3) kompani për 

grumbullimit të mbeturinave në vende urbane 

dhe rurale. Ndërsa për menaxhimin e të dhënave 

të konsumatorëve të shërbimeve për 

grumbullimin e mbeturinave, komuna përdorë 

një program softuerik por ky program nuk 

gjeneron sipas nevojës së komunës pasqyra të 

azhurnuara financiare si ditore, javore, mujore.  

 
Rekomandimi A4  
 
 

Kryetari duhet të sigurojë se do të 
kryhen analiza të mirëfillta nga 
menaxhimi i mbeturinave në mënyrë 
që të arrihen objektivat e komunës në 
krijimin e sistemit të qëndrueshëm 
financiar. Po ashtu, të merret në 
konsideratë që paraprakisht të 
rifreskohet data baza e ngarkesave si 
dhe të bëhen ndryshimet dhe 
aprovimet në rregullore nga organi 
legjislativ për lirimin apo përcaktimin e 
tarifa për amvisëritë e caktuara.  
 

  
Veprimet e menaxhmentit: 

 
 
Sipas Shefit të sektorit të 
mbeturinave, Rregullorja për 
menaxhim e mbeturinave është 
në proces të plotësim 
ndryshimit( është draftuar), 
mirëpo ende nuk është 
procesuar për   aprovim në 
Kuvend; 
 

Deri në kohen e monitorimit të 
rekomandimeve menaxhmenti i 
drejtorisë nuk ka  formuar task 
forc për evidentimin dhe 
verifikimin e amvisërive në 
terren, në cdo vendbanim të 
komunes që do të ndikoj në 
plotësimin, rifreskimin e të 
dhënave në databazë dhe 
krijimin e një bazë të të dhënave 
të qëndrueshme të amvisërive 
në Komunen e Prizrenit, ashtu 
siç është përcaktuar në planin e 
vëprimit. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I pa zbatuar 
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Komuna në programin e menaxhimit të 

mbeturinave e përdor data bazën e tatimit në 

pronë të vitit 2014 duke mos e bërë rifreskimin e 

të dhënave bazuar në rritjen e amvisërive. Duke 

e krahasuar numrin e amvisërive të data bazës të 

tatimit në prone të vitit 2018 me atë të vitit 2014 

kemi një diference apo rritje të numrit të 

amvisërive prej rreth 2500, çka nënkupton se 

komuna do të mbledhë me pakë të hyra në 

shume prej 135,000€. Po ashtu rreth 3500 

amvisëri të cilët janë me punë jashtë shtetit, 

komuna i ka faturuar dhe arkëtuar tarifën për 

mbeturina në shume prej 12€/për vit pa ndonjë 

bazë ligjore (vendim të Kuvendit Komunal). Kjo 

nënkupton se komuna mbledhë me pakë të hyra 

në shume prej 147,000€ pasi ngarkesa e tarifës 

vjetore duhet të ishte 54€ Shkaku për këtë janë 

ankesat e familjeve jashtë vendit për të mos 

paguar njëjtë me të tjerët. 

 
9  

Çështja A5 - Fituesi i ofertës për shfrytëzimin 
e lokaleve afariste me çmim më të ulët  
 

Komuna në përzgjedhjen e fituesve për dhënën 
në shfrytëzime të lokaleve në pronësi komunale, 
ka përdorur kriterin “Ekonomikisht me i 
favorshëm”, duke përdorur nën kritere, jo të 
matshme dhe jo relevante për këtë proces dhe 
kjo ka pamundësuar përzgjedhjen e ofertuesit 

 
Rekomandimi A5  
 
 

Kryetari duhet të sigurojë se personat 
përgjegjës respektojnë Rregulloren për 
dhënien në shfrytëzim të hapësirave 
publike përmes ankandit publik dhe 
kriteret e vendosura të bazohen në 
rregulla duke ofruar mundësin e 

 
Veprimet e menaxhmentit: 

 
 
Sipas Menaxhmentit procedurat 
e dhënies së pronës në 
shfryëtzim për rastet e cekuara 
është mbështetur në në nenin 
1.11. të ligjit nr 04-L/144; 
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me çmimin me të favorshëm apo të përfitimit të 
çmimin më të lart nga komuna për pronën e 
ofruar në shfrytëzim. Po ashtu edhe komisioni i 
ankesave i formuar pranë komunës i cili gjatë 
analizimit të ofertave dhe ankesave, ka 
konstatuar se ankesat e dy ofertuesve që kanë 
ofruar çmimin më të lartë për m2 kanë qenë të 
arsyeshme. Me këtë rast vlerësojmë se komuna 
pranon 5,748€ me pak të hyra vjetore, për shkak 
të kritereve joadekuate të përdorura, në 
kundërshtim edhe me legjislacionin në fuqi 
gjatë procesit të ankandit publik. Kjo edhe për 
shkak të kompetencës jo profesionale me rastin 
e përcaktimit të kritereve. 

përfitimeve maksimale nga procesi i 
ankandit.  
 

Deri në kohen e procesit të 
monitorimit nuk ka pasuar 
raste të ngjajshme për të 
konastatuar nivelin e 
zbatueshmëris së këtij 
rekomandimi 

 
Në proces 
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Çështja A6- Mangësi në procesin e rekrutimit 
të stafit  
Në dy raste, dhe atë; Për punësimin e një 
mësimdhënësi sipas konkursit nr. 2719/2018 të 
datës 02.10.2018 në shkollën fillore "Atmaxha" 
dhe shkollën “A. Frashri” konkursi nr. 
2613/2018 për pranimin e një profesorit të 
gjuhës gjermane, kemi identifikuar se nuk ka 
thirrje publike në gazetë.  
Për punësimin e një stomatologu në shkollën 
SHML "Luciano Motroni" konkursi me nr. 
2115/2018 i datës 08.08.2018, mungon dëshmia 
mbi përvojën e punës. Ndërsa në rastin tjetër 
për punësimin e një mësimdhënësi sipas 
konkursit nr.2719/2018 të datës 02.10.2018 në 
shkollën fillore "Atmaxha" në dosje mungon 
dëshmia e kërkuar për trajnime profesionale. Po 
ashtu kemi identifikuar se rekomandimi për 
pranimin e mësimdhënësit në punë nga 

 
Rekomandimi A6  
 

Kryetari duhet të sigurojë se janë 
ndërmarrë veprime të menjëhershme 
për ta shqyrtuar këtë proces të 
punësimit, si dhe të sigurojë kontrolle 
efektive në mënyrë që proceset e 
rekrutimit të bëhen në përputhje të 
plotë me kërkesat e ligjit të punës.  
 

 
Veprimet e menaxhmentit: 

Shpallja e konkurseve per 
periudhen monitoruese është 
bërë edhe përmes gazetes 
zyrtare të kontraktuar nga 
Autoriteti Kontraktues; 
Procedurat e rekrutimit do të 
rishikohen edhe një her në 
fazen e ardhëshme, sepse 
procesi i rekrutimit të 
mesimdhënsve është anular për 
vitin 2019( periudhen deri kur 
është bërë rishikimi). 

 
 
 
 
 

 
 

Pjesërisht i 
zbatuar 
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komisioni vlerësues është bërë me datë 
17.08.2018 derisa konkursi mbante datën 
02.10.2018, pra rekomandimi për pranim është 
bërë para konkursit.  
Po ashtu me rastin e pranimit një 
mësimdhënëse në Shkollën Fillore “Ibrahim 
Fehmiu”, konkursi i datës 08/8/2018, kemi 
identifikuar se testi me shkrim i kandidatit të 
përzgjedhur nuk ishte nënshkruar nga 
komisioni vlerësues. Në këtë rast kemi 
identifikuar se edhe rekomandimi për pranimin 
në punë nga komisioni vlerësues (me datë 
17.08.2018) ishte bërë para përfundimit të testit 
me shkrime (i mbajtur me datën 04/9/2018) 
dhe intervistës ( organizuar me datën 
27/9/2018). 

 
 
 

 
 

11  
Çështja A7- Mangësi në procedura rekrutimi 
për shërbimin civil  
Kriteret, kushtet dokumentacioni i kërkuar në 
konkurset publik nr. 01-111-58872 datë 
24.04.2018 në Drejtorin e Inspektoratit për 
pozitën inspektor ndërtimi kërkohej përvojë 
pune profesionale 3 (tri) vite.  
Kandidati i përzgjedhur në konkursin e 
shpallur nuk e plotësonte kushtin për përvojën 
e punës sipas kërkesave të konkursit i cili ka 
sjelle një reference për përvojën e punës 
profesionale si arkitekte nga një kompani 
projektimi dhe ndërtimi, ku në kompani 
kandidati kishte vetëm dy vite përvojë pune 
profesionale. Po në dokumentin e trustit të 
kursimeve pensionale për të njëjtin kandidatit 
vërteton se kishte punuar në një kompani që 

 
Rekomandimi A7 
 

 Kryetari të siguroj që emërimet e 
kandidatëve bëhen vetëm pasi të jenë 
zbatuar të gjitha procedurat e 
rekrutimit dhe emërimit në përputhje 
me ligjet dhe rregulloret në fuqi.  
 

 
Veprimet e menaxhmentit: 
 

Përcaktimi i kritereve, në 
procedurat e shpallura pas 
rekomandimit  është bërë duke 
respektuar kërkesat ligjore, 
sipas ligjit për shërbyes civil 
dhe rregulloreve përkatëse, në 
konkurset e shpallura është 
caktuar si kriter dëshmia e 
punës e vertetuar nga trusti 
pensional. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

I zbatuar 
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aktivitet ka tregtinë me pakicë të mallrave, pra 
referenca për përvojën profesionale si arkitekte 
nuk ishte relevante. Shkaku i kësaj ishte jo 
profesionalizmi, vlerësimi jo objektiv i 
personave përgjegjës, për përzgjedhjen e 
kandidateve meritor për këtë pozitë. 

12 
Çështja A8 - Mungesë e dosjeve të personelit 

dhe pagesa pa bazë ligjore 

Për 29 zyrtarë të cilët janë të angazhuar në 
Drejtorinë për Emergjencë dhe Siguri, komuna 
nuk ishte në gjendje të na ofrojnë dosjet e 
kompletuara dhe kontratat e këtyre zyrtarëve, në 
bazë të cilave kryhet kompensimi i pagave. Sipas 
menaxherit të personelit nuk ka dokumentacion 
relevant për këta zyrtar dhe kjo dukuri është 
shfaqur si pasojë e një memorandumi të 
nënshkruar vite me parë, pasi që zyrtarët janë 
pjesë e Ministrisë së Punëve të Brendshme, 
ndërsa kompensimi i pagave dhe kompensimet 
e tjera kryhen nga komuna. Kjo pasqyron një 
mungesë të specifikave të qarta për Burimet 
Njerëzore të Komunës. 
Qeveria e Kosovës në bazë të vendimit me Nr. 
11/26 i datës 19/05 2010 precizon, të gjithë të 
kategorizuarit si nën punës civil sipas Ligjit për 
Shërbimin Civil do të përfitojnë mjete financiare 
në baza mujore në vlerë prej 30€ bruto. Për më 
tepër sipas të dhënave të kërkuar nga sektori i 
MPB kemi identifikuar se të këto zyrtar nuk janë 
të kategorizuar si nëpunës civil, ndërsa 
kompensohen me shtesën prej 31.2€ për muaj, që 

 
Rekomandimi A8 
 

 Kryetari të siguroj rishikimin e 
mundësisë që këta zyrtarë të 
transferohen në institucionet ku ata 
punojnë, ose të kompletohen dosjet e 
tyre në komunë për të krijuar bazë 
ligjore për ekzekutimin e pagave të 
tyre. Pagesat e shtesave bëhen vetëm 
për zyrtarët që parashihen me 
vendimin e Qeveris dhe shumat e 
përfituara në kundërshtim me këtë 
vendimi ti kthehen buxhetit të 
komunës.  
 

 
Veprimet e menaxhmentit: 

 
Ky rekomandim nuk mundë të 
jetë i zbatueshëmë nga ana e 
Komunës, pasi që Agjencioni 
për Menaxhiminin e 
Emergjencave-MPB përmes 
shkresës zyrtare ka njoftur 
Komunën e Prizrenit se është 
përgjegjësi e tyre; 
 
Në të gjeturen për zjarfikësit të 
cilët përfitojn mjete financiare 
në baza mujore në vlerë prej 30€ 
bruto, ky rekomandim është i 
pa zbatueshëm nga Komuna, 
sepse pagesa e pagave bëhet 
nga sistemi unik i pagave e cila 
menaxhohet nga MF dhe 
Minstria e Administrates 
Publike 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I adresuar nga 

Komuna, mirëpo i  
pa zbatuar  nga 

Ministria e linjes 
përkatëse  
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në total gjatë vitit 2018 këta punëtorë janë 
kompensuar në vlerë prej 10,826€. 

 
 
 
13 

 
Çështja B4- Dosjet e pa azhurnuara të 

personelit 

Në 11 raste në drejtorinë e arsimit, dëshmitë për 
vitet e përvojës së punës nuk ishin të pasqyruara 
në një vendim të vërtetuar nga zyrtarët e 
autorizuar të personelit, si bazë për kompensim. 
Po ashtu në drejtorin e arsimit në dosje 
mungonin kërkesat e pushimeve si dhe 
vlerësimet e përformancës. Shkaku i kësaj ishte 
mos koordinimi në mes të shkollave dhe 
drejtorisë së arsimit si dhe neglizhenca e 
menaxhmentit dhe stafit përgjegjës. 

 
Rekomandimi B4 
 

 Kryetari të sigurohet se drejtoret e 
institucioneve arsimore dhe menaxheri 
i personelit duhet të kompletojnë 
dëshmitë për përvojën e punës për të 
krijuar bazë ligjore për ekzekutimin e 
shtesës në bazë të përvojës. Po ashtu 
drejtoret e shkollave të monitorojë 
vlerësimet e përformancës dhe 
dëshmitë e njëjta të vendosen në dosje 
të personelit.  
 

 
Veprimet e menaxhmentit: 

 
Sipas zyrtares përgjegjëse në 
DKA, procesi i dosjeve në  pjesë 
të madhe të shkollave është i 
kompletuar, ky proces do të 
vazhdoj edhe në ditet në vijim. 
 
 

 
 
 
 
 

 
Pjesërisht i 

zbatuar 

14  
Çështja A9 -Zyrtaret pa kontratë valide të 
punës  

Gjatë auditimit të dosjeve të personelit kemi 
identifikuar se udhëheqësi i financave në QKMF 
- Departamenti administratës nga data 
31.12.2013 kompensohet pa kontratë punë. 
Drejtori i QKMF-se për çdo vit nga 2014 deri në 
vitin 2018 kishte bërë Akt emërime me një afat 
një vjeçar me vendim mbi emërimin në vendin e 
punës. Shkaku i kësaj dukurie ishte mos 
përgjegjësia profesionale e zyrtarit të personelit 
dhe menaxhmentit përgjegjës pranë QKMF-së 

 
Rekomandimi A9  

 
Kryetari i komunës duhet të siguroj se 
para skadimit të kontratave të 
punëtorëve të fillohet me procedurat e 
rekrutimit apo nëse paraqitet nevoja 
për vazhdimin e kontratave, 
procedurat e vazhdimit të jenë në 
përputhje me rregullat dhe udhëzimet 
në fuqi.  
 

 
Veprimet e menaxhmentit: 

 
Është nënshkruar Kontrata e 
Punës në kohë të pacaktuar 
nr.16/17 e datës 27.03.2019 me 
të punësuarin udhëheqësi i 
financave në QKMF  
 

 

 
I zbatuar 

 

15 
Çështja A10- Kompensimin jo i rregullt i 

pushimit të lehonisë  

 
Rekomandimi A10 
  
 

Veprimet e menaxhmentit: 
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Në tri raste, komuna ka kompensuar me pagën e 

plot, duke mos aplikuar ndalesat për pushimin e 

lehonisë. Shkak i këtyre pagesave ishte mos 

koordinimi në mes të shkollave dhe Drejtorisë së 

arsimit. Nga rastet e testuar buxheti i komunës 

ishte dëmtuar për 994€, edhe pse efekti financiar i 

mospërputhjeve të evidentuara nuk konsiderohet 

se është i lartë, vet fakti i ekzistimit të mangësive të 

tilla është tregues i mungesës së efektivitetit të 

kontrolleve të brendshme. 

Kryetari të sigurojë që personeli 
kompetent përcjell me kohë ndryshimet 

në listën e pagave dhe ndalesat e 
pushimit të lehonisë behën sipas 
rregullave dhe aplikohen në periudhën e 
duhur kohore.  
 

Zyratarja përgjegjëse ka krijuar 
një databaz të përcjelljes së 

kërkesave dhe vendimeve për 
pushimet e leonisë, megjithatë 
sfidë është që vendimet për 
pushime të leonisë dorzohen me 
vones tek zyrtarja përgjegjëse. 

Pjesërisht i 
zbatuar 

 

16 Çështja B5 – Parregullsi në angazhimin e 
stafit për shërbime të veçanta 

Komuna në vitin 2018 kishte pranuar (65) 
punonjës me MSHV, ku tri punonjës në 
pozitat bashkëpunëtor profesional për 
regjistrimin e tatimit në pronë ishin paguar 
në kohëzgjatje mbi gjashtë muaj. Një dukuri 
e tillë sipas menaxherit të personalit ka 
ndodhur për shkak të nevojës së mëtejme 
për angazhimin e stafit për realizimin e 
objektivave shtesë të komunës. 

Rekomandimi B5 

 Kryetari duhet të sigurojë se marrëveshjet 
për shërbime të veçanta të planifikohen 
drejt dhe angazhimet për këto shërbime të 
mos zgjasin më shumë se gashtë muaj. Po 
ashtu kryetari duhet të sigurojë se 
punonjësit me kontrata për shërbime të 
veçanta do të angazhohen vetëm në rastet 
kur ka kërkesa specifike.  
 

Veprimet e menaxhmentit: 
 
Punëtorët me shërbime të 
veçanta angazhohen duke u 
bazuar në kërkesat nga njësit 
kërkuese(Drejtorët e 
Drejtorive, udhëheqësit e 
zyrave).Pas hyrjes në fuqi të 
ligjit për zyrtaret publik, ky 
proces rregullohet përmes 
procedurave prokuruese 
 
 

 
 
 

Në proces 

17 Çështja A11- Parregullsi e shpenzimeve për 
udhëtime zyrtare. 

 

Në një rast komuna kishte paguar shumën prej 
3,000€ për udhëtime zyrtare jashtë vendit sipas 
vendimit të kryetarit për tre persona të cilët ishin 
pjesë e një projekti dhe nuk ishin zyrtar komunal 
por të njëjtit ishin pjesë e shoqatave jo qeveritare. 

Rekomandimi A11 
 
 

 Kryetari duhet të fillojë një shqyrtim 
gjithëpërfshirës si dhe financimi i 
udhëtimeve të personave jashtë 
komunës të bëhet vetëm në rastet kur 
pjesëmarrja e personave të tillë sjell 

Veprimet e menaxhmentit: 

 
 
Nga mostrat e testuara janë  
respektuar procedurat e  dalura 
nga legjislacioni në fuqi mbi 
udhëtimet zyrtare 

 
 

I zbatuar 
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përfitime direkët për komunën dhe në 
harmoni me legjislacionin në fuqi.  
 

18  
Çështja C2-Dobësi sistematike në menaxhimin 
e pagesave dhe pranimin e punëve për 
investime 

Tek projekti “Ndërtimi i objektit të ri shkollor 
“Ekrem Rexha” në Gërnqare të Prizrenit”, 
komuna ka paguar faturën për Situacionin e 
trembëdhjetë (13) në vlerë 30,000€, bazuar në 
raportin e pranimit të punimeve i datës 
15.11.2018 i vërtetuar nga menaxheri i kontratës. 
Brenda këtij situacioni ishte i përfshirë edhe 
pozicioni me Nr.2 tek Punët e ndryshme – 
Furnizimi dhe montimi i pllakave nga graniti 
artificial në holle- dhe korridore, me ngjyrë dhe 
dizajn sipas kërkesës së projektuesit në sipërfaqe 
prej 291m². Gjatë ekzaminimit fizik nga ana e 
ekipit të auditimit me prezencën edhe të organit 
mbikëqyrës konstatuam se punimet për këtë 
pozicion nuk ishin realizuar fare. Vlera totale e 
këtij pozicioni të paguar ishte 4,080€ apo 14% e 
vlerës së situacionit.  
 
Te kontrata “Ndërtimi i rrugëve dhe kanalizimit 
në fshatin Kobaj” komuna ka paguar faturën për 
situacionin e parë (I) në vlerë prej 35,100€, bazuar 
në raportin e pranimit të punimeve të datës 
12/12/2018 i vërtetuar nga Organi Mbikëqyrës, 
ku brenda këtij situacioni ishte i përfshirë edhe 
pozicioni me Nr-4.1-Furnizimi, Transportimi 
dhe Montimi i kupëzave të betoni të klasit-(C-
30/37/d8cm) në sipërfaqe prej 3,963m². Gjatë 

 
Rekomandimi C2  
 
 

Kryetari duhet të forcoj masat e 
kontrollit që dështimet e tilla të mos 
përsëriten. Duhet sigurohet se për 
mbikëqyrjen e projekteve janë 
vendosur zyrtar kompetent të cilët 
monitorojnë implementimin e 
kontratës dhe pranojnë vetëm punët e 
realizuar, nënshkruajnë situacionet 
sipas gjendjes faktike, në të kundërtën 
duhet të aplikohen masat për lëshimet 
e pa përgjegjshme apo neglizhente  
 

 
Veprimet e menaxhmentit: 

 
 
Në projektin ,, Ekrem Rexha,, 
Gernqare: 
Ky posicion tash me veq është 
realizuar në tërësi, të cilin 
mund ta konstatojme edhe në 
objekt; 
 

Mbikqyrja punimeve bëhet  nga 
ana e OM të kontraktuara, 
Menxaxheri i Projektit  
konforme përgjegjësive të 
caktuar në ligjin e prokurimit 
publik dhe  ato të përcaktuar në 
kontratëm edhe nga rishikimi i 
këtij procesi është konstatuar se 
ende nuk është arritur niveli i 
duhur në mbikëqyrjen e 
projekteve. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Pjesërishtë i 
zbatuar 
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ekzaminimit nga ekipi i auditimit me prezencën 
edhe të organit mbikëqyrës konstatuam se 
punimet për këtë pozicion ishin realizuar në 
sipërfaqe rreth 2,500m². Po ashtu brenda këtij 
situacioni ishte i përfshirë edhe pozicioni me Nr-
4.2-“Furnizimi, transportimi dhe montimi i 
skajoreve nga betoni të klasit (C 30/37, 18x25cm) 
në gjatësi prej 930m’, ku konstatuam se punimet 
për këtë pozicion ishin realizuar rreth 
500m’.Vlera e paguar për këto dy pozicione e 
punëve të pa përfunduara është prej 11,298€. 
Shkaku i këtyre situatave është neglizhenca dhe 
pa përgjegjësia nga ana e mbikëqyrësve të 
projekteve, gjithashtu edhe tendenca për t’i 
shfrytëzuar mjetet në mënyrë që të njëjtat të mos 
barten si suficit për vitin në vijim. 
Sipas Kontratës “Ndërtimi i kanalizimit dhe 
rrugëve në Hoqë të qytetit të Prizrenit, 
përkatësisht Raportit për pagesë më Nr.12 të 
datës 06.02.2018 “Mbikëqyrësi i projekteve të 
DHSP-Prizren O.E. e ka sjellë Raportin e punëve 
të kryera sipas situacionit të kësaj fature më nr. 
R.P.3/054/2017 dhe duke u bazuar në raportin e 
organit mbikëqyrës, Autoriteti kontraktues lejon 
që të bëhet pagesa e III-të në shumën prej 
50,000€.” Derisa në analizën e raportit të 
pranimit të punëve rezulton që obligimi për 
pagesë të jetë: 49,660€. Shkaku i këtij mos-
barazimi ishte një lëshim teknik në situacion nga 
ana e Organit Mbikëqyrës gjë i cili nuk u 
evidentua paraprakisht nga personat përgjegjës. 
Edhe pse efekti financiar i mospërputhjeve të 
evidentuara nuk konsiderohet se është i lartë, vet 
fakti i ekzistimit të mangësive të tilla është 
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tregues i mungesës së efektivitetit të kontrolleve 
të brendshme. 
 

19 Çështja C3- Inicimi i procedurave të 
prokurimit pa zotim të mjaftueshëm dhe 
zotimi i mjeteve pas pranimit të faturave/ 

pranimit të mallit, si dhe mungesa e projektit 
ekzekutiv. 

Gjatë auditimit të procedurave të prokurimit 
kemi identifikuar në dy (2) raste kontrata ishte 
nënshkruar pa zotim të mjaftueshëm të fondeve. 
Vlera totale e kontratave së nënshkruara ishte 
480,602€, derisa zotimi i mjeteve për to ishte 
vetëm 130,000€ ose afro 27%. Gjithashtu, nga 
auditimi i pagesave për qëllime të 
pajtueshmërisë, në 12 raste komuna kishte 
pranuar faturën së bashku me dokumentacionin 
mbështetës para datës së kërkesës për zotim të 
mjeteve. Shkaku i një dukurie të tillë është 
planifikimi jo adekuat i buxhetit dhe inicimi i 
procedurave duke shpërfillur zbatimin e 
rregullave në fuqi si dhe; 
 
Kemi identifikuar se komuna te kontrata 
“Ndërtimi i terreneve sportive në Prizren”, në 
vlerë prej 87,279€, nuk kishte realizuar hartimin e 
projektit ekzekutiv ashtu sikur edhe kërkohet me 

udhëzuesin e lart cekur. Shkaqet e mos hartimit të 
projektit ishin neglizhenca dilemat e personave 
përgjegjës mbi hartimin ose jo të projektit 
ekzekutiv për Kontratën Kornizë për punë. 

 
Rekomandimi C3 
 

 Kryetari të siguroj që kontrollet janë 
funksionale dhe zyra e prokurimit nuk 
duhet të nënshkruaj asnjë kontratë 
publike pa zotim të mjeteve apo 
ndërmerr obligim në një shumë që i 
tejkalon fondet e ndara. Gjithashtu, 
duhet të sigurojë që hartimi i 
projekteve ekzekutive të realizohet 
konform kërkesave ligjore para inicimit 
të procedurave të prokurimit për punë, 
në të kundërtën nuk mund të fillon 
tenderimi i ekzekutimit të projekteve  
 

 
Veprimet e menaxhmentit: 
 

Projektet shpallen duke u 
bazuar në dekleraten e 
disponushemërisë së mjeteve( 
ku ka raste që mjetet të jenë të 
planifikuara brenda tri viteve), 
zotimi për investimet kapitale 
të financuara nga grandi 
qeveritar janë  zotuar sipas 
planit të shpenzimeve, 
për projektet që realizohen nga 
të hyrat vetanake, zotimi është 
bërë sipas alokimit për këto 
projekte( ku zotimi për këto 
projekte nuk ka mundëur të jetë 
sipas vleres së nënshkruar të 
kontrates);   
 
Nuk janë  inicuar procedurë e 
prokurimit pa  projekt 
ekzekutiv për vitin 2019  

 
 
 
 
 
 
 
 
Pjesërishtë i 
zbatuar  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
kjo pjesë e 
rekomandimit 
është zbatuar 
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20 
 

Çështja A12- Mungesa e dëshmive gjatë 
vlerësimit të kritereve për dhënien e shtëpive 

për familjet skamnore. 

Nga auditimi i pagesave për qëllime të 
pajtueshmërisë, në një rast komisioni gjatë 
procedurave të vlerësimit të kritereve 
përkatësisht poentimit të aplikacioneve nuk 
kishte kërkuar/pranuar dëshmi mbi 
përmbushjen e kritereve përkatëse për të cilat 
ishin poentuar aplikacionet dhe ishte bërë 
përzgjedhja e përfituesve nga programi në fjalë. 
Shkaku i një dukurie të tillë sipas zyrtarëve 
përgjegjës ishte mungesa e informacionit mbi 
dokumentimin e kritereve përkatëse për të cilat 
është bërë poentimi dhe përzgjedhja e fituesve. 
 

Rekomandimi A12  
 
 

Kryetari i Komunës të siguroj kontrolle 
të shtuara që gjatë vlerësimit të 
aplikacioneve për programet e veçanta 
të banimit, procesi i poentimit të 
kritereve të vendosura duhet të 
mbështetet me dëshmi përkatëse.  
 

Veprimet e menaxhmentit: 

 
Janë përgatitur procedurat e 
brendëshme pas rekomandimit  
tuaj dhe e gjithë procedura në 
vitin 2019 është aplikuar me 
procedura të reja ashtu siç është 
kërkuar edhe në rekomandimin 
e dhënë.  
( lista e kushteve për aplikim 
dhe formulari i aplikimit) 

 
 
 
I zbatuar 

 

21 Çështja A13-Mos-vazhdimi i sigurisë së 
ekzekutimit krahas periudhës së zbatimit të 

kontratës. 

Gjetja  Te kontrata “Ndërtimi i objektit të ri 
shkollor (9 klasa) “Ekrem Rexha” në Gërnqare 
të Prizrenit” përkatësisht pika 1.18 e kushteve të 
veçanta ndër të tjerash specifikon se siguria e 
ekzekutimit të kontratës është 10% e vlerës së 
kontratës. Zyra e prokurimit nuk kishte kërkuar 
vazhdimin e sigurimit të ekzekutimit të 
kontratës krahas periudhës sa kontrata është 
aktive. Data e nënshkrimit të kontratës ka qenë 
me datën 11/03/2015 me kohë zgjatje prej 120 
ditë pune, aq ka qenë edhe afati i sigurimit. 
Ndërsa nga kjo periudhë nuk posedon asnjë 
dëshmi mbi vazhdimin e sigurimit të 
ekzekutimit edhe pse punimet ende nuk janë 
përfunduar. Komuna ka vazhduar sigurimin e 

 
Rekomandimi A13  
 

Kryetari të zhvillojë politika dhe 
procedura për t’u siguruar që realizimi 
i projekteve përmbushët brenda 
kornizës kohore të përcaktuar në 
kontratën përkatëse dhe të garantohen 
me sigurim të ekzekutimit gjatë tërë 
periudhës të përfundimit të punimeve 
në bazë të marrëveshjes kontraktua lë, 
duke eliminuar edhe mundësin e 
kontraktimit pa fonde të mjaftueshme 
si dhe pengesat tjera gjatë ekzekutimit 
të punimeve.  
 

 
Veprimet e menaxhmentit: 

 
Sigurimi i kontrates po zbatohet  
deri në 10% të vlerës së 
kontrates, ndërsa afati i 
vleshmërisë në DT shpallet dy( 
2) muaj kalendarik me i gjatë se 
plani dinamik., megjithatë ende 
ka raste kur ka tejkalim të afatit 
të sigurimit të ekzekutimit, për 
të cilat nuk është vazhduar 
vleshmëria e tyre. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Pjesërisht i 
zbatuar  
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ekzekutimit të kontratës pas identifikimit të 
auditorit, me datën 01/04/2019 me një 
vlefshmëri kohore të siguri deri me 30/06/2019. 

22 Çështja A14 - Vonesat në ekzekutimin e 
kontratave  

Te kontrata “Ndërtimi i kanalizimit dhe rrugëve 
në Hoqë të qytetit të Prizrenit” në vlerë prej 
106,965€ nënshkruar në vitin 2017, ndër të 

tjerash pika 1.18 e kushteve të veçanta plani 
dinamik i përfundimit të punimeve specifikohet 
së ditët për realizimi të punimeve duhet të jetë 
prej 200 ditë pune, ndërsa të ekzekutuara deri 
në pranimin teknik të punimeve ishin 289 ditë 
pune. Sipas mbikëqyrësit të kontratës, shkak i 

vonesave ishte mungesa e mjeteve në 
dispozicion për të përfunduar kontratën. 

Gjithashtu, si shkaktarë janë evidentuar edhe 
disa raste të kontesteve pronësore në teren 

përgjatë realizimit të projektit 

Rekomandimi A14  
 

Kryetari të siguroje kontrolle më të 
fuqishme në mbikëqyrjen e realizimit të 
projekteve në mënyrë që ato të 
përfundohen sipas planit dinamik dhe 
pengesat si mungesa e mjeteve dhe 
problemet pronësorë janë eliminuar 
para hyrjes në kontratë. Aty ku vonesat 
janë rezultat i kontraktuesit të zbatohen 
masat ndëshkuese sipas kushteve të 
përcaktuara në kontratë, në mënyrë që 
të rritet përgjegjësia tek operatorët 
ekonomik.  
 

Veprimet e menaxhmentit: 

 

Është shtuar mbikqyrja në 
respektimin e planit dinamik 
,  
mirëpo ende menaxhmenti 
nuk ka ndonjë veprimë 
konkret në ato rastet kur nuk 
është rrespëktuar kontrat nga 
OE. 

 
 
 
 
Pjesërisht i 
zbatuar 

23  
Çështja B6 - Pagesat e gjobave si pasojë e 
vonesave në kryerjen e obligimeve  
Nga 100 pagesat në vlerë prej 2,508,733€ të 
kryera direkt nga thesari në bazë të vendimeve 
gjyqësore dhe përmbaruesit privat, vetëm për 
shpenzimet administrative dhe shpenzime tjera 
përmbarimore janë paguar 43,466€. Një ndër 
arsyet e një dukurie të tillë ishte lidhja e 

 
Rekomandimi B6 
  

Kryetari i Komunës duhet të rrisë 
kontrollet në menaxhimin e projekteve. 
Fillimisht duhet të sigurohen fondet e 
nevojshme si dhe të gjitha parakushtet 
tjera për fillimin e projekteve, e më pas 
të zhvillohen procedurat tjera për 

 
 Veprimet e menaxhmentit: 
 

Menaxhmenti nuk ka arritur te 
krijoj një mekanizëm konkret në 
parandalimin e këtyre 
pagesave. 

 
 
 
 
 
I pa zbatuar 
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kontratave më operatoret ende pa u siguruar 
fondet e nevojshme. Por një shkak tjetër ishte 
edhe neglizhencës nga ana e zyrtareve 
përgjegjës komunal, pasi që në disa raste 
ekzistonin mundësit buxhetore/mjetet për 
pagesën e faturave brenda afatit ligjor. Për me 
tepër suficiti apo mjetet e lira nga investime 
kapitale ishin prej 2,792,308€, mjete të cilat 
komuna ka mund ti shfrytëzoj për pagesën e 
obligimeve 

kontraktimin me OE. Me tutje, të 
sigurojë kontrolle në monitorimin e 
pagesave të faturave në afatin ligjor 
deri në procesin e ekzekutimit të 
pagesave.  
 

24 Çështja A15- Mos komunikimi dhe informimi 
me rastin e pagesave nga Thesari 

Kemi identifikuar se 11 pagesa në shume prej 
181,164€ ishin ekzekutuar nga thesari pa 
komunikuar dhe pa e informuar komunën. Për 
me tepër në një rast pagesa e datës 10/7/2018 në 
vlerë prej 19,306€ ishte bërë përmbaruesit privat 
direkt nga thesari në mbështetje të nenit 39.2, 
kurse sipas dokumentacionit/ dëshmive për 
pagesë, mjetet janë shpenzuar edhe pse obligimi 
ndaj këtij furnitorit nuk i takonte Komunës së 
Prizrenit. Komuna nuk kishte vërejt gabimin dhe 
kjo pagesë figuronte në regjistrin e shpenzimeve, 
deri sa pagesa e tillë është korrigjuar pas 
informimit nga ana e ekipit të auditimit. Me këtë 
rast edhe zyrtarët e thesarit pastaj kanë 
konfirmuar se gabimisht është ekzekutuar kjo 
pagës. Shkaku i dukurive të tilla është pa 
përgjegjësia e thesarit, në mungesë të 
komunikimit të rregullt me organizatën 
buxhetore me rastin e ekzekutimit të pagesave. 

Rekomandimi A15 
 

 Kryetari të siguroj që marrëveshjet e 
nënshkruara me donatorë dhe operator 
të implementohen në tërësi dhe të mos 
këtë vonesa në kryerjen e obligimeve 
kontraktuale. Të vendosen kontrolle që 
parandalojnë gabimet e tilla dhe të 
sigurohet se për çdo gabim/lëshim nga 
organizatat varëse komuna e 
identifikon dhe reagon me kohë. 
Gjithashtu, të ndërmerren masa për 
vendosjen e komunikim me thesarin 
dhe informimin me kohë për pagesat 
që ekzekutohen nga thesari.  
 

Veprimet e menaxhmentit: 

 
Në rastin prej 19,306.00€, pasë 
konstatimit të gjeturës nga ana 
e auditorëve, janë marrë 
veprime konkret nga Zyra e 
thesarit në MF dhe mjetet janë 
kthyer në xhirollogarin e 
Komunës; 
Është  vendosur komunikimi i 
rregulltë me thesarin në ato 
raste ku komuna është 
përgjegjëse për pagesat direkte, 
implementimi i këtij   
rekomandimi më shumë  varet 
nga zyra qendrore e thesarit në 

MF 
 

 
 
 
 
Është zbatuar kjo 
pjesë e 
rekomandimit 

 
 
 
 
 
 
 
Pjesërisht i 
zbatuar 
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25 Çështja B7 – Mangësi në inventarizimin dhe 
evidentimin e pasurisë dhe Mungesë e 

procedurës së brendshme. 

Neni 4.1 i Rregullores 02/2013 për Menaxhimin 
e pasurisë financiare thekson se ‘’Zyrtari Kryesor 
Administrativ është përgjegjës për aprovimin e 
rregullave dhe procedurave të brendshme për 
evidencën, ruajtjen dhe tjetërsimin e pasurisë jo 
financiare’’.  
Raporti i komisionit për inventarizimin e 
pasurisë ishte i mangët, dhe nuk ishte 
përfunduar me kohë, para përgatitjes së 
pasqyrave financiare vjetore. Komisioni për 
inventarizim kishte përfunduar dhe dorëzuar 
raportin me datën 26.02.2019 që nuk ishte sipas 
kërkesave të rregullores për menaxhimin e 
pasurisë dhe; 
Përkundër që komisioni i inventarizimit kishte 
identifikuar pasuri të dëmtuar si dhe pasuri me 
vlerë zero, komuna nuk ka ofruar dëshmi se 
është formuar një komision për të vlerësuar nëse 
ato duhet të largohen nga përdorimi ose të 
tjetërsohen, ashtu siç kërkohet me Rregulloren 
MF- nr. 02/2013 si dhe; 
Regjistri i E-pasurisë nuk është i saktë për arsye 
se blerjet nga sektori i QKMF-së, Mirëqenies 
Sociale dhe Drejtoria e Arsimit nuk regjistrohen 
në këtë softuer, siç është paraparë në nenin 6, të 
rregullores 02/2013 për menaxhimin e pasurive 
financiare si dhe 

Rekomandimi B7  
 

Kryetari duhet të sigurojë se procesi 
gjithë përfshirës i regjistrimit të 
pasurive duhet të përfundoj me kohë 
dhe vazhdoj me vlerësimin e pasurisë 
brenda një afati optimal dhe pas 
përfundimit të procesit të përgatit një 
raport përfundimtar mbi gjendjen e 
pasurive, të cilin duhet ta harmonizoj 
me regjistrat kontabël të komunës. 
Diferencat e shfaqura duhet të 
sqarohen dhe regjistrat duhet të 
azhurnohen sipas të dhënave të 
regjistrimeve të fundit. Kërkesat në 
lidhje me regjistrimin dhe mirëmbajtjen 
e pasurive duhet të aplikohen në tërësi, 
përmes sistemit E- pasuria të 
evidentohen të gjitha hyrjet/daljet e 
pasurive të luajtshme (me vlera nën 
1,000€) për të gjitha dikasteret 
komunale. Gjithashtu, duhet të siguroj 
hartimin e rregullave dhe procedurave 
të brendshme për evidencën, ruajtjen 
dhe tjetërsimin e pasurisë jo financiare 
sipas kërkesës së rregullores 02/2013.  
 

Veprimet e menaxhmentit: 
 

Sa i përkete Inventarizimit dhe 
vleresimit të pasurisë, rishikimi 
i këtij procesi do të bëhet në 
fazen e dytë të përcjelljes së 
zbatueshmëris së 
rekomandimeve; 
 
Deri në kohen e raportimit   
Rregullorja për menaxhimin  e 
pasurive jo financiare në 
Komunën e Prizrenit, ende nuk 
është miratuar; 
 
Është caktuar zyrtari për 
regjistrimin e pasurisë në vlerat 
nën 1,000.00€(e-pasuria), 
mirëpo i njëjti nuk ka procesuar 
me regjistrimin e kësaj pasurie, 
me arsyetimin se nuk ka kryer 
trajnimin e nevojshëm për këtë 
proces. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I pa zbatuar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26 Çështja B8 – Niveli i lartë i të arkëtueshmeve 
 

Edhe pse komuna përballet me vlerën e lartë të 
llogarive të pa arkëtuar dhe rritjen e tyre nga viti 

Rekomandimi B8 
 

 Kryetari duhet të siguroj që po 
shqyrtohen në mënyrë aktive të gjitha 

Veprimet e menaxhmentit: 
 

Është formuar komisioni për 
shqyrtim, analizimin si dhe 
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në vit (nga 17.063milion në 2017, në 18.932milion 
në 2018), ende nuk ishte hartuar apo aplikuar 
ndonjë politikë adekuate në mbledhjen e të 
arkëtueshmeve nga vitet paraprake, në veçanti 
nga tatimi në pronë, taksat në firmë, të hyrat nga 
mbeturinat si dhe borxhet nga qiraja. Rritje e 
borxhit ndaj komunës është evident edhe tek të 
hyrat e pa arkëtuar për mbledhjen e mbeturinave 
që krahasuar me vitin 2017 kjo llogari është rritur 
për 614,000€. Faturimi i 8,000 amvisëri të cilat 
nuk paguajnë, dhe borxhi vlerësohet të jetë 
432,000€ , ka ndikuar direkt në rritjen e kësaj 
llogari të pa arkëtuar. 

 

opsionet e mundshme, duke vendosur 
politika, rregullore dhe mekanizma 
tjerë me qëllim të rritjes së efikasitetit 
në mbledhjen e të arkëtueshmeve. Po 
ashtu duhet shqyrtuar të gjitha masat 
në pajtim me ligjin, ndaj operatorëve të 
cilët nuk i përmbushin obligimet 
kontraktuale.  
 

verifikimin e gjendjes 
ekzistuese të llogarive të 
arkëtueshme. 
 
 

Komisoni ka përgatitur draft 
raportin me rekomandime per 
menaxhmentin, deri në kohen e 
përgatitjes së këtij raporti , nuk 

është shqyrtuar në Kuvend.  

 
 
 
 
 
Pjesërisht i 
zbatuar  

 
 
 
 
 

27 Çështja B9 - Niveli i lartë i obligimeve 
 

Gjetja  Sipas Rregullës Financiare 01-2013 MF- 
Shpenzimi i parave publike OB duhet që çdo 
faturë të vlefshme për pagimin e mallrave dhe 
shërbimeve të pranuara të paguaj brenda 30 
ditësh kalendarike nga data e pranimit të faturës. 
Për më tepër, kemi identifikuar duke u bazuar në 
data bazën e furnitorëve se pagesat e bëra gjatë 
vitit 2018 ndërsa faturimet (obligimet) që e kanë 
tejkaluar afatin ligjor për pagesë e tyre ishin në 
vlerë prej 5,835,202€. Shkaku i kësaj dukurie 
ishte hyrja në obligime pa fonde të mjaftueshme, 
mos planifikim i pagave jubilare dhe mos 
funksionimi i kontrolleve të brendshëm. 

 

Rekomandimi B9  
 

Kryetari duhet të forcojë kontrollet në 
procesin e menaxhimit të pagesave për 
të siguruar që komuna mos të hyjë në 
obligime pa fonde të mjaftueshme, që 
të gjitha faturat paguhen brenda afatit 
ligjor. Po ashtu të sigurojë se raportimi 
i obligimeve bëhet për çdo muaj në 
përputhje me kërkesat ligjore e cila 
duhet të përfshijë gjendjen e saktë të 
tyre.  
 

Veprimi i menaxhmentit: 
 

Të gjitha drejtoritë në 
vazhdimësi sipas obligimeve të 
krijuara i dorëzojn tek Drejtoria 
e financave  faturat e pa 
shlyera( në ato raste kur ka 
mjetet të zotuara, pagesat 
ekekutohen brenda afatit ligjor 
prej 30 ditë) . 
 

 
 
 
 
Pjesërisht i 
zbatuar  
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28 Çështja C4 – Mos adresimi i rekomandimeve 
të NJAB 

NJAB kishte dhënë rekomandime se si 
menaxhmenti të përmirësojë funksionimin e 
kontrollit të brendshëm. Sipas Planit të veprimit 
të përgatitur për 2018, nga 24 rekomandime e 
dhëna, nëntë ishin zbatuar, 12 ishin në proces të 
zbatimit, ndërsa tri nuk ishin zbatuar ende. Për 
me tepër zbatimi i rekomandimeve të dhëna 
edhe për vitin 2017 nuk ishte në nivelin e duhur. 
Nga 23 rekomandime, vetëm pesë janë zbatuar 
dhe nëntë ishin në proces të zbatimit, ndërsa 
tjerat nuk ishin zbatuar.  
 

Komiteti i Auditimit gjatë këtij viti ka mbajtur 
tri takime me NjAB, por edhe më tej ndikimi i 
komitetit nuk është vërejtur përmirësim të 
aktiviteteve të menaxhmentit të komunës në 
adresimin e rekomandimeve. 

Rekomandimi C4  
 

Për të arritur përfitimin maksimal nga 
shërbimet e auditimit të brendshëm, 
Kryetari duhet të sigurojë se do të 
plotësohet me personel të mjaftueshëm 
NjAB, si dhe të rishikojë arsyet për 
veprimet e limituara të ndërmarra në 
lidhje me rekomandimet. Gjithashtu, 
duhet të ndermirën veprime shtesë për 
funksionalizimin e KA-të në mënyrë që 
të sigurojë mbikëqyrjen, ngritjen dhe 
fuqizimin e rolit të auditimit të 
brendshëm.  
 

Veprimet e menaxhmentit: 
 

Brenda vititi 2019 me kërkesë të 
inicuar nga NjAB është shpallur 
nga Zyra e Personelit dy herë 
konkursi për rekrutim të AB ( 
me datë 21.03.2019 dhe 
26.04.2019), mirëpo për shkak të 
mungesës së kandidateve me 
kërkesa të konkursit nuk ka 
pasur rekrutim. Gjithashtu me 
datë  10.09.2019 është inicuar 
kërkesa nga U/NjAB për 
shpallje të një pozite të AB dhe 
është aprovuar nga personat 
përgjegjës, ku pritet në ditet në 
vazhdimë pritet shpallja e 
konkursit nga përgjegjësit e 
burimeve njerzore; 
Me 04.02. 2019 me vendim të 
Kryetarit është themeluar 
komiteti i ri auditimit (i cili deri 
më tani ka mbajtur tri takime 
konsultative dhe dy takime të 
rregullta), i cili me aktivitetet e 
tija, do të   sigurojë fuqizimin e 
rolit të auditimit të brendshëm 
dhe duke ndikuar edhe në 
rritjen e implementimit të 
rekomandimeve në drejtorit e 
audituara.  

 
 
 
 
 
 
 
Pjesërisht i 
zbatuar  
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29 Çështja B10 – Dobësi në kontrollet 
menaxheriale dhe menaxhimin e rrezikut  

Rishikimi ynë i kontrolleve menaxheriale të 
zbatuara në sistemin kryesor financiar të 
komunës ka nxjerrë në pah një raportim jo 
efektiv financiar mbi shpenzimet dhe të hyrat 
tek menaxhmenti i lartë si dhe analiza të 
pakompletuara. Përkundër që është deklaruar 
për raportim mujor, komuna nuk ka ofruar 
raportet të cilat drejtoritë dorëzojnë tek 
menaxhmenti i lartë për të rishikuar nëse është 
adresuar rekomandimi i vitit paraprak. Si të tilla 
aranzhimet e përgjithshme të qeverisjes, 
kërkojnë përmirësim. Kemi identifikuar se 
kontrollet mbi të hyrat akoma nuk janë mjaft 
efektive, dhe ka mangësi në kontrolle në disa 
fusha të shpenzimeve në veçanti niveli i 
ekzekutimit të buxhetit nga kategoria e 
investimeve Komuna gjithashtu edhe gjatë vitit 
2018 nuk ka politika të shkruara dhe procedura 
për menaxhimin e rreziqeve, në veçanti rrezikut 
të mashtrimit dhe parregullsive.  

Rekomandimi B10 
 
 

 Kryetari duhet të siguroj se është kryer 
një rishikim për të përcaktuar formën e 
raportimit financiar dhe operativ tek 
menaxhmenti i lartë, nga i cili mund të 
nxirren të gjitha informatat relevante 
që ndikojnë në vendimmarrjen cilësore 
dhe me kohë të menaxhmentit. Ecuritë 
buxhetore, duke përfshirë të hyrat dhe 
shpenzimet, dhe zbatimi i planit të 
prokurimit duhet të jenë subjekt i 
raportimeve dhe rishikimeve të 
rregullta nga ana e menaxhmentit.  
 

Veprimet e menaxhmentit: 

 
 
Është  draftim lista e rreziqeve; 
 
Raportimi i rregullt nga ana e 
drejtorisë së financave për 
ecuritë buxhetore duke përfshirë 

të hyrat dhe shpenzimet.  

 
 
 
 
 
Pjesërisht i 
zbatuar  

 

   Total statusi i rekomandimit( i 
zbatuar, pjesërisht i zbatuar 
ose i pa zbatuar, dhe 
rekomadime të mbyllura-te 
perfunduara) 

Të zbatuara: 7 
Pjesërisht:    17 
Të pa zbatura: 4 
Të mbyllura: 1 
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