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1 Hyrje 

Zyra e Auditorit të Përgjithshëm (ZAP),  sipas një marrëveshje me UN-Habitat të datës 10 

dhjetor 2013 ka kryer auditimin final të raportit financiar për projektin “Renovimi i objektit 

shkollor, rregullimi i oborrit të shkollës dhe terrenit sportiv” në fshatin Radevë të komunës 

së Graçanicës.  

Komuna e Graçanicës (komuna) dhe UN-Habitat kanë lidhur marrëveshje me datën 26 

qershor 2014 për bashkëfinancimin e këtij projekti. Komuna duhet të financojë 50% të 

projektit dhe  UN-Habitat 50%. Marrëveshja nuk e mbulon renovimin e objektit shkollor. 

Këtë pjesë duhet ta financojë komuna. 

Sipas marrëveshjes, kësti i fundit nga UN-Habitat do të transferohet pas pranimit të raportit 

të auditimit të lëshuar nga ZAP. 

2 Fushëveprimi 

Është përgjegjësi e palëve në marrëveshje të përgatisin raportin financiar. Zyra e Auditorit të 

Përgjithshëm është kontraktuar që të kryejë auditimin e raportit final financiar si dhe 

ekzaminimin fizik nëse punët janë kryer sipas marrëveshjes. 

3 Realizimi i projektit 

Përshkrimi 

Procedurat e prokurimit1 ishin zhvilluar nga Komuna e Graçanicës. Në procesin e tenderimit 

ishte përdorur procedura e hapur. Kriteri për dhënie të kontratës ishte çmimi më i ulët.  

Operatori ekonomik NNP “Sinani Ing” ka fituar kontratën më  14.08.2014 për realizimin e 

projektit në vlerë 78,476€. Sipas marrëveshjes, vetëm 63,999€ do të bashkëfinancoheshin. 

Komuna duhet ta financojë pjesën tjetër në shumë 14,477€ për renovimin e objektit shkollor.  

Për të mbikëqyrur realizimin e punëve komuna kishte caktuar menaxherin e projektit dhe 

organin mbikëqyrës që përbëhej nga tre anëtarë. Pas përfundimit të punëve, komuna kishte 

formuar komisionin për pranimin përfundimtar të punëve. Ky komision kishte bërë 

                                                      

1 Mohim: ZAP nuk ka audituar procedurat e prokurimit për këtë projekt andaj nuk mban përgjegjësi për çështje  
që mund të ndërlidhen me këto procedura. 
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pranimin e punëve të projektit me 06.12.2014. Komisioni ka vlerësuar se projekti ka 

përfunduar dhe punët ishin realizuar sipas kushteve të kontratës. 

Të gjeturat 

Marrëveshja mes komunës dhe UN-Habitat kishte skaduar me 26 nëntor 2014. Në këtë kohë 

kur projekti ende nuk kishte përfunduar. Palët nuk kishin nënshkruar ndonjë aneks kontratë 

për zgjatjen e kohës së projektit. 

Sipas planit dinamik parashihej që punët të përfundojnë për 35 ditë pune apo më së voni më 

17 tetor 2014. “NNP Sinani Ing” kishte filluar punën me 21 gusht 2014 dhe kishte 

përfunduar më 04 dhjetor 2014. Sipas menaxherit të projektit, kjo vonesë ka ndodhur për 

shkak të kushteve të papërshtatshme atmosferike dhe vështirësive për shkak të sigurisë së 

nxënësve që vijonin mësimin. 

Gjatë kohës së auditimit ne kemi vërejtur që topogani për fëmijë i vendosur nuk ishte 

identik me modelin e paraparë me plan, si dhe në rreth 1m² të trotuarit nuk ishin vendosur 

kubëzat. Më vonë, pas vizitës sonë, komuna ka ndërmarrë masa dhe ka eliminuar këto 

dobësi.  

Punët e kryera kanë kontribuar në përmirësimin e kushteve të jetës së qytetarëve në 

përgjithësi, dhe nxënësve të shkollës në veçanti, si dhe kanë shtuar vlerë në përmirësimin e 

hapësirave publike. 

Komuna kishte paguar pjesën e vet sipas marrëveshjes për bashkëfinancim. UN-Habitat ka 

transferuar 80% të obligimit të saj apo 22,069€. Pjesa e mbetur prej 20% apo 5,517€  duhet të 

paguhet pas pranimit të raportit të auditimit nga ZAP.  

Në vazhdim është paraqitur progresi financiar i projektit sipas marrëveshjes për 

bashkëfinancim: 

Tabela më poshtë tregon bilancin e pagesave (në €) 

Bashkëfinancuesi Shuma e kontraktuar Të paguara Borxhi i mbetur 

Komuna e Graçanicës 32,000 32,000 0 

UN-Habitat 32,000 22,069 9,9312 

Total: 64,000 54,069 9,931 

Nga tabela më lartë shihet se obligimet e mbetura të UN Habitatit, duke e reduktuar shumën 

e TVSH, janë 5,517€. 

                                                      

2 Nga kjo shumë duhet të minusohet vlera e TVSH prej 4,414€ 
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Konkluzion 

Ne mund të konkludojmë se në përgjithësi projekti është implementuar sipas marrëveshjes 

dhe standardeve të kërkuara teknike si dhe me cilësi të mjaftueshme, me përjashtim të 

mangësive të cekuara. Projekti ka kontribuar në arritjen e objektivave gjithëpërfshirëse. 

Rekomandojmë UN Habitatin që: 

 Të transferojë pjesën e mbetur të obligimit në shumë prej 5,517€; dhe 

 T’i lëshojë NNP “Sinani Ing” konfirmimin për lirim nga  TVSH. 
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Annex: Financial Statement 

 

Total CIP Contract value (EUR) 78,476.35 

Total CIP Contract value which is co-funded by UN-Habitat (EUR) 63,999.32 

Investment funded by Municipality Gracanica 14,477.03

Budget source EUR

Municipality of Gracanica 31,999.66 

UN-Habitat contribution without VAT 27,585.91 

Total VAT portion in UN-Habitat's contribution 4,413.75    

Total CIP Contracted Project Value incl. VAT 63,999.32 

Installments paid by UN-Habitat EUR  Received on

1st Installment as per AoC 8,275.77    31.10.2014

2nd Installment as per AoC 13,792.96 21.01.2015

Total installments to date 22,068.73 

Total UN-Habitat contribution without VAT 27,585.91 

Total remaining financial obligation of UN-Habitat 5,517.18    

Payments of the Municipality of NAME to the contractor EUR Paid on

1st Payment for the contractor NNP "Sinani ING" (Municipality's Part) 12,965.33 11.09.2014

2nd Payment for the contractor NNP "Sinani ING" (Municipality's Part) 13,653.31 03.10.2014

3rd Payment for the contractor NNP "Sinani ING" (Municipality's Part) 16,847.22 08.10.2014

4th Payment for the contractor NNP "Sinani ING" (UN-Habitat's Part) 8,275.77    31.10.2014

5th Payment for the contractor NNP "Sinani ING" (UN-Habitat's Part) 13,792.96 24.02.2015

Total Payments (UN-Habitat's Part) 22,068.73 

Total contract value (UN-Habitat's portion without VAT) 27,585.91 

Total remaining financial obligation 5,517.18    

Payment schedule according to the Agreement of Cooperation EUR

1st Installment as per AoC (30%) - (completed) 8,275.77    

2nd Installment as per AoC (50%) - (completed) 13,792.96 

3rd Installment as per AoC (20%) - (due for payment) 5,517.18    

Project name: Renovation of school object, regulation of school-yard and sport area

FINAL FINANCIAL STATEMENT

in Radeve, Municipality of Gracanica


