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Deloitte Kosova sh.p.k. ka kryer auditimin e Pasqyrave Vjetore 

Financiare të Komunës së Vitisë (‘Komuna’) për vitin e përfunduar 

më 31 dhjetor 2014, në emër të zyrës së Auditorit të Përgjithshëm. 

Zyra e Auditorit të Përgjithshëm kryen auditime të rregullsisë dhe të 

performancës. Auditori i Përgjithshëm në Detyrë është kreu i Zyrës 

së Auditorit të Përgjithshëm, i cili ka rreth 145 të punësuar. Auditori 

i Përgjithshëm dhe Zyra e Auditorit të Përgjithshëm janë të pavarur 

dhe çertifikojnë rreth 90 Pasqyra Vjetore Financiare çdo vit, derisa 

ndërmarrin edhe forma të tjera të auditimit. 

Misioni i ZAP-it është që “Të kontribuojmë në menaxhim të 

shëndoshë financiar në administratë publike. Ne do të kryejmë 

auditime cilësore në përputhje me standardet e njohura 

ndërkombëtare të auditimit në sektorin publik dhe praktikat e mira 

evropiane. Ne do të ndërtojmë besim në shpenzimin e fondeve 

publike. Ne do të luajmë një rol aktiv në sigurimin e interesit të 

taksapaguesve dhe palëve tjerë të interesit në rritjen e llogaridhënies 

publike.” 

Raportet e nxjerra nga Zyra e Auditorit të Përgjithshëm promovojnë 

drejtpërsëdrejti llogaridhënien pasi ato ofrojnë bazë për t’i kërkuar 

llogari menaxherëve të çdo organizate buxhetore. 
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Përmbledhje e përgjithshme 

Hyrje  

Deloitte Kosova sh.p.k. ka kryer auditimin e pasqyrave vjetore financiare të Komunës së Vitisë 

(“Komuna”) për vitin e përfunduar me 31 dhjetor 2014, në emër të Zyrës së Auditorit të 

Përgjithshëm (“ZAP”).  

Ky raport përmbledh çështjet kryesore që dalin nga auditimi ynë i pasqyrave vjetore financiare të 

Komunës së Vitisë për vitin 2014 – i cili e përcakton Opinionin e dhënë nga Deloitte Kosova 

Sh.p.k. Ne do te donim të falënderojmë Kryetarin e Komunës dhe stafin e tij për ndihmën e tyre 

gjatë procesit të auditimit.  

Ekzaminimi i pasqyrave financiare për vitin 2014 u ndërmor në përputhje me Parimet dhe 

Udhëzimet Themelore të Auditimit të Organizatës Ndërkombëtare të Institucioneve Supreme të 

Auditimit (ONISA). Qasja jonë ka përfshirë testet dhe procedurat, të cilat ne menduam se ishin të 

nevojshme për të arritur në një opinion lidhur me pasqyrat financiare. Qasja e ndërmarrë është 

paraqitur në Memon e Planifikimit të Auditimit, të datës 17 nëntor 2014.   

Auditimi ynë është fokusuar në: 

 

Niveli i punës së kryer nga ne për të përfunduar auditimin për vitin 2014 pasqyron 

drejtpërsëdrejti cilësinë e kontrollit të brendshëm të zbatuar nga menaxhmenti. 

Opinioni 

Shtojca I shpjegon llojet e ndryshme të opinioneve të aplikuara. 

 

 

 

 

 

 

Pasqyrat Vjetore 
Financiare përfshirë 

kërkesat për 
raportim dhe 

rreziqet 
domethënëse të 

auditimit   

Reagimi ndaj 
rekomandimeve të 
vitit paraprak dhe 
atyre të viteve të 

kaluara 

Çështjet e qeverisjes, 
në veçanti 

menaxhimi financiar 
dhe kontrolli 
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Opinioni i Auditorit është: 

Sipas opinionit tonë Pasqyrat Vjetore Financiare prezantojnë një pamje të drejtë dhe të vërtetë në të 

gjitha aspektet material, me përjashtim të çështjeve në vijim:  

1. Duke qenë se Komuna nuk ka pranuar një raport zyrtar të detajuar prej agjensive qeveritare 

lidhur me investimet që ato kanë bërë në Komunë, ne nuk kemi mundur të marrim siguri të 

arsyeshme që të gjitha investimet e vitit aktual dhe viteve të mëparshme janë regjistruar dhe 

paraqitur në shënimi 31 “Përmbledhja e pasurive jofinanciare kapitale me vlerë mbi 1,000 Euro 

në posedim të organizatës  buxhetore” si dhe që investimet në fjalë janë në pronësi të Komunës. 

Poashtu, për shkak të mangësive në regjistrin e pasurive kapitale jofinanciare mbi 1,000 Euro ne 

nuk kemi mundur të përcaktojmë nëse zhvlerësimi i llogaritur nga sistemi dhe respektivisht 

vlera neto e pasurive e prezantuar në shënim është e saktë. 

2.  Komuna regjistron pasurinë jofinanciare jokapitale nën 1,000 Euro në posedim në një excel file 

dhe jo në sistemin “E-pasuria”. Për shkak të mangësive në regjistrin e pasurive jokapitale ne 

nuk kemi mundur të përcaktojmë nëse zhvlerësimi i llogaritur dhe respektivisht vlera neto e 

pasurive e prezantuar në shënimin 32 “Përmbledhja e pasurive jofinanciare në vlerë nën 1,000 

Euro dhe afat përdorimi më shumë se një vit” është e saktë. 

Theksim i çështjes 

Ne tërheqim vëmendjen te shënimi 29 “Pasqyra e faturave të papaguara të organizatës buxhetore” 

ku faturat në vlerë prej EUR 70,326 Euro  (71% e shumës totale të borxheve të papaguara) 

përfaqësojnë fatura të papaguara më shumë se 30 ditë dhe kjo nuk është në përputhje me kërkesat 

e Rregullës Financiare Nr. 01/2013/MF “Shpenzimi i parave publike”. Opinioni ynë nuk është 

kualifikuar për këtë çështje. 

Çështje tjetër 

Pasqyrat financiare të Komunës për vitin e përfunduar me 31 dhjetor 2013, janë audituar nga 

auditor të tjerë të cilët kanë shprehur opinion të pakualifikuar për këto pasqyra me 6 qershor 2014. 
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Konkluzioni i përgjithshëm 

Konkluzionet dhe rekomandimet tona kryesore janë:  

Ekzistojnë dobësi në 
kontrolle për për ta 

konfirmuar plotësinë, 
saktësinë dhe pronësinë e 

pasurisë

Kryetari duhet t'i analizoj 
arsyet për Modifikimin e 
Opinionit në 2014 dhe t'i 
identifikoj veprimet që 

kërkohen për të mundësuar një 
prezantim të drejtë dhe të 

vërtetë të pasurisë në 2015.

Shih 
çështjet 

1,2 dhe 3 
në faqet 

14, 15 dhe 
16 

PVF-të i kanë përmbushur 
kërkesat për prezantim por 

kanë përfshirë numër të 
mangësive

Kryetari duhet të sigurojë që  
procesi i prodhimit të PVF-ve 
të 2015  përfshin rishikimin 

formal dhe efektiv  nga 
menaxhmenti

Shih 
çështjet 4 
dhe 5 në 

faqe 16, 17
dhe 18

Nga gjithësej 8 
rekomandime të vitit 
paraprak, vetëm një 
rekomandim është 

rekomanduar tërësisht, 3 
janë adresuar pjesërisht dhe 

4 nuk janë adresuar ende

Kryetari duhet të sigurojë që 
plani i veprimit, i rishikuar, të 
përcaktojë saktë afatet kohore 

për adresimin e 
rekomandimeve dhe stafin 
përgjegjës, duke u fokusuar 

fillimisht në fushat më të 
rëndësishme.

Shih 
çështjen 6
në faqe 18

Ekzistojnë dobësi në 
kontrollet menaxheriale të 

zbatuara në sistemin 
financiar. 

Kryetari i Komunës duhet t'i
rishikojë masat ekzistuese të 

qeverisjes së përgjithshme dhe 
cilësinë e raportimeve të 
brendshme të komunës.

Shih 
çështjen 7
në faqe 20

Ekzistojnë dobësi në 
kontrollet mbi menaxhimin e 

të hyrave. Rianketimi i 
pronave nuk është bërë në 

tërësi.

Kryetari i Komunës duhet të 
sigurojë vendosjen e një 

sistemi të përshtatshëm të 
regjistrimit, që mbështet 

mbledhjen dhe menaxhimin e 
të hyrave

Shih 
çështjen 8 
në faqe 23
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Ekzistojnë dobësi në lidhje 
me shpenzimet përmes 

prokurimit

Kryetari i Komunës duhet të 
kryejë një rishikim të 

brendshëm për të përcaktuar 
pse kërkesat e prokurimit nuk 
janë adresuar dhe të ushtrojë 

më shumë kontrolle për të 
siguruar se dobësitë 

sistematike janë adresuar.

Shih 
çështjen 9
në faqe 24

Ekzistojnë dobësi në lidhje 
me shpenzimet jo përmes 
prokurimit në lidhje me 
pagesat e anëtarëve të 

kuvendit

Kryetari i Komunës duhet të 
sigurojë të mbahet evidencë e 

saktë mbi prezencën e 
anëtarëve të kuvendit dhe 

pagesat të bëhen vetëm për 
pjesëmarrësit

Shih 
çështjen 

10 në 
faqe 25

Ekzistojnë gabime në 
llogaritjen e ndalesave për 

pushimet e lehonisë

Kryetari duhet të adresoj këtë 
çështje tek MAP-i që të bëhet 
ndryshimi në pagën bazë në 
pajtueshmëri me vendimet e 
qeverisë dhe ndryshimet të 
reflektohen në sistemin e 

pagave tek arsimi 
parauniversitar

Shih 
çështjen 

12 në faqe 
27

Ekzistojnë mangësi në 
regjistrin e pasurive kapitale  

dhe jo kapitale, dhe nuk 
është kryer inventarizimi i 

këtyre pasurive

Kryetari duhet të sigurohet që 
regjistri i pasurive kapitale 
dhe jo kapitale të përmbajë 
informata të plota dhe që 

inventarizimi i pasurive  të 
kryhet sipas kërkesave të 

ligjeve në fuqi.

Shih 
çështjet 

13,14 dhe 
15 në 

faqet 28, 
29 dhe 30

83 % e balancës së llogarive të 
arkëtueshme nga tatimi  në 
pronë dhe 100% e balancës 
nga taksat e bizneseve janë 

më të vjetra se një vit 

Kryetari duhet të sigurohet 
se merren hapat e nevojshëm 
për arkëtimin e balancave të 

vjetra.

Shih 
çështjen 
16 faqe 

30
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Përgjigja e Kryetarit të Komunës – auditimi 2014  

Të gjeturat e detajuara dhe konkluzionet e auditimit në këtë raport janë marrë në konsideratë nga 

Kryetari i Komunës. Përgjigjet  e kryetarit, lidhur me çështjet për të cilat nuk kemi mundur të 

pajtohemi janë dhënë në detaje në Shtojcën III. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekziston mos-
pajtueshmërinë me 

Rregullën Financiare Nr. 
01/2013/MF për pagesën e 

obligimeve. 

Kryetari i Komunës të 
sigurohet se Komuna do të 

ndërmarrë hapa të 
mëtejshëm dhe të hartojë 

plane veprimi për të kryer 
pagesat brenda periudhës së 

kërkuar.

Shih 
çështjen 17
në faqe 31

NjAB operon pa statut të 
Komitetit të Auditimit dhe 

nuk e përmban numrin e 
kërkuar të auditorëve.

Kryetari duhet të sigurohet
që të miratohen shumë 

shpejtë statutet përkatëse
dhe të angazhoj së paku tre 
auditorë pasi që buxheti i 
Komunës është mbi 5,000 

mijë euro

Shih 
çështjen 18 
në faqe 32



 

 
9 

1 Fushëveprimi i  auditimit dhe metodologjia 

Është përgjegjësi e Komunës të përgatisë Pasqyrat Vjetore Financiare (PVF) sipas Standardeve 

Ndërkombëtare të Kontabilitetit në Sektorin Publik (SNKSP) për “Raportimin Financiar në bazë të 

Kontabilitetit të Parasë së Gatshme” dhe kërkesave të tjera specifike. Ne jemi përgjegjës për 

kryerjen e auditimit të rregullsisë që përfshin ekzaminimin dhe vlerësimin e pasqyrave financiare 

dhe të dhënave tjera financiare si dhe të shprehemi: 

• nëse PVF japin një pamje të drejtë dhe të vërtetë të llogarive dhe çështjeve financiare për 

periudhën e auditimit;  

• nëse të dhënat financiare, sistemet dhe transaksionet janë në pajtim me ligjet dhe 
rregulloret në fuqi;  

• për përshtatshmërinë e funksioneve të kontrollit të brendshëm dhe të auditimit të 

brendshëm; dhe  

• për të gjitha çështjet të cilat dalin apo kanë të bëjnë me auditimin.  

Ne kemi shqyrtuar kontrollet menaxheriale për të përcaktuar shkallën deri ku mund të 

mbështetemi në to për përcaktimin e testimit të hollësishëm, i cili është i nevojshëm për të siguruar 

nivelin e nevojshëm të dëshmive, për të mbështetur opinionin tonë të auditimit. Aktivitetet e 

menaxhmentit përcaktojnë edhe fokusin e auditimit tonë të pajtueshmërisë dhe auditimit të 

qeverisjes së mirë të cilat nuk kanë ndikim të drejtpërdrejtë në opinion.  

Qasja jonë audituese ndaj qeverisjes fokusohet në vlerësimin e veprimeve të ndërmarra nga 

menaxhmenti me qëllimin për të siguruar menaxhim financiar dhe kontroll efektiv si dhe në 

vlerësimin e rezultateve të këtyre veprimeve në dhënien në mënyrë efikase të produkteve 

operative cilësore. Për sistemet individuale financiare, ne kërkojmë të identifikojmë nivelin në të 

cilin funksionojnë kontrollet aktuale. Shembull i një aktiviteti mund të jetë monitorimi i ndërmarrë 

nga menaxhmenti ose nga nivele më të ulëta të kontrolleve operative. Ne konsiderojmë nëse 

kontrollet janë të dizajnuara mirë, nëse janë implementuar sipas planit dhe nëse operojnë në 

mënyrë efektive. Për këtë nevojitet një vlerësim i strukturave, proceseve dhe linjave të 

llogaridhënies të prezantuara nga menaxhmenti, përfshirë këtu edhe rolin e Auditimit të 

Brendshëm dhe të Komitetit të Auditimit si dhe kontrollet e brendshme të sistemit.  

Pjesët e mëposhtme ofrojnë një përmbledhje më të detajuar të të gjeturave tona të auditimit me 

theks të veçantë në vëzhgimet dhe rekomandimet në çdo fushë të rishikimit. Një vlerësim i 

mënyrës se si Menaxhmenti i ka adresuar rekomandimet e bëra në vitin 2013 mund të gjendet në 

Shtojcën II. 
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Të gjeturat tona janë definuar si: 

Të prioritetit të lartë – Çështje të cilat mund të rezultojnë në dobësi materiale në kontrollin e 

brendshëm dhe ku veprimi i marrë do të ofrojë mundësinë për përmirësimin e efikasitetit dhe 

efektivitetit të kontrolleve të brendshme dhe çështje që mund të kenë ndikim në humbjen dhe/ ose 

zotimin e të hyrave; dhe 

Të prioritetit të mesëm - Çështje të cilat mund të mos rezultojnë në dobësi materiale, por ku 

veprimi i marrë do të ofrojë mundësinë për përmirësimin e efikasitetit dhe efektivitetit të 

kontrolleve të brendshme. 

Të gjeturat që konsiderohen me prioritet të ulët do ti raportohen veçmas stafit të financave. 

Procedurat tona kanë përfshirë një rishikim të kontrolleve të brendshme dhe sistemeve të 

kontabilitetit dhe teste substanciale të shoqëruara me to vetëm deri në atë masë që konsiderohet e 

nevojshme për kryerjen efektive të auditimit. Të gjeturat e auditimit nuk duhet të konsiderohen 

sikur përfaqësojnë një pasqyrë gjithëpërfshirëse të të gjitha dobësive që ekzistojnë, apo edhe të 

gjitha përmirësimeve që mund të bëhen në sistemet dhe procedurat që kanë funksionuar.  
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2 Pasqyrat Vjetore Financiare dhe obligimet e tjera për 
raportimin e jashtëm  

Përshkrimi      

Auditimi ynë i PVF merr parasysh pajtueshmërinë me kornizën raportuese si dhe cilësinë dhe 

saktësinë e informacionit të regjistruar në pasqyrat financiare. Ne gjithashtu e marrim parasysh 

deklaratën e bërë nga Zyrtari Kryesor Administrativ (ZKA) dhe Zyrtari Kryesor Financiar (ZKF), 

kur draft PVF-të të dorëzohen në Qeveri. 

Deklarata në lidhje me prezantimin e PVF-ve përfshin një numër të pohimeve në lidhje me 

pajtueshmërinë me kornizën raportuese dhe cilësinë e informacionit në kuadër të pasqyrave 

financiare. Disa deklarata kanë për qëllim t’i ofrojnë Qeverisë sigurinë se të gjitha informatat 

relevante janë ofruar për të siguruar se mund të ndërmerret një auditim gjithëpërfshirës.  

Konkluzioni i përgjithshëm  

Ne jemi përcaktuar për një opinion të kualifikuar, duke perfshirë edhe një paragraf të theksimit të 

çështjes. Ne kemi identifikuar dhe një numër të gabimeve të vogla jomateriale të cilat nuk kanë 

ndikuar në opinionin e auditimit por janë përfshirë si çështje në këtë raport. Obligimet e tjera për 

raportim të jashtëm që nuk ndërlidhen me PVF-të në përgjithësi janë përmbushur. Megjithatë 

opinioni i kualifikuar tregon se deklarata e bërë nga ZKA dhe ZKF, të cilës i jemi referuar më lart, 

nuk ishte e saktë në të gjitha aspektet. 
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2.1 Opinioni i Auditimit  

Për Komunën e Vitisë 

Ne kemi audituar pasqyrat financiare tё bashkangjitura të Komunës së Vitisë (“Komuna”) të cilat 

pёrmbajnё Pasqyrën e Pranimeve dhe Pagesave në Para të Gatshme dhe Raportin e Ekzekutimit të 

Buxhetit për vitin e përfunduar me 31 dhjetor 2014, dhe një përmbledhje të politikave të 

rëndësishme kontabël si dhe shënimeve tjera sqaruese. 

Përgjegjësia e Menaxhmentit 

Menaxhmenti është përgjegjës për përgatitjen dhe paraqitjen e drejtë të këtyre pasqyrave 

financiare në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Kontabilitetit për Sektorin Publik 

(SNKSP), për “Raportimin Financiar Sipas Kontabilitetit të Bazuar në Paranë e Gatshme” dhe me 

Rregulloren MF – Nr.03/2013 “Për Pasqyrat Financiare Vjetore të organizatave buxhetore”. Kjo 

përgjegjësi përfshinë hartimin, zbatimin dhe mbajtjen e një kontrolli të brendshëm për përgatitjen 

dhe prezantimin e pasqyrave financiare pa anomali materiale të shkaktuara nga mashtrimi apo 

gabimi. 

 
Përgjegjësia e Auditorit 

Përgjegjësia jonë është që, bazuar në auditimin tonë, të shprehim një opinion mbi këto pasqyra 

financiare. Ne kemi kryer auditimin tonë në përputhje me Parimet dhe Udhëzimet Themelore të 

Auditimit të Organizatës Ndërkombëtare të Institucioneve Supreme të Auditimit (ONISA). Këto 

standarde kërkojnë që ne të respektojmë kërkesat etike dhe të planifikojmë dhe të kryejmë 

auditimin për të arritur një siguri të arsyeshme nëse pasqyrat financiare janë pa gabime materiale. 

Auditimi përfshin kryerjen e procedurave për sigurimin e të dhënave të auditimit për vlerat dhe 

deklarimet në pasqyrat financiare. Procedurat e përzgjedhura varen nga gjykimi i auditorit, 

përfshirë këtu dhe vlerësimin e rreziqeve të ekzistencës së pasaktësive materiale në pasqyrat 

financiare, qoftë si rezultat i mashtrimeve apo i gabimeve. Gjatë vlerësimit të rreziqeve, auditori 

merr në konsideratë kontrollin e brendshëm në lidhje me përgatitjen dhe paraqitjen e drejtë të 

pasqyrave financiare në mënyrë që të projektojë procedurat e auditimit, të cilat janë të 

përshtatshme në rrethana të caktuara, por jo për qëllimin e shprehjes së një opinioni mbi 

efektivitetin e kontrollit të brendshëm të Komunës. Një auditim përfshin gjithashtu vlerësimin për 

përshtatshmërinë e politikave kontabël të përdorura dhe arsyeshmërinë e vlerësimeve kryesore të 

bëra nga menaxhmenti, si dhe vlerësimin e paraqitjes së përgjithshme të pasqyrave financiare. 

Ne besojmë se të dhënat e auditimit që kemi marrë ofrojnë baza të mjaftueshme dhe të 

përshtatshme për dhënien e opinionit tonë të kualifikuar të auditimit.  

Baza për opinion të kualifikuar 

1. Duke qenë se Komuna nuk ka pranuar një raport zyrtar të detajuar prej agjensive qeveritare 

lidhur me investimet që ato kanë bërë në Komunë, ne nuk kemi mundur të marrim siguri të 

arsyeshme që të gjitha investimet e vitit aktual dhe viteve të mëparshme janë regjistruar dhe 



 

 
 

  

paraqitur në shënimi 31 “Përmbledhja e pasurive jofinanciare kapitale me vlerë mbi 1,000 

Euro në posedim të organizatës  buxhetore” si dhe që investimet në fjalë janë në pronësi të 

Komunës.  

Poashtu, për shkak të mangësive në regjistrin e pasurive kapitale jofinanciare mbi 1,000 Euro 

ne nuk kemi mundur të përcaktojmë nëse zhvlerësimi i llogaritur nga sistemi dhe 

respektivisht vlera neto e pasurive e prezantuar në shënim është e saktë. 

2. Komuna regjistron pasurinë jofinanciare jokapitale nën 1,000 Euro në posedim në një excel 

file dhe jo në sistemin “E-pasuria”. Për shkak të mangësive në regjistrin e pasurive jokapitale 

ne nuk kemi mundur të përcaktojmë nëse zhvlerësimi i llogaritur dhe respektivisht vlera 

neto e pasurive e prezantuar në shënimin 32 “Përmbledhja e pasurive jofinanciare në vlerë 

nën 1,000 Euro dhe afat përdorimi më shumë se një vit” është e saktë. 

 
Opinion i kualifikuar 

Sipas mendimit tonë, përveç efekteve të mundshme të çështjeve të referuara në paragrafin 1 dhe 2, 

siç përshkruhet në paragrafin Baza për opinion të kualifikuar, pasqyrat financiare të Komunës për 

vitin e përfunduar me 31 dhjetor 2014 janë përgatitur në të gjitha aspektet materiale , në përputhje 

me SNKSP  për “Raportimin Financiar sipas Kontabilitetit të Bazuar në Paranë e Gatshme” dhe me 

Rregulloren MF – Nr. 03/2013 “Për Pasqyrat Financiare Vjetore të organizatave buxhetore”. 

Theksim i çështjes 

Ne tërheqim vëmendjen te shënimi 29 “Pasqyra e faturave të papaguara të organizatës buxhetore” 

ku faturat në vlerë prej EUR 70,326 Euro  (71% e shumës totale të borxheve të papaguara) 

përfaqësojnë fatura të papaguara më shumë se 30 ditë dhe kjo nuk është në përputhje me kërkesat 

e Rregullës Financiare Nr. 01/2013/MF “Shpenzimi i parave publike”. Opinioni ynë nuk është 

kualifikuar për këtë çështje. 

Çështje tjetër 

Pasqyrat financiare të Komunës për vitin e përfunduar me 31 dhjetor 2013, janë audituar nga 

auditor të tjerë të cilët kanë shprehur opinion të pakualifikuar për këto pasqyra me 6 qershor 2014. 

 

Prishtinë, Kosovë 

23 qershor 2015 
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2.2 Rreziqet domethënëse në Pasqyrat Vjetore Financiare  

Përshkrimi 

Në Memon tonë të planifikimit të auditimit, të datës 17 nëntor 2014, janë identifikuar 3 rreziqe 

domethënëse në PVF lidhur me plotësinë e pasurive. Gjatë kryerjes së auditimit, ne kemi 

identifikuar një tjetër rrezik në lidhje me përgatitjen e pasqyrave vjetore financiare. Këto janë 

rreziqe të anomalive materiale, të cilat mund të rezultojnë në modifikim të opinionit.  

Rreziqet e anomalive materiale që ne kemi identifikuar në lidhje me plotësinë e pasurive kanë 

ndodhur për shkak se menaxhmenti nuk kishte ndërmarrë veprime për të adresuar rreziqet e 

paraqitura.  

Çështja 1 - Mungesë e dokumentacionit të pronësisë për investimet e bëra nga agjencitë tjera 
qeveritare - Prioritet i lartë 

Rreziku i identifikuar 

Mungesë e dokumentacionit të pronësisë e cila mund të krijojë paqartësi lidhur me të drejtat e 

pronësisë së pasurive në mes të Komunës dhe të Agjencive të tjera të ndryshme të Qeverisë së 

Kosovës dhe vështirësi në shfrytëzimin e këtyre pasurive në të ardhmen. 

Mungesat mund të rezultojnë në vlera materiale të pasurive që nuk përfshihen në PVF-të e 

Komunës ose përfshihen me vlera jo reale. 

Përgjigja dhe të gjeturat e auditimit 

Ne i kemi vlerësuar kontrollet e zbatuara nga menaxhmenti për ta dëshmuar plotësinë e të 

dhënave të pasurive dhe qartësimin e çështjeve të pronësisë për investimet e bëra nga Agjencitë e 

ndryshme të Qeverisë së Kosovës për vitin 2014 dhe vitet paraprake. Ne i kemi dhënë këshilla 

menaxhmentit për veprimin që nevojitet për të siguruar që shifra e pasurive në PVF të ishte e 

saktë. Megjithatë, rreziku i identifikuar është materializuar sepse Menaxhmenti nuk ka arritur të 

aplikojë përmirësimet e nevojshme në kontrollin e brendshëm dhe ne nuk kemi arritur të 

konfirmojmë nëse vlerat e pasurive të regjistruara në PVF janë të sakta.  

Shënimi 31 “Përmbledhja e pasurive jo-financiare kapitale (me vlerë mbi 1,000 Euro) në posedim 

të organizatës buxhetore”: Komuna nuk ka pranuar një raport zyrtar të detajuar prej agjencive 

qeveritare lidhur me investimet që ato kanë bërë në Komunë gjatë vitit 2014 dhe as për vitet e 

mëhershme.  

Ne nuk kemi mundur të marrim siguri të arsyeshme që të gjitha investimet e vitit aktual dhe 

viteve të mëparshme janë regjistruar dhe paraqitur në pasqyrat financiare si dhe që investimet në 

fjalë janë në pronësi të Komunës. 
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Rekomandimi 1 Kryetari duhet të analizojë arsyet për mangësitë e përshkruara më lartë të cilat 

formojnë një nga pikat për kualifikimin e opinionit dhe të identifikojë 

veprimet e duhura për t’i adresuar këto dobësi të kontrolleve në mënyrë që të 

mundësojë një prezantim të drejtë dhe të vërtetë të pasurive në vitin 2015. 

Çështja  2 – Pasiguri në lidhje me plotësinë e shënimit 31“Përmbledhja e pasurive jo-financiare 
kapitale (me vlerë mbi 1,000 euro) në posedim të organizatës buxhetore” dhe mungesë e një 
barazimi të informatave nga të gjitha burimet e përfshira në financimin e pasurive - Prioritet i 
lartë 

Rreziku i identifikuar 

Shpalosja e pasurive nuk është e plotë, për arsye se jo të gjitha pronat, ndërtesat dhe pajisjet janë 

përfshirë në shpalosje dhe janë vlerësuar. Këto mungesa mund të rezultojnë në vlera materiale të 

pasurive që nuk përfshihen në PFV-të e Komunës ose përfshihen me vlera jo reale, dhe në paaftësi 

të menaxhmentit për të kontrolluar dhe shfrytëzuar pasuritë në dobi të Komunës.  

Përgjigja dhe të gjeturat e auditimit  

Komuna nuk ka bërë një vlerësimin dhe inventarizimin e pasurive të saj jo financiare kapitale gjatë 

vitit 2014. Kjo nuk është në pajtueshmëri me Rregullorën MF- Nr.02/2013 “Për menaxhimin e 

pasurisë  jo financiare në organizatat buxhetore”, e cila kërkon që organizatat buxhetore së paku 

një herë në vit duhet të bëjnë inventarizimin i të gjithë pasurisë jo financiare që është në pronësi 

dhe në kontroll të organizatës buxhetore dhe të verifikojnë pasurinë jo financiare për të vërtetuar 

dhe vlerësuar gjendjen faktike të pasurisë. Si rrjedhojë ne nuk ishim në gjendje të marrim siguri të 

arsyeshme që Komuna ka përfshirë të gjitha pasuritë në pasqyrat financiare ose nëse pasuritë janë 

përfshirë në vlerën reale. 

Rekomandimi 2   Ne rekomandojmë që Kryetari të sigurohet se në mënyrë të vazhdueshme 

Komuna regjistron dhe prezanton në shënimin 31 të gjitha pasuritë, si edhe 

barazon informatat nga të gjitha burimet e përfshira në financimin e pasurive. 

Poashtu të sigurohet që inventarizimi dhe vlerësimi i pasurisë të bëhet sipas 

kërkesave të rregullores përkatëse. 
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Çështja  3 – Mungesë e dokumentacionit të pronësisë për investimet e bëra nga palët e treta - 
Prioritet i lartë 

Rreziku i identifikuar  

Të dhëna jo të plota të pagesave nga palët e treta në sistemet qendrore të informacionit në 

përdorim të Komunës dhe mungesë e kordinimit dhe barazimit të të dhënave me palët e treta që 

mund të rezultojë me prezantim të mangët dhe me gabime të të dhënave në Pasqyrat Financiare të 

Komunës. 

Përgjigja dhe të gjeturat e auditimit  

Komuna nuk ka pranuar një zyrtar të detajuar prej palëve të treta lidhur me investimet që ato kanë 

bërë gjatë vitit 2014 dhe në vitet e mëparshme.  

Rekomandimi 3   Ne rekomandojmë që Kryetari të sigurohet se Komuna po bën përpjekjet 

maksimale për sigurimin e të dhënave nga palët e treta, me theks të veçantë 

tek ato palë që dihet se kanë kryer investime të rëndësishme në Komunë. Të 

dhënat e siguruara duhet të paraqiten drejtë në regjistrin e pasurive të 

Komunës. Praktika e mirë do kërkonte që në baza vjetore të bëhet barazimi i 

të dhënave mes palëve të treta dhe Komunës për investimet në Komunë për 

vitin përkatës. 

Çështja 4 – Mangësi në përgatitjen e pasqyrave vjetore financiare - Prioritet i lartë 

Rreziku i identifikuar  

Pasqyrat vjetore financiare mund të mos përgatiten në përputhje me kërkesat e Rregullorës MF – 

Nr. 03/2013 “Për Pasqyrat Financiare Vjetore të organizatave buxhetore”. 

Përgjigja dhe të gjeturat e auditimit  

Ne kemi rishikuar masat e ndërmarra nga menaxhmenti për të siguruar që procesi i raportimit 

bëhet në përputhje me rregulloren përkatëse. Ne kemi rishikuar nëse raporti vjetor financiar 

përmbush kërkesat e Rregullorës MF-Nr. 03/2013 dhe kemi vërejtur mangësi jomateriale, të 

përshkruara në sesionin 2.3  më poshtë. 

Rekomandimi 4   Kryetari i Komunës duhet të sigurojë që procesi i përgatitjes të PVF-ve 

plotësisht adreson kërkesat e Rregullorës MF-Nr. 03/2013 . Deklarata e bërë 

nga Kryetari dhe Zyrtari Kryesor Financiar, kur draft PVF-të dorëzohen në 

Qeveri duhet të nënshkruhen vetëm pas një shqyrtimi gjithëpërfshirës nga 

ana e menaxhmentit në lidhje me përmbajtjen dhe saktësinë e PVF-ve.  
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2.3 Pajtueshmëria me PVF dhe kërkesat tjera për raportim  

Përshkrimi 

Komuna duhet të jetë në përputhje me kornizën e caktuar raportuese dhe kërkesat tjera për 

raportim. Ne kemi marrë parasysh: 

• Pajtueshmërinë me Rregullën Financiare Nr. 03/2013; 

• Kërkesat e LMFPP-së Nr. 03/L-048; 

• Afatet e dorëzimit të raportimeve në Ministrinë e Financave; 

• Kërkesat për nënshkrim të PVF nga ZKA (‘Kryetari’) dhe Zyrtari Kryesor Financiar; 

• Kërkesat për të përgatitur PVF në kopje elektronike dhe fizike;  

• Dorëzimi i raportimeve tremujore tek Asambleja Komunale dhe MF; 

• Raportet mbi obligimet e papaguara; 

• Raportet operative (performancës vjetore); 

• Raporti për veprimet e ndërmarra dhe të propozuara për gjetjet dhe rekomandimet e 

Auditorit të Përgjithshëm për vitin paraprak; dhe 

• Dorëzimi i Pasqyrat vjetore financiare në gjuhën shqipe dhe serbe. 

Nga auditimi ynë nuk kemi vërejtur ndonjë mospërputhje me kërkesat e mësipërme.  

Çështja 5 – Pajtueshmëria me Pasqyrat Vjetore Financiare  - Prioritet i lartë         

E gjetura       Çështjet e ngritura në kornizën raportuese janë adresuar nga Menaxhmenti. Në 

kontekst të PVF-ve, ne kemi identifikuar çështjen në vijim: 

• Burimi kryesor dhe i besueshëm i informacionit për përgatitjen e 

pasqyrave financiare është Free Balance, i cili nuk përdoret për të 

regjistruar dhe raportuar gjithë shpalosjet të cilat nuk raportohen sipas 

Kontabilitetit të Bazuar në Paranë e Gatshme. Këto shpalosje përfshijnë të 

hyrat nga gjobat, pagesat nga palët e treta, të arkëtueshmet dhe detyrimet 

e pa paguara dhe kontingjente. 

Rreziku          Free Balance nuk siguron plotësi të informacionit të kërkuar për qëllime të 

raportimit financiar dhe nuk mund të përdoret i vetëm për të gjeneruar 

pasqyrat financiare. Mbajtja e regjistrave të ndryshëm të veçantë në excel file 

mund të rezultojë me paraqitje jo të saktë dhe gabime në shënimet e raportit 

financiar.  
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Rekomandimi 5   Kryetari i Komunës duhet të sigurojë që procesi i përgatitjes të PVF-ve 

plotësisht adreson kërkesat e rregullorës 03/2013. Deklarata e bërë nga 

Kryetari dhe Zyrtari Kryesor Financiar, kur draft PVF-të dorëzohen në 

Qeveri duhet të nënshkruhen vetëm pas një shqyrtimi gjithëpërfshirës nga 

ana e menaxhmentit në lidhje me përmbajtjen dhe saktësinë e PVF-ve.  

3.          Rekomandimet e vitit paraprak 

Përshkrimi 

Raporti i auditimit për PVF-të të vitit 2013 të Komunës së Vitisë ka rezultuar në 8 rekomandime 

kryesore. Komuna e Vitisë ka përgatitur një Plan Veprimi për të siguruar se të gjitha 

rekomandimet adresohen brenda periudhës së specifikuar. Deri në fund të auditimit tonë për vitin 

2014, 1 rekomandim është adresuar plotësisht,  3 rekomandime janë adresuar pjesërisht, dhe 4 nuk 

janë adresuar ende. Për një përshkrim më të plotë të rekomandimeve dhe mënyrës se si janë 

adresuar ato, shihni Shtojcën II.  

Çështja 6 – Adresimi i rekomandimeve nga viti paraprak -  Prioritet i lartë 

E gjetura  Vetëm një pjesë e rekomandimeve të vitit të kaluar janë zbatuar, sepse 

Komuna nuk ka zbatuar ndonjë proces formal për të menaxhuar, 

monitoruar dhe për të kërkuar llogari për progresin e zbatimit të 

rekomandimeve nga Auditori i vitit paraprak. 

 

Rreziku           Mos adresimi i rekomandimeve të auditimit ka rezultuar me dobësi të 

vazhdueshme në sistemet kyçe financiare me pasoja si në vijim: 

• Pajtueshmërinë me kërkesat për raportim;  

• Menaxhim të dobët të të hyrave për shkak të mungesës së evidencave dhe 
raportimeve të brendshme;  

• Menaxhim të dobët të kontrolleve lidhur me inventarizimin dhe vlerësimin e 
pasurive kapitale 

• Regjistër jo të plotë të pasurive;  

• Mangësi në barazimin me palët e treta; 

• Trajtim jo i duhur i shpalosjeve të llogarive të arkëtueshme; 

• Trajtim jo i duhur i shpalosjeve të borxheve;  

• Përfitim të limituar nga puna e Auditimit të Brendshëm. 

Rekomandimi 6      Kryetari duhet të sigurojë një plan të veprimit, të rishikuar, për adresimin e 

rekomandimeve të mbetura të vitit 2013 dhe ato të vitit 2014. Ky plan duhet 

të përcaktojë qartë një afat të arsyeshëm kohor të implementimit, stafin 

përgjegjës dhe mënyrën e zbatimit, duke u fokusuar fillimisht në fushat me 

rëndësi të madhe dhe aty ku janë identifikuar dobësi domethënëse. Progresi 

kundrejt planit duhet të monitorohet direkt nga ana e Kryetarit të Komunës. 
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4      Qeverisja 

Konkluzioni i përgjithshëm  

Qasja jonë e auditimit është e fokusuar në kuptimin dhe vlerësimin e veprimeve të ndërmarra nga 

menaxhmenti, për të siguruar menaxhim efektiv financiar dhe kontroll. Ne vlerësojmë nëse 

kontrollet janë dizajnuar mirë, janë implementuar sipas planit apo funksionojnë në mënyrë 

efektive. Për ta bërë këtë nevojitet vlerësimi i strukturave, proceseve dhe linjave të llogaridhënies 

të paraqitura nga menaxhmenti. Ne konsiderojmë çështje të veçanta siç janë: aplikimi i vetë-

vlerësimit të MFK-së dhe vlerësimi i rrezikut.  

Ne konsiderojmë se megjithëse ka patur përmirësime pozitive në disa fusha të kontrollit të 

brendshëm në vitin e fundit, ne kemi identifikuar që kërkohen edhe përmirësime specifike në 

fushat në vijim: 

• Kontrollet mbi përgatitjen e Raportit Financiar (Nëntëmujor dhe Vjetor); 

• Kontrollet lidhur me inventarizimin, vlerësimin dhe prezantimin e pasurive kapitale; 

• Kontrollet mbi procedurat e prokurimit;  

• Kontrollet mbi menaxhimin e llogarive të arkëtueshme; 

• Kontrollet mbi menaxhimin e llogarive të pagueshme; 

• Kontrollet mbi menaxhimin e të hyrave; 

• Kontrollet mbi aplikimin e procedurave për shpenzimet; 

• Kontrollet mbi menaxhimin e dosjeve të personelit. 
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4. 1 Qeverisja e mirë  

Përshkrimi  

Menaxhmenti ka zbatuar një sërë kontrollesh të brendshme për të siguruar se sistemet financiare 

funksionojnë siç duhet. Është e rëndësishme që ato të përfshijnë raportimin e duhur tek 

menaxhmenti për të mundësuar një përgjigje efektive dhe me kohë ndaj problemeve operative të 

identifikuara.  

 

Çështja 7 - Kontrollet menaxheriale- Prioritet i lartë 

E gjetura  Rishikimi që ne i kemi bërë kontrolleve menaxheriale të zbatuara në sistemin 

financiar kryesor të Komunës ka nxjerrë në pah dobësitë në kontrollet e nivelit 

të lartë. Si të tilla, aranzhimet e përgjithshme të qeverisjes kërkojnë forcim, në 

veçanti në lidhje me kontrollet mbi: përgatitjen e Raportit Financiar 

(Nëntëmujor dhe Vjetor), inventarizimin, vlerësimin dhe prezantimin e 

pasurive kapitale, procedurat e prokurimit, menaxhimin e llogarive të 

arkëtueshme, menaxhimin e llogarive të pagueshme, menaxhimin e të hyrave,  

aplikimin e procedurave për shpenzimet dhe menaxhimin e dosjeve të 

personelit. 

Rreziku  Cilësia e dobët e raportimit financiar tek menaxhmenti i lartë redukton aftësinë 

e menaxhmentit për të reaguar me kohë dhe menaxhuar në mënyrë aktive 

aktivitetet e komunës, si dhe dëmton kontrollin efektiv buxhetor. 

Rekomandimi 7  Kryetari duhet t’i rishikojë masat ekzistuese të qeverisjes së përgjithshme dhe 

cilësinë e raportimeve të brendshme të Komunës. Kërkesat e pazbatuara duhet 

të adresohen deri në fund të vitit 2015. Cilësia e raportimeve dhe mbikëqyrjes 

buxhetore duhet të rishikohet në mënyrë kritike dhe sistematike për të siguruar 

arritjen e objektivave të Komunës. 
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4.2  Planifikimi dhe Realizimi i Buxhetit  

Përshkrimi   

Ne i kemi shqyrtuar burimet e fondeve buxhetore për Komunën e Vitisë, shpenzimet e fondeve 

sipas kategorive ekonomike dhe të hyrat e inkasuara. Kjo është paraqitur në tabelat e mëposhtme: 

Tabela 1. Burimet e fondeve buxhetore – realizimi ndaj buxhetit (në euro) 

Përshkrimi 
Buxheti 
fillestar 

Buxheti 
Final1  

2014  
Shpenzimi 

2013 
Shpenzimi 

2012 
Shpenzimi 

Burimet e Fondeve:  9,019,345 10,232,338 9,674,521 8,115,000 8,176,000 

Granti i Qeverisë -Buxheti   8,105,845 8,969,354 8,823,995 7,307,000 7,206,000 

Të bartura nga viti 
paraprak2   

- 84,421 81,629 130,000 226,000 

Të hyrat vetanake3 913,500 913,500 666,485 584,000 594,000 

Donacionet e brendshme  - 102,412 102,412 5,000 86,000 

Donacionet e jashtme  - 162,651 - 89,000 64,000 

Buxheti final është më i lartë se buxheti fillestar për 1,212,993 Euro. Kjo rritje është rezultat i 

donacioneve vendore dhe të jashtme në vlerë prej 265,063 Euro dhe të hyrave të bartura nga viti 

paraprak në vlerë prej 84,421 Euro. Gjithashtu, Granti i Qeverisë është rritur për 863,509 Euro, pas 

rishikimit buxhetor dhe në pajtim me vendimet e Qeverisë.  

Në vitin 2014, Komuna e Vitisë ka përdorur 95% të buxhet final ose 9,674,521 Euro, (2013: 94%). 

Realizimi i buxhetit mbetet në nivel të kënaqshëm dhe më poshtë jepen shpjegimet për pozitën 

aktuale. 

 

 

 

 

                                                      
1 Buxheti Final – buxheti i aprovuar nga Kuvendi që është e përshtatur vazhdimisht nga Ministria e Financave 
2 Të hyrat vetjake të Komunave të pashpenzuara në vitin paraprak të bartura në vitin aktual. 
3 Pranimet e përdorura nga entiteti për financimin e buxhetit të vet. 
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Tabela 2. Shpenzimet e fondeve sipas kategorive ekonomike- realizimi ndaj buxhetit (në Euro)  

Përshkrimi 
Buxheti 
fillestar 

Buxheti 
Final 

2014  
Shpenzimi 

2013 
Shpenzimi 

2012 
Shpenzimi 

Shpenzimet e fondeve 
sipas kategorive 
ekonomike:   

9,019,345 10,232,338 9,674,521 8,115,000 8,176,000 

Pagat dhe Mëditjet 5,324,972 6,188,481 6,133,481 5,263,000 5,310,000 

Mallrat dhe Shërbimet  935,366 1,144,546 780,497 735,000 741,000 

Shërbimet komunale 214,625 214,625 182,420 200,000 200,000 

Subvencionet dhe 
Transferet  

173,000 176,583 134,150 127,000 133,000 

Investimet Kapitale  2,371,382  2,508,103 2,443,973 1,790,000 1,792,000 

Shpjegimet rreth ndryshimeve në kategoritë buxhetore janë në dhënë si në vijim: 

• Në shifrat më sipër mund të vërehet një realizim i mirë në kategorinë e Investimeve 

Kapitale, të cilat për vitin 2014 kanë pasur një përqindje realizimi prej 97% (2013: 88%). 61% 

e shpenzimeve i përkasin ndërtimit të kanalizimeve, 17% ndërtimit të objekteve arsimore, 

shëndetësore dhe sportive dhe 14% ndërtimit të rrugëve lokale. Pjesa e mbetur prej 8% 

është shpenzuar për trotuare, ujësjellës, etj. 

• Sa i përket realizimit të shpenzimeve të kategorisë Paga dhe Mëditje, mund të vërehet një 

realizim i mirë i buxhetit prej 99% (2013: 98%), edhe pse kjo pjesërisht e reflekton ngritjen e 

pagave prej 25% të zbatuar në prill 2014, gjë që nuk është reflektuar në buxhet. Sikurse 

organizatat tjera buxhetore, Komuna e Vitisë duhet të adresojë si këtë rritje ashtu edhe 

reduktimin prej 15% në Mallra dhe Shërbime, implementuar nga Qeveria. 

•  Realizimi i buxhetit për mallra dhe shërbime për vitin 2014 është 68% (2013: 84%). Ky 
realizim jo aq i lartë vjen nga bartja e 162,567 Euro nga donatori i jashtëm Unioni Europian 

për mbështetjen e projektit “Kultura në aksion” për t’u realizuar në vitin 2015. Poashtu 

reduktimi prej 15% i kategorisë për mallra dhe shërbime me vendim të Qeverisë nuk është 

reflektuar në buxhetin final. 

Tabela 3. Të hyrat  vetanake për buxhetin e Komunës  – realizimi ndaj buxhetit (në Euro) 

Përshkrimi  
Buxheti 
fillestar 

Buxheti 
Final 

2014 
Pranimet  

2013 
Pranimet 

2012 
Pranimet 

Të hyrat vetanake 913,500 913,500 876,595 668,000 694,000 

Sa i përket të hyrave vetanake në vitin 2014 ato janë realizuar në një nivel të kënaqshëm prej 96% 

(2013:88%).  

Realizimi i buxhetit ka qenë mjaft i lartë, dhe ne nuk kemi ndonjë rekomandim për këtë pikë. 
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4.3 Të hyrat (përfshirë të hyrat vetjake) 

Përshkrimi  

Të hyrat e gjeneruara nga Komuna në vitin 2014 ishin në total  876,565 Euro. Kjo kategori 

përfshinë të hyrat nga tatimi në pronë,  të hyrat nga taksat e ndryshme, të hyrat nga shitja e 

pasurisë dhe shërbimeve, etj.   

Komuna ka një gamë kontrollesh që kanë të bëjnë me mbledhjen dhe raportimin e disa llojeve të të 

hyrave. Megjithatë, ekziston një nevojë për përmirësim në disa procese për ta mbështetur 

saktësinë dhe plotësinë e mbledhjes së të hyrave. 

Çështja 8 Tatimi në pronë- Prioritet i lartë 

E gjetura  Komuna nuk ka kryer rianketimin e 1/3 të të gjithë pronave të regjistruara siç 

kërkohet me Udhëzimin Administrativ Nr. 03/2011.   

Rreziku           Mungesa e anketimit dhe e verifikimit për 1/3 e pronave mund të ndikojë që 

Komuna mos të këtë të dhëna të sakta e të plota të pronës së tatueshme 

aktuale, dhe rrjedhimisht ndikon që të hyrat nga tatimi në pronë të ulen.  

Rekomandimi 8   Ne rekomandojmë që kryetari të sigurojë që anketimet të bëhen siç kërkohet 

nga Udhëzimi Administrativ Nr. 03/2011. 
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4.4 Shpenzimet 

4.4.1 Prokurimi 

Përshkrimi  

Kontratat e nënshkruara përmes procedurave të prokurimit për vitin 2014 ishin në vlerë prej 

2,402,410,Euro. Këtu përfshihen Investimet Kapitale dhe Mallrat dhe Shërbimet. 

 Janë disa aspekte të procesit të prokurimit mbi të cilat kontrollet nuk janë aplikuar në mënyrë 

efektive. 

Çështja 9 – Dobësi në procesin e prokurimit – Prioritet i lartë 

E gjetura  1.  Në pesë raste të kontratave në vlerë prej 259,560 Euro kërkesa zotim për 

blerje është bërë pasi është nënshkruar kontrata që është në kundërshtim me  

rregullën financiare 01/2013 “Shpenzimi i parave publike” ku kërkohet që 

asnjë kontratë nuk duhet të nënshkruhet pa zotim të gjeneruar nga SIMFK për 

vitin aktual fiskal.  

2. Në një rast të një kontrate në vlerë prej 222,422 Euro sigurimi i ekzekutimit të 

tenderit është në vlerë më të ulët se sa 10% e vlerës së kontratës  siç kërkohet 

me Ligj të Prokurimit Publik, si parakusht për nënshkrimin dhe hyrjen në fuqi 

të kontratës.  

3.  Në katër raste të kontratave në vlerë prej 242,559 Euro operatori ekonomik 

(OE) nuk kishte ofruar sigurimin e ekzekutimit të tenderit në vlerë prej 10% siç 

kërkohet me Ligj të Prokurimit Publik, si parakusht për nënshkrimin dhe 

hyrjen në fuqi të kontratës.  

4. Në një rast të një kontrate në vlerë prej 38,024 Euro ka munguar plani i 

menaxhimit të kontratës. Sipas ligjit për prokurim Nr. 04/L-042, kërkohet që 

autoritetet kontraktuese duhet që si pjesë e përgatitjes së aktivitetit të 

prokurimit të përgatisin një plan të menaxhimit të kontratës.   

Rreziku          Si rezultat i procedurave të dobëta të prokurimit mund të bëhen pagesa të 

parregullta, vonesa në ofrimin e shërbimeve, vlerë e dobët për paranë e 

shpenzuar,  planifikim i dobët, si dhe kontratat mund të mos implementohen  

sipas standardeve të kërkuara. 

Rekomandimi 9    Kryetari i Komunës duhet të kryejë një rishikim të brendshëm për të përcaktuar 

pse kërkesat e prokurimit nuk janë adresuar në të gjitha rastet e prokurimit dhe 

të ushtrojë më shumë kontrolle për të siguruar se dobësitë e identifikuara janë 

adresuar.   
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4.4.2 Shpenzimet jo përmes prokurimit 

Përshkrim  

Shpenzimet tjera janë shpenzime të cilat nuk i nënshtrohen procedurave të prokurimit. 
 

Çështja 10 – Pagesat për anëtarët e kuvendit në mungesë të pjesëmarrjes – Prioritet i lartë 

E gjetura  Kuvendi i Komunës mblidhet një herë në muaj dhe për çdo mbledhje, 

anëtarëve pjesëmarrës në kuvend duhet t’u paguhen 125 Euro. Mirëpo gjatë 

auditimit ne kemi vërejtur se Komuna e Vitisë i paguan anëtarët e kuvendit 

komunal edhe ne qoftë se ata nuk janë të pranishëm në ndonjë mbledhje. Në 

secilin nga procesverbalet e mbledhjeve të kuvendit kishte mungesa të 

antarëve të kuvendit. Përkundër kësaj, pagesat ndaj tyre ishin kryer.  

Rreziku        Pagesa e anëtarëve që nuk marrin pjese në mbledhje dëmton buxhetin e 

Komunës. Shuma e parave  për të cilën është dëmtuar buxheti i Komunës 

gjatë vitit në 2014 ishte 875 Euro. Ekziston rreziku potencial që praktika e 

këtyre pagesave të parregullta të vazhdoj edhe në të ardhmen.   

Rekomandimi 10 Kryetari në bashkëpunim me Kryetarin e Asamblesë komunale duhet të 

sigurojnë se do të mbahet evidencë e saktë mbi prezencën e secilit anëtarë të 

kuvendit në seancat e kuvendit dhe të sigurojë që pagesa e mëditjeve bëhet 

vetëm për pjesëmarrësit aktiv. 

4.4.3 Kompensimet (pagat dhe mëditjet) 

Përshkrimi  

Shpenzimet për Paga dhe Mëditje paguhen përmes sistemit të centralizuar qeveritar (payroll). 

Kontrollet që operojnë në nivel lokal kanë të bëjnë me: a) autorizimin e listës së pagave; b) 

verifikimin e ndryshimeve të mundshme; dhe c) rishikimin e buxhetit për këtë kategori dhe 

barazimet me thesarin.  

Kemi vërejtur mungesë te dokumentacionit dhe gabim në llogaritjen e ndalesës për pushimin e 

lehonisë. 
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Çështja 11 – Të Dhënat e Personelit – Prioritet i mesëm 

Gjatë auditimit të dosjeve të personelit, kemi hasur ne mungesë të disa dokumenteve të cilat 

kërkohen me Rregulloren Nr. 03/2011 “Mbi dosjet dhe regjistrin qendror për shërbyesit civil”. 

Dokumentet të cilat kanë munguar janë: 

  

E gjetura                       Në 10 dosje të personelit kanë munguar çertifikatat që punëtorët nuk janë 

nën hetime siç kërkohen me rregullorën Nr. 03/2011 “Mbi dosjet dhe 

regjistrin qendror për shërbyesit civil”.               

Në një dosje të testuar ne kemi vërejtur se nuk është bërë llogaritja e saktë e 

kontributeve pensionale dhe tatimit në të ardhura personale, duke mos 

përfshirë shtesat e muajit shtator në pagën bazë për llogaritje.  

Në një rast mungon akt emërimi. 

Në shumicën e rasteve  mungon formulari që përshkruan dokumentet e 

përfshira në dosje dhe tri raste kur ky formular nuk ishte nënshkruar nga 

punonjësi dhe shefi i departamentit të personelit. 

Rreziku      Mungesa e dokumentacionit në dosjet e personelit dhe mungesa e 

nënshkrimeve/aprovimeve të kërkuara është në kundërshtim me ligjet dhe 

rregulloret në fuqi. Llogaritja e gabuar e kontributeve pensionale dhe 

tatimit në të ardhura personale mund te dëmtoj buxhetin e Komunës ose të 

ndikojë në pagesën më të vogël të kontributeve pensionale dhe tatimeve se 

sa parashihet me ligjet në fuqi. 

Rekomandimi 11  Kryetari duhet të ndërmarrë një rishikim sistematik të dosjeve të 

personelit, për të siguruar se i tërë dokumentacioni i nevojshëm është 

përfshirë brenda një periudhe të specifikuar kohore dhe se llogaritja e 

pagave, tatimeve dhe pensioneve bëhet në mënyrën e duhur. 
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Çështja 12 - Llogaritja e ndalesave për pushimet e lehonisë - Prioritet i lartë 

E gjetura  Llogaritja e ndalesave për pushimin e lehonisë nuk është bërë sipas ligjit të 

punës. Ne kemi vërejtur disa gabime që janë bërë te pagat nga Ministria e 

Administratës Publike dhe komunat që ka të bëjë me llogaritjen e pagës 

bazë në arsim si dhe përllogaritjen e ndalesave në pagë për pushimet e 

lehonisë. Kjo ndëridhet me faktin se paga bazë në arsimin parauniversitar 

nuk është ndryshuar në sistem që nga viti 2010 edhe pse kishte dy herë 

rritje të pagës bazë sipas vendimeve të qeverisë. Rritja e parë ishte në janar 

2011 për 50% dhe rritja e dytë me mars 2014 për 25% në pagën bazë.Këto 

ndryshime nuk ishin reflektuar në payroll në kolonën e pagës bazë por 

vetëm si shtesë e përfshirë në pagën bruto. Problemi qëndron se payroll 

zbaton standard të dyfisht me rastin e kalkulimit të pagës bazë.Rritja e 

pagave në vitin 2014 është aplikuar mbi pagën bazë të vitit 2011 ndërsa me 

rastin e kompenzimit të lehonave, payroll aplikon ndalesën prej 30% në 

pagën bazë të vitit 2010 duke i lejuar kështu lehonës 70% të pagës bazë 

(2010) dhe duke i shtuar edhe dy rritjet që kishin ndodhur, të cilat i trajtonë 

si shtesa në pagë. Sipas ligjit të punës, lehonat duhet të paguhen nga 

punëdhënësi gjashtë muajt e parë me 70% të pagës bazë. Sipas një llogaritje 

të bërë nga ne për vitin 2014 buxheti i Komunës së Vitisë nga gabimi në 

llogaritjen e ndalesave për lehona është dëmtuar përafërsisht për 12,069 

Euro. 

Rreziku                 Mos aplikimi në mënyrë të rregullt i ndryshimeve të pagave në pagën bazë 

si dhe ndalesat e gabuara të shtesave gjatë pushimit të lehonisë rrezikon që 

me rastin e kompenzimit të lehonave të dëmtohet tutje buxheti i Komunës. 

Rekomandimi 12   Kryetari duhet të sigurojë se kjo çështje do të merret tutje në konsideratë 

nga administrata e Payroll-it, në mënyrë që të mos lejojë dëmtimin e 

buxhetit të Komunës. Kryetari duhet të adresoj këtë çështje tek MAP-i që të 

bëhet ndryshimi në pagën bazë në pajtueshmëri me vendimet e qeverisë 

dhe ndryshimet të reflektohen në sistemin e pagave tek arsimi 

parauniversitar. 

4.4.4 Subvencionet dhe Transferet  

Përshkrimi  

Komuna ka shpërndarë subvencione në vlerë prej gjithsej 134,150 Euro gjatë vitit 2014 apo 76% të 

buxhetit të planifikuar. Ne nuk kemi hasur në ndonjë gjetje në lidhje me Kategorinë e 

Subvencioneve dhe Transfereve. 

Rekomandimet  

Ne nuk kemi rekomandime në këtë fushë.    
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4.5 Pasuritë dhe detyrimet 

4.5.1 Pasuritë kapitale dhe jo-kapitale    

Përshkrimi 

Edhe pse Komuna ka ndërmarrë hapa për të përmirësuar raportimin për pasuritë e saj, ekzistojnë 

ende disa pasiguri dhe mangësi në lidhje me pasuritë e Komunës dhe nuk janë adresuar 

rekomandimet e viteve paraprake. 

Çështja 13      -        Regjistri i pasurive kapitale - Prioritet i lartë 

E gjetura  Regjistri i pasurive kapitale mbi 1,000 Euro, nuk përmban datën e saktë kur 

pasuria është vënë në funksion, por vetëm vitin e blerjes së pasurisë, si 

rrjedhojë ne nuk kemi mundur të përcaktojmë nëse zhvlerësimi i llogaritur nga  

sistemi dhe respektivisht vlera neto e pasurive të paraqitura në shënimin 31 

është e saktë. 

Rreziku  Për shkak se pasuritë kapitale mbahen në vlerën neto në shpalosjen për 

pasuritë kapitale në posedim të organizatës buxhetore, llogaritja jo e duhur e 

zhvlerësimit mund të ndikojë në paraqitjen jo të drejtë të vlerës neto të pasurive 

kapitale në këtë shënim. 

Rekomandimi 13 Kryetari duhet të sigurohet që regjistri i pasurive kapitale të përmbajë informata 

të sakta dhe të plota, duke përfshirë datën kur pasuria është vënë në funksion 

në mënyrë që  përllogaritja e zhvleresimit të mund të bëhet dhe të jetë e saktë. 
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Çështja 14   -         Inventarizimi i pasurive kapitale - Prioritet i lartë 

E gjetura                 Për vitin e përfunduar me 31 dhjetor 2014 Komuna nuk ka kryer inventarizimin 

e pasurive siç kërkohet me Rregulloren Nr. 02/2013  – Për menaxhimin e 

Pasurisë Jo Financiare në Organizatën Buxhetore e cila kërkon që “Organizatat 

buxhetore duhet të kontrollojnë së paku njëherë në vit pasurinë jo financiare 

për të vërtetuar dhe vlerësuar gjendjen faktike të pasurisë jo financiare”. 

Rreziku                Mos kryerja e inventarizimit të pasurive nga ana e Komunës, rezulton në mos 

evidentimin e gjendjes faktike të pasurive të cilat mund të jënë të dëmtuara apo 

mungojnë tërësisht. Kjo mund të rezultojë në mbajtjen e pasurive në pasqyrat 

financiare të cilat mund të mos ekzistojnë ose kanë vlerë më të vogël sesa ajo 

me të cilën ato mbahen në pasqyrat financiare.  

Rekomandimi 14  Kryetari duhet të sigurohet që në baza vjetore të bëhet planifikimi i duhur  për 

inventarizimin e pasurisë kapitale, duke përfshirë caktimin e personave 

përgjegjës, kohën dhe mënyrën e inventarizimit. Bazuar në rezultatet e 

numërimit rregullimet e duhura duhet të bëhen në regjistrin e pasurive 

kapitale.  

Çështja 15     –      Shpalosja e pasurive jokapitale nën 1,000 euro - Prioritet i lartë 

E gjetura Komuna nuk ka regjistruar në regjistrin “E-pasuria” pasuritë jokapitale nën 

1,000 euro. Këto pasuri mbahen në një excel i cili nuk është regjistër me të 

dhëna të plota dhe i saktë. Për shkak të mungesës së informatave për pasuritë 

jokapitale, ne nuk mund të përcaktojmë efektin e zhvlerësimit në balancën 

totale të pasurive jo kapitale të paraqitur në Shënimin 32. 

Ekzistojnë pasuri jokapitale nën 1,000 euro të cilat nuk posedojnë numër 

identifikues si dhe lëvizjet e këtyre pasurive bëhen pa ndonjë dokument 

përcjellës.   

Rreziku             Mungesa e të dhënave të plota dhe të sakta në regjistrin e pasurive jokapitale  

mund të ndikojë në paraqitjen jo të saktë të informatave në Pasqyrat Financiare. 

Poashtu mbajtja e pasurive në një excel file dhe jo në sistemin “E-pasuria”rrit 

rrezikun e gabimeve dhe mashtrimeve. Mos vendosja e numrit identifikues, 

lëvizjet e inventarit  pa  dokumentacion  përcjellës  dhe mos  dorëzimit një 

kopje të dokumentacionit  zyrtarit  të pasurive, rrit rrezikun që pasuritë 

jokapitale të keqpërdoren.  
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Rekomandimi 15  Kryetari duhet të sigurohet që Komuna të mbajë informata të sakta dhe të plota 

në lidhje me pasuritë jokapitale në softuerin “ E –pasuria”  dhe të sigurohet që 

të zhvlerësohen sipas rregullorës në fuqi. Gjithashtu të bëhet identifikimi i të 

gjitha pasurive kapitale nën 1,000 euro, të ju vendosen numrat identifikues dhe 

çdo lëvizje e pasurisë të shoqërohet me dokumentat përkatës. 

4.5.2 Trajtimi i të arkëtueshmeve 

Përshkrim  

Komuna nuk ka zbatuar një proces të majftueshëm për planifikimin, identifikimin, raportimin dhe 

arkëtimin e faturave të lëshuara për taksat e saj. Komuna e Vitisë ka shuma të pa arkëtuara nga të 

hyrat nga tatimi në pronë, qiraja dhe nga taksat e biznesit. Llogaritë e arkëtueshme më të vjetra se 

një vit nga tatimin në pronë duke përfshirë edhe kamatat dhe ndëshkimet janë në shumë prej 

1,839,291 Euro dhe nga taksat e biznesit në shumë prej 315,337 Euro.  

Çështja 16    –       Vjetërsia e llogarive të arkëtueshme - Prioritet i lartë 

E gjetura               83% e balancës së llogarive të arketueshme nga tatimi në pronë dhe 100% e 

balancës nga taksat e bizneseve  të paraqitura në pasqyrat financiare lidhen 

me vitet e mëparshme. Komuna nuk ka ndërmarrë veprimet e nevojshme për 

të mbledhur këto shuma dhe nuk ka kryer analiza për vjetërsinë e tyre. 

Rreziku          Mungesa e kontrolleve të mjaftueshme mbi arkëtimin e të hyrave dhe e 

informacionit për vjetërsinë e shumave të arkëtueshme ndikon negativisht 

mbi mbledhjen e të hyrave dhe si rezultat edhe mbi fondet që Komuna 

gjeneron për të mbuluar shpenzimet dhe investimet e saj. Këto mungesa 

pengojnë identifikimin e problemeve, monitorimin dhe përqendrimin e 

burimeve të duhura në arkëtimin e të hyrave, dhe prezantimin në pasqyrat 

financiare të shumave të sakta dhe të plota që pritet të mblidhen. 

Rekomandimi 16 Ne rekomandojmë që Kryetari të sigurohet se Komuna ndërmerr hapa të 

mëtejshëm për përmirësimin e kontrolleve dhe se vepron në përputhje me 

ligjet dhe kërkesat e rregulloreve vendore lidhur me arkëtimet e të hyrave. 
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4. 5.3 Trajtimi i borxheve 

Përshkrim  

Pasqyra e detyrimeve të papaguara ndaj furnitorëve në fund të vitit 2014 ishte 70,326 Euro. Këto 

detyrime janë bartur për t’u paguar në vitin 2015.  

71% të borxheve të papaguara janë borxhe më të vjetra se 30 ditë. 

Çështja 17    –         Obligimet e papaguara - Prioritet i lartë 

E gjetura  Ne kemi identifikuar se Komuna nuk ka kryer pagesat për obligimet e saj në 

afat prej 30 ditësh përcaktohet me Rregullorën 01/2013/MF “Shpenzimi i 

parave publike”. Faturat në vlerë totale prej 70,326 Euro të paraqitura në 

shënimin 29 të PVF, përfaqësojnë fatura të papaguara për më shumë se 30 

ditë.  

Rreziku              Si pasojë e vonesave të pagesave mund të dobësohet aftësia e Komunës për të 

parashikuar dhe menaxhuar nevojat për likuiditet dhe Komuna mund të 

përballet me kosto shtesë të interesave dhe gjobave për vonesat të kërkuara 

nga palët e treta. 

Rekomandimi 17  Kryetari i Komunës të sigurohet se Komuna do të ndërmarrë hapa të 

mëtejshëm dhe të hartojë plane veprimi për të kryer pagesat brenda 

periudhës së kërkuar. 
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4.6 Sistemi i auditimit të brendshëm 

Përshkrimi  

Sistemi i auditimit të brendshëm është një pjesë kyçe e kontrollit të brendshëm dhe për shkak të 

rëndësisë së tij ne e prezantojmë këtu veçmas. Ne e marrim parasysh fushëveprimin e punës së 

auditimit të brendshëm dhe aktivitetet e Komitetit të Auditimit. Përveç kësaj, ne i shqyrtojmë 

veprimet e ndërmarra nga menaxhmenti i lartë, si rezultat i punës së kryer nga auditimi i 

brendshëm dhe komiteti i auditimit. 

Plani i auditimit të brendshëm për vitin 2014 ka të parashikuar dhe kryer dhjetë auditime. 

Çështja 18     –        Mangësitë në njësinë e brendshme të auditimit - Prioritet i lartë  

Ekziston një numër i mangësive në lidhje me veprimtarinë e NjAB.  

• NjAB operon pa statut të Komitetit të Auditimit - dokument ky që përcakton 
të drejtat dhe përgjegjësitë e menaxhmentit dhe anëtarëve të Komitetit për të 
kryer funksionin e tyre në mënyrë të pavarur. Kjo nuk është në pajtueshmëri 
me UA 11/2010.  

• Përbërja e kapaciteteve të NjAB, me vetëm dy auditorë, nuk është e 
mjaftueshme dhe jo në përputhje me UA 23/2009 për themelimin dhe 
funksionimin e NjAB. Udhëzimi përcakton, që për Komunat me një buxhet 
mbi 5,000,000 Euro duhet të angazhohen së paku tre auditorë; 

• Nuk ka plan kohor në përcjelljen e rekomandimeve të NjAB dhe 
menaxhmenti nuk ka dizajnuar planin për adresim të këtyre rekomandimeve; 

 

Rreziku                     Mosmiratimi i Statutit të KA dobëson autoritetin e NjAB. Mungesa e numrit të 

duhur të auditorëve zvogëlon sigurinë e efektivitetit dhënë ndaj 

menaxhmentit për sistemet kyçe financiare si dhe zvogëlon mundësitë e AB. 

Mungesa e fokusimit në rekomandimet e dhëna nga NjAB do të rezultojë në 

dobësi të vazhdueshme në mjedisin e kontrollit brenda Komunës. 

Rekomandimi 18 Për të arritur përfitimet maksimale nga puna e NjAB, kryetari duhet të 

sigurohet që të miratohen shumë shpejtë statutet përkatëse. Kryetari duhet të 

angazhoj së paku tre auditorë pasi që buxheti i Komunës është mbi 5,000,000 

Euro. Gjithashtu, Kryetari duhet të siguroj që menaxhmenti të ketë një plan 

kohor në përcjellje të rekomandimeve të NjAB dhe për adresimin e këtyre 

rekomandimeve. 
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Shtojca I: Shpjegim i llojeve të ndryshme të opinioneve të aplikuara 

(e shkëputur nga ISSAI 200)  

Forma e opinionit 

147. Auditori duhet të japë një opinion të pa-modifikuar nëse arrin në përfundimin se pasqyrat 

financiare janë përgatitur, në të gjitha aspektet materiale, në pajtim me kornizën e zbatueshme 

financiare.   

Nëse auditori, bazuar mbi dëshmitë e marra të auditimit, arrin në përfundimin se pasqyrat 

financiare si tërësi përmbajnë anomali materiale ose nuk arrin të marrë dëshmi të mjaftueshme 

auditimi për të nxjerrë përfundimin se pasqyrat financiare si tërësi nuk përmbajnë anomali 

materiale, atëherë ai duhet të modifikojë opinionin në raportin e auditorit sipas pjesës që flet për 

‘Përcaktimin e llojit të modifikimit që i bëhet opinionit të auditorit’.  

148. Nëse pasqyrat financiare të përgatitura sipas kërkesave të një kornize për  prezantim të drejtë 

nuk arrijnë të japin një paraqitje të drejtë, auditori duhet të diskutojë çështjen me menaxhmentin 

dhe, varësisht nga kërkesat e kornizës së zbatueshme për raportim financiar dhe nga mënyra se si 

zgjidhet çështja, të përcaktojë nëse është e nevojshme të modifikojë opinionin e auditimit. 

Modifikimet që i bëhen opinionit në raportin e auditorit 

151. Auditori duhet të modifikojë opinion në raportin e auditorit në rast se, duke u bazuar në 

dëshmitë e marra të auditimit, arrin në përfundimin se pasqyrat financiare si tërësi përmbajnë 

gabime materiale, ose në qoftë se auditori nuk ka mundur të marrë dëshmi auditimi të 

mjaftueshme dhe të përshtatshme për të nxjerrë përfundimin se pasqyrat financiare si tërësi nuk 

përmbajnë anomali materiale. Auditorët mund të japin tre lloje opinionesh të modifikuara: 

opinion të kualifikuar, opinion të kundërt dhe mohim të opinionit. 
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Përcaktimi i llojit të modifikimit që i bëhet opinionit të auditorit 

152. Vendimi se cili lloj i opinionit të modifikuar është i përshtatshëm varet nga: 

• Natyra e çështjes që i jep shkas modifikimit – d.m.th nëse pasqyrat financiare përmbajnë 

anomali materiale ose, në rast se ishte e pamundur për të marrë dëshmi auditimi të 

mjaftueshme dhe të përshtatshme, mund të përmbajnë anomali materiale; dhe 

• Gjykimi i auditorit rreth përhapjes së efekteve ose efekteve të mundshme që çështja ka në 
pasqyrat financiare. 

153. Auditori duhet të japë një opinion të kualifikuar nëse: (1) pasi ka marrë dëshmi auditimi të 

mjaftueshme dhe të përshtatshme, auditori arrin në përfundimin se anomalitë, ose individualisht 

ose së bashku, janë materiale por nuk janë përhapur në pasqyrat financiare, ose (2) nëse auditori 

nuk ka mundur të marrë dëshmi auditimi të mjaftueshme dhe të përshtatshme në të cilat të bazojë 

një opinion, por arrin në përfundimin se efektet e  çdo gabimi të pazbuluar mbi pasqyrat 

financiare kanë mundur të jenë materiale por jo të përhapura.   

154. Auditori duhet të japë një opinion të kundërt nëse, pasi ka marrë dëshmi auditimi të 

mjaftueshme dhe të përshtatshme, auditori arrin në përfundimin se anomalitë, ose individualisht 

ose së bashku, janë edhe materiale edhe të përhapura në pasqyrat financiare. 

155. Auditori duhet japë mohim të opinionit nëse, pasi nuk ka mundur të marrë dëshmi auditimi 

të mjaftueshme dhe të përshtatshme në të cilat të bazojë një opinion, auditori arrin në përfundimin 

se  efektet e  çdo gabimi të pazbuluar mbi pasqyrat financiare kanë mundur të jenë edhe materiale 

edhe të përhapura. Nëse, pas pranimit të angazhimit, auditori bëhet i vetëdijshëm se 

menaxhmenti ka imponuar një kufizim të fushëveprimit të auditimit, për të cilin auditori 

konsideron se mund të rezultojë në nevojën për të shprehur një opinion të kualifikuar ose mohim 

opinioni mbi pasqyrat financiare, auditori duhet të kërkojë nga menaxhmenti ta heqë atë 

kufizimin. 

Nëse auditori jep një opinion të modifikuar, ai duhet të modifikojë edhe titullin për të 

korresponduar me llojin e opinionit i shprehur. ISSAI 1705 jep udhëzime shtesë rreth gjuhës 

specifike që duhet përdorur kur jepet një opinion dhe për të përshkruar përgjegjësinë e auditorit. 

Ajo gjithashtu përfshin shembuj ilustrues të raporteve. 

Paragrafët e Theksimit të Çështjes dhe paragrafët e Çështjeve të Tjera në raportin e auditorit 

157. Nëse auditori e konsideron të nevojshme për të tërhequr vëmendjen e përdoruesve në një 

çështje të paraqitur ose shpalosur në pasqyrat financiare, e cila është sa e rëndësishme aq edhe 

thelbësore që ata të kuptojnë pasqyrat financiare, por ka prova të mjaftueshme e të përshtatshme 

se çështja nuk përmban anomali materiale në pasqyrat financiare, auditori duhet të përfshijë një 

paragrafi të Theksimit të Çështjes në raportin e tij. Paragrafët për Theksimin e Çështjes duhet t'i 

referohen vetëm informacionit të paraqitur ose shpalosur në pasqyrat financiare. 
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158. Një paragraf i Theksimit të Çështjes duhet: 

• Të përfshihet menjëherë pas opinionit; 

• Të ketë titullin ‘Theksim i Çështjes’ ose ndonjë titull tjetër të përshtatshëm; 

• Të përmbajë një referencë të qartë ndaj çështjes që theksohet dhe të tregojë se në ç’pjesë të 
pasqyrave financiare mund të gjenden shpalosjet relevante që e përshkruajnë plotësisht 

çështjen;  

• Të tregojë se opinioni i auditimit nuk është modifikuar për sa i përket çështjes të theksuar.  

159. Nëse auditori e konsideron të nevojshme për ta komunikuar një çështje, përveç atyre që janë 

paraqitur ose shpalosur në pasqyrat financiare, e cila, në gjykimin e auditorit, është e rëndësishme 

për përdoruesit në mënyrë që ta kuptojnë auditimin, përgjegjësitë e auditorit apo raportin e 

auditimit, dhe me kusht që kjo nuk është e ndaluar me ligj ose rregullore, duhet të përpilohet një 

paragraf me titullin "Çështje Të Tjetra", apo ndonjë titull tjetër të përshtatshëm. Ky paragraf duhet 

të paraqitet menjëherë pas opinionit dhe pas çdo paragrafi të Theksimit të Çështjes. 
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Shtojca II: Rekomandimet e vitit paraprak  

Komponenti i 
Auditimit 

Rekomandimet e dhëna 
Rekomandimet 

plotësisht të 
adresuara 

Rekomandimet 
pjesërisht të 

adresuara 

Rekomandimet 
e pa adresuara 

Pajtueshmëria me 
kërkesat për 
raportim në PVF 

Ne rekomandojmë që Kryetari i Komunës të sigurohet se 
përgatitja e pasqyrave financiare do të përfshijë procedura dhe 
mjete të projektuara për t’u siguruar që informatat e kërkuara 
janë të regjistruara, të procesuara, të përmbledhura dhe të 
raportuara në mënyrë të përshtatshme në pasqyra financiare. 
Informacioni mbi pagesat nga palët e treta, shumat e të 
arkëtueshmeve dhe detyrimeve kontigjente duhet të 
përditësohet rregullisht dhe të rishikohet për të siguruar 
saktësinë dhe plotësinë e shpalosjeve të tilla në pasqyrat 
financiare 

 Pjesërisht e 
zgjidhur 

 

Planifikimi dhe 
realizimi i buxhetit 

Kryetari duhet të monitorojë në mënyrë sistematike 
performancën buxhetore në baza mujore dhe të identifikojë 
dhe adresojë barrierat për të planifikuar nivelet e ekzekutimit 
të buxhetit. Nëse supozimet e buxhetit fillestar janë të pasakta, 
kjo duhet të reflektohet plotësisht në pozitën e buxhetit final. 
Kryetari duhet të sigurohet se plani i realizimit të të hyrave 
vetanake përbën plan realist dhe përkon me mundësitë e 
Komunës për mbledhjen e të hyrave. Për më shumë duhet 
siguruar se janë ndërmarrë gjithë masat për mbledhjen e 
këtyre të hyrave. 

 

 

 

 

E zgjidhur   

Të hyrat (përfshirë 
të hyrat vetanake) 

Ne rekomandojmë që Kryetari të sigurohet se Komuna do të 
ndërmarrë hapa për të përmirësuar sistemin e kontabilitetit 

 Pjesërisht e 
zgjidhur 
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Komponenti i 
Auditimit 

Rekomandimet e dhëna 
Rekomandimet 

plotësisht të 
adresuara 

Rekomandimet 
pjesërisht të 

adresuara 

Rekomandimet 
e pa adresuara 

dhe të faturimit në mënyrë që të sigurojë kontrolle të sigurta, 
eficiente dhe efektive në faturim dhe të hyra. Përmirësimi i 
procedurave të lidhura me keto sisteme do t’i mundësonte 
menaxhmentit të monitorojë dhe menaxhojë risqe të mëdha 
dhe të sigurojë që vendimet në lidhje me buxhetimin, 
planifikimin dhe mbledhjen e të hyrave janë bartur siç duhet. 
Ne rekomandojmë që Kryetari i Komunës të sigurojë sa vijon:  

• Implementimin e një sistemi faturimi që përfshin detaje të 
përditësuara për paguesit, adresën e tyre të tanishme, 
historinë dhe vlerësimin e arkëtimit. Një informacion i tillë 
duhet të kenë vetëm një numër i limituar i personash dhe të 
autorizuar nga drejtimi.  

• Të vendosë dhe të kontrollojë nga qendra tarifat dhe normat 
e taksave në sistem në mënyrë që të llogarisë dhe gjenerojë 
automatikisht faturat. Ky gjenerim i faturave gjithashtu duhet 
të autorizohet dhe të rishikohet.  

• Ndërlidhja automatike e sistemit të faturimit dhe sistemit të 
kontabilitetit në mënyrë që informacioni të procesohet 
automatikisht në librin kryesor të kontabilitetit.  

• Të lidhen automatikisht zyra e faturimit me operacionet dhe 
të bëhen rakordime të rregullta mes tyre, për rastet ku 
faturimi direkt lidhet me shërbimet nga zyra operacionale. Kjo 
është veçanërisht e rëndësishme kur ekzekutohet një volum i 
lartë transaksionesh. 

 

Pasuritë kapitale 
dhe jo-kapitale 

Ne rekomandojmë që Kryetari të përfshijë burime shtesë në 
regjistrimin, kontrollimin dhe vlerësimin e aseteve të 

  Për t’u zgjidhur 



 

 
38 

Komponenti i 
Auditimit 

Rekomandimet e dhëna 
Rekomandimet 

plotësisht të 
adresuara 

Rekomandimet 
pjesërisht të 

adresuara 

Rekomandimet 
e pa adresuara 

Komunës dhe të sigurohet se në mënyrë të vazhdueshme 
Komuna regjistron dhe prezanton në pasqyrat e saj financiare 
të gjitha pasuritë, si edhe barazon informatat nga të gjitha 
burimet e përfshira në financimin e pasurive. 

Pagesat nga palet e 
treta 

Ne rekomandojmë që Kryetari të sigurohet se Komuna po bën 
përpjekjet maksimale për sigurimin e të dhënave nga palët e 
treta, me theks të veçantë tek ato palë që dihet se kanë kryer 
investime të rëndësishme në Komunë. Të dhënat e siguruara 
duhet të paraqiten drejt në regjistrin e pasurive të Komunës. 
Praktika e mirë do kërkonte që në baza vjetore të bëhet 
barazimi i të dhënave mes palëve të treta dhe Komunës për 
investimet në Komunë për vitin përkatës. 

  Për t’u zgjidhur 

Trajtimi i të 
arkëtueshmeve 

Ne rekomandojmë që Kryetari të sigurohet se Komuna 
ndërmerr hapa të mëtejshëm për përmirësimin e kontrolleve 
dhe se vepron në përputhje me ligjet dhe kërkesat e 
rregulloreve vendore lidhur me arkëtimet e të hyrave. 

  Për t’u zgjidhur 

Trajtimi i borxheve Ne rekomandojmë që Kryetari të sigurohet se Komuna do të 
ndërmarrë hapa të mëtejshëm dhe të hartojë plane veprimi për 
të kryer pagesat brenda periudhës së kërkuar. 

 

 

 

 

 

  Për t’u zgjidhur 

Sistemi i auditimit 
të brendshëm 

Ne rekomandojmë që Kryetari duhet të bëjë një Plan Veprimi 
që duhet zbatuar për të siguruar se puna e auditimit të 

 Pjesërisht e 
zgjidhur 
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Komponenti i 
Auditimit 

Rekomandimet e dhëna 
Rekomandimet 

plotësisht të 
adresuara 

Rekomandimet 
pjesërisht të 

adresuara 

Rekomandimet 
e pa adresuara 

brendshëm është bërë dhe raportuar mbi një bazë kohore dhe 
për të adresuar rekomandimet e rezultuara, detajon oficerët 
përgjegjës dhe afatin kohor për zbatim. Kryetari duhet të 
punojë me Auditimin e Brendshëm për të siguruar aktivitete 
të mjaftueshme mbi sistemet financiare të vitit, para se të 
nxirret drafti i PVF-ve. Përmbushja e aktiviteteve të 
planifikuara të auditimit duhet të monitorohet çdo dy muaj 
dhe të ndërmerren veprime proaktive, në mënyrë që devijimet 
të adresohen në kohën e duhur. 
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Shtojca III: Përgjigja e Menaxhmentit ndaj të gjeturave të auditorit për vitin aktual  

Të gjeturat 
Pajtohemi 

po/jo 
Komentet nga Institucioni i audituar në 

rast të mospajtimit 
Pikëpamja e Deloitte Kosova sh.p.k 

Çeshtja 3 – Mungesë e dokumentacionit të 
pronësisë për investimet e bëra nga palët e 
treta 

Komuna nuk ka pranuar një zyrtar të detajuar 
prej palëve të treta lidhur me investimet që ato 
kanë bërë gjatë vitit 2014 dhe në vitet e 
mëparshme.  

 

Çështja 4 dhe 5 – Pajtueshmëria me PFV 

Burimi kryesor dhe i besueshëm i 
informacionit për përgatitjen e pasqyrave 
financiare është Free Balance, i cili nuk 
përdoret për të regjistruar dhe raportuar gjithë 
shpalosjet të cilat nuk raportohen sipas 
Kontabilitetit të Bazuar në Paranë e Gatshme. 
Këto shpalosje përfshijnë të hyrat nga gjobat, 
pagesat nga palët e treta, të arkëtueshmet dhe 
detyrimet kontigjente. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Jo 

 

 

 

 

 

 

Jo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investimet e bëra nga palët e treta janë bërë 
nga donatorët e huaj por ndërtimi është bërë 
në pronën e komunës, kemi marrëveshjet e 
bashëfinancimit dhe pagesat e bëra që do të 
thotë se këto asete  mbeten pronë komunale 
sepse i kemi të regjistruara si asete 
komunale edhe në sistemin e  Freebalancit 
dhe në regjistrin komunal të aseteve . 

 
Pasqyrat vjetore financiare  

Burim kryesor për pregaditjen e PVF 2014 
është sistemi i Freebalancit duke e barazuar 
në tërësi me të dhënat e regjistrimit të 
kontabilitetit ( arhivës së shpenzimeve ) 
komunale. Dhe ju kemi dorëzuar këtë 
material por keni barazimet me shpalosjet e 
gjobave, pagesave nga  palët e treta i keni të 
gjitha të dhënat kopje fizike e nese nuk i 
keni ju sjellim prapë, të arkëtueshmeve dhe 
detyrimeve kontingjente i kemi regjistrat e 
saktë. 

 

 

 

Komuna nuk ka bërë barazime me 
palët e treta për investimet që ato 
kanë bërë në Komunë gjatë vitit 2014 
dhe as për vitet e mëparshme.  

E gjetura mbetet e vlefshme. 

 

 

 

 

E gjetura jonë ka të bëj me faktin se 
Free Balance nuk siguron plotësi të 
informacionit të kërkuar për qëllime 
të raportimit financiar dhe nuk 
mund të përdoret i vetëm për të 
gjeneruar pasqyra financiare. 

E gjetura mbetet e vlefshme.  
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                          Të gjeturat 
 
 
Çështja 7 Kontrollet menaxheriale 
Rishikimi që ne i kemi bërë kontrolleve 
menaxheriale të zbatuara në sistemin financiar 
kryesor të komunës ka nxjerrë në pah dobësitë 
në kontrollet e nivelit të lartë. Si të tilla, 
aranzhimet e përgjithshme të qeverisjes 
kërkojnë forcim, në veçanti në lidhje me 
kontrollet mbi: përgatitjen e Raportit Financiar 
(Nëntëmujor dhe Vjetor), procedurat e 
prokurimit, menaxhimin e llogarive të 
arkëtueshme, menaxhimin e llogarive të 
pagueshme, menaxhimin e të hyrave,  
aplikimin e procedurave për shpenzimet dhe 
menaxhimin e dosjeve të personelit. 
 

 

Çështja 8 – Tatimi në pronë 

Komuna nuk ka kryer rianketimin e 1/3 të të 
gjithë pronave të regjistruara siç kërkohet me 
Udhëzimin Administrativ Nr. 03/2011. 

 

 

 

Pajtohemi        
po/jo 

 

Jo 

 

 

 

 

 

 

 

Jo 

 

 

 

 

 

Komentet nga Institucioni i audituar në   
rast të mospajtimit 

 Kontrollet menagjeriale nuk pajtohemi se 
ka dobësi të nivelit të lartë  duke filluar nga 
prokurimi , të arkëtueshmet, të hyrat  
llogaritë e pagueshme, dhe dosjet e 
personelit, mund të ketë jo plotni me ligjin a 
nuk mund të kemi rrezikshmëri të lartë siç e 
cekni ju dhe nuk pajtohemi me këtë çështje . 

 

 

 

 

 

Për shkak të angazhimeve të pa planifikuara 
nuk kemi mundur të realizojmë planin e 
rianketimit në tërësi por kemi realizuar 
shumicën e planit. 

 

 

 

Pikëpamja e Deloitte Kosova sh.p.k 

 

Të gjitha të gjeturat dhe 
rekomandimet lidhur me pikat 
përkatëse janë dhënë në raport.  

E gjetura mbetet e vlefshme. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Kërkesat e Udhëzimit Administrativ 
duhet të përmbushen në tërësi. 

E gjetura mbetet e vlefshme. 
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                         Të gjeturat 

 

Çështja 9 – Dobësi në procesin e prokurimit 

Në pesë raste të kontratave në vlerë prej 
259,560 Euro kërkesa zotim për blerje është 
bërë pasi është nënshkruar kontrata që është 
në kundërshtim me  rregullën financiare 
01/2013 “Shpenzimi i parave publike” ku 
kërkohet që asnjë kontratë nuk duhet të 
nënshkruhet pa zotim të gjeneruar nga SIMFK 
për vitin aktual fiskal. 

 

Në një rast të një kontrate në vlerë prej 222,422 
Euro sigurimi i ekzekutimit të tenderit është 
në vlerë më të ulët se sa 10% e vlerës së 
kontratës  siç kërkohet me Ligj të Prokurimit 
Publik, si parakusht për nënshkrimin dhe 
hyrjen në fuqi të kontratës.  

Në katër raste të kontratave në vlerë prej 
242,559 Euro operatori ekonomik (OE) nuk 
kishte ofruar sigurimin e ekzekutimit të 
tenderit në vlerë prej 10% siç kërkohet me Ligj 
të Prokurimit Publik, si parakusht për 
nënshkrimin dhe hyrjen në fuqi të kontratës. 

Pajtohemi        
po/jo 

 

 

Jo 

 

 

 

 

 

 

Po 

 

 

Jo 

 

 

 

Komentet nga Institucioni i audituar në   
rast të mospajtimit 

 

Janë shërbime ose furnizime janë bërë vetëm 
kur është paraqitur kërkesa për furnizim ose 
shërbime, në kontratat e hapura, në të cilat 
furnizimet bëhen sipas kërkesave.  

 

 

Kjo shumë ka të bëjë vetëm me shumën prej 
136.000 €, te cilat janë kontraktuar për vitin 
fiskal 2014, pasi që kontrata është dyvjeçare. 

Në asnjërën nga këto projekte,  përjashto 
“Furnizimi me artikuj ushqimorë për të 
gjitha njësitë shpenzuese të komunës së 
Vitisë”, në të tjerat nuk është kërkuar nga 
operatorët ofrimi i sigurimit prej 10 %, andaj 
kjo nuk qëndron. 

Pikëpamja e Deloitte Kosova sh.p.k 

 

 
 
Rregulla Financiare 01/2013 
përcakton që OB nuk duhet të hyjnë 
në obligime kontraktuale pa zotimin 
e fondeve në sistemin SIMFK, dhe i 
njëjti zotim duhet të jetë pjesë e 
kontratës. Poashtu LMFPP kërkon që 
para inicimit të një procesi të 
prokurimit që rezulton në ngritjen e 
një obligimi në vitin fiskal, OB i 
regjistron të gjitha zotimet e fondeve 
të ndara në SIMFK.  E gjetura mbetet 
e vlefshme. 

 

 

Ligji mbi prokurimin publik dhe 
Udhezuesi Operativ për Prokurimin 
Publik kërkojnë që vlera e sigurimit 
të ekzekutimit të jetë së paku 10% e 
vlerës së kontratës. E gjetura mbetet 
e vlefshme. 

 

Ligji mbi prokurimin publik dhe 
Udhezuesi Operativ për Prokurimin 
Publik theksojnë që sigurimi i 
ekzekutimit duhet të kërkohet në 
rast të kontratave të punëve. E 
gjetura mbetet e vlefshme. 
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  Të gjeturat 
 

Çështja 12 Llogaritja e ndalesave për 
pushimet e lehonisë 

Llogaritja e ndalesave për pushimin e lehonisë 
nuk është bërë sipas ligjit të punës. Ne kemi 
vërejtur disa gabime që janë bërë te pagat nga 
Ministria e Administratës Publike dhe 
komunat që ka të bëjë me llogaritjen e pagës 
bazë në arsim si dhe përllogaritjen e ndalesave 
në pagë për pushimet e lehonisë. Kjo 
ndëridhet me faktin se paga bazë në arsimin 
parauniversitar nuk është ndryshuar në sistem 
që nga viti 2010 edhe pse kishte dy herë rritje 
të pagës bazë sipas vendimeve të qeverisë. 
Rritja e parë ishte në janar 2011 për 50% dhe 
rritja e dytë me mars 2014 për 25% në pagën 
bazë.Këto ndryshime nuk ishin reflektuar në 
payroll në kolonën e pagës bazë por vetëm si 
shtesë e përfshirë në pagën bruto. Problemi 
qëndron se payroll zbaton standard të dyfisht 
me rastin e kalkulimit të pagës bazë.Rritja e 
pagave në vitin 2014 është aplikuar mbi pagën 
bazë të vitit 2011 ndërsa me rastin e 
kompenzimit të lehonave, payroll aplikon 
ndalesën prej 30% në pagën bazë të vitit 2010 
duke i lejuar kështu lehonës 70% të pagës bazë 
(2010) dhe duke i shtuar edhe dy rritjet që 
kishin ndodhur, të cilat i trajtonë si shtesa në 
pagë.  

Pajtohemi        
po/jo 

 

 

Jo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentet nga Institucioni i audituar në   
rast të mospajtimit 

DKA-ja që nga viti 2010 kur ka hyrë në fuqi 
Ligji i Punës Nr.03/L-212 neni 49, ka 
zbatuar këtë ligj me rastet e pushimeve të 
lehonisë dhe ka zbatuar ndalesat ashtu siqë 
parashihet me këtë ligj. 

-Gjashtë (6) muajtë e parë të pushimit të 
lehonisë pagesa bëhet nga punëdhënësi me 
kompensim 70% e pagës bazë. 

-Tre (3) muajtë në vijim për pjesën e II-
të,pushimi i lehonisë paguhet nga Qeveria e 
Kosovës (Ministria e Punës dhe Mirëqenjes 
Sociale). 

-Pjasën e III-të të pushimit të lehonisë 
punëtorja ka të drejtë ta zgjasë pushimin 
edhe tre (3) muaj pa pagesë. 

Pra kjo është forma dhe metoda e punës të 
cilën e zbatojmë ne si DKA,në rastet e 
pushimeve të lehonisë,këtë mundemi ta 
dëshmojnë me dokumentacion të cilën e 
posedojmë.  

Qështja e përcaktimit të shumës së ndalesës 
për pushime të lehonis të pagës bazë,është 
çështje e Ministrisë së Administratës 
publike. 

 

Pikëpamja e Deloitte Kosova sh.p.k 

 

Komuna të sigurohet që llogaritjet të 
bëhen mbi pagën bazë dhe të 
njoftohet MAP lidhur me gabimin në 
llogaritjen e ndalesave për lëhonat. 

E gjetura mbetet e vlefshme.  
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                        Të gjeturat  

 

Çështja 12 Llogaritja e ndalesave për 
pushimet e lehonisë (vazhdim) 

Sipas ligjit të punës, lehonat duhet të paguhen 
nga punëdhënësi gjashtë muajt e parë me 70% 
të pagës bazë. Sipas një llogaritje të bërë nga 
ne për vitin 2014 buxheti i Komunës së Vitisë 
nga gabimi në llogaritjen e ndalesave për 
lehona është dëmtuar përafërsisht për 12,069 
Euro. 

Çështja 13 –Regjistri i pasurive kapitale 

Regjistri i pasurive kapitale mbi 1,000 Euro, 
nuk përmban datën e saktë kur pasuria është 
vënë në funksion, por vetëm vitin e blerjes së 
pasurisë, si rrjedhojë ne nuk kemi mundur të 
përcaktojmë nëse zhvlerësimi i llogaritur nga 
sistemi dhe respektivisht vlera neto e pasurive 
e prezantuar në shënimin 31 është e saktë.  

 

 

 

Pajtohemi        
po/jo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jo 

 

 

 

 

 

 

 

Komentet nga Institucioni i audituar në   
rast të mospajtimit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Të dhënat e pasurisë të sistemit të 
Freebalancit dhe të dhënat e regjistrit të 
pasurisë  mbi 1000 € nuk kanë datën e 
furnizimit - hyrjes në përdorim por në 
regjistrin e sistemit informativ për 
menagjimin e  Freebalancit – te lista e 
artikujve veç e veç gjendet data e hyrjes në 
përdorim të aseteve si dhe kodi bllokues i 
burimeve financiare të  investimeve ku me 
atë datë fillon llogaritja e amortizimit , të 
dhënat mbi burimin e financimit dhe datën 
e kryerjes së investimit me regjistrimin e 
blerësit  dhe sistemi i freebalancit nuk mund 
tëregjistrohet pasuria pa i fut të dhënat e 
sakta dhse datën e blerjen dhe burimet 
financiare.  

Pikëpamja e Deloitte Kosova sh.p.k 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komuna nuk mund të gjenerojë një 
raport të përgjithshëm me të dhëna 
të plota, duke përfshirë edhe datën e 
vënies në funksion. 

E gjetura mbetet e vlefshme. 
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                          Të gjeturat 

 

Çështja 16 – Vjetërsia e llogarive të 
arkëtueshme  

83% e balancës së llogarive tëa arketueshme 
nga tatimi në pronë dhe 100% e balancës nga 
taksat e bizneseve  të paraqitura në pasqyrat 
financiare lidhen me vitet e mëparshme. 
Komuna nuk ka ndërmarrë veprimet e 
nevojshme për të mbledhur këto shuma dhe 
nuk ka kryer analiza për vjetërsinë e tyre. 

 

Çështja 17– Obligimet e papaguara  

Ne kemi identifikuar se Komuna nuk ka kryer 
pagesat për obligimet e saj në afat prej 30 
ditësh siç përcaktohet me Rregullorën 
01/2013/MF “Shpenzimi i parave publike”. 
Faturat në vlerë totale prej 70,326 Euro të 
paraqitura në shënimin 29 të PVF, 
përfaqësojnë fatura të papaguara për më 
shumë se 30 ditë . 

Pajtohemi                 
po/jo 

 

Jo 

 

 

 

 

 

 

 

Jo 

 

 

 

 

Komentet nga Institucioni i audituar në   
rast të mospajtimit 

 

Kemi marrë veprime për mbledhjen e 
obligimeve duke shkuar edhe deri te 
mbyllja e llogarive bankare, informimi i 
vazhdueshëm i qytetarëve  për obligimet e 
tatimit në pronë, vërejtjeve për mbledhjen e 
qerasë por Komuna nuk mund të merr 
veprime  për mbledhjen e obligimeve të 
taksave të biznesit  kur me vendim të 
kuvendit është bërë pezullimi i tyre  sepse 
edhe për vitin 2015 kemi vendim të 
kuvendit komunal për pezullimin e këtyre 
obligimeve nga qytetarët. 

 

Obligimet e pa paguara  në afat prej 30 
ditësh  në shumë prej 70,326 Euro ne 
mendojmë se nuk është e gjetur me theks të 
veçantë sepse për një njësi buxhetore me një 
buxhet prej 10 milion e të ketë obligime në 
shumë prej 70,326 Euro e duke pasur 
parasysh kur në muajin dhjetor përfundojnë 
alokimet, zotimet dhe bërja e shpenzimeve 
kurse Komuna si institucion duhet të 
funksionoj pa marrë parasysh fund vitin, 
nuk është një obligim që nuk mund të ketë 
reflektime në financa.  

Pikëpamja e Deloitte Kosova sh.p.k 

 

 

Vlera e llogarive të arkëtueshme, 
sidomos nga tatimi në pronë, është 
shumë e lartë dhe pjesa më e madhe 
e tyre kanë të bëjnë me vitet e 
mëhershme. 

E gjetura mbetet e vlefshme.  

 

 

 

 

 

 

 

Komuna duhet të jetë në përputhje të 
plotë me rregulloren në fuqi. 

Poashtu pjesa më e madhe e kësaj 
shume është për fatura të lëshuara që 
nga viti 2013. 

E gjetura mbetet e vlefshme. 
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Neni  12 
Pasqyra e pranimeve dhe pagesave në para të gatshme   
 

Pasqyra e pranimeve dhe pagesave të parave të gatsh me për Komunën e Vitisë
Për vitin e përfunduar më 31 dhjetor 2014

2,014                 2013 2012

 Llogaria e 
vetme e Thesarit 

Llogaria e 
vetme e 
Thesarit

Llogaria e 
vetme e 
Thesarit

BKK
Pagesat nga 
palët e treta 
të jashtme

BKK

Pagesat 
nga palët e 

treta të 
jashtme

BKK
Pagesat nga 
palët e treta 
të jashtme

Shën. € '000 € '000 € '000 € '000 € '000 € '000

BURIMET E FONDEVE
Granti qeveritar 2 8,824                 7,307             295             7,206               791               
Të hyrat vetanake 3 748                    714                820                 
Fondi për qëllime të dedikuara

Grantet e përcaktuara të donatorëve 4 102                    91                 94                 89              150                 351               
Fondi nga huamarrjet 5
Pranimet tjera 6

Gjithsejt 9,675                 91                 8,115             384             8,176               1,142            

SHFRYTEZIMI I FONDEVE
Operacionet

Paga dhe  rroga 7 6,133                 5,264             5,311               
Mallra dhe shërbime 8 780                    38                 735                741                 30                 
Shërbime komunale 9 182                    200                200                 

7,096                 38                 6,199             -             6,252               30                 

Transferet 
Transfere dhe subvencione 10 134                    126                132                 56                 

Shpenzime  kapitale 53                 
Prona, ndërtesa dhe pajisje 11 2,444                 1,790             384             1,792               1,056            

Pagesa tjera 12

Kthimi i huazimeve 13

Gjithsejt 9,675                 # 91                 # 8,115             # 384             # 8,176               # 1,142            
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      Në shënimin 2   - në kolonën e  ndarjeve  nga fondi i përgjithshëm te BKK-ja kemi të paraqitun shpenzimet e 5 kategorive ekonomike të 
realizuara- shpenzuara 8,824 mijë €  ku në krahasim me shumën  e alokuar 8,840 mijë € kemi një diferencë  prej 16 mijë € të pa shpenzuara. 
     Në shënimin  3     Kolona e të hyrave vetanake kemi shumën e paraqitun te shpenzimet nëpër kategori ekonomike   duke e paraqitun fondin 
burimor 21 në shumë prej 666 mijë € dhe fondin burimor 22 në vlerë prej 82 mijë € ku totali i dy fondeve është prej 748 mijë €, kurse të 
alokuara shuma prej 815 mijë € , të pa shpenzuara kemi shumën prej 67 mijë € , pjesa ma e madhe është e kapitaleve  në shumë prej 50 mijë 
€,14 mijë dhe 3 mijë € mallra e shërbime .     
   Në shënimin  4  Në kolonën e granteve të donatorëve kemi të paraqitun në shumë prej  102 mijë € janë 100 mijë pagesa e projektit të 
asfaltimit të rrugëve në fshatin Remnik dhe 2 mijë € pagesa nga subvencionet e projektit të blerjes së makinave mjelse  
     Në kategorit ekonomike shpenzimet  janë paraqituna : 1. shënimi  7 -  Paga e mëditje                  6,133  mijë €        100.00 % 
                                                                                            2.  shënimi  8 -  Mallëra e shërbime             780  mijë €          82.28 % 
                                                                                            3.  shënimi  9 - Shpenzime komunale          182   mijë €        100.00 % 
                                                                                            4.  shënimi 10 - Subvencione dhe transfere 134   mijë €         90.70  % 
                                                                                            5.  shënimi 11 - Shpenzime kapitale         2,444   mijë €         97.44 % 
                                                                                            Totali                                                          9,675  mijë €                            
Buxheti i shpenzuar në krahasim me ate të alokuar është 97.52 % . 
Buxheti i shpenzuar në krahasim me shumën e buxhetit  është 94.54 % 
 
Pagesat nga palët e treta : 

1 Donacion  me paisje e inventar  nga FAID-organizatë me seli në Gjenevë ( Zvicërr) në shumë prej 3 mijë €( 2,778.74 + tatimi 10% 267.54+TVSH-ja 
16% 487.41) totali i donacionit  prej     ………………………………………..………………………………………………………....4 mijë €  

2 Paisje (Kompjutera, e printera ) paisje të vjetra  donacion nga   UNMIK- /OCSF/PDU  të vlerësuara në shumë prej … .……………...1 mijë € 
vlerësuar). 

3 Banka shkollore (100copë) dhe karrika(300 copë) donacion nga  KFOR-i  (donacion në shkollën e mesme në Pozheran ) në shumë prej 7 mijë € 
4 Revitalizimi i parku të qytetit  në Viti  donacion BE- përmes IOM-it vlera e kontratës 79mijë € pagesa në shumë prej ………………79 mijë €  

Projektet nga donacionet e mbrendshme  ( nga niveli qendror Qeveria dhe Ministritë e Republikës së Kosovës)dhe një project i BE mjetet e 
bartuna në buxhetin komunal :  

5 Emergjenca  te shtëpia e shëndetit –Viti  donacion i MAPL vlera e kontratës 120 mijë €(119,698.08€) aneksi i kontratës  shuma prej 12 mijë €  totali i 
kontratës së projektit  në shumë prej 132 mijë €  shuma prej 100 mijë €e paguar nga MAPL-ja  ,  nga komuna  shuma prej 21 mijë €,mbetet për 
pagesë në shumë prej 11 mijë € investim në vijim totali i pagesës  ……………………………………………………………….121 mijë € 

6 Rregullimi i fushës sportive në sk. fill. ,,Kenan Halimi” në fsahtin Skifteraj subvencion nga Qeveria e Kosovës  shuma prej  …27   mijë € 
7 Rregullimi i zhveshtores dhe infrastructures në fushën sportive në Skifteraj  shuma prej…………………………………………..9   mijë € 
8 Asfaltimi i rrugës në fshatin Remnik – MI  kontrata  në shumë prej 468mijë €   nga MAPL-ja është paguar shuma prej 316 mijë € ,nga  komuniteti  
9 është paguar shuma prej  100 mijë €  mbetet për pagesë shuma prej 52 mijë €  totali i pagesës ………………………………….416  mijë  € 
10 Shtëpia e cultures donacion UE- UNIONI EVROPIAN perms IOM-it mjete të transferuara e të akoluara në buxhetin e komunës në shumë prej 163 

mijë €projekti  do  të realizohet  në vitin 2015. 
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11  Neni  13 
Raporti i ekzekutimit te buxhetit

2013 2012

Buxheti 
fillestar 
(Ndarja)

Buxheti final 
(Ndarja) Realizimi Varianca Realizimi Realizimi 

A B C D=C-B E F

Shënime € '000 € '000 € '000 € '000 € '000 € '000
Hyrja e parasë së gatshme në llogari të Thesarit

Tatimet 14
Të hyrat vetanake 15 914                   914                   877             (37)                 668          694          
Donacionet 16 165                   165             -                     
Pranimet kapitale 17 -                     
Fondi i Privatizimit 18 -                     
Huamarrjet 19 -                     
Tjera 20 -                     

Gjithsejt Pranimet e mbledhura në FKK-në 914                   1,078                1,042          (37)                 668          694          
-                     

Daljet e parasë së gatshme nga llogaritë e Thesarit -                     
Paga dhe rroga 21 5,325                6,188                6,133          (55)                 5,263       5,311       
Mallra dhe shërbime 22 935                   1,145                780             (364)               735          741          
Shërbime komunale 23 215                   215                   182             (32)                 200          200          
Transfere dhe subvencione 24 173                   177                   134             (42)                 127          133          
Shpenzime kapitale 25 2,371                2,508                2,444          (64)                 1,790       1,792       
Fondi i privatizimit 26 -                     
Kthimi i huazimeve 27 -                     
Tjerat 28 -                     

Gjithsejt  pagesat e bëra nga BRK nëpërmes LlVTh 9,019                10,232               9,675          (558)               8,115       8,177       

2014

Pasqyra e krahasimit të shumave buxhetore dhe aktua le për Komunën e Vitisë
Për vitin e përfunduar me 31 dhjetor 2014
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Koment :  
 
 
Raporti i ekzekutimit të buxhetit  në periudhën Janar – Shtator 2014 kemi të paraqitun në buxhetin fillestar shumat e aprovuara në 

në Kuvendin Komunal   për vitin buxhetor 2014. 
  
              Shënimi 15  .Është paraqitur buxheti final  fillestar  në shumë prej 94 mijë € për vitin  2014 nga të hyrat vetanake,po ashtu është 
buxheti final   kurse  në shumë prej 877 mijë €, realizimi i buxhetit në   95.96 % . 
 
Buxheti  fillestar në total në shumë prej 9,010 mijë € kolona A  , buxheti final 10,232 mijë € kolona B, ( buxheti i alokuar   në vlerë prej -,921 
mijë €, buxheti i realizuar-shpenzuar   kolona C është në total prej 9,675 mijë €, është buxhet i ekzekutuar ku është shpenzuar në 97.52% me 
buxhetin e alokuar dhe 94,55% dallimin e buxhetit final( shuma e buxhetit ) dhe të realizuar e japim në shënimin 21 deri në shënimin 25  . 
           Buxheti i  shpenzuar në krahasim me buxhetin final ( flokuar)   në %  është 94.55 % . 
 
 
Në PVF 2014 kemi ndryshime të shënimi 6 fondi i huazimeve  dhe shënimi 29 Kthimi i huazimeve   që në PVF 2014  nuk ekziston sepse me 
nxjerrjen e nga Web faqja e Minisris së Financave këtë model të pregaditjes së PVF e kemi gjetur të postuar  dhe nuk gjenden  këto dy shënime 
(6 dhe 29 i tabelave të vitit 2013 ) ,  total shënimet në nenin 12 dhe 13 kan qen 30 shënime kurse në PVF 2014 janë 28 shënime në këto dy 
nene andaj krahasimi me shënimet e PVF të vitit 2013 nuk përputhet . 
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Neni  14 
Shënimet shpjeguese për pasqyrat financiare  
 
Shënimi 1 
Informata për organizatën buxhetore (aktivitetet, legjislacioni, etj) dhe politikat kontabël  
) 
 
1.1 Bazat e përgatitjes  
 
Pasqyrat Financiare janë përgatitur në përputhje me SNKSP  të bazuar në para të gatshme “Raportimi 
Financiar sipas Kontabilitetit të bazuar në para të gatshme”. Shënimet në pasqyrat financiare paraqesin pjesë 
integrale për ta kuptuar pasqyrën, andaj duhet të lexohen së bashku me pasqyrat.. 
 
Politikat e kontabilitetit janë aplikuar në mënyrë konsistente përgjatë periudhës kohore. 
KOMENT : 
Komuna e Vitisë me kod organizativ 657 aktivitetet e buxhetit komunal 2014 i ka kryer konform ligjeve në 
fuqi të  financave publike , duke aprovuar Buxhetin Komunal  në  mbledhjen e drejtorëve, KPF dhe Kuvendin 
Komunal të Vitisë në afatin e paraparë ligjor ( më 20shtator 2013 ), pregaditjen e Planit të rrjedhës së paras 
për vitin  2014 por edhe duke ju pështatur shtesave të buxhetit , rialokimit të buxhetit , ridestinimit të buxhetit 
, dhe donacioneve të mbrendshme dhe të jashtëme .  
Ju kemi përmbajtur legjislacionit në fuqi si Ligji mbi menagjimin e financave  publike dhe përgjegjsive , ligji 
i financave të pushtetit lokal , udhzimet  administrative si dhe afatet e përcaktuara të pregaditjes dhe 
ekzekutimit të buxhetit , planit kontabël është zbatue i përcaktuar nga ana e MF-it duke ju përshtatur kodeve  
ekonomike .  

 
 
1.2 Entiteti raportues  
 
KOMENT : 
KOMUNA E VITISË 
Pasqyrat financiare të  Komunës së Vitisë me kodin funksional 657. Pasqyrat financiare përfshijnë entitetin 
raportues sipas Ligjit për menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë (03/L-048  neni 46- Raportimi 
përfundimatr për buxhetin  dhe 03/L-221), rregulla financiare Ligjin nr. 04/L-116 dhe Ligjin nr. 04/L-194 , 
rregullore Nr. 03/2013 (Pasqyrat vjetore financare të organizatave buxhetore ).  

 
Komuna e Vitisë  kontrollohet nga Qeveria e Kosovës dhe të gjitha aktivitetet  financohen nga Buxheti i 
Konsoliduar i Kosovës për mes sistemit SIMFK –së si pranimet e grantit qeveritar, të hyrat vetanake dhe 
donacionet që me marrëveshtje inkorporohen në buxhetin Komunal- paraqiten si të hyra Komunale dhe 
alokohen nga departamenti i thesarit (MF)dhe shpenzohen konform ligjeve në fuqi.  
 
1.3 Pagesat nga palët e treta 
 
Komuna e Vitisë  mund të përfitojë mallra dhe shërbime të blera për të nëpërmes të pagesës së parave të 
gatshme të bëra nga palët e treta që janë jashtë Qeverisë gjatë periudhës kohore janar- Dhjetor 2014. Pagesat e 
bëra nga palët e treta nuk e përbëjnë pranimin ose pagesën e parave të gatshme të Komunës së Vitisë. Ato 
janë të paraqitura në kolonën Pagesat nga Palët e Treta në Pasqyrën e Pranimeve dhe Pagesave të parave të 
gatshme. 
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Komuna e Vitisë ka përfituar donacione nga palët e treta si donacione të mbrendshme dhe të jashtëme dhe 
janë paraqitun në shënimin 4 te pagesat e palëve të treta  të jashtëme . 
 
Pagesat nga palët e treta : 

1 Donacion  me paisje e inventar  nga FAID-organizatë me seli në Gjenevë ( Zvicërr) në shumë prej 3 mijë €( 
2,778.74 + tatimi 10% 267.54+TVSH-ja 16% 487.41) totali i donacionit  prej     
………………………………………..……………………………………………………....4 mijë €). 

2 Paisje (Kompjutera, e printera ) paisje të vjetra  donacion nga   UNMIK- /OCSF/PDU  të vlerësuara në shumë 
prej … .……………………………………………………………………………………....1 mijë €  

3 Banka shkollore (100copë) dhe karrika(300 copë) donacion nga  KFOR-i  (donacion në shkollën e mesme në 
Pozheran ) në shumë prej ………………………………………………………………….  7 mijë €   

4 Revitalizimi i parku të qytetit  në Viti  donacion BE- përmes IOM-it vlera e kontratës 79mijë €pagesa në 
shumë prej ………………………………………………………………………………… 79mijë €  

 

1.4 Llogaria e Vetme e Thesarit  
 
Komuna e Vitisë  ( 657 ) nuk operon me llogarinë e vet bankare. Qeveria operon në funksion të centralizuar të 
Thesarit i cili e administron pranimin e parave të gatshme të mbledhura nga të gjitha entitetet buxhetore gjatë 
vitit financiar. 
 Pagesat e bëra në këtë llogari sa i përket Komuna e Vitisë janë të paraqitura në kolonën e llogarisë së Vetme 
të Thesarit në Pasqyrën e Pranimeve dhe pagesave të Parave të Gatshme. 
 
1.5 Kthimi i shpenzimeve të vitit të kaluar 
 
Shpenzimet e rikthyera në FKK nga viti i kaluar janë regjistruar si pranime në vitin aktual e jo si reduktime të 
shpenzimeve të vitit kur ka ndodh shpenzimi. 
 
1.6 Valuta raportuese  
Valutë   raportimi  kemi valutën  EURO ( € ) e nuk kemi pasur asnjë  transakcion në ndonjë valutë tjetër . 
 
 
1.7 Data e autorizimit  
 
Pasqyrat financiare janë autorizuar për tu nxjerr  nga   [ZKF -Berat Zuka dhe ZKA - Kryetar i Komunës së 
Vitisë Sokol Haliti] sipas Doracakut të deklaratës për prezentimin e pasqyrave financiare . 
 
 Periudha e raportimit është viti kalendarik  Janar – Dhjetor 2014 . 
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Shënimi 2   Ndarjet e fondit të përgjithshëm  

 
2014 2013 2012

BKK

Klasifikimi ekonomik € '000 € '000 € '000

Paga dhe rroga 6,133          5,222      5,255      

Mallra dhe shërbimet 551             587        495        

Shërbime komunale 182             200        200        

Subvencione dhe transfere 8            

Shpenzime kapitale 1,957          1,297      1,248      

Gjithsejt 8,824          7,306     7,206      
 
 Koment: 

Shënimi 2 të ndarjeve  nga fondi i përgjithshëm të BKK-ja kemi të paraqitun shpenzimet  e pesë kategorive 
ekonomike  të realizuara në shumë viti 2014 shuma prej 8,824 mijë €, viti 2013 shuma prej 7,306 mijë €  
dhe viti 2012 shuma prej 7,206 mijë €  ku i kemi të shpalosuna  kategorit ekonomike dhe në të gjitha 
programet buxhetore  m shif tabelën e mëposhtëme . 

 
  Tabela e shpenzimeve  për vitin 2014 të  grantit qeveritar nëpër programe buxhetore dhe nëpër kategori ekonomike , 
por në detaje ju ofrojmë në listen e shpenzimeve  vjetore . 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr  Programi  Shuma në  € '000  
Paga e mëditje  

Shuma në  € 
'000Mallra e 
shërbime 

Shuma në  € '000 
shpenzime 
komunale     

Shuma në  € '000 
Invstime kapitale  

1 Zyra e kryetarit 213 36     
2 Administrata 156 36     
3 Inspekcioni 65 

9     
4 Zyra e kuvendit komunal 84 

8     
5 Buxhet e financa 136 16   1,736 
6 Shërbimet publike e mbrojte 

civile 
175 

84 96   
7 Zyra e komuniteteve 14 

1     
8 Bujqësi pylltari e zhvill rural 56 

8     
9 Kadastra e gjeodezia 45 

5     
10 Planifikimi urban 28 

7     
11 Kujdesi primar shendetsor 823 

126 34 178 
12 Shërbimet sociale 49 

9     
13 Kulturë rini e sport 66 

23     
14 Arsim e shkencë 4,223 

182 53 43 
   TOTALI  6,133  551  182  1,957 
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Shënimi 3   Të hyrat vetanake  

 
2014 2013 2012

THV

Klasifikimi ekonomik € '000 € '000 € '000

Paga dhe rroga 41          56          

Mallra dhe shërbimet 230         95          233        

Shërbime komunale

Subvencione dhe transfere 132         127        125        

Shpenzime kapitale 387         451        406        

Gjithsejt 748         714        820        
 

Koment :  Kjo tabelë paraqet shpenzimet nga të hyrat vetanake komunale  të fondit burimor 21 dhe të fondit 
burimor 22  për periudhën janar –dhjetor 2014, 2013 dhe 2012. Në shënimin 3  nga fondi i THV-ve   nga fondi burimor 
21  shuma prej 666 mijë €     dhe  fondi burimor 22 shuma prej 82 nijë €si dhe  shpenzimet totale të THV-ve për vitin 
2013 në të dy fondet  burimore  në shumë prej 714 mijë € dhe në vitin 2012 në të dy fondet burimore  shuma prej 820 
mijë € . 

 
Tabela e shpenzimeve  për vitin 2014 të hyrave vetanake si të fondit burimor 21 –të hyrat e vitit 2014 dhe të fondit 
burimor 223 –të hyrat e bartuna nga viti 2013 nëpër programe buxhetore dhe nëpër kategori ekonomike por në detaje ju 
orojmë gjat auditimit listen e shpenzimeve vjetore  
  
Nr  Programi  Shuma në  € 

'000  Paga e 
mëditje  

Shuma në  € 
'000Mallra e 
shërbime 

Shuma në  
€ '000 
shpenzime 
komunale     

Shuma në  € 
'000 
Subvencione 
dhe 
transfere 

Shuma në  
€ '000 
Invstime 
kapitale  

1 Zyra e kryetarit   18   76   
2 Administrata   36       
3 Inspekcioni           
4 Zyra e kuvendit komunal           
5 Buxhet e financa   19     361 
6 Shërbimet publike e 

mbrojte civile 
  

108       
7 Zyra e komuniteteve           
8 Bujqësi pylltari e zhvill 

rural 
  

10   11   
9 Kadastra e gjeodezia           

10 Planifikimi urban   1       
11 Kujdesi primar 

shendetsor 
  

16       
12 Shërbimet sociale       20   
13 Kulturë rini e sport   6   25   
14 Arsim e shkencë   16     26 
      230 0 132 387 
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Shënimi 4   Grantet e përcaktuara të donatorëve 
 

2014 2013 2012

Klasifikimi ekonomik € '000 € '000 € '000

Paga dhe rroga

Mallra dhe shërbimet 53                    13                   

Shërbime komunale

Subvencione dhe transfere 2                        

Shpenzime kapitale 100                     41                    137                 

Gjithsejt 102                    94                   150                  
 
Koment : Në shënimin 4  te pasqyra e krahasimit  të shumave buxhetore  ku janë paraqitun  në vitin 2014 shuma prej dy 
donacioneve të shpenzuara  për vitin 2014 prej 102 mijë €, për vitin 2013 shuma prej 94 mijë euro dhe për vitin 2012 
shuma prej 150 mijë €. Pagesa e shumave për vitin 2014 siç shifet më poshtë prej dy donacioneve të brendshme  e ate : 
a) Pagesa prej 100 mijë € është pagesa e Asfaltimit të rrugëve në fshatin Remnik bashkëfinancim me MI dhe  
b) Pagesa prej 2 mijë € subvencione  nga donatorët e brendshëm bashkëfinancim i komunës dhe fermerëve të komunës 

për blerjen e makinave mjelse pë lopë.  

 
Shënimi 5  Fondi nga Huamarrjet 
 

2014 2013 2012

Huadhënësi € '000 € '000 € '000

Gjithsejt -                          -                -              

 
 
Koment   Nuk kemi asnjë të dhënë në këtë shënim  
 
 

 
Shënimi  6 Pranimet tjera 

 
 

Koment   Nuk kemi asnjë të dhënë në këtë shënim  
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Shënimi 7 Pagat dhe rrogat 

 
2013 2012

GQ THV GPD FH Totali

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

Pagesat

Pagat neto përmes listës së pagave 5,253              5,253            4532 4574

Pagesa per sindikatë 25                   25                23             23             

Pagesa neto për punë jashtë orarit -                  

Puntëtorët me kontratë (jo në listen e pagave) -                  

Tatimi  ndaluar në të ardhura personale 271                 271              207           208           

Kontributi pensional-punetori 292                 292              251           253           

Kontributi pensional-punëdhënësi 292                 292              251           253           

Gjithsej Pagesat 6,133              -            -            -            6,133           5,264        5,311        

2014

 
Koment : në kategorin e pagave dhe mëditjeve  kemi këto të dhëna  në llogarinë e vetme të thesarit  në vlerë 

prej 6,133 mijë € kryesisht nga granti i përgjithshëm duke u shtuar pagat prej 25 % nga muaji prill me vendim të 
qeveris së Republikës së Kosovës ., në vitin 2013 kemi të shpenzuara shumën prej 5,264 mijë € dhe në vitin 2012 
shuma prej 5,311 €.  

    Në tabelat e më poshtëme janë paraqitun  të dhënat  e shpenzimeve të kategoris së pagave e mëditjeve  në vitin 
2014 për të gjitha kodet dhe programet buxhetore e në në detaje i kemi të dhënat te zyrtari i pagave dhe do ti keni në 
disponimin tuaj për çdo person dhe për çdo program buxhetor ,Buxheti i  shpenzuar në krahasim me buxhetin e 
flokuar është prej  prej 99 %.  
 

Kodi Përshkrimi Shuma 
11110 Paga neto 5,253 
11500 Tatimi në paga 271 
11600 Kontributi i punëtorit 292 
11700 Kontributi i punëdhënsit 292 
11115 Sindikata 25 
  Retroaktiv 886.38 

  Totali i pagave 6,133 
 
Tabela  e shpenzimeve nëpër programe buxhetore  

Nr  Programi  Shuma në  € '000 
 

1 Zyra e kryetarit  213 
2 Administrata  156 
3 Inspekcioni 65 
4 Zyra e kuvendit komunal 84 
5 Buxhet e financa 136 
6 Shërbimet publike e mbrojte civile 175 
7 Zyra e komuniteteve  14 
8 Bujqësi pylltari e zhvill rural  56 
9 Kadastra e gjeodezia 45 
10 Planifikimi urban  28 
11 Kujdesi primar shendetsor 823 
12 Shërbimet sociale  49 
13 Kulturë rini e sport  66 
14 Arsim e shkencë  4223 
 Totali   6,133 
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Shënimi 8 Mallrat dhe shërbimet 

 
2013 2012

 GQ  THV GPD FH Totali

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

Pagesat 0

Shpenzimet  e udhëtimit 39              5               44             41 40

Shërbimet e telekomunikimit 3               6               9               4 11

Shpenzimet per shërbime 68              14             82             38 53

Blerje e mobileve & paisjeve me pak se 1000 36              36             72             123 50

Blerje  tjera  mallra & sherbime 132            38             171           127 150

Derivatet & lëndët djegëse 124            30             154           198 192

Llogarite  e  avansit -            

Shërbimet  financiare -            

Sherbimet e regjistrimit & sigurimeve 10              1               11             11 11

Mirëmbajtja 95              84             179           144 150

Qiraja 0               0               

Shpenzimet e marketingut 10              5               15             15 18

Shpenzimet e përfaqësimit 15              11             26             33 27

Shpenzime - vendimet e gjykatave 19              19             2 39

Tatimi -            

Gjithsej Pagesat 551            230           -            -            780           736           741           

2014

 
1. Shpalos në detaje  shënimet e pasqyruara në tabelë: 

 
 Koment  : Shënimi 8 shpenzimi i mallrave e shërbimeve ku kemi të dhëna në bazë të kodeve në tabelën e mëposhtëme .  
a)  Me vendim të qeveris kemi pasur pasivizim të mjeteve për mallra e shërbime të grantit qeveritar  për 15 %  shkak 

i ngritjes së pagave për 25 % nga muaji prill . 
b)   Tabela e shpenzimet e mallrave e shërbimeve nëpër kode ekonomike  

 
Kodi  Përshkrimi I shpenzimit  Shuma  

13130 Shpenzimet e udhëtimit zyrtar mbrenda vendit 30 
13140 Shpenzimet e udhëtimit zyrtar jashtë vendit 11 
13141 Mëditjet e udhëtimit zyrtar jashtë vendit 3 
13310 Shpenzimet për internet  2 
13320 Shpenzimet e telefonis mobile  2 
13330 Shpenzimet postare 4 
13340 Shpenzimet e përdorimit të kabllit optik 0 
13430 Shërbime të ndryshme shëndetësore 43 
13460 Shërbime kontraktuese tjera  29 
13470 Shërbime teknike 4 
13480 Shpenzimet për anëtarsim  5 
13501 Mobilje 15 
13503 Komjuter 7 
13508 Pajisje trafiku 8 
13509 Pajisje tjera  37 
13610 Furnizime për zyre 73 

13610 Furnizim me foli najloni per subvencionimin e bujqesise 10 
13620 Furnizim me ushqim dhe pije  14 
13630 Furnizime mjekësore  47 
13640 Furnizime pastrimi 12 
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13650 Furnizim me veshmbathje 10 
13660 Akomodimi  1 
13710 Vaj për automjete  0 
13720 Naftë për ngrohje qëndrore  17 
13760 Furnizimi me lëndë djegëse (dru) 83 
13770 Derivate për gjenerator 3 
13780 Karburante për vetura  52 
13810 Avans për para të imëta (p.cash) 12 
13950 Regjistrimi i automjeteve  3 
13951 Sigurimi i automjeteve  7 
14010 Mirëmbatja dhe riparim i automjeteve  18 
14020 Mirëmbatja e ndertesave  72 
14023 Mirëmbatja e shkollave  15 
14032 Mirëmbatja e auto rrugëve lokale 65 
14040 Mirëmbatja e teknologjis informative  3 
14050 Mirëmbatja e mobiljeve dhe paisjeve  5 
14150 Qiraja për përdorime tjera hapsinore  0 
14210 Reklamat dhe konkurset 1 
14220 Botimet e publikimeve  6 
14230 Shpenzimet për informim publik  8 
14310 Dreka zyrtare  2 
14410 Shpenzime - vendimet e gjykatave  19 

  Totali për shërbimeve dhe mallra 780 
Koment :Te kategoria e mallrave e shërbime ve kemi totalin prej 780 mijë € , 551 mijë € nga granti i përgjithshëm, 185 mijë nga fondi 
burimor 21 dhe 45 mijë nga Fondi burimor 22 , për vitin 2013 shuma prej 736 mijë për vitin 2013 shuma prej741 mijë . 
 Vendimet gjyqësore të ekzekutuara për vitin 2014 nga ana e MF- departamenti i thesarit nga mallra e sherbime  dhe nr rend  12 ,,Kosova e lire” 
shuma 1 mijë € mjete të marra sipas nenit 39.2 – LMFP të ekzekkutuara nga ana e MF-departamenti I thesarit  

Nr  Granti Kodi i programit  kategoria ekonomike Përfituesi 
 Shuma në 
€  

 Shuma në 
€000  Muaji    

1 10 
18193-Infrastruktura 
publike Mallra e shërbime NTP,,Kristali,, 

          
659.00  1  1 kapitale  

2 10 17533- Buxhet e financa Mallra e shërbime liman Emini 
          
188.00      2 kapitale 

3 10 16033-Zyra e kryetarit Mallra e shërbime Alban Zuka 
      
1,026.00        1  2 pagë 

4 10 16033-Zyra e kryetarit Mallra e shërbime Zymrije Salihu 
          
577.90            1  3 pagë 

5 10 92165-Administrata arsim  Mallra e shërbime Bajram Jahiri 
          
635.00  1  3 pagë 

6 10 16333-Administrata Mallra e shërbime Fadil Bektshi 
      
3,836.38        4  3 pagë 

7 10 16333-Administrata Mallra e shërbime Fevzi Mehmeti 
      
4,185.15        4  4 pagë 

8 10 16033-Zyra e kryetarit Mallra e shërbime Ibadete Hyseni 
          
660.70            1  4 pagë 

9 10 
73042 - Administrata 
shendetsi  Mallra e shërbime 

Lumnije Zuka-
Dashurie  

          
840.07            1  6 pagë 

10 10 92165-Administrata arsim  Mallra e shërbime Qemajl Uka  
      
1,093.00  1  6 pagë 

11 10 16665- Inspeksioni Mallra e shërbime Ibadete Hyseni 
      
3,292.91  3  9 pagë 

12 10 16665- Inspekcioni Mallra e shërbime 
Radio Kosova e 
lirë 

      
1,246.60  1  7 mallra  

13 10 92165- administrata  Mallra e shërbime  Visar Musa  
          
780.00  1  10 pagë 

     14       10  17533-Buxhet e financa  Mallra e shërbime       67       Mallra  

Totali   19087.71  19  
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Shënimi 9  Shërbimet komunale  
 

2013 2012

GQ THV GPD FH Totali

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

Rryma 107                107            85             123           

Uji 39                  39              33             11             

Mbeturinat 20                  20              28             31             

Ngrohja Qendrore -                

Shpenzimet telefonike 17                  17              17             19             

Pagesa-vendimet gjqyqësore -                37             16             

Gjithsej Pagesat 182                -            -            182            200           200           

2014

 

 
 
Koment :  

a) )  Me vendim të qeveris kemi pasur pasivizim të mjeteve për shpenzime komunale të grantit qeveritar  për 

15 %  shkak i ngritjes së pagave për 25 % nga muaji prilli vitit 2014.  
b)  Tabela e shpërndarjes së shpenzimeve komunale për vitin 2014 në programe buxhetore dhe në kode ekonomike  

 
 
Nr  

 
Programi  

 
Lloji i shpenzimit  

 
Shuma në  
€ 

Shuma në 
€ '000 
 

1  Shërbimet  publike  Furnizim  me ujë 21956.25 22 
  Furnizim  me rrymë 56940.17 57 
  Mbeturina  3917.06 4 
  Shpenzime telefoni  12738.42 13 
     
2 Kujdesi primar shëndetësor  Furnizim  me ujë 7076.24 7 
  Furnizim  me rrymë 20842.00 21 
  Mbeturina  443.96  
  Shpenzime telefoni  1546.89 2 
     
3 Arsimi  Furnizim  me ujë 9566.87 10 
  Furnizim  me rrymë 29004.78 29 
  Mbeturina  11447.48 11 
  Shpenzime telefoni  2850.17 3 
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Shënimi 10    Subvencione dhe transfere   

 
2013 2012

GQ THV GPD FH Totali

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

Pagesat

Subvbencione  për  entitetet publike  21110 67,070    67,070    56             22             

Subvencione për entitetet publike  kulturore (tea.bib) -             

Subvencione për entitetet  jopublike  21200 10,036    2,412      12,447    8               

Transfere për qeveri  tjera -             

Pagesa për përfituesit individual    22200 54,633    54,633    71             98             

Pensionet bazë -             

Pensionet-personat me aftësi të  kufizuar -             

Pensionet e ndihmës  sociale -             

Pensionet e TMK-së -             

Pensionet e FSK-së -             

Pagesat për invalidët e luftës -             

Pagesat e familjareve të rënëve në luftë -             

Pensionet e përkohshme të trepçës -             

Pagesa-vendime gjyqesore -             5               

Gjithsej Pagesat -                 131,739  2,412      134,150  127           133           

2014

 
 
Koment : Tabela e shpenzimeve të subvencioneve dhe transferove   nëpër programe dhe në kode  kurse 
analitikën e ndarjes do ta keni në listen e shpenzimeve komunale janar-dhjator 2014 shpenzime të vendimeve 
gjyqësore dhe të nenit 39.2 nuk kemi pasur te kategoria ekonomike të subvencioneve dhe transferove  

. 
  Tabela e shpenzimeve nëpër programe e  kode  me mijëra € por  dhe me shuma të plota . 
 
 
Nr  Programi  Përfituesit 

individual  kodi -
22200 

Përfituesit publik  
 
Kodi - 21010 

Përfituesit jo publik  
Kodi - 21200 

  € '000 
 

Shuma në € € '000 
 

Shuma në € € '000 
 

Shuma në € 

1  Nga zyra e kryetarit  34 (33615) 4 (42170)  (300) 

        
2 Drejtoria për kulturë , rini e sport    24 (24700)   
        
3 Shërbimet sociale  19 (19418)  (200)   
        
4 Bujqësi pylltari e zhvillm rural  2 (1600 )   12 (12147.34) 
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1. Shënimi 11 Investimet kapitale 
 

2013 2012

GQ THV GPD FH Totali

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

Pagesat 
Ndërtesat 305,305        116,100      421,405        266           530           

Ndërtesat administrative  afariste -                  

Objektet arsimore -                  

Objektet shëndetësore -                  

Objektet kulturore -                  

Objektet sportive -                  

Ndërtimi i auto rrugëve -                  

Ndërtimi i rrugëve regjionale -                  

Ndërtimi i rrugëve lokale 1,622,637     240,644      100,000      1,963,281     1,408        701           

Trotuaret -                  

Kanalizimi -                  363           

Ujësjellësi -                  117           

Mirembajtja  investive -                  

Furnizim me rrym,gjenrimi & transmisioni 2,900           2,970          5,871            5               29             

Paisje  të teknologjis  informative -                  

Mobilje -                  

Telefona -                  

Kompjuter -                  

Makina fotokopjuse -                  

Paisje  speciale  mjeksore -                  

Paisje të sherbimev policore -                  

Souftwuer -                  

Paisje tjera -                  

Vetura zyrtare 15,000          14,000        29,000          

Kamion -                  

Xhip dhe kombibusë -                  

Vetura të ndihmës së shpejtë -                  

Motor -                  

Automjete  transporti  tjera -                  

Makineria -                  

Kapital  tjeter 12,840        12,840          63             34             

Avans per investime -                  

Toka -                  13             

Pasuri e paprekshme -                  

Transfere kapital - entitetet publike -                  

Transfere kapital -entitete jopublike -                  4               

Pagesa-vendime gjyqesore 11,576          11,576          48             

Pagesa - neni 39.2 LMFPP -                  

Gjithsejt Pagesa 1,957,419     386,554     100,000      -            2,443,972     1,790        1,791        

2014

 

 
 
 
 
 
 
 
 



18 
 

 
                 Prezentimi Analitik i investimeve për periudhën janar - dhjetor 2014 në komunën e Vitisë  duke 
paraqitun pagesa e projekteve dhe fondeve burimore  
 
 

  Përshkrimi i Investimit  Furnitori  
Vendi i 

investimeve  

fondi 
burimor 10 

 
€ '000 

 

fondi 
burimor 

21 
€ '000 

 

fondi 
burimor 

22 
€ '000 

 

Donacionet 
€ '000 

 

Shuma  
€ '000 

 

1 
Kanalizimi i shkolles dhe 
ambulanten ne fshatin Begunc 

Kushtrimi 
NTP Begunc 1 0 0 0 1 

2 
Renovimi i shkollave ne 
Komunen e vitisë 

Beni 
Connstruktion Viti,Pozheran 40 0 0 0 40 

3 

Ndertimi i rruges dhe rrethojes  
ne SHF,,Don Mikel Tarabollusi''- 
Letnic  Gjeo Ing Letnic 0 7 0 0 7 

4 

Renovimi i objektit te Shkolles se 
vjeter ne fshatin Stubell e 
Eperme  Gjeo Ing Stubell 0 5 0 0 5 

5 
Ndertimi i Shkolles fillore Sllatin 
faza e III Ingjineringu Sllatin 6 0 0 0 6 

6 
Ndertimi i Shkolles fillore Sllatin 
faza e IV Pro Co Group Sllatin 8 45 0 0 53 

7 
Nderimi i shkolles fillore ne 
fshatin Sadovin   Brahimi Sadovin  89 0 0 0 89 

8 
Rregullimi i nxemjes qendrore ne 
Sh.M "K.Lezhes"  

Floring 
SH.P.K. Viti 1 0 0 0 1 

9 Rinovimi i shkolles ne F.Terpez Enginering Terpez  2 0 0 0 2 

10 
Ndertimi i Ambulantes Fshatin 
Pozheran 

ARCH 
NDERTIMI  Pozheran  135 0 0 0 135 

11 
Renovimi i QKMF-se - 
Emergjenca Viti 

PRO  CO 
GRUP  Viti 0 21 0 0 21 

12 Renovimi i QKMF-se Viti 
PRO  CO 
GRUP  Viti 10 0 0 0 10 

13 Rregullimi i parkut te Xhamia  
Ylli Dekor 
SHPK Viti 0 9 0 0 9 

14 Rregullimi i parkut te QKMF-se 
Ylli Dekor 
SHPK Viti 4 0 0 0 4 

15 
Renovim i fushes sportive ne 
Begunc Enginering Begunc 1 0 0 0 1 

16 
Ndertimi i fushes Sportive fshatin 
Sedovin  

ATC Com 
NNp Sedovin  0 14 0 0 14 

17 
Ndertimi i fushes Sportive Sh.F. 
Bafti Haxhiu  

ATC Com 
NNp Viti  0 13 0 0 13 

18 Ndertimi i rruges fshatin Remnik  Cufa Com Remnik 0 2 0 0 2 

19 
Asfaltimi i rrugeve te shkollave ne 
Viti dhe Kabash Papenburgi A Viti, Kabash 5 5 0 0 10 

20 Asfaltimi i stacionit te Autobusave  Papenburg A Viti 0 10 0 0 10 

21 
Ndertimi i rrjetit te ndriçimit ne 
fshatin skifteraj 

Bagdat 
NSHP Skifteraj 3 0 0 0 3 

22 
Ndertimi i rrjetit te ndriçimit ne 
fshatin Kabash Rida NTP Kabash 0 3 0 0 3 

23 
Asfaltimi i rrugës Kabash-
Varrezat e Deshmoreve Vizion projekt Kabash 0 12 0 0 12 

24 
Asfaltimi i rrugës  Pozheran - 
Sllatinë e U. Papenburgu Pozheran 122 0 0 0 122 

25 
Shtruarja me zhavor e  rrugeve 
bujqesore Zuka Com  

Terpez,Ballanc, 
Verban,Viti-Mogill,  
Pozheran,Smire, 
Germov,Trestenik, 
Remnik,Buzovik 38 4 0 0 42 

26 
Asfaltimi  i rrugës Varrezat e 
Deshmoreve - Smirë Pro Co Group Smire 0 9 0 0 9 



19 
 

27 
Ndertimi i trotuarit  në fshatin 
Skifteraj Area NNP Skifteraj 28 2 0 0 30 

28 
Ndertimi i trotuarit ne f.sh. 
Pozheran-Rruga e muhagjerve Papenburgu Pozheran 0 25 0 0 25 

29 Ndertimi i kanalizimit Smire  ART projekt Smire 153 0 0 0 153 

30 
Ndertimi i Kanalizimit fshatin 
Terpez Hajrushi Terpez 95 0 0 0 95 

31 
Ndertimi i kanalizimit fshatin 
Stubell 

DIMI BAU 
NSHP Stubell 135 0 0 0 135 

32 
Ndertimi i kanalizimit fshatin 
Verban  

Kushtrimi 
NTP Verban  251 53 0 0 304 

33 
Ndertimi i kanalizimit ne fshtatin e 
ri 

Kushtrimi 
NTP Fshati i ri 69 0 0 0 69 

34 
Ndertimi i kanalizimit ne  fshatin 
Devajë Vizioni BD Devajë 12 1 0 0 13 

35 
Ndertimi i kanalizimit ne fshatin 
Goshicë 

Kushtrimi 
NTP Goshicë 78 6 0 0 84 

36 
Ndertimi i kanalizimit ne  fshatin 
Germovë Enginering Germovë 107 11 0 0 118 

37 
Ndertimi i kanalizimit ne fshatin 
Lubishtë Hajrushi Lubishtë 223 0 0 0 223 

38 

Ndertimi i kanalizimit ne fshatin 
Trestenik Sodovin e 
Muhaxhereve  

Berisha 
compani SHA 

Trestenik, 
Sodovin e 
Muhaxhereve 181 0 0 0 181 

39 
Ndertimi i ujësjellsit ne fashatin 
Pozheran CDI Pozheran  0 29 0 0 29 

40 Mbikqyrja e projekteve 
A & PRO 
SHPK - 0 33 0 0 33 

41 
Asfaltimi i rrugës në fshatin 
Remnik Eskavatori Remnik 0 0 0 100 100 

42 
Asfaltimi i rrugës ,, Flaka Janarit '' 
në Viti Zuka Com Viti 0 0.00 31 0 31 

43 Hartimi i Projekteve  PRO-ING - 136 0 6 142 

44 
Ndërtimi i ujësjellsit ne fshatrat 
Goshicë dhe Germovë CDI Goshicë,Germovë  0 18 0 0 18 

45 Blerja e Veturave  Metali - 15 14 0 0 29 

46 Pagesa - Vendime gjyqesore  Habib Halili - 5 0 0 0 5 

47 Pagesa - Vendime gjyqesore  
Bm 
consulting - 4 0 0 0 4 

48 Pagesa - Vendime gjyqesore  Liri Med - 3 0 0 0 3 

  Gjithesej     1,957 350 37 100 
2,444  

€ 

Koment : 
Invstimet nga donatorët e mbrendshëm  që vlera e  këtyre  projekteve nuk është pasqyruar  nբ tabelat e buxhetit por 

mbesin vetëm të dhëna për skjarime   

  

Pershkrimi i investimeve  Shuma € 000  

1 Renovimi i Shtëpisë së Shëndetit - Emergjenca Viti 100, 

2 Rregullimi i fushes Sportive ne Sh.F."Kenan Halimi" Skifteraj 27 

3 Rregullimi i Zhveshtores dhe infrastruktures te fushes sportive ne Skifteraj 9 

4 Asfaltimi i Rruges ne fshatin Remnik  316 

  Gjithesejt 452 
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Informata shtesë: Të shpalosuna  shpenzimet nga vendimet gjyqësore   duke treguar, pranuesin , shumen dhe  natyrën e 
shpenzimit . Vendimet gjyqësore të ekzekutuara për vitin 2014 nga ana e MF- departamenti i thesarit nga shpenzime kapitale 

janë këti shpenzime të paraqituna në tabelën e mëposhtëme  ku janë cekur përfituesit  shuma e mjeteve të mmaruna  si dhe në 
fund për çfatë qëllimi i kan terhjekur këto mjete   nga llogaria e Komunës e këto janë sin ë tabelën e mëposhtëme : 
 

Nr  Granti Kodi i programit  
kategoria 
ekonomike Përfituesi  Shuma   

 Shuma 
në  € 000   Muaji    

9 10 
17533- Buxhet e 
financa  

Shpenz. 
kapitale  Habib Halili        5,328.70         5  5 page 

12 10 
74950-Shërbimet e 
shëndetsis  primare  

Shpenz. 
kapitale  

D.Bujupi-MW 
consullting        3,563.99         4  7 mallra  

13 10 
74950-Shërbimet e 
shëndetsis  primare  

Shpenz. 
kapitale  D.Bujupi- ,,Liri Med,,         2,683.64         3  7 mallra  

     TOTALI          11,576.33      12    

 
Shënimi 12 Pagesat tjera 
 
Koment : Nuk kemi asnjë të dhënë lidhur me shënimin e pagesave të tjera  

 
Shënimi 13 Kthimi i huazimeve 

20___ 20___ -1 20___ -2

Përshkrimi € '000 € '000 € '000

Huadhënësi 1

Huadhënësi 2

Huadhënësi 3

Gjithsejt -               -               -               

 
 
Koment : Nuk kemi asnjë të dhënë lidhur me shënimin e kthimit të huazimeve   

 
Shënimi 14 Tatimet  
 

20__ 20__ -1 20__ -2

Përshkrimi Shënime € '000 € '000 € '000

% e totalit 

20__

% e 

ndryshimit 

nga 20__-1

Të hyrat tatimore 1 % %

Të hyrat tatimore 2 % %

Të hyrat tatimore 3 % %

Të hyrat tatimore 4 % %

Gjithsejt 0 0 0 0% %

 
Vërejtje: tabela duhet te plotësohet vetëm nga Dogana dhe ATK-ja 

 
 
Koment : Nuk kemi asnjë të dhënë lidhur me shënimin e tatimeve    
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Shënimi  15 Të hyrat vetanake 

 
 
 

1. Koment : Kemi paraqitun tabelën e  të hyrave vetanake  për çdo të hyrë ndaras   

  

Lloji i te hyrave  Plani i të hyrave  

GJITHSEJT TË 
GRUMBULLUARA NË 
VITIN 2014  

GRUMBULLUARA NË 
VITIN 2014 në   
€ '000 

Sherbimi i Arhivit  3,600.00 1796 2 

Dokumentet zyrtare ofiqarija (qertifikatat e lindjes)  16,500.00 27670 28 

vertetimi i dukumenteve  2,150.00 1063 1 

Kunorëzimi  4,100.00 2957 3 

T.H. tjera ofiqarije  60,000.00 21198 21 

shitja e automjeteve   12037.5 12 

Të hyrat nga tenderët  10,400.00 60  

Totali I Administrates  96,750.00 
 

66781.5 67 

Qiraja nga Hapsira Publike  13,600.00 12940 13 

Shfrytëzimi i hapësirës publike  1,800.00 14584 15 

Reklamat 1,200.00 1925 2 

Leje parkingu 480.00 5958 6 

Leje autotaxi 600.00 1765 2 

Totali i Sherbimeve Publike 17,680.00 
 

37172 37 

Lejet e Ndertimit  40,000.00 26439.55 26 

Lejet urbanistike  4,350.00 0 0 

Lejet e perdorimit  600.00 0 0 

2014 2013 2012

Përshkrimi Shënime € '000 € '000 € '000

 % e totalit 

2014 

% e 

ndryshimit 

nga 2013

Tatimi në pronë 352        304 265 40               16             

Të hyrat nga taksat 1 203 178 244 23               14             

Të hyrat nga taksat 2

Të hyrat nga dënimet-gjykates 84 35 42 10               142           

Të hyrat nga dënimet  etrafikut  57 9 9 7                 553           

Të hyrat nga dënimet-eekonomis së pyjeve 7 8 8 1                 (11)            

Të hyrat nga licencat 1 7 5 10 1                 39             

Të hyrat nga licencat 2 -

Të hyrat nga shitja e pasurisë dhe shërbimeve 127 91 93 15               40             

Të hyrat nga inspektimi 39 38 22 3                 3               

Gjoba denime konfiskime 0 1                 

Të hyrat nga ndryshimet e pozicionit të kursit

Tarifa për akreditim

Të hyrat nga pasuria

Pranimet tjera

Gjithsejt 877 668 693 100             31             
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Lejet e rrenimit  550.00 0 0 

Tot.Urbanizmit   45,500.00 
 

26439.55 26 

Tatimi në prone 347,910.00 351727.9 352 

Rexhistrimi i Automjeteve  71,000.00 76440 76 

lejet komerciale  2,600.00 0 0 

Tot.Ekonomi, Financa  421,510.00 
 

428167.9 428 

Pla. Gjeo. Dhe kopje plani 14,200.00 23434 23 

Bartja e pronësisë 42,400.00 32518 33 

Daljet në teren  12,350.00 15092 15 

Totali  Kadastër- gjeodezi   68,950.00 
 

71044 71 

Participim nga shëndetësia  51,900.00 47667 48 

te hyrat nga qiraja - ob.she. 8,640.00 7920 8 

QPS   1428 1 

Tot.Shendetesi  60,540.00 
 

57015 57 

Te hyrat nga Qerdhja  20,000.00 16272 16 

Teknika    7776 8 

GjimnaziI 30,000.00 516.5 1 

Total.Arsimit   50,000.00 
 

24564.5 25 

Te hyrat nga Sh.Kultures  600.00 949.5 1 

te hyrat nga Arhivi Historik 450.00 0 0 

Totali i  Kultures  1,050.00 
 

949.5 1 

shenderrimi i tokes buj.-nde. 7,200.00 4443 4 

Shitja e masës drurore 11,400.00 7420 7 

qertifikata per marrje me aktivitet bujqesor  120.00 80  

Totali i  Bujqesise   18,720.00 
 

11943 12 

Te hyrat nga Inspektimi  3,600.00 100  

Shiqimi I automjeteve(autotaxi)   1250 1 

Gjobat e inspekcionit 50502   600 1 

inspektimi hixhienik sanitar   40 1 

pranimi teknik i lokaleve  3,600.00 1950 2 

Totali i  Inspeksionit    7,200.00 
 

3940 4 

Denimet e eko së pyjeve  3,000.00 7021.39 7 

Dënimet e gjobave të gjykatës 54,400.00 84425 84 

Denimet e Trafikut  68,200.00 57132 57 

Totali I të hyrave vetanake për vitin  2014 913,500.00 876595.32 877 mijë € 

 
2. Informata shtesë:   

Të hyrat e arkëtuara Janar- dhjetor 2014 të Komunës së Vitisë 
     Kjo tabelë paraqet të hyrat vetanake komunale për periudhën janar-dhjetor të vitit 2014 janë realizuar në 95.96 %  e planifikimit  

të buxhetit,  kemi pasur zbritje të të hyrave komunale me vendim të Kuvendit Komunal si shtytje( viti 2011) e krijimit dhe lehtësimit të 
bizneseve të reja dhe ekzistuese por nuk kemi pasur suksese ti arkëtojmë  të hyrat e planifikuara në shumë prej 914€ që në bazë të 
tabelës së të hyrave të nivelit komunal /direkte/ duhet gjetur metoda të mbledhjes së të hyrave vetanake e sidomos te tatimi në pronë që 
kemi të pa arkëtueshme shumën prej  2,208 mijë €) që do të thotë se vlera e të pa arkëtueshmeve  te tatimi në pronë vetëm sa po rritet  . 

Sipas shënimeve të të hyrave të tatimit në pronë për vitin 2014 nga të dhënat që kanë marrë  tatimi në pronë ka arritur të inkasoj 
rreth 48% të faturimit të vitit fiskal 2014, pjesa tjetër e inkasimit rreth 52% prej kamatave , dënimeve dhe borxheve të trashëguara prej 
viteve të kaluara  ( shenimi i përgjegjësit të sektorit të tatimit në pronë datë 23.01.2015) 
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Totali i të hyrave  komunake per këtë periudhë është në shumë prej         ........    877 mijë €          (876,595.32)    
 
Gjobat e gjykatës janë në shumë prej                                                         .........     84  mijë €         (  84.425.00)    
Gjobat nga ekonomia e pyjeve                                                                   ........        7  mijë €         (    7.021.39) 
Gjobat nga dënimet e trafikut                                                                    .........     .57  mijë €         (  57,132.00) 
Kurse i të hyrave komunale është në shumë prej                                       .........    728  mijë €         (728,016.93)   
 
 
Dhe janë të paraqituna në tabelë sipas destinimit të arkëtimit  ku kemi edhe tabelarin e të hyrave komunale të mësipërme planifikimi 
shuma 914 mijë € (913,500) dhe realizimi shuma  prej 877 mijë € (876,595.32) siç janë tabelën e mëpërme  në detaje . 
 

Rritje të mbledhjes së të hyrave nga viti i kaluar prej 668 mijë € në 877 mijë €  kemi rritje  në 31 %.  

Dallimi i planifikimit dhe realizimit të hyrave vetanake është në  96 % 

 
 
 
Shënimi 16 Grante dhe ndihma  

       

2014 2013 2012

€ '000 € '000 € '000

Qytetarët 31 Asfaltimi I rrugës së fshatit Remnik      100                   

Qeveria Zvicrrane61 IT dhe furnizim me inventar  kodi   96174 9                       

Qeveria Zvicrrane61 Renovimi I shk fill Hysen Terpeza dhe Safet Rexhepi     96174                                                               37                     

Qeveria Zvicrrane61 Furnizim me libra shkollor   96175  7                       

Qeveria Zvicrrane61 Furnizim me karrika dhe tavolina 28                     

Qeveria Zvicrrane61 Furnizim me paisje laboratorike  96180 9                       

Qytetarët 31 86393 Kanalizimi në fshatin Remnik 20.00                    

Qytetarët 31 86395 Asfaltim i i rrugës dëshmoret e kombit 8.00                      

Qytetarët 31 12129  Asfaltimi i rruges s e lagjes se keceve -Verban 9.00                      

Qytetarët 31 72158 Asfaltimi i rruges Qerimi- Poozheran 5.00                      

CDI-LOGOS 96141 Anketë me qytetaret 1.00                      

CDI-Logos 96118 Renovimi i fushes sportive -Viti 1.00                      

CDI-Logos 96155 Ndrrimi i dyerve e dritareve shk fill Kabash 38.00                    

CDI-Logos 96131 Fasadimi i ndertesave të vjetrat -Viti 11.00                    

Be-iom Kultura në akcion 163            

Qytetarët 31 Numri i projektitMakina mjelse për fermerët 2                -             -                

Emri i donatorit Numri i projektitEmri i projektit -                -             -                

Gjithsejt Grantet e përcaktuara nga donatorët 165 190 93

Përshkrimi

 
      Koment :  

Donacionet nga donatorët e brendshëm dhe të jashtën kanë qen   një nga komuniteti dhe një nga BE-ja : 
 
a) Subvencione donacion i përfituesve të makinave mjelse 2 mijë € (2,411.45) 
b) Projketi,, Kultura në akcion ,, donacion i BE- permes IOM-it duke ju referuar marrëveshtjes së kryetarit të 

komunës dhe përfaqësuesit të BE-së   mjete të transferuara e të akoluara në buxhetin e komunës në shumë 
prej 163 mijë € (162,566.55) projekt  që do të realizohet në vitin 2015 
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Shënimi 17 Pranimet kapitale  

20__ 20__ -1 20__ -2

Natyra e pasurive € '000 € '000 € '000

Toka -             -             

Ndërtesa -             -             

Infrastruktura -             -             

Makineri -             -             

Paijsjet -             -             

Automjete transporti

Tjera

Gjithsejt 0 0 0

Fitimet nga shitja

 
 
Komemt  : Nu kemi asnjë të dhënë lidhur me shënimin e  pranimeve kapitale  

 
 
Shënimi  18    Fondi i privatizimit  
 

20__ 20__ -1 20__ -2

NPSH € '000 € '000 € '000

NPSH #1 -                   -             

NPSH #2 -                   -             

NPSH #3 -                   -             

NPSH #4 -                   -             

NPSH #5 -                   -             

Gjithsejt 0 0 0

Fitimet nga privatizimi

 
 

Komemt  : Nu kemi asnjë të dhënë lidhur me shënimin 18 - Fondi i privatizimit   
Shënimi 19 Huamarrjet 

20___ 20___ -1 20___ -2

Përshkrimi € '000 € '000 € '000

Huadhënësi 1

Huadhënësi 2

Huadhënësi 3

Huadhënësi 4

Huadhënësi 5

Gjithsejt -               -               -               

 
 

1. Komemt  : Nu kemi asnjë të dhënë lidhur me shënimin - 19 Huamajjet  
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Shënimi 20 Tjera  
20__ 20__ -1 20__ -2

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

Depozitat e lojërave të fatit

Depozitat e Komisionit Rregulativ

Depozitat e Ministrisë së drejtësisë

Depozitat tjera

 
 
 

Komemt  : Nu kemi asnjë të dhënë lidhur me shënimin 20  - Tjera    
 
Shënimi 21  deri në  Shënimin 28 
 
Për dallim prej shënimeve 15 -21, këto shënime  përdoren për të sqaruar dallimin material  në kolonën D, domethënë dallimin 
material të realizimit të buxhetit. SNKSP  në bazë të parasë së 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.  
 
 
Dallimi materiale në shumë totale prej 558 mijë  €, ka të bëjnë me ndryshimin  e paraqitura në mes të buxhetit final( flokuar )  prej 
10.232 mijë €€ dhe buxhetit të realizuar që ishte në shumë prej 8,675 €. Nëse e shikojmë këtë dallim sipas kategorive ekonomike:,  
 
Shënimi 21.        Kategoria ekonomike Paga e mëditje gjatë vitit 2014 janë shpenzuar në shumë prej 6,133 mijë €  buxhetuara ka 
qen vlera prej 6.188 mijë €,.  Kryesisht janë të paguara nga Granti qeveritar në vlerë prej   6,133 mijë €  të pa a lokuara shuma prej 
55 mijë € nga të hyrat vetanake e ate nëprogramin e arsimit-nënprogrami arsimi i mesëm në shumë prej 34 dhe programi i 
shëndetsis dhe mirëqenja sociale në shumë prej 21 mijë €   totali prej  55 mijë €. 

Buxheti i shpenzuar  në krahasim me shumën e buxhetit  total është shpenzuar prej 99 %. 
 
Shënimi 22.       Kategoria ekonomike Mallra e shërbime  gjatë vitit 2014 në buxhetin final është  prej 1,145 mijë €, janë shpenzuar 
780 mijë € , diferenca është në shumë,ë prej 364 mijë € e pa shpenzuar janë në :  

1 .  Granti qeveritar të shpenzuara 2 mijë €  të pa shpenzuara,  98 mijë € për shkak të zbritjes me vendim të qeveris prej 15 %. 
2 .  Të hyrat vetanake  f ondi burimor  21  mjete të pa olokuara  në shumë prej 101 mijë €. 

Kurse shuma prej 101 mijë € nuk janë të realizuara edhe pse të planifikuara por nuk ka mundur plani i të hyrave të realizohet 
nga THV,    

3 .  Donacionet e  jashtëme (-99 ) nuk janë 162 mijë € mjete donacion i BE-së projekt që duhet të implementohet nӕ vitin 2015 
 
Buxheti i shpenzuar  në krahasim me shumën e buxhetit  total është shpenzuar prej 68%. 

 
Shënimi 23.   Kategoria ekonomike Shpenzime komunale  gjatë vitit 2013  janë shpenzuar 182 mijë  € , kan mbetue pa u 
shpenzuar shuma prej 32 mijë për shkak të zbritjes me vendim të qeveris prej 15 % €.  
 

             Buxheti i shpenzuar  në krahasim me shumën e buxhetit  total është shpenzuar prej 85 %. 
 
Shënimi 24.    Kategoria ekonomike  Subvencione dhe transfere  gjatë vitit 2014 buxheti final është në shumë prej 177 mijë € janë 
shpenzuar në shumë prej 134 mijë € 42 mijë € kan mbetur të pa flokuara për shkak të fund vitit  kalendarik .                                                                
 

             Buxheti i shpenzuar  në krahasim me shumën e buxhetit  total është shpenzuar prej 78 % 
 
Shënimi 25.   Kategoria ekonomike  Shpenzime kapitale  gjatë vitit 2014 shuma e buxhetit final kaështë në shumë prej 2,508 mijë € 
jan shpenzuar 2,444 mijë  € kan mbetue pa u shpenzuar shuma prej 64 mijë   € Shpenzimet janë bërë nga : 
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Granti qeveritar ( 10 ) shuma prej             ............................  14 mijë 
Të hyrat vetanake ( 21 ) shuma prej          ............................  50 mijë 
_____________________________________________________________________ 
   TOTALI                                                                                 64 mijë €  
  

 
         Buxheti i shpenzuar  në krahasim me shumën e buxhetit  total është shpenzuar prej 97%. 
 
 
Shënimi 26, 27 dhd 28 nuk kemi asnjë të dhënë për të raportuar  

 
 
 

Neni  15 
Shpalosja e detyrimeve (Faturat e papaguara) 

 
Shënimi 29:   Pasqyra e obligimeve të organizatës buxhetore 

 
1. Përmbledhja 

2,014             2013 2012

Kategoria 

ekonomike Përshkrimi  € '000 

130 Mallëea e shërbime 75                  123 93

140 Shpenzime komunale 4                    18

200 Subvencione e transfere 6                    21 6

300 Shpenzime kapitale 14                  130

Gjithsejt 99                 292 99 0

 
 

1. Jep detajet  ne tabelën e bashkëngjitur në  Aneks 1 si në vijim: 
 

Kjo tabelë është e pasqyrave financiare por të gjitha obligimet nuk po mundemi me i paraqit në një faqe    
por   pas klikimit shifen të gjitha obligimet , mirëpo i kemi paraqit në tabelarin e më poshtëm  .   

Obligimet e mbetura të pa paguara nga viti 2014 që barten për pagesë në vitin 2015 

 
2014

Data e 

pranimit te 

fatures Numri i faturës

Data e 

protokolit

Kodi 

ekonomik Furnitori Përshkrimi

Arsyeja e 

mospagesës € '000

07.06.2013 2013-20 10/9/2013 34040 Puna Mir e paisjeve fund viti fisk 319.60

12.03.2013 13-07 4/15/2013 13610 DPT Furnizime fund viti fisk 550

12.03.2013 13-08 10/20/2013 13610 DPT Furnizime fund viti fisk 610

31.10.2013 427/2013 12/20/2013 14230 Tribuna Publikime fund viti fisk 70.00

11,12,2013 79/2013 12/19/2013 13509 Arti - G Furnizime fund viti fisk 240.00

29.11.2013 01/13. 12/23/2013 13620 Beni Dona Furnizime fund viti fisk 249.90

7/2/2013 12/2013. 3/23/2013 13460 Ballkan Projekt Furnizime fund viti fisk 406

11.05.2013 11-Jan 7/8/2013 13470 Fortuna teknikë zërimi fund viti fisk 1,890.00

30.06.2013 13-210001-4 10/9/2013 14230 Zeri Publikime fund viti fisk 80.00

26.03.2014 24926 3/28/2013 14310 Lindi -T Drekë zyrtare fund viti fisk 440.00

17,03,2013 8/17, 12/6/2013 13320 Ptk Vala Publikime fund viti fisk 105.00

26.06.2013 45896 10/16/2013 14310 Tetova Dreke Zyrtare c fund viti fisk 105.00  
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1. Informata shtesë:   
 
 
Pasiqë nuk shifen nga programi ekxell po paraqesim tabelën e shpenzimeve  nhë nga një në programin Word  
siç janë më poshtë.  
 

RAPORT PËR VERIFIKIMIN E OBLIGIMEVE TË VITIT 2014  TË CILAT BARTEN NË VITIN 2015 
   

    
  

Nr 
Data e 
Fatures Nr. Fatures 

Data e 
protokolit 

Kodi 
ekonomik  Furnitori Pershkrimi  

Arsyeja e 
mos 
pageses Shuma  Programi  

1 07.06.2013 2013-20 10/9/2013 34040 Puna 
Mir e 
paisjeve  fund viti fisk 319.60 Z.Kryetarit 

2 12.03.2013 13-07 4/15/2013 13610 DPT Furnizime fund viti fisk 550 Administrata  

3 12.03.2013 13-08 10/20/2013 13610 DPT Furnizime fund viti fisk 610 Administrata  

4 31.10.2013 427/2013 12/20/2013 14230 Tribuna  Publikime fund viti fisk 70.00 Z.Kryetarit 

5 11,12,2013 79/2013 12/19/2013 13509 Arti - G Furnizime  fund viti fisk 240.00 Z.Kryetarit 

6 29.11.2013 01/13. 12/23/2013 13620 Beni Dona  Furnizime  fund viti fisk 249.90 Z.Kryetarit 

7 7/2/2013 12/2013. 3/23/2013 13460 Ballkan Projekt Furnizime  fund viti fisk 406 Z.Kryetarit 

8 11.05.2013 11-Jan 7/8/2013 13470 Fortuna  
teknikë 
zërimi fund viti fisk 1,890.00 Z.Kryetarit 

9 30.06.2013 13-210001-4 10/9/2013 14230 Zeri Publikime  fund viti fisk 80.00 Z.Kryetarit 

10 26.03.2014 24926 3/28/2013 14310 Lindi -T 

Drekë 

zyrtare  fund viti fisk 440.00 Z.Kryetarit 

11 17,03,2013 8/17, 12/6/2013 13320 Ptk Vala  Publikime  fund viti fisk 105.00 Z.Kryetarit 

12 26.06.2013 45896 10/16/2013 14310 Tetova  

Dreke 

Zyrtare  fund viti fisk 105.00 Administrata  

13 01.07.2013 45898 10/16/2013 14310 Tetova  

Dreka 

Zyrtare  fund viti fisk 96.00 Administrata  

14 31.08.2013 55653 9/16/2013 14310 Tetova  
Dreka 
Zyrtare  mung e mje 163.50 Administrata  

15 31.10.2013 55662 9/20/2013 14310 Tetova  
Dreka 
Zyrtare  mung e mje 120.00 Administrata  

16 29.11.2013 55668 12/20/2013 14310 Tetova  
Dreka 
Zyrtare  mung e mje 85.00 Administrata  

17 30.06.2013 45893 7/22/2013 14310 Tetova 
Dreka 
Zyrtare  mung e mje 388.00 Z.Kryetarit 

18 30.04.2013 45889 5/7/2013 14310 Tetova 
Dreka 
Zyrtare  mung e mje 164.00 Z.Kryetarit 

19 30.04.2013 54887 5/7/2013 14310 Tetova 
Dreka 
Zyrtare  mung e mje 394.00 Z.Kryetarit 

20 31.10.2013 55661 12/20/2013 14310 Tetova 
Dreka 
Zyrtare  mung e mje 120.00 Z.Kryetarit 

21 31.10.2013 55660 12/20/2013 14310 Tetova 
Dreka 
Zyrtare  mung e mje 327.00 Z.Kryetarit 

22 19.12.2013 55675 12/20/2013 14310 Tetova 

Dreka 

Zyrtare  mung e mje 153.50 Z.Kryetarit 

23 19.12.2014 55674 12/20/2013 14310 Tetova 

Dreka 

Zyrtare  mung e mje 430.00 Z.Kryetarit 

24 01.10.2013 55659 10/11/2013 14310 Tetova 

Dreka 

Zyrtare  mung e mje 181.00 Z.Kryetarit 

25 01.10.2013 55658 10/11/2013 14310 Tetova 

Dreka 

Zyrtare  mung e mje 530.00 Z.Kryetarit 

26 31.08.2013 55652 9/16/2013 14310 Tetova 

Dreka 

Zyrtare  mung e mje 382.50 Z.Kryetarit 

27 31.07.2013 45899 9/16/2013 14310 Tetova  

Dreka 

Zyrtare  mung e mje 188.00 Z.Kryetarit 

28 17.12.2013 55664 12/17/2013 14310 Tetova  
Dreka 
Zyrtare  mung e mje 99.50 Kuvendi  
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29 31.10.2013 55665 11/11/2013 14310 Tetova  
Dreka 
Zyrtare  mung e mje 190.00 Kuvendi  

30 12.05.2013 632 6/4/2013 14310 Illyri kumpark 
Dreka 
Zyrtare  mung e mje 159.00 Z.Kryetarit 

31 28.04.2013 625 6/4/2013 14310 Illyri kumpark 
Dreka 
Zyrtare  mung e mje 142.00 Z.Kryetarit 

32 24.10.2013 15853 12/20/2013 14310 Illyri kumpark 
Dreka 
Zyrtare  fund viti fisk 56.50 sh publike  

33 05.08.2013 643 9/16/2013 14310 Illyri kumpark 
Dreka 
Zyrtare  fund viti fisk 184.00 z. kuvendi   

34 21.09.2013 647 12/21/2013 14310 Illyri kumpark 
Dreka 
Zyrtare  fund viti fisk 82.50 kultura  

35 12.12.2013 6142 12/17/2013 14310 Illyri kumpark 
Dreka 
Zyrtare  fund viti fisk 57.50 sh publike  

36 31.12.2013 31122012/4 1/15/2014 13780 Kushtrimi Petrol furnizime  fund viti fisk 136.51 Z.Kryetarit 

37 31.12.2014 31122013/13 1/15/2014 13780 Kushtrimi Petrol Furnizime  fund viti fisk 435.78 Z.Kryetarit 

38 03.04.2013 22 4/11/2013 14310 Gryka e Moraves  
Dreka 
Zyrtare  mung e mje 70.00 Z.Kryetarit 

39 25.03.2013 68/12 12/12/2013 14010 Florida  Furnizime  mung e mje 90.00 Z.Kryetarit 

40 02.09.2013 1/0/16 12/31/2013 13509 Djellza Impex  Furnizime  mung e mje 523.45 sh publike  

41 12/12/2013/ 85/13 12/31/2013 13460 Bagdati Furnizime  mung e mje 4034.87 Z.Kryetarit 

42 10.09.2012 15/2012 10/29/2013 13460 Imobilia Shpk 

Nderti I uje 

sj pozhera mung e mje 308.08 Z.Kryetarit 

43 21.08.2013 29/2013 1/1/2014 13850 Pellumbi sherbim  fund viti fisk 40 sh publike  

44 4/2/2013   1/2/2014 13509 Hidromorava  furnizim  fund viti fisk 119.5 sh publike  

45 16.12.2013 61869 12/17/2013 14230 RT. Iliria  publikime  mung e mje 2,394.50 Z.Kryetarit 

46 13.09.2013 1/0/19 12/20/2013 13509 Djellza Impex Furnizime  mung e mje 1,106.10 Administrata  

47 25.11.2013 33301 12/20/2013 14230 Rajoni Pres  Publikime  pa arsyetim  130 Z.Kryetarit 

48 25.11.2013 253/13 12/20/2013 14230 
Smart 
Produktion 

Debat me 
jeta Xha  

munges 
assyetimi 100 Z.Kryetarit 

49 12.11.2012 5957 1/3/2014 13509 Sporti Furnizime mung e mje 1260 kultura 

50 15.11.2012 5956 1/3/2014 13509 Sporti Furnizime mung sist  1320 kultura 

51 26.03.2013 5966 1/3/2014 13509 Sporti Furnizime mung e pro 1907 kultura 

52 20.12.2013 12-2010-004-10 12/24/2013 13610 inkstation  Furnizime mung e pro 410 Z.Kryetarit 

53 26.12.2013 62/13 9/24/2013 14032 Magjistralja  
Mir/mbajtje 
e rrugeve mung e pro 780.00 Z.Kryetarit 

54 20.09.2013 42/13 12/30/2013 14032 Magjistralja  
Mir/mbajtje 
e rrugeve mung e pro 3,611.68 sh publike  

55 05.07.2013 38/13 12/13/2013 13430 
Instituti kombtar 

I shendetesis  sherbim  mung e pro 50.00 Arsim  

56 27.11.2013 55764 12/16/2013 13470 Zuka Zerim  

Teknikë 

zerimi  fund viti fisk 145.00 Kulturë 

57 27.11.2013 55761 12/16/2013 13470 Zuka Zerim  
Teknikë 
zerimi  fund viti fisk 125.00 Kulturë 

58 28.11.2013 55760 12/16/2013 13470 Zuka Zerim  
Teknikë 
zerimi  fund viti fisk 145.00 Kulturë 

59 27.11.2013 55759 12/16/2013 13470 Zuka Zerim  
Teknikë 
zerimi  fund viti fisk 145.00 Kulturë 

60 17.11.2013 24/13 12/24/2013 13130 Euro Tours Transport fund viti fisk 100 Kulturë 

61 26.06.2013 13-Sep 7/8/2013 13130 Euro Tours  Transport fund viti fisk 1,315.00 Kulturë 

62 15.05.2013 27/13 11/20/2013 13130 Euro Tours  Transport fund viti fisk 144.00 Kulturë 

63 23.12.2014 33/2014 12/31/2014   krosa    fund viti fisk 9,039.00 inspekcioni 

64 21.12.2013 36616 12/24/2014 13509 Agrosodovina  Furnizime fund viti fisk 85.00 kulture 

65 23.12.2014 36615 12/24/2014 13509 Agrosodovina  Furnizime fund viti fisk 55.20 urbanizmi  

66 20.11.2014 36604 12/24/2014 13509 Agrosodovina  Furnizime fund viti fisk 86.80 shendetsia 
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67 31.12.2014 31122014/01 12/31/2014 13780 Kushtrimi Petrol 
Karburante 
te veturave  fund viti fisk 139.70 z.kryetari  

68 31.12.2014 31122014/02 12/31/2014 13780 Kushtrimi Petrol 
Karburante 
te veturave  fund viti fisk 1,014.00 Administrata  

69 31.12.2014 31122014/03 12/31/2014 13780 Kushtrimi Petrol 
Karburante 
te veturave  fund viti fisk 400.65 shpublike  

70 31.12.2014 31122014/05 12/31/2014 13780 Kushtrimi Petrol 
Karburante 
te veturave  fund viti fisk 138.62 Arsimi  

71 31.12.2014 31122014/06 12/31/2014 13780 Kushtrimi Petrol 
Karburante 
te veturave  fund viti fisk 140.85 Administrata  

72 31.12.2014 31122014/07 12/31/2014 13780 Kushtrimi Petrol 
Karburante 
te veturave  fund viti fisk 2236.39 Administrata  

73 30.12.2014 31122014/08 12/31/2012 13780 Kushtrimi Petrol 
Karburante 
te veturave  fund viti fisk 1602.84 Administrata  

74 30.11.2014 30112014/6 12/8/2014 13780 Kushtrimi Petrol 

Karburante 

te veturave  fund viti fisk 597.64 shpublike  

75 30.11.2014 30112014/7 12/8/2014 13780 Kushtrimi Petrol 

Karburante 

te veturave  fund viti fisk 455.19 shpublike  

76 30.11.2014 30112014/9 12/8/2014 13780 Kushtrimi Petrol 

Karburante 

te veturave  fund viti fisk 108.15 Administrata  

77 30.11.2014 30112014/4 12/8/2014 13780 Kushtrimi Petrol 

Karburante 

te veturave  fund viti fisk 153.31 kryetari  

78 30.11.2014 30112014/11 12/8/2014 13780 Kushtrimi Petrol 

Karburante 

te veturave  fund viti fisk 145.5 

Admi 

nistratë 

79 11.11.2014 214-25 12/31/2014 14040 Puna  

Mirembajta 

e paisjeve  fund viti fisk 73 Administrata  

80 07.11.2014 2014-24 12/31/2014 14040 Puna 
Mirembajta 
e paisjeve  fund viti fisk 91 z. kryetari  

81 21.11.2014 14-Oct 12/31/2014 14220 
Smart Media 
SHPK publikime  fund viti fisk 80 z. kryetari  

82 23.10.2014 14-Sep 12/31/2014 14220 
Smart 
Produktion publikime  fund viti fisk 240 z. kryetari  

83 07.11.2014 2014-22 12/31/2014 14040 Puna  
Mirembajta 
e paisjeve  fund viti fisk 171.00 Administrata  

84 1.12.2014 2014/84 12/4/2014 14010 Golfi 
mirëmbajtja 
e veturave  fund viti fisk 45.00 shpublike  

85 27.11.204 2014/82 12/4/2014 14010 Golfi 
mirëmbajtja 
e veturave  fund viti fisk 255.00 Administrata  

86 1.12.2014 2014/83 12/5/2014 14010 Golfi 
mirëmbajtja 
e veturave  fund viti fisk 155.00 Bujqesia  

87 01.12.2014 112/2014 12/9/2014 14230 Bota pres  publikime  fund viti fisk 65.00 z. kryetari  

88 01.12.2014 24419 12/9/2014 14230 Rajoni Pres  publikime  fund viti fisk 90 z. kryetari  

89 01.12.2014 78 12/9/2014 14230 Sheshi publikime  fund viti fisk 70 z. kryetari  

90 3.12.2014 2014/84 12/10/2014 14010 Golf  
mirëmbajtja 
e veturave  fund viti fisk 82 z. kryetari  

91 23.12.2014 19960 12/31/2014 13470 Zuka Zerim  
Teknike 
zerimi fund viti fisk 125 Kulturë 

92 27.112014 19957 12/31/2014 13470 Zuka Zerim  
Teknike 
zerimi fund viti fisk 125 Kulturë 

93 28.11.2014 19959 12/31/2014 13470 Zuka Zerim  
Teknike 
zerimi fund viti fisk 200 Kulturë 

94 28.11.2014 19958 12/31/2014 13470 Zuka Zerim  
Teknike 
zerimi fund viti fisk 125 Kulturë 

95 08.12.2014 2014/85 12/18/2014 14010 Golfi 
mirëmbajtja 
e veturave  fund viti fisk 222 Bujqesia  

96 30.11.2014 140115047697/286 12/18/2014 13320 PTK vala 900 tel mob  fund viti fisk 46.15 z. kryetari  

97 31.10.2014 140115047697/284 12/2/2014 13320 PTK vala 900 tel mob  fund viti fisk 36.9 z. kryetari  

98 31.12.2014 31122014/04 12/31/2014 13780 Kushtrimi Petrol 
Karbu 
vetura  fund viti fisk 984.44 shendetsia  

99 17.12.2014 Jan-14 12/31/2014 13430 Spitali regjinal  sherbime  fund viti fisk 1097.6 shendetsia  

100 23.12.2014 117/14 12/31/2014 13430 
Instituti kombtar 
I shendetesis  sherbime  fund viti fisk 250 shendetsia  

101 12.11.2014 2014/31 12/31/2014 14010 Fursine  
mirn e 
paisjeve  fund viti fisk 49 shendetsia  
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102 12.11.2014 2014/30 12/31/2014 14010 Fursine  
mirn e 
paisjeve  fund viti fisk 19 shendetsia  

103 30.11.2014 30112014/14 12/8/2014 13780 Kushtrimi Petrol 
Karbu 
vetura  fund viti fisk 1138.5 shendetsia  

104 24.11.2014 185/14 12/31/2014 13430 
Instituti I mjeksis 
se punes  sherbime  fund viti fisk 80 shendetsia  

105 05.12.2014 449/2014 12/31/2014 13610 Intergraf  furnizime  fund viti fisk 945 shendetsia  

106 24.11.2014 69/14 12/31/2014 13620 Beni dona  
Furnizime 
ushqimi  fund viti fisk 52.8 shendetsia  

107 07.11.2014 2014-23 12/31/2014 14040 Puna  
Mirembajta 
e paisjeve  fund viti fisk 173 shendetsia  

108 24.09.2014 81/14 12/31/2014 13430 

Instituti 
kombetar I 

shend  sherbime  fund viti fisk 450 shendetsia  

109 7.11.2014 f-408qk/2014 12/31/2014 13630 Biolab  
Furnizime 
pastrimi  fund viti fisk 350 shendetsia  

110 17.10.2014 125 12/31/2014 13640 Ermali com  Furnizime  fund viti fisk 1497 shendetsia  

111 03.11.2014 80/14 12/31/2014 13501 Metali  Furnizime  fund viti fisk 269 shendetsia  

112 18.07.2014 1-139 12/31/2014 13630 Made kos  Furnizime  fund viti fisk 4037 shendetsian 

113 07/10/104 699 12/31/2014 13640 Rekos  Furnizime  fund viti fisk 72 arsimi  

114 8/11/2014 2014/79 12/31/2014 14010 Golfi 
mirëmbajtja 
e veturave  fund viti fisk 60 arsimi  

115 3/11/2014 65/14 12/31/2014 13620 Beni dona  
Furnizime 
ushqimi  fund viti fisk 324.55 arsimi  

116 27/10/2014 64/14 12/31/2014 13620 Beni dona  
Furnizime 
ushqimi  fund viti fisk 307.4 arsimi  

117 17/11/2014 67/14 12/31/2014 13620 Beni dona  

Furnizime 

ushqimi  fund viti fisk 329.80 arsimi  

118 24/11/2014 68/14 12/31/2014 13620 Beni dona  

Furnizime 

ushqimi  fund viti fisk 1,454.35 arsimi  

119 22/12/2014 116/14 12/31/2014 13430 

Instituri 

kombetar I 
shendetsis    fund viti fisk 50.00 arsimi  

120     1/1/2015 13430 

Instituri 
kombetar I 
shendetsis    fund viti fisk 50.00 arsimi  

121 1/10/2014 86/14 12/31/2014 14040 Puna  
Mirembajta 
e paisjeve  fund viti fisk 52.00 arsimi  

122 24/02/2014 2014-02 12/31/2014 14040 Puna  
Mirembajta 
e paisjeve  fund viti fisk 185.00 arsimi  

123 11/11/2014 2014-26 12/31/2014 14310 Lindi -T 
Drekë 
zyrtare  fund viti fisk 51.50 arsimi  

124 11/12/2014 8840 12/31/2014 13509 Agrosodovina  Furnizime fund viti fisk 489.70 arsimi  

125 3/12/2014 36610 12/31/2014 14310 Limi 
Drekë 
zyrtare  fund viti fisk 84.00 arsimi  

126 17/11/2014 3 12/8/2014 13780 Kushtrimi Petrol 
Karbu 
vetura  fund viti fisk 59.42 arsimi  

127 30/11/2014 30112014/13 12/8/2014 13780 Kushtrimi Petrol 
Karbu 
vetura  fund viti fisk 253.15 arsimi  

128 30/11/2014 30112014/10 12/31/2014 13310 Komnet  internet fund viti fisk 209.30 arsimi  

129 15/12/2014 436 12/31/2014 13310 Komnet  internet fund viti fisk 209.30 arsimi  

130 20/12/2014 437 12/31/2014 13130 
Radio taxi 
samakova  

Transport I 
nxenesve fund viti fisk 625.00 arsimi  

131 30/12/2014 25/20 12/31/2014 13130 
Kombi taxi Fadil  
Haziri 

Transport I 
nxenesve fund viti fisk 328.50 arsimi  

132 30/12/2014 47816 12/31/2014 13130 Beni Comerc  
Transport I 
nxenesve fund viti fisk 520.00 arsimi  

133 30/12/2014 Apr-14 12/16/2014 13460 Ahmet sylejmani  
sher kon 
tjera  fund viti fisk 768.76 arsimi  

134 2/12/2014   12/31/2014 14310 Tetova  
Dreka 
Zyrtare  fund viti fisk 190 z. kryetari  

135 10.09.2014   9/10/2014 13460 Xhelal Musa  
kontrat në 
vepër fund viti fisk 712.8 financat  
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136 05.11.2014   11/5/2014 13460 Hamide ymeri  
kontrat në 
vepër fund viti fisk 712.8 z kryetarit  

137 04.11.2014   11/4/2014 13460 
Aferdita 
xhumshiti  

kontrat në 
vepër fund viti fisk 308.85 financat  

138 30.09.2014 30092014/11 10/7/2014 13780 Kushtrimi Petrol 
Karbu 
vetura  

Kthim 
pagese  94.75 Administrata  

139 1/12/2014 2263893 12/31/2014 14032 Ekohigjiena  Sherbim  
fund viti 
fiskal  2685.44 sh publike  

140 5/1/2015 20700001 12/7/2015 14032 Ekohigjiena  Sherbim  fund viti  2362.22 shpublike  

141 12.12.2014 15 01/16/2015 13610 VSA Furnizime  fiskal  162 Kultura 

       Totali për mallëra er shërbime  74,506.29   

1 31.12.2014   12.31.2014 13220 KEDS  
furnizim me 
rrymë  fund viti fisk 3,400.11 shenetsia  

2 03.12.2014 3.2211E+11 12/31/2014 13250 PTk telefon fix fund viti fisk 217.91 Arsimi  

3 31.12.2014 261737 10.01.2014 13220 Hidromarava sherbime  fund viti fisk 102.08 Arsimi  

4 31.12.2015 261812 10.01.2015 13220 Hidromarava sherbime  fund viti fisk 92.22 Arsimi  

5 31.12.2016 261826 10.01.2016 13220 Hidromarava sherbime  fund viti fisk 299.27 Arsimi  

6 06.01.2014 

 

10.01.2014 13230 Ekohigjiena  sherbime  fund viti fisk 289.80 shendetsia  

    Totali për Shërbime komunale   

1 18,10,2013 02-016/10809 10/18/2013 21200 Sami Hasani  Subvencione  mung e mje 990.00 Z.Kryetarit 

2 21,02,2013 02-013/137 2/21/2013 21200 Shaban Salihu Subvencione  mung e mje 1,500.00 Z.Kryetarit 

3 13,03,2013 02-014/417 3/13/2013 21200 Xhevdet Pajaziti  Subvencione  mung e sist 250.00 Z.Kryetarit 

4 26,06,2013 02-014/519 6/26/2013 21200 Misin Xhymshiti Subvencione  mung e sist 200.00 Z.Kryetarit 

5 29,05,2013 02-013/450 5/29/2013 21200 Hysen Rama  Subvencione  mung e mje 300.00 Z.Kryetarit 

6 02,09,2013 02-013/754 9/2/2013 21200 Hida Mustafa  Subvencione  mung e mje 300.00 Z.Kryetarit 

7 16,10,2013 02-013/889 10/16/2013 21200 Hida Mustafa  Subvencione  mung e mje 300.00 Z.Kryetarit 

8 18,09,2013 02-013/803 9/18/2013 21110 
Don Mikel 
Tarabolluzi Subvencione  mung e mje 650.00 Z.Kryetarit 

9 23,10,2013 02-013/267 10/23/2013 21110 Lapidari Smire  Subvencione  mung e sist  250.00 Z.Kryetarit 

10 23,10,2012 02-013/1266 10/23/2014 21110 
Pllak perk 

Lubisht Subvencione  mung e sist  250.00 Z.Kryetarit 

11 11,12,2013 02-013/1028 12/11/2013 21200 Sadije Jetishi Subvencione  mung afat  100.00 Z.Kryetarit 

12 02,12,2013 02-013/996 12/2/2013 21200 Naim Berisha  Subvencione  mung afat  150.00 Z.Kryetarit 

13 02,12,2013 02-013/995 12/2/2013 21200 Lirije Metallari Subvencione  mung afat  150.00 Z.Kryetarit 

14 13,12,2013 02-013/1043 12/13/2013 21110 Shqiponjat e lira Subvencione  mung e mje 195.00 Z.Kryetarit 

15 17.12.2014 02-013/1876 12/17/2014 21200 Sabri Selimi  Subvencione  
Fund viti 
fiskal  200.00 Z.Kryetarit 

16 12.12.2014 02-013/1833 12/17/2013 21200 
Kadrushe 
Selmani  Subvencione  

Fund viti 
fiskal  150.00 Z.Kryetarit 

17 04.09.2014 04-013/1209 10/14/2014 21110 

Instituti pës 

studime ligjor e Subvencione  

gabim 

xhirollogaria  300.00 Z.Kryetarit 

    Totali për Subvencione e transfere  
 

6,235.00   

     Obligimet nga  Investimet   

                      
Kapitale            

1 17.09.2014 19/2014   31900 Pro Ing Harti I pro  

mun e 

mjete 4,078.21 F.E.Zhvillim  

2 09,12,2013 08/13, 12/9/2013 31250 Hajrushi  

Kanali I ujit -

Viti  

mung e 

praminit  3,038.62 F.E.Zhvillim  

3 11,12,2013 09/13, 12/11/2013 31250 Hajrushi  

Kanali I ujit -

Viti  

mung e 

praminit  2,240.20 F.E.Zhvillim  

4 16,12,2013 08/2013, 12/16/2013 31250 Hajrushi  

Kanali I ujit -

Viti  

mung e 

praminit  2,835.82 F.E.Zhvillim  

7 23.12.2013 12/09-g-2013   31110 Punëtori 

Ndërtimi I 
shtepis pe 

skamnor    2,010.35 F.E.Zhvillim  
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   Totali            14,203.20   

Rekapitulim                  

    Gjithesejt obligime në mallra , sherbime komunale ,dhe 
subvencione   85,142.68 

Gjithesejt obligimet nga Investimet kapitale  14,203.20 

          
                   

Gjithesejt  99,345.88 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Shënimi 30:   Detyrimet kontingjente  
 
 

2014 2013 2012

Natyra e detyrimeve kontingjente Arsyeja për detyrime € '000 € '000 € '000

Furnizim me material per zyre Sepro Pegas Procedur gjyqesore 10                10                2.00             

Për pagesen e borxhit Selim Ademi Procedur gjyqesore 16                16                

Për pagesen e borxhit Servet Sadiku Procedur gjyqesore 20                20                

Për pagesën e borgjit Fevzi Mehmeti Procedur gjyqesore 3                  

Kompenzim i objektit të rrënuar Sharri-Ibrahim- Ramadan  MuhediniProcedur gjyqesore 100              100              2

Asfalim i rruges Binçe  Eskavatori Procedur gjyqesore 8                  8                  8                  

Asfalim i rruges Radivojc-skifterah verbovc Papenburgu Procedur gjyqesore 46                46                46                

Furnizim me teknol inform Pentim computers Procedur gjyqesore 24                

Hartimi  i projekteve Geodezy projektis Procedur gjyqesore 16                16                16                

Bublikime Infopres Procedur gjyqesore 6                  6                  6                  

Furnizim me material te ndryshem Foto rinia Procedur gjyqesore 3                  3                  3                  

Kontest për pengim posedim Procedur gjyqesore 

Furnizim  me material per zyre MP- Media Print Procedur gjyqesore 10                10                

Kompenzim ishujtjes Elmaz zeqiri, B sylejmani 1                  

235              237              106              -        

Vlera e vlerësuar ose e saktë

 
Shënim: te raportohen te gjitha detyrimet për te cilat ekziston një besueshmëri se do të kemi detyrim)  
 

Komennt : Prezentimi në tabelën e mësipëme jan detyrime kontigjente  ku në pjesën e parë janë të prezentuara 
detyrimet e komunës ndaj furnitorëve por që janë konteste gjyqësore që duhet të zgjidhen përmes organeve të 
gjykatës sepse janë lëndë me defekte që ne nuk mund ti procesojmë për pagesë sepse ju mungojnë procedurat 
financiare të bërjes shpenzime , u mungojnë provat relevante të cilat prova të paraqituna nga paditësi nuk e 
kan cilësin e dokumentit për përmbarim për ekzekutim , andaj edhe janë lëndë të dyshimta për pagesë, kap një 
shumë prej 235 mijë € për vitin 2014 ,  237 mijë € për vitin 2013 dhe 106 mijë € për vitin 2012  
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Neni 16 
Shpalosja e pasurive  
 
Shënimi 31:  Përmbledhja e pasurive jo-financiare kapitale (me vlerë mbi 1000 Euro) në posedim të 
organizatës buxhetore 
 

2014 2013 2012

Klasifikimi i pasurive € '000 € '000 € '000

Ndërtesat 13080 12827 12929

Toka 51635 51635 51635

Pajisjet 96 290 347

Infrastruktura 11234 9493 8268

Investimet ne vijim 1116 1116 914

Automjetet 93 103 125

Tjera 538 459 465

Gjithsejt 77792 75923 74683

 
 
Shënim:  

• Burim i informatave është regjistri i pasurive me vlere ma te madhe se 1,000 Euro në SIMFK 
 
 

1. Shpalos në detaje  shënimet e pasqyruara në tabelë: 
 

 

Pasurit e përgjithshme 2014  sipas investimeve  dhe kategorive Ekonomike 31.12.2014 

  

Pasurit sipas  Struktures 

investive     

 Shuma në 
€ '000 
 

 Shuma në 
€ '000 
 

Shuma në 
€ '000 

 

Nr,                    Përshkrimi Struktura ndarja Vlera fillestare Vlera  shlyrë Vlera tanishme 

1 Paisjet TI Paisje 1 408 326 82 

2 Pisjen Mjeksore Paisje 2 103 88 15 

3 

Objektet ndrtimore, 

struktura tjer. Ndërtesat 3 15,569 2,489 13,080 

4 Rrugët  lokale Infrastruk. 4 9,080 1,976 7,104 

5 

Kanalizimet e ujrave të 

zeza Infrastruk. 5 3,687 335 3,352 

6 Ujësjellsat Infrastruk. 6 948 170 778 

7 Furnizimi me rrymë Furnizi.rrym. 7 200 60 140 

8 Automjetet Automjete 8 369 276 93 

9 Investime te ndryshme Invest.tjera 9 782 384 398 

10 Toka pron komunale  Tika 10 51,635 0 51,635 

11 Inestimet në vijim Invest.në vijim 11 1,116 0 1,116 

  Gjithsej:     83,896 6,104 77,792 
 
 
Pasurit e përgjithshme 2014  sipas kodeve ekonomike dhe klasifikimitdei më 31.12.2014 12/31/2014
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  Pasurit përmbledhse sipas codeve Codet klasifik. 

shuma 

fillestare amortizimi vle,mbetur 

1 Kompjutert 13553 1 19 19 0 

2 Paisje anten 13554 1 1 1 0 

3 Aparat fotokopjus 13555 1 4 4 0 

4 Pisje  per mjekësi 13556 2 32 32 0 

5 paisje te ndryshme 13559 1 49 48 1 

6 Ndërtesat 31120 3 10.574 21,690 8,405 

7 Ndërtesat shkollat 31121 3 3376 174 3203 

8 Ndërtesat shëndetsore 31122 3 423 16 407 

9 Objektet kulturore 31123 3 220 19 201 

10 Fushat soprtive 31124 3 127 4 123 

11 Struktura tjera 31130 3 849 108 741 

12 Rrugët 31200 4 4,483 1,450 3,033 

13 Rrugët 31230 4 3,717 435 3,282 

14 Trotuart 31240 4 880 91 789 

15 kanalizimet 31250 5 2,834 100 2,734 

16 Ujësjellsat 31260 6 104 3 101 

17 kanalizimet 31300 5 853 234 619 

18 Ujësjellsat 31400 6 845 167 678 

19 Furnizimi me rrymë 31510 7 200 60 140 

20 Furnimi me kompjuter 31610 1 6 6 01 

21 Paisje  për mjeksi 31660 2 71 6 1 

22 Aparat   TI 31690 1 25 14 11 

23 Automjetet 31700 8 307 246 60 

24 Automjetet 31701 8 9 2 7 

25 Automjetet 31703 8 54 29 25 

26 Makinerit te ndryshme 31800 1 304 234 70 

27 Investime te ndryshme efurnizime 31900 9 782 384 398 

28 Toka 32100 10 5,164 0 5,164 

29 Investimet ne vijim 32500 11 1,116 0 1,116 

  Gjithsej:     83,896 6,104 77,792 

 
  
 
Kurse për detaje ju ofrojmë materialin gjatë auditimit  
 
 
 
 
 
 



35 
 

Shënimi 32:  Përmbledhja e pasurive jokapitale me vlerë nën 1000 Euro dhe me afat të përdorimit më 
shumë se një vit  
 

   
Pasuritë jokapitale (me vlerë nën 1000 Euro) 

2,014               2013 2012

Klasifikimi i pasurive € '000 € '000 € '000

Kompjuter e llaptopa 28                    35                    51                    

Printer 4                      6                      9                      

Fotokopje 7                      7                      13                    

Paisje tjera 13                    6                      14                    

Nxemsee radiator 27                    40                    2                      

Inventar i ndryshem 466                  653                  26                    

Paisje mjeksore 12                    12                    5                      

Komplet Arsimi 364                  

557                  759                  484                   
 

Shënim:  
• Burim i informatave është regjistri i pasurive te OB-së me vlere ma te vogël se 1,000 Euro  

Koment  :   Shifet se shuma e mjeteve të asetteve nën 1000 € për vitin 2014 është në shumë prej 557 mijë €, në vitin 
2013 shuma prej 759 mijë € por nuk ka qen e përllogaritun vlera e amortizimit dhe kemi pasur vërejtje sepse shuma 
për 155 mijë € ka qen ma e lart se vlera reale e asetev nën 1000 €  është kalkuluar dhe vlera reale duhet të ishte 624 
mijë €,  nga amortizimi i vitit 2014  në shumë prej 509 mijë duke i shtuar asetet e blera të vitit 2014 në shumë prej  48 
mijë € del se shuma e  aseteve reale në fund  të vitit2014 është prej 557 mijë € dhe për vitin 2012 shuma prej 484 mijë 
€ e që do  të jenë në dispozicion të gjitha shënimet gjat auditimit  të PVF 2014 sepse ka material voluminoz për ti 
paraqitun  në këto shënime  

 
 
 
Shënimi 33:  Përmbledhja e stoqeve në fund të periudhës 

 
Stoqet  

 

2014 2013 20123

Klasifikimi i pasurive € '000 € '000 € '000

Stoqet 1 1

1 0 1  
 

• Burim i informatave është regjistri i inventarizimit të stoqeve te OB-së . 
Koment : 

• Toner për  printer HP officejet7000  Wide bkack    ............2copë 
•  Toner për printer HP officejet7000 Widecolor       ............6 copë 
• Toner për fotokopje  Cannon Np6512b      copë      ............4 copë   
• Haft makinë                                                              ............2 copë 
• Kompjuter                                                                 ............2 copë    ..........................1  mijë € 

 
 



36 
 

 
 
Shënimi 34:   Huatë dhe avancat e pa arsyetuara 

 
20__

Data e lëshimit Nr i CPO Qëllimi € '000

Gjithsejt 0  
 
 
Nuk kemi të dhëna për këtë shënim . 
 
 
 
Shënimi 35 Të arkëtueshmet (zbatohet për organizatat që mbledhin të hyra)  

 
 

2,014                2013 2012

Kodi ekonomik Përshkrimi  € '000 

Tatimi në pronë 2,208                1,755      1602

Lejet e biznesit 315                   315         315

Qiraja e hapsirës publike 13                     12           8

2,537               2082 1925 0

 
 
 

KOMENT: 
 
 

1.     Tatimi në ppronë si të farkëtueshme ka një shumë prej 2.208 mijë € ( 2.208,469.09 ) , sepse nga viti 
2013 ka qen shuma prej 1.755mijë € plus faturimi i vitit 2014 në shumë prej 342 mijë €( 341,727.58 €) 
dhe kamata e dënimet në shumë prej 464 mijë € ( 464,023.42 € që totali i të farkëtueshmeve ka një 
shumë prej 2,208 mijë € për vitin 2014 , 1,755 mijë €  për vitin 2013 €, për vitin 2012 shuma prej 
1,602 mijë €.  

2.     Lejet e biznesit  me vendim të kuvendit komunal janë pezulluar për arkëtim dhe ka mbet shuma e 
obligimeve të bizneseve pa paguar  në shumë prej 315 mijë € ( 315,337.22€ ) 

3.   Te qiraja publike kemi pa paguar  në : 
1. Arena sporti-Kabash    shuma   ...........................................           379 € 
2. Barnatoren në fshatin Pozheran për shumën 2x460=    ................ 920 €( muaji korrik, gusht 2009)  
3. Galem Fharm – Viti                  ..................................................    1,440 
4. Elita –Viti                                  .....................................................8.040 
5. Shpresimi –Trestenik                 ...............................................      1,800 



37 
 

6. BPB – Viti                                 .................................................        123 
7. SHPK-Veteranë                         ..................................................      730 

 
   Rexhistri i të arkëtueshëve nuk ju ka bashkangjit kësaj pasqyre financiare  por zyrtarët do ti ken të 
gatshme gjatë auditimit sepse ka shumë material regjistrues  dhe kur është fjala për lejet e biznesit 
është regjistri  me mbi 1500 biznese , mandej tatimi në pronë është regjistër i madh por do ti keni në  
dispozicion gjat auditimit  në formë elektronike .  

 
 
 
 
 
 
 
 
Neni 17 
Shënimi  36:   Bilanci i te hyrave vetanake te pashpenzuara 
 

2014 2013 2012

€ '000 € '000 € '000

Të hyrat vetanake të bartura nga viti i kaluar 84                 130           256           

Të hyrat vetanake të pranuara në këtë vit sipas shënimit 12 877               668           694           

Totali në dispozicion për ndarje në vitin aktual 961               798           950           

Shuma e shpenzuar në vitin aktual (748)              (714)          (820)          

Shuma e mbetur për bartje 213               84             130           

 
1. Koment :   Mjete të bartuna nga viti 2013 , të aloikuara  kan qen në shumë prej 84 mijë € ( 84,420.92) €, të hyrat vetanake 

të vitit 2014 kan qen në shumë prej 877 mijë € (876,595,32)  € të shpenzuara në vitin 2014 kan qen në shumë prej 748 mijë 
€ (748,114,25 €)  kurse mbetje për tu bartun në vitin 2015 është shuma prej 213 mijë € ( 212,901,99 €). 
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Neni 18  
Shënimi 37: Shpalosja e ndarjeve fillestare dhe finale të buxhetit  
 

Ndarja Fillestare 

Buxhetore (Ligji i 

Buxhetit)

Ndryshimi 

sipas nenit 29 

ligji  nr. 03/L-

048 

Ndryshimi 

sipas nenit 

30  ligji  nr. 

03/L-048 

Ndryshimi 

sipas nenit 31   

ligji  nr. 03/L-

048 

Ndryshimet 

për të hyrat 

vetanake

Ndryshimet per 

grantet e 

percaktuara te 

donetoreve

Ndryshimet per 

burime tjera te 

financimit

Ndarjet finale 

te buxhetit 

SIMFK

Ndryshimet e 

buxhetit 

fillestar dhe 

final %

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

Hyrjet

Tatimet

Të hyrat vetanake 914                        914                    0.0%

Grantet e percaktuara te donatoreve 165                          165                    100.0%

Pranimet kapitale -                        

Financimet nga huamarrjet -                        

Fondi i privatizimit -                        

Tjera -                        

Gjithsejt 914                      -                   -                  -                   -                     165                          -                              1,078               18.1%

Daljet

Pagat dhe mëditjet 5,325                     864 6,188                 16.2%

Mallrat dhe shërbimet 935                        47 163 1,145                 22.4%
Shërbimet publike 215                        215                    0.0%

Transferet dhe subvencionet 173                        1 2 177                    0.02                

Shpenzimet kapitale 2,371                     37 100 2,508                 5.8%

Fondi i privatizimit -                        

Tjera -                        

Gjithsejt 9,019 864 0 0 84 265 0 SUM(J16:J22)10,232 13.4%

Ndryshimet e autorizuara nga LMFPP
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Koment :  
Sai përket ndarjes finale dhe fillestare të  buxhetit   në hyrje të paras  te buxheti fillestar kemi shumën e planid\fikimi tëtë hyrave prej 914 mijë € po ashtu edhe te 
buxheti final e kemi të njëjtën shume  sepse nik kemi mundur ti tejkalojmë  realizimin e të hyrave vetanake .Te  grantet e donatorëve kemi një donacion nga 
qytetarët – subvencion për projektin e makinave mjelse dhe donacion nga BE-ja  në projektin Kultura në aksion shuma prej 163 mijë € projekt që duhet të 
realizohet në vitin 2015 . Andaj buxheti fillestar prej 914 mijë € pson ndryshime prej 165 mijë € dhe shuma e buxhetit final është prej 1,078 mijë €. 
 
Te Daljet e paras-pjesa e dytë e tabëles  në buxhetin fillestar kemi shumën prej 9.019 mijë € buxhet i planifikuar duke ju përmbajtur qarkoreve buxhetore dhe 
buxhet i librit të buxhetit për vititn 2014  . te buxheti sipas nenit 29 ligji nr 03/L-048 kemi një shtesë të buxhetit në kategorin ekonomike të pagave e mëditjeve në 
shumë prej 864 mijë €- shtesë nga MF-ve për mbulimin e 25% të rritjes së pagave .  
 
Te ndryshimi i të hyrave vetanake kemi shumën prej 84 mijë € të bartjes së buxhetit të pa shpenzuar nga viti 2013 në vitin 2014nëpër kategori ekonomike si në 
mallra 47 mijë, subvencione 1 mijë dhe 37 mijë në shpenzime kapitale .  
 
Te grantet e përcaktuara të donatorëve përveç donacioneve të vitit 2014 në shumë prej 165 mijë kemi edhe donacionet e brendshme të bartuna nga fondi burimor 
31-donacion i qytetarëve të fshatit Remnik në shumë prej 100 mijë €për projektin e Asfaltimit të rrugës së fshatit Remnik .  
 
Në totalin e ndarjeve finale të buxhetit kemi shumën prej 10.232 mijë €të shpenzuar në shumë prej 9,675 mijë € mirëpo kemi ndryshim nga buxheti fillestar  dhe 
ai final te hyrja e paras prej 18.1 % kurse te dalja e para në 13.45 %. 
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Neni 19 
Shënim 38:  Numri i punëtorëve  

 

Departamenti 

Nr i punëtorëve në 

Ligjin e buxhetit 

Me orar të 

plotë

Me orar të 

shkurtuar

Me orar të 

plotë

Me orar të 

shkurtuar

Zyra e kryetarit 32 21 30

Administrata 35 35 34

Inspekcioni 12 12 12

Buxhet e financa 26 26 26

Shërb publike e GE 32 32 32

Zyra komunale për komunitete 3 3 3

Bujq, pull e zhvill rur 14 14 14

Kadastra e gjeodezia 9 9 9

Planifikimi urban 5 5 5
Shëndetsia dhe mireqenja sociale 139 134 136
Sherbimet sociale 10 10 10
Kultura, rinia e sporti 15 14 15
Arsim e shkencë 819 793 806
totali 1151 1108 0 1132

Nr aktual i punëtorëve 

në fillim të 2014

Nr aktual i punëtorëve në 

fund të 2014

 
 

Koment : 
 

Në draft buxhetin e vitit 2014 të miratuar në shtator 2013 kemi pasur të lejuar numrin prej 1151 punëtor të shpërndarë nëpër programe,  
nimri ka varruar nëpër programe e sidomos të programi i arsimit  . 
Kemi pasur lëvizje të punëtorëve nëpër muaj por në muajin janar të viti 2014 kan qen në listen e pagave numri i punëtorëve prej 1108 
dhe në fund të janarit numri i punëtorëve prej 1132  shënimet e gjithë stafit punues nëpër muaj do ti keni në dispozicion gjat auditimit 
sepse ka material të shun\mtë dhe e kemi të gatshëm te zyrtari i pagave .  
 
 
 
 
 
 
 
Neni 20 
Shënim 39:  Raporti për veprimet e ndërmarra dhe të propozuara për gjetjet dhe rekomandimet e 
Auditorit të Përgjithshëm për vitin paraprak 
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Rekomandimet nga viti paraprak  ishin tetë  ku prej tyre tri janë zgjidhur ,  tri janë zgjidhur pjesrisht  dhe dy nuk 
janë zgjidhur ende ( sistemi elektronik dhe mos fuksionimi i komitetit të auditimit ).  

           Plani i  veprimit për Komunën e Vitisë për të gjeturat  e vitit 2013 

 

  

TË GJETURAT Veprimet e nevojshme  
 

Përgjegjësia 

primare  Asistenca  

1.Pajtueshmëria  me kërkesat për raportim në PVF               

 
Përmirësimi i cilësisë së PFV përmes: Zyrtari kryesor Financiar  

MF - Trajnimi 

për  T3 2014 

. Sigurimit të informatave korrekte, Drejtori i financave 

përgatitje të 

PFV  

. Ju sigurojmë se të gjitha të gjeturat janë përfshirë në PFV 

Sa i përket burimit të besueshm të informacionit për pregaditjen e PVF-ve  është Fre Balanci dhe arhiva komunale 

e  shpenzimeve ku nuk përdoret për ti regjistruar gjobat, pagesat nga palët e treta të arkëtueshmet dhe detyrimet  

kontigjente  por jemi duke bërë përpjekje për blerjen e programit të faturimit elektronik  duke ju përmbajtur 

rekomandimeve të auditorit por kemi një administratë të vendosur në shumë objekte dhe presim me vendosjen  

e stafit në objektin e ri që është në ndërtim e sipër e do të kemi mundësi ma të mira për aplikim të sistemit 

automatik të faturimit . 

2. Planifikimi  dhe realizimi i buxhetit   

. Përpilimi i planit të veprimit  Kryetari i Komunës  

 dhe afatit kohor për implementim të plotë  Të gjitha drejtorët e drejtorive  

ZKF 

Sa i përket të gjeturës së planifikimit dhe realizimit të buxhetit  është e pamundshme të realizohet sa planifikohet 

sidomos të THV sepse plani i THV  vendoset nga komisioni ndërqeveritar për caktimin e granteve  e është një plan jasht  

mundësive që komuna të mund të mbledh-arkëtoj të hyra vetanak sepse nuk ka munësi e forma ligjore të  arkëtoj  të 

gjitha obligimet që qytetarët që i kan komunës siç është shuma më e madhe  tatimi në pronë ( 1.7000.000 €) 

Por do të bëjmë përpjekje  në suaza ligjore që të inkasojmë sa më shumë të hyra vetanake  . 

Ekzekutimi i buxhetit  ka qen në nivelin  më të mirë të mundshëm  duke ju përmbajtur me përpikëri legjislacionit financiar 

 3. Të hyrat ( duke përfshirë të hyrat vetanake -THV) 

. Implementim i sistemit të faturimit me  Drejtori i financave 

  detajet e paguesve  Drejorët e dejtorive  

. Sigurimi i lidhjes së sistemit të faturimit me  

  programin e kontabilitetit  

Kemi marrë masa për të gjeturat e të hyrave vetanake  duke formuar edhe komision për përcaktimin e shumës së një   

obliguesi të taksës komunale , por që do të bëjmë përpjekje për inkasim sa më të madh të THV-ve sepse për inkasimin  

e THV nuk është fare pengesë sistemi automatik i faturimit por në suaza ligjore duhet ti mbledhin ato të hyra të mundshme  

 kurse sa i përket taksës së bizneseve janë  të liruara me vendim të kuvendit që e posedon edhe auditori .  

 4.Pasurit kapitale dhe jo kapitale 
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E drejta e pronësis  e disa objekteve mes komunës dhe agjensive qeveritare   

  Kryetari dhe stafi udhëheqës-drejtorët 

Do të bëjnë përpjekje që ta bëjnë pranim dorëzimin e dokumentacionit nga ministrit financuese të objekteve 

Regjistrimi I pasuris tokës dhe objektev komunale  

Në komunën tonë është bërë një angazhim mjaftë I madh I regjistrimit të aseteve komunale tokësdhe objekteve por  

do të angazhohemi edhe më tutje nëregjistrimin dhe vlerësimin  e këtij procesi mjaftë të ndërlikuar edhe në vitin 2014 

dhe do të mundohemi ti identifikojmë, vlerësojmë  dhe regjistrojmë çdo pasuri e identifikuar  dei në fund të vitit . 

Kemi marrë masa   për identifikimin e pronave të pa lujtshme-tokës të pasurive komunale për regjistrim  në sistemin   

e Fre Balancit  

  
Zyrtari  i aseteve  mbi 1000 € TM4,2014 

   
Drejtori I drejtoris FEZH  dhe  ZKF 

Lista e detajuar e lëvizjeve  

Është caktuar zyrtari I regjistrimit të aseteve nën 1000 € dhe do ti regjistroj e do ti përcjell të gjitha lëvizjet e asetev brenda   

komunës dhe do të evitoj gabimin e bë  nga viti 2013 sepse nuk ka pasur njohuri në regjistrimin e aseteve  

   
Zyrtari I aseteve nën 1000 € TM2,2014 

   

5. Pagesat nga palët e treta  

   Pas të gjeturave  në pagesat e palëve të treta do të mundohemi  që me donatorët e jashtëm që investojnë në komiunën 

tonë 

të na raportojnë me kopje të pagesave  që të jemi të saktë në prezentimin e tyre në pagesat e palëve të treta që të jemi  

  të sakta e korrekte  në prezentimin në PVF  Dejtori i  financave 

  

   
ZKF TM2.2014 

  

   

6 . Trajtimi i të arkëtueshmeve 

  Komuna ka ndërmarrë veprime  të nevojshme për mbledhjen e borgjeve nga qytetarët si psh  pagesa e tatimit në pronë 

duhet paguar borxhin 1/2 për tu shërbyer me vërtetim për nevoja personale por eshtë shumë vështirë  duke u bazuar në  

 
Ligjet në fuqi ti detyroj qytetarët për ti shlyer borxhet  e vieteve të mehershme por do të mundohemi që të gjejmë forma  

 
se si  ti detyrojmë qytetarët ti shlyejnë obligimet ndaj komunës . 

    
Dejtori i financave 

      
7. Trajtimi i borxheve  

    

 
Po janë llogaritur borxhe në shumë prej 292 mij euro por disa janë borxhe reale e disa kontestuese që edhe nuk paguhen   

 

 do të mundohemi të jemi të fokusuar në që të jemi në plotni të zbatimit të ligjit që mos të mbeten  mbi 30 ditë të 

papaguara  

        8.   Sistemi i auditimit të mbrendshëm  

    Komisioni për auditim është formuar dhe do të angazhohemi për ngritje të peformancës së komitetit të auditimit që   

 
 të funksionoj në baza ligjore  e do ti  mbaj seancat e komitetit të auditimit  sipas  legjislacionit 

 

TM1-2014 

 


