
 

REPUBLIKA E KOSOVËS 

ZYRA E AUDITORIT TË PËRGJITHSHËM 

 

 

 

Nr. i Dokumentit: 22.30.6-2014-08 

 

 

 

RAPORT I AUDITIMIT 

PËR PROJEKTIN RREGULLIMI I SHKOLLËS SË MESME DHE 

PARQEVE NË MAMUSHË 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prishtinë, Korrik 2015

Auditimi sipas Marrëveshjes me UN Habitat No. 09/2013 



ZYRA E AUDITORIT TË PËRGJITHSHËM – KANCELARIJA GENERALNOG REVIZORA 
OFFICE OF THE AUDITOR GENERAL 

 2 

1 Hyrje 

Zyra e Auditorit të Përgjithshëm (ZAP),  sipas marrëveshjes Nr 09/2013 të datës 10 dhjetor 

2013 me UN Habitat, ka kryer auditimin final të raportit financiar për projektin “Rregullimi i 

shkollës së Mesme dhe Parqeve në Mamushë”. Ky projekt është pjesë e programit për 

mbështetjen e planifikimit hapësinor Komunal.  

Komuna e Mamushës dhe UN Habitat kanë lidhur marrëveshje me datën 28.04.2014 për 

bashkëfinancimin e këtij projekti me pjesëmarrje të barabartë, nga 50% secila.  

 

2 Fushëveprimi 

Është përgjegjësi e palëve 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 për realizimin e këtij projekti ishin zhvilluar nga Komuna. Derisa 

UN-Habitat kishte angazhuar një specialist të prokurimit për të ndihmuar në zhvillimin e 

procedurave të prokurimit. Tenderi ishte zhvilluar me procedurë të hapur dhe kriter për 

dhënien e kontratës ishte çmimi më i ulët. Me datën 13.08.2014 komuna kishte lidhë kontratë 

me operatorin ekonomik „‟FERBAING‟‟. Vlera e kontratës ishte 22,396€. Plani dinamik për 

realizimin e projektit ishte 40 ditë pune. Gjatë ekzekutimit të kontratës palët kontraktuese 

ishin dakorduar për ndryshimin e dy pozicione të projektit. Shkak i ndryshimit ishte 

mungesa e hapësirës për vendosjen e ulëseve në oborrin e shkollës. Vlera e projektit pas 

ndryshimit është 19,472€. 

                                                      

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

organin mbikëqyrës, që përbëhej nga tre anëtarë. Punimet kishin filluar më 18.08.2014 dhe 

kishin përfunduar më 31.03.2015.  

Pas përfundimit të punëve, komuna kishte formuar komisionin për pranimin përfundimtar 

të punëve. Ky komision kishte bërë pranimin e punëve të projektit me 20.05.2015, me 50 ditë 

vonesë. Komisioni ka vlerësuar se projekti ka përfunduar dhe punët ishin realizuar sipas 

kushteve të kontratës. 

Ne analizuam nëse projekti është realizuar sipas marrëveshjes në mes të UN-Habitat, 

Komunës dhe Kompanisë „FERBAING‟. 

Të gjeturat 

Ne kemi vërejtur se ka pasur vonesa në realizimin e këtij projekti. Arsyeja e vonesave ishte 

se pajisjet për sport nuk kanë mundur të sigurohen me kohë nga ana e operatorit si dhe 

vonesat në themelimin e komisionit për pranim teknik si përgjegjësi e komunës. Ne mund të 

konkludojmë se projekti, përkundër mangësive të identifikuara në implementim, ka arritur 

të ndryshojë për të mirë pamjen e oborrit  të shkollës dhe parkun, duke i shtuar vlerë  kësaj 

hapësire publike.  

Deri në kohën e auditimit, UN-Habitat i kishte transferuar 7,092€ në llogarinë e komunës 

ndërsa, komuna nga këto mjete ende nuk i kishte bërë ndonjë pagesë operatorit ekonomik.   

Komuna, sipas marrëveshjes fillestare, për pjesën e vetë kishte paguar 11,362€ përderisa 

obligimi ishte 9,736€. Pra, kemi një mbi pagesë 1,626€ për pjesën e komunës, e cila duhet të 

rimbursohet nga fondet e Habitat-it.  

Gjendja e pagesave dhe obligimeve sipas kontratës është paraqitur në tabelën në vijim ( €): 

Bashkë 
financuesit 

Obligimi i 
pagesës pas 

ndryshimit të 
kontratës (në €) 

Paratë e 
transferuara 

nga UN Habitat 
në llogari të 

Komunës 

Të paguara 
nga komuna 
në llogari të 

operatorit 
ekonomik 

Borxhi i 
mbetur për 

pagesë 

KK Mamusha 9,736  11,362 
                       

(1,626) 

UN-Habitat 9,7362 7,092 0 
                      

1,301 

Gjithsej: 19,472  11,362 
                   

8,110 

                                                      

2 Në këtë vlerë është e përfshirë TVSH 
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Mangësitë që ne kemi vërejtur në ekzaminimin fizik të projektit janë listuar si më poshtë: 

 Punimi i ulëseve në shkollë dhe pranë shtigjeve të ecjes nuk ishte kryer sipas 

kualitetit të kërkuar, sepse ne vërejtëm se betoni i vendosur në ulëse kishte filluar të 

shpërbëhet; dhe 

 Ndriçimi në oborrin e shkollës ishte vendosur, mirëpo sipas deklaratës së Drejtorit të 

Shkollës,  ky ndriçim nuk funksionon më gjatë se 90 minuta.  

 

4 Konkluzione 

Konkluzioni ynë është se cilësia punëve të kryera nuk ishte në përputhje të plotë me 

marrëveshjen. Shkaqet e punëve jo kualitative dhe vonesat duhet të analizohen. Partnerët e 

projektit duhet të gjejnë mekanizma për të siguruar se kërkesat e marrëveshjes janë arritur, 

para se pagesat të jenë kryer.  

Rekomandime 

Rekomandojmë Kryetarin e Komunës që: 

 Të kërkojë nga operatori ekonomik që të evitojë mangësitë e identifikuara; 

 Të kërkoj nga Habitat shumën e mbetur për pagesë prej 1,301€; dhe 

 Të formohet një komision i përbashkët dhe të rishikoj nëse mangësitë e projektit janë 

eliminuar. 

 

Rekomandojmë UN-Habitat-in që të siguroj: 

 Të mos paguaj shumën e mbetur prej 1,301€, pa u siguruar se janë eliminuar të gjitha 

mangësitë e projektit; dhe 

 T‟i lëshojë kompanisë“FERBAING” konfirmimin për lirim nga  TVSH. 

 


