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Zyra e Auditorit të Përgjithshëm (ZAP) kryen auditime të rregullsisë 

dhe të performancës. Artan Venhari është duke ushtruar detyrën e 

kreut të ZAP-it, i cili ka rreth 145 të punësuar.  

Misioni ynë 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 të sektorit publik dhe praktikat e mira evropiane. Ne do të 

ndërtojmë besim në shpenzimin e fondeve publike dhe do të luajmë 

një rol aktiv në sigurimin e interesit të taksapaguesve dhe palëve 

tjera të interesit në rritjen e llogaridhënies publike. 

Raportet e nxjerra nga ZAP promovojnë drejtpërsëdrejti 

llogaridhënien pasi që ato ofrojnë bazë për t’i kërkuar llogari 

menaxherëve të çdo organizate buxhetore. 

Auditimet e performancës kryhen për të vlerësuar nëse programet 

qeveritare menaxhohen në mënyrë të duhur, kost-efektive dhe 

efikase dhe nëse sistemet për matjen dhe raportimin e efikasitetit të 

tyre janë funksionale. 

UD i Auditorit  të Përgjithshëm Artan Venhari  ka vendosur në 

lidhje me këtë raport të auditimit të performancës për “Grantet 

komunale në sektorin e bujqësisë” i cili njëkohësisht ka mbikëqyrur 

auditimin. 

Raporti i lëshuar është rezultat i auditimit të kryer nën menaxhimin 

e Drejtoreshës Myrvete Gashi, i mbështetur nga Alban Shatri 

(Udhëheqës i ekipit), dhe Alban Beka (Anëtar). 
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Përmbledhje ekzekutive 

Subvencionet dhe grantet janë instrumentet kryesore që aplikon Komuna e Gjakovës  për arritjen e 

objektivave zhvillimore në sektorin e bujqësisë,  prandaj administrimi i drejtë i tyre është i një 

rëndësie të veçantë. 

Raporti i auditimit trajton rezultatet e arritura nga Komuna e Gjakovës përmes dhënies së 

granteve në këtë sektor, duke vlerësuar nëse komuna ka vendosur objektiva të qarta dhe në 

përputhje me synimet strategjike, procesin e menaxhimit të granteve, monitorimit dhe raportimit 

të rezultateve të pritura.  

Konkluzionet  

Ne kemi konstatuar se plani operativ 2014 nuk është aprovuar nga Kryetarja e Komunës,  dhe disa 

nga objektivat e vendosura në këtë plan nuk janë mjaft qartë të definuara. Po ashtu objektivat nuk 

ndërlidhen me synimet strategjike. Rezultatet përfundimtare të projekteve nuk janë parashikuar, 

mungon konsistenca në mes të projekteve të planifikuara dhe objektivave të parashtruara. Rreth 

qartësimit të objektivave mungon edhe përcaktimi i komponentëve teknikë dhe organizativ, 

shpërndarja e burimeve për çdo projekt, vendosja e afateve kohore të qarta, identifikimi i 

rezultateve të pritura dhe nuk është siguruar baza për monitorim dhe vlerësim të rezultateve. 

Janë vërejtur mangësi edhe në procesin e menaxhimit të granteve. Informimi i fermerëve nuk ishte 

mjaft cilësor, kjo për shkak se metodat e informimit nuk kanë dhënë rezultate të kënaqshme. Nuk 

kishte transparencë të mjaftueshme në kriteret e vlerësimit të fermerëve dhe në disa projekte të 

bashkë-financuara me donatorë mungonte shpallja publike. 

Sistemi i monitorimit të granteve nuk ishte funksional ashtu siç pritej. Edhe pse bëhen inspektime 

të rastësishme (jo të strukturuar) në teren, mungesa e raportimit të rezultateve ka ndikuar që 

mekanizmi për kontrollin  e progresit kundrejt planeve dhe vlerësimi i efekteve të mos 

funksionojë. Rrjedhimisht Komuna nuk është e informuar mbi efektet e prodhuara nga projektet. 

Nga njëmbëdhjetë (11) vizitat e fermerëve të zhvilluara në teren, ekipi i auditimit ka verifikuar 

ekzistencën fizike te granteve, dhe se ato përdoreshin për qëllimin për të cilin janë dhënë.  

Mbështetja në zhvillimin e sektorit të bujqësisë është realizuar pa pasur vlerësime dhe strategji të 

qartë duke u bazuar në vendime të rastit. Përderisa shumica e objektivave ishin të përgjithësuara 

është e vështirë matja e përmbushjes së tyre. Ndërsa përmbushja e objektivave të definuara në 

mënyrë specifike ishte e dobët. 

Në mungesë të raporteve të monitorimit dhe vlerësimit, nuk ka informacion rreth rezultateve të 

arritura përmes granteve të dhëna.  
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Ne  rekomandojmë Kryetaren e  Komunës së Gjakovës të sigurojë: 

1. Aprovimin me kohë të planit operativ, si dhe vendosja e objektivave në këtë plan  të bëhet 

sipas kritereve  SMART1 dhe në përputhje me objektivat strategjike.  

2. Informimi i fermerëve lidhur me projektet e granteve të jetë më cilësor duke aplikuar 

metoda më efektive të informimit të grupit të synuar të fermerëve, duke shpallur konkurse 

publike transparente për çdo projekt dhe duke i bërë transparente kriteret në bazë të cilave 

do vlerësohen fermerët. 

3. Dizajnimin dhe vendosjen e një sistemi përmes së cilit do të monitorohen, raportohen dhe 

vlerësohen rezultatet nga grantet. 

4. Hartimin e informatave të besueshme, relevante dhe në kohë lidhur me progresin drejt 

arritjes së objektivave. Kjo do të forconte llogaridhënien e brendshme dhe të jashtme për 

burimet e përdorura dhe për rezultatet e arritura. 

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

Kryetarja e Komunës së Gjakovës. Përgjigjet nga Komuna e Gjakovës, lidhur me çështjet për të 

cilat nuk jemi pajtuar janë dhënë në detaje në Shtojcën III. 

 

 

 

                                                      
1 Definimi i kritereve SMART është paraqitur në Shtojcën II. 
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1 Hyrje  

Vlerësohet se 60% e popullsisë së Kosovës jeton në zonat rurale.  Sektori i bujqësisë luan një rol të 

rëndësishëm në ofrimin e mundësive të punësimit dhe krijimit të ardhurave për banorët të cilët 

jetojnë në këto zona. Kontributi i sektorit të bujqësisë në Bruto Produktin Vendor (BPV) është gati 

12%. Prodhimet e bujqësisë përbëjnë gati 16% të eksporteve të përgjithshme dhe sektori i bujqësisë 

siguron rreth 25% të punësimit të përgjithshëm.2 

Rajoni i Gjakovës3 përfshin një sipërfaqe të tokës bujqësor prej 34,868 ha apo 13.5% e sipërfaqes së 

përgjithshme të tokës bujqësore në Kosovë. Numri i ekonomive bujqësore (ekonomitë familjare 

bujqësore dhe subjektet juridike bujqësore) në këtë rajon  është 14,611 e cila përbën 11.3% të 

numrit të ekonomive bujqësore në tërë vendin.4 Në bazë të këtyre të dhënave Rajoni i Gjakovës 

është një ndër rajonet me sipërfaqe më të madhe të tokës bujqësore si dhe me numër më të madh 

të ekonomive bujqësore në Kosovë. 

Auditimi është fokusuar në dhënien e granteve nga Komuna e Gjakovës për vitin 2014, kjo për 

shkak se në këtë vit Komuna nuk ka aplikuar fare skema të subvencionimit të fermerëve. Grantet 

janë  projekte investuese që realizohen me bashkëfinancim me përfituesit. Në Komunën e 

Gjakovës  për vitin 2014 vlera totale e granteve të dhëna për bujqësi ishte 316,786€. 

Në Tabelën 1. kemi paraqitur  burimet  financiare të granteve të realizuara për vitin 2014. 

Tabela 1:Burimet e granteve të realizuara në  viti 2014  

Grantet e realizuara në vitin 2014     Shuma në € 

Të hyrat vetanake komunale       243,924  

Donatorët         49,441  

Fermerët          23,421  

Total            316,786  

Në bazë të analizave parastudimore5 që kemi kryer komunat ende nuk kanë zhvilluar praktikat e 

mira në administrimin e subvencioneve dhe granteve. Analizat tregojnë për  paqartësi rreth 

objektivave të planifikuara, monitorimit  dhe matjes të efekteve të arritura përmes subvencioneve 

dhe granteve. Nëse vendimet për mbështetjen e  sektorit të bujqësisë do të ishin vendime të 

                                                      
2 Përgjigjet në Pyetësorin e Studimit të Fizibilitetit Qershor 2012 
3 Rajoni i Gjakovës përbëhet nga 4 komuna: Deçan, Gjakovë, Rahovec, Junik. Të dhënat janë paraqitur në bazë të rajonit 

për shkak se ende nuk ka të dhëna specifike për secilën nga komunat. 
4 Rezultatet paraprake të Regjistrimit të Bujqësisë 2014 nga Agjencia e Statistikave të Kosovës. Këto të dhëna nuk mund 

të konsiderohen si përfundimtare pasi që saktësia e tyre nuk mund të kontrollohet   në fazë gjatë së cilës është kryer 
auditimi.  

5 Prastudimi ka përfshirë: Intervista me zyrtarë komunal të DPZHR, fokus grupe me përfaqësues nga niveli qendrorë 
dhe lokal si dhe analizë e të dhënave që kemi pranuar nga komunat. 
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mbështetura në strategji zhvillimore, të ishin planifikuar dhe implementuar në mënyrë efektive, 

atëherë ndikimi në këtë sektor do të ishte më i madh. 

Andaj objektivë e auditimit  është që të vlerësojmë rezultatet e arritura nga Komuna e Gjakovës  

përmes dhënies së granteve në bujqësi. Për më tepër synimi ynë është që të japim sugjerime për 

përmirësimin e procesit të menaxhimit dhe implementimit të granteve.  

1.1 Pyetjet e Auditimit  

Ky auditim i përgjigjet pyetjes kryesore: Deri në çfarë mase Gjakova  ka arritur rezultatet e 

planifikuara të shpërndarjes se granteve? 

Më tutje pyetja kryesore është zbërthyer në këto nën pyetje: 

Pyetja e auditimit 1: A janë grantet pjesë integrale e objektivave strategjike  për zhvillimin e 

bujqësisë?  

Pyetja e auditimit 2: Si e ka menaxhuar Gjakova procesin e dhënies së granteve për bujqësi ? 

Pyetja e auditimit 3: Cilat janë rezultatet e procesit të dhënies së granteve për bujqësi?  

1.2 Kriteret e Auditimit 

Për të vlerësuar rezultatet e shpërndarjes së granteve kemi vendosur tri nivele të kritereve:   

 Kriteret që kanë të bëjë me përshtatshmërinë e objektivave të vendosura (SMART),  

 Kriteret mbi mekanizmat për menaxhim të granteve, dhe 

 Kriteret për vlerësim të rezultateve dhe veprimet e ndërmarra. 

1.3 Fushëveprimi i auditimit dhe metodologjia 

Realizimin e objektivave zhvillimore në sektorin e bujqësisë  Gjakova, përkatësisht Departamenti 

për Bujqësi, Pylltari dhe Zhvillim Rural (DBPZHR) synon t’i arrijë përmes mbështetjes financiare 

përmes pagesave direkte (subvencioneve), përmes projekteve investuese (granteve), si dhe 

përkrahjen profesionale të fermerëve (përmes trajnimeve, shërbimeve këshillimore, dhe 

seminareve). Fokusi i këtij auditimi është në mbështetjen financiare përmes granteve që ka 

realizuar DBPZHR gjatë vitit 2014. 

Auditimi fokusohet në: a) vendosjen e objektivave strategjike dhe operative të zhvillimit të 

bujqësisë b) menaxhimin e granteve c) në matjen dhe raportimin e rezultateve të arritura. 
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Për të vlerësuar nëse grantet janë pjesë integrale e objektivave strategjike të zhvillimit të bujqësisë 

janë analizuar: 

 Plani Zhvillimor Komunal dhe Urban 2006-2015+; 

 Plani i punës  së DBPZHR, për vitin 20146; 

Për të vlerësuar procesin e menaxhimit të granteve janë analizuar katër projekte të vitit 2014: 

1. Ndërtimi i Serave (10 sera për kultivim të perimeve në ambient të mbyllur); 

2. Ngritja e vreshtave te reja (2 fermerë me nga 0.5 ha vreshta) 

3. Mbështetja e Sektorëve: Bletari- 27 bletarë me nga 1 set pajisje për bletari dhe me nga 5 

koshere me shoqëri bletësh ; Blegtori - 16 makina mjelëse;  dhe Perimtari- 3 sete pajisje për 

konservim të perimeve; dhe 

4. Mbështetja e fermerëve me gjedhe  qumështore (10 fermerë me nga 1 krerë gjedhe). 

Te këto katër projekte ne kemi analizuar këto dokumentet relevante dhe kemi realizuar intervista: 

 Shpalljet publike për katër projektet të lartpërmendura; 

 Kontratat/memorandumet e bashkëpunimit në mes të Gjakovës dhe fermerëve përfitues; 

 Intervistuar personin përgjegjës të DBPZHR; dhe 

 Janë intervistuar dhe vizituar në teren  njëmbëdhjetë (11)  fermerë përfitues. 

Ndërsa për të vlerësuar rezultatet e arritura përmes dhënies së granteve, janë krahasuar objektivat 

e parashtruara në Planin vjetor 2014 të DBPZHR  me projektet e realizuara gjatë këtij viti (Raporti i 

punës 2014). 

 

  

                                                      
6 Nuk ekziston ndonjë miratim formal i këtij planit nga Kryetarja e Komunës, megjithatë  DBPZHR ka punuar dhe ka 

raportuar  tek Kryetarja në vazhdimësi  në bazë të këtij plani. 
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2 Përshkrimi i procesit të granteve në Gjakovë 

Grantet janë përkrahje financiare për projekte investive me bashkëfinancim. Pjesëmarrja mund të 

jetë në përqindje varësisht nga qëllimi dhe sasia e mjeteve në dispozicion. Financimi i projekteve 

në formë granti bëhet nga buxhetet komunale me participim të donatorëve potencialë ose me 

participim të fermerëve. 

Administrata komunale është e organizuar në drejtori të cilat janë njësi organizative që raportojnë 

direkt tek Kryetari i Komunës. DBPZHR është përgjegjës për  të gjitha çështjet që kanë të bëjnë me 

zhvillimin e bujqësisë duke përfshirë planifikimin e buxhetit, hartimin e planeve vjetore të punës,  

vendosjen e kritereve për  subvencione ose grante komunale, bashkëpunimin me donatorë, 

implementimin dhe montorimin e programeve dhe çështje tjera që ndërlidhen me zhvillimin rural. 

Gjakova ka hartuar  Planin Zhvillimor Komunal dhe Urban 2006-2015+ i cili trajton çështjet  

zhvillimore komunale në nivel strategjik. Në kuadër të këtij plani  janë vendosur objektivat që 

ndërlidhen me zhvillimin e sektorit të bujqësisë. 

DBPZHR harton planet operative vjetore në të cilat përcaktohen objektiva dhe projektet konkrete 

që duhet të realizohen për të arritur synimet strategjike të zhvillimit të bujqësisë.  

Për arritjen e objektivave vjetore të vitit 2014 DPBZHR ka planifikuar disa projekte për sektorë të 

ndryshëm të bujqësisë. 

Në Tabelën 2 janë paraqitur të dhënat e projekteve të planifikuara nga DBPZHR për vitin 2014.7  

  

                                                      
7 Të dhënat analitike të projekteve të planifikuara dhe atyre të realizuara janë të paraqitura në Shtojcën 1 
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Tabela 2: Të dhënat e projekteve të planifikuara nga DBPZHR për vitin 20148  

Nr. Projekti 
Dinamika e 
realizimit 

Përshkrimi sasior 
Vlera në 

Euro 

1 
Mbrojtja e sipërfaqeve punuese me 
pemë, pemë të imta dhe perime 

/ 
4 spërkatëse të mëdha  
80 spërkatëse te vogla 

0 

2 
Rritja e sipërfaqeve me pemë dhe 
pemë të imta 

Shtator-Tetor 
2014 

12500  Fidanë 0 

3 
Rritja e kapaciteteve të prodhimit në 
ambiente të mbyllura (sera) 

Prill-Maj 
2014 

10 Sera 0 

4 
Rritja e kapaciteteve të bletishteve 
dhe bletarëve në komunën e Gjakovës 

Maj-Qershor 
2014 

28 komplete për bletari 14,000 

5 Panairi Regjional i Bletarisë 
Tetor-Nëntor 
2014 

 / 0 

6 
Ditët e Agrobiznesit në Kosovë dhe 
Panairi i gjedhit 

Maj 2014  / 0 

7 Makina mjelëse të lopëve 
Qershor-
Korrik 2014 

40 makina mjelëse  12,000 

8 Organizimi i aktiviteteve të fund vitit Dhjetor 2014    0 

9 Analizat pedologjike të tokës Shtator 2014 Analiza për 400 fermer 0 

10 
Material marketingu për sektorin e 
vreshtarisë 

/ 

50 paleta paketimi me tiketa 
marketingu për vreshta për 
fermerët 0.5 Ha  
100 paleta për fermerët me 1.0 Ha 
Vreshtarët me shume se 0.5 Ha 
furnizohen me spërkatëse krahu 

0 

11 
Mirëmbajtja e pendave, digave dhe 
kanaleve të ujitjes 

/ 

Mirëmbajtja e pendave -Ramoc, 
Smolicë, Shishman i rrafshet, 
Babaj Bokës, dhe Ponoshec 
Mirëmbajtja e kanaleve te ujitjes- 
Ponoshec, Smolicë 

0 

12 
Ndërtimi i pendave dhe kanaleve te 
ujitjes 

/ Rekë e Mirë, Dushkajë 0 

13 
Qendrat grumbulluese të pemëve dhe 
perimeve 

/ /  0 

14 Revitalizimi i industrisë ushqimore / /  0 

   Totali:     26,000 

Nga katërmbëdhjetë  projektet e planifikuara DBPZHR ka realizuar dhjetë. Specifikacionet janë 

ndryshuar për  dy projekte të realizuara (ndryshim i lokacionit të ndërtimit të infrastrukturës së 

ujitjes). Dy projekte tjera që ishin planifikuara nuk janë realizuar fare gjatë viti 2014. Përveç këtyre 

projekteve DBPZHR  ka realizuar edhe katër projekte tjera që nuk ishin të parapara në planin e 

punës. 

Të dhënat e projekteve të planifikuara dhe të realizuara janë të paraqitura në Shtojcën 1. 

                                                      
8 Vlera financiare është zero (0) për shkak se DBPZHR nuk ka parashikuar vlerën financiare të projekteve. 
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3 Të gjeturat e auditimit 

3.1 A janë grantet pjesë integrale e objektivave strategjike  për 

zhvillimin e bujqësisë? 

3.1.1 A ka Gjakova objektiva të qarta që synon të arrijë përmes  dhënies së 

granteve? 

Komuna duhet të ketë objektiva të hartuar në mënyrë specifike ashtu që të jetë e qartë çfarë 

synohet të arrihet. Është e paraparë që objektiva specifike ka gjasë të jetë më e arritshme dhe e 

matshme sesa një objektivë  e përgjithshme. 

Plani operativ i Gjakovës për bujqësi për vitin 2014, shpalos këto objektiva: 

1. Sektori pemëtarisë: Ngritje të pemishteve moderne nga 2 Ha;  

2. Sektori perimtarisë: Ngritje të kapaciteteve të kultivimit të perimeve në ambiente të mbyllura (serra) 

nga 1 Ha ; 

3. Sektori blegtorisë: Ngritje të kapaciteteve të shtallave për majmëri dhe qumështore për 30%; 

4. Sektori bletarisë: Rritje të kapaciteteve prodhuese për 25% ;  

5. Krijimi i qendrës grumbulluese të mjaltit dhe njesisë për paketimin e mjaltit; 

6. Sektori vreshtarisë: Revitalizimi sektorit dhe ngritja e vreshtave të reja; 

7. Ngritja e qendrës grumbulluese të pemëve dhe perimeve duke përfshire pajisjet dhe frigoriferët 

perkatës të kapacitetit grumbullues dhe ruajtës prej 4,000 – 5,000 t; 

8. Përmirësimi i sistemit të ujitjes përmes investimeve në penda dhe kanale të ujitjes si dhe mbështetjes 

së fermerëve me sistemet e ujitjes pikë-pikë; 

9. Mbështetja e përpunuesve lokal përmes krijimit të lidhjeve me investitorët potencial 

10. Mbështetja e krijimit të kooperativave bujqësore; dhe 

11. Gjetja e fondeve shtesë: Aplikimi me projekte me mundësi bashkëpjesëmarrje në projektet e 

përbashkëta me shoqatat e fermerëve, kooperativat bujqësore dhe përpunuesit lokal tek donatorët 

potencial. 

Pesë nga këto objektiva janë të përkufizuara në terme sasiore (specifike), ndërsa gjashtë të tjera 

janë të përgjithësuara dhe nuk është e qartë se çfarë synohet të arrihet. Me tutje që objektivat të 

jenë edhe më të qarta mungon përkufizimi i roleve specifike të ekipit të projektit, definimi i 

zingjirit të komunikimit, plani i veprimit, identifikimi i qëllimeve specifike (efektet) apo 

përfitimeve që dalin nga përmbushja e objektives, identifikimi i kërkesave dhe kufizimeve. 
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3.1.2 Objektivat e vendosura a janë në përputhje me synimet strategjike të 

zhvillimit të bujqësisë ? 

Vendosja e objektiva operative ne harmoni me prioritetet strategjike është kritike për suksesin 

afatgjatë të arritjes së objektivave zhvillimore. Planet strategjike duhet të shërbejnë si një kornizë 

për planifikim në nivel më të ulët duke i mbështetur ato plane dhe duke i kthyer ato në plane 

specifike të nevojshme për zbatimin e planit strategjik të komunës.  

Gjakova ka vendosur objektivat afatgjata (strategjike) zhvillimore në Planin Zhvillimor Komunal 

dhe Urban 2006-2015+. Në këtë dokument janë të listuara këto objektiva/prioritete të zhvillimit të 

bujqësisë: 

1. Pemëtaria; 

2. Kultivimi i rrushit; 

3. Lavërtaria; 

4. Kultivimi i duhanit; dhe 

5. Rritja e kapaciteteve blegtorale 

Ne kemi konstatuar se nuk ekziston një ndërlidhje e qartë midis objektivave ose prioriteteve të 

prezantuara në planin strategjik dhe atyre ne planin operativ vjetor9, për këtë janë në dijeni edhe 

zyrtarët e DBPZHB. Objektivat strategjike të zhvillimit të bujqësisë në Planin Zhvillimor Komunal 

dhe Urban nuk janë qartë të definuara. Ky plan strategjik më tepër ka listuar sektorët e bujqësisë 

që duhet të trajtohen me prioritet duke mos specifikuar çka saktësisht synohet të arrihet brenda 

periudhës kohore që mbulon ky plan. Prandaj mospërputhja e objektivave të planit operativ me 

ato të planit strategjik është si rrjedhojë e definimit jo të qartë të objektivave në planin strategjik. 

 

3.1.3 A janë objektivat reale dhe të matshme? 

Objektivat janë reale atëherë kur me saktësi adresojnë qëllimin e synuar duke përfshirë edhe hapat 

programorë që do të zbatohen brenda një kornize të caktuar kohore dhe specifikojnë resurset tjera 

të nevojshme për të përmbushur objektiven në fjalë. Gjithashtu objektivat duhet të reflektojnë një 

pikë reference për ndryshimet e synuara të cilat mund të maten në mënyrë të qartë. 

Definimi i përgjithësuar i objektivave10 (jo specifik në terme sasiore) e pamundëson vlerësimin 

nëse objektivat janë reale apo optimiste, kjo për shkak se nuk është i qartë rezultati (qëllimi/efekti) 

që synohet të arrihet. Përveç kësaj, për arritjen e objektivave të vendosura në planin operativ vjetor 

nuk janë përcaktuar hapat programorë që do të zbatohen, pastaj mungon definimi i resurseve të 

                                                      
9 Objektivat e detajuara të planit vjetor të punës janë të paraqitura në nën kapitullin 3.1.1 
10 Objektivat e detajuara të planit vjetor të punës dhe planit zhvillimor strategjik janë të paraqitura në nën kapitullin 

3.1.1 dhe 3.1.2 
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nevojshme (njerëzore, financiare, kohore) për të përmbushur objektivat në fjalë. Në mungesë të 

këtyre elementeve po ashtu pamundësohet vlerësimi nëse objektiva është reale apo optimiste. 

Definimi i përgjithësuar i objektivave rezulton edhe me mungesë të kritereve konkrete për matjen 

e progresit drejt arritjes së rezultatit të synuar. Është e pamundur të vlerësohet nëse objektiva 

është arritur nëse ato nuk janë të matshme në terme sasiore. 

 

3.1.4 A janë objektivat të arritshme dhe të përkufizuara në aspektin kohor? 

Pasi që komuna të ketë vendosur objektivat që synon t'i arrijë, duhet të identifikojë mënyrat se si 

të realizojë ato. Kjo bëhet duke planifikuar hapat drejt arritjes së objektives, duke vlerësuar 

kapacitet e resurseve të nevojshme dhe duke krijuar një kornizë kohore që mundëson për të kryer 

hapat e planifikuar. 

Në planin operativ të Gjakovës për bujqësi mungon planifikimi i hapave në mënyrë specifike, 

përcaktimi i komponentëve teknikë dhe organizativ, krijimi i kornizës kohore dhe identifikimi i 

burimeve të tjera që mundësojnë arritjen e objektives. Gjakova ka planifikuar disa projekte (Tabela 

2) për të realizuar objektivat e parashtruara, megjithatë katër nga njëmbëdhjetë (11) objektivat e 

parashtruara nuk janë zbërthyer në projekte konkrete që mundësojnë arritjen e tyre. Gjithashtu 

pesë nga katërmbëdhjetë (14) projektet e planifikuara nuk janë qartë të ndërlidhura me objektivat 

e parashtruara. Për shumicën nga projektet e planifikuara mungon definimi i shumës financiare të 

nevojshme dhe koha e planifikuar e realizimit. 

 

3.1.5 A janë caktuar indikatorët kyç të performancës? 

Për objektivat e parashtruara komuna duhet të sigurojë bazën për monitorim dhe vlerësim të 

rezultateve e cila bëhet duke identifikuar indikatorët kyçë të performancës. 

Gjakova nuk ka identifikuar indikatorët kyç të performancës për të vlerësuar rezultatet e arritura 

(efektet e planifikuara) kundrejt objektivave të vendosura. 
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3.2 Si e ka menaxhuar Gjakova procesin e dhënies së granteve për 

bujqësi? 

3.2.1 Si është informuar grupi i synuar i fermerëve? 

Komuna duhet të definojë në mënyrë të qartë grupin e synuar të fermerëve që do të jenë përfitues 

potencial duke siguruar konkurrencë në projekte konkrete, si dhe duhet të përdorë mekanizma 

efektiv të informimit të fermerëve. 

Në dy nga katër konkurset qe kemi analizuar, në shpalljet publike nuk janë bërë transparente 

kriteret në bazë të cilave do të vlerësohen fermerët që aplikojnë. Kriteret për përzgjedhjen e 

fermerëve përfitues ishin të shpalosura vetëm në formularët e aplikimit, megjithatë në formularë 

nuk ishin shpalosur poenët që do fitonin fermerët me përmbushjen e kritereve të vendosura. 

Ndërsa në dy projektet tjera që kemi analizuar projekte në bashkëfinancim me donator nuk ishte 

shpallur fare konkurs publik. Në njërin nga këto dy projekte, përzgjedhja e fermerëve përfitues 

është bërë nga një grup punues i përbërë nga një zyrtar komunal dhe tre  përfaqësues të donatorit. 

Ky grup punues ka përzgjedhur fermerët përfitues, mirëpo kriteret e përzgjedhjes nuk janë 

evidentuar në raportin e punës në teren. Në projektin tjetër donatori në mënyrë të pavarur nga 

komuna ka  përzgjedhur fermerët përfitues, mirëpo kriteret e përzgjedhjes nuk janë bërë të ditura 

në raportin e  përzgjedhjes. 

Gjakova ka aplikuar disa teknika për të njoftuar grupin e synuar të fermerëve duke shpallur 

thirrjet publike ne web-faqet zyrtare, përmes radios dhe televizionit dhe shpalljet në bashkësi 

lokale. Megjithatë shtatë nga njëmbëdhjetë fermerët e intervistuar janë deklaruar se janë informuar 

nga fermerë të tjerë, që nënkupton që teknikat e informimit nuk e kanë arritur të gjithë grupin e 

synuar. 

 

3.2.2 A bëhen inspektime në teren si dhe a raportohen rezultatet? 

Monitorimi nga komuna duhet të sigurojë një grumbullim sistematik dhe periodikisht të 

përsëritur të informacionit duke filluar që në fazën e planifikimit të projekteve. Kjo do të 

mundësonte që rezultatet, proceset dhe përvojat të dokumentohen dhe të përdorën si bazë për 

vendimmarrje dhe proces i të mësuarit.  

Gjakova ende nuk ka vendosur një sistem të qartë të monitorimit të projekteve të ndërmarra. 

Mungon një plan monitorimi që do të  specifikonte kohën dhe numrin e vizitave në teren për 

secilin nga projektet. Katër  nga njëmbëdhjetë (11) fermerët e intervistuat kanë deklaruar se nuk 

janë inspektuar asnjëherë nga Komuna e Gjakovës ndërsa të tjerët kanë deklaruar se janë vizituar 

një herë ose dy pas përfitimit të grantit. Megjithatë edhe në ato projekte ku ka pasur inspektime në 

teren nuk janë përgatitur raporte të shkruara për të pasqyruar gjendjen në teren. Nuk është e qartë 

rreth cilave kritere bëhet monitorimi sepse nuk janë caktuar indikatorët kyç të performancës  duke 

siguruar kështu bazën për monitorim. 
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Gjakova nuk ka përgatitur raporte të monitorimit, rrjedhimisht nuk mund të japim përgjigje nëse 

informatat ishin raportuar në kohë, nëse ato ishin relevante dhe të besueshme. 

 

3.2.3 A janë përgatitur raporte të vlerësimit për rezultatet e arritura 

kundrejt atyre të planifikuara? 

Monitorimi nga komuna duhet shërbejë si pjesë integrale e vlerësimit duke siguruar bazën e 

analizave  vlerësuese për të ndihmuar nxjerrjen e konkluzioneve rreth aspekteve kryesore të 

projektit: relevancës, efikasitetit, efektivitetit dhe  ndikimit. Vlerësimet e tilla ndihmojnë vendimet 

strategjike duke përmirësuar kështu projektet në të ardhmen. 

Gjakova nuk ka bërë analiza të vlerësimit dhe interpretimit të rezultateve të projekteve, efekteve të 

prodhuara dhe ndikimit të përgjithshëm të projektit/programit. 

Pasi që Gjakova nuk ka përgatitur raporte të monitorimit, ne nuk kemi mundur të vlerësojmë se si 

komuna ka vepruar me të dhënat e mbledhura. 

 

  



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

 

11 

3.3 Cilat janë rezultatet e procesit të dhënies së granteve për 

bujqësi? 

3.3.1 Në çfarë mase Gjakova ka arritur të përmbushë objektivat e synuara? 

Objektivat e vendosura nga komuna duhet të jenë të qarta (SMART), duke qartësuar po ashtu 

efektet e dëshiruara (rezultatet e pritura)  nga arritja e objektivave të parashtruara. Rezultatet në 

teren duhet të monitorohen, të raportohen dhe pastaj të vlerësohen kundrejt indikatorëve të 

vendosur të performancës për të vlerësuar nëse janë arritur efektet e dëshiruara. 

Përkufizimi i objektivave është mjaft i përgjithshëm dhe nuk është sipas kritereve SMART. Në 

mungesë të raporteve të monitorimit dhe vlerësimit, ne kemi analizuar Raportin e punës 2014 për 

të vlerësuar arritjen e objektivave në ato raste ku ato ishin më specifike (objektiva 1,2,3,4 dhe 7). 

DBPZHR ka arritur të përmbushë 2 nga 5 objektivat specifike, ato janë: 

1. Sektori pemëtarisë: Ngritje të pemishteve moderne nga 2 Ha (janë ngritur 2 hektar mollë; 1,2 

hektarë mjedër ); dhe 

2. Sektori bletarisë: Rritje te kapaciteteve prodhuese për 25% (nga 20,000 kg është rritur në 

24,300 kg).11 

Një objektivë specifike është arritur pjesërisht (24% e objektives): 

1. Sektori perimtarisë: Ngritje të kapaciteteve të kultivimit të perimeve në ambiente të mbyllura 

(sera) nga 1 ha ( janë ngritur vetëm 0,24 ha). 

Ndërsa janë dy objektiva specifike që nuk janë arritur, apo nuk ka pasur projekte konkrete të 

realizuara në drejtim të përmbushjes së tyre: 

1. Ngritja e qendrës grumbulluese të pemëve dhe perimeve duke përfshire pajisjet dhe 

frigoriferët përkates të kapacitetit grumbullues dhe ruajtes prej 4,000 – 5,000 tonë; dhe 

2. Sektori blegtorisë: Ngritje të kapaciteteve të shtallave për majmëri dhe qumështore për 30%. 

Për gjashtë objektivat e tjera ne nuk kemi mundur të japim vlerësim për arritjen ose mos arritjen e 

tyre, pasi që janë të përkufizuara në formë të përgjithësuar, duke mos e bërë të qartë çka saktësisht 

është synuar të arrihet. Gjendja e tillë flet për shpenzime jo efektive dhe jo efikase të parasë 

publike. 

 

                                                      
11 Rritja e kapacitetit prodhues nuk është konstatuar nga DBPZHR. Sipas zyrtareve të DPZHR një  vlerësim i tillë është 

bërë nga shoqatat bletare “Flora” dhe “Bleta e Artë”. 
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3.3.2 Nëse nuk janë arritur objektivat, cilat janë shkaqet kryesore për 

dështimin e tyre? 

Komuna duhet të vendosë një proces përmes të cilit në mënyrë sistematike bëhet vlerësimi i 

performancës aktuale krahasuar me performancën e pritshme, në ç’rast  identifikohen  shmangiet 

(dështimet) në arritjen e objektivave. Përveç vlerësimit sistematik duhet bërë edhe vlerësime 

përfundimtare për të vlerësuar nëse projektet kanë arritur efektet e pritura. Këto vlerësime 

(analiza) duhet të nxjerrin shkaqet e dështimit, në rastet kur arritja e objektivave ka dështuar apo 

nuk është e kënaqshme. 

Komuna e Gjakovës  nuk ka bërë vlerësime për të krahasuar rezultatet arritura kundrejt atyre të 

planifikuara, rrjedhimisht nuk janë identifikuar shkaqet e dështimit. 

 

3.3.3 Çfarë veprimesh  ka ndërmarrë Gjakova nëse rezultatet e arritura nuk 

janë përputhur me ato të planifikuara?  

Pasi që komuna të ketë vlerësuar në mënyrë sistematike rezultatet kundrejt planifikimit 

(vlerësimin kundrejt indikatorëve të performancës), identifikon shmangiet (variancat, dështimet). 

Komuna duhet të përgatitë veprime konkrete (plane veprimi) për të sjellë performancën në nivelin 

e duhur. Në rastin e vlerësimit përfundimtar komuna duhet të nxjerrë të gjetura dhe konkluzione 

(mësime) që do ta ndihmojnë vendimmarrjen në të ardhmen. 

Gjakova nuk ka bërë vlerësime  për të krahasuar rezultatet arritura kundrejt atyre të planifikuara. 

Rrjedhimisht nuk janë identifikuar shmangiet (dështimet)  dhe nuk janë ndërmarrë veprime 

konkrete për ti përmirësuar ato. 
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4 Konkluzionet  

Kriteret e auditimit të vendosura për çdo pyetje audituese paraqesin gjendjen se si duhej të ishte. 

Ne konkludojmë që Gjakova nuk ka performuar në përputhje të plotë me pritjet/kriteret e 

vendosura. Ne kemi vënë re se disa aktivitete të procesit të shpërndarjes së granteve kanë shkuar 

mirë. Megjithatë ky proces është përcjellë me disa mangësi të theksuara të cilat duhet adresuar për 

të arritur efikasitetin dhe efektivitetin në shpenzimin e parasë publike. 

1. Plani operativ 2014 nuk është aprovuar nga Kryetarja e Komunës, dhe disa nga objektivat e 

vendosura në këtë plan nuk janë mjaft qartë të definuara. Po ashtu objektivat nuk  ndërlidhen në 

mënyrë të qartë me synimet strategjike. Rezultatet përfundimtare të projekteve nuk janë 

parashikuar; mungon konsistenca në mes projekteve të planifikuara dhe objektivave të 

parashtruara. Rreth qartësimit të objektivave mungonte edhe përcaktimi i komponentëve teknike 

dhe organizative, shpërndarja e burimeve për çdo projekt, vendosja e afateve kohore të qarta, 

identifikimi i rezultateve të pritura dhe nuk është siguruar baza për monitorim dhe vlerësim të 

rezultateve. 

2. Janë vërejtur mangësi në procesin e menaxhimit të granteve. Informimi i fermerëve nuk ishte 

mjaft cilësor, kjo për shkak se metodat e informimit nuk kanë dhënë rezultate të kënaqshme. Nuk 

kishte transparencë të mjaftueshme në kriteret e vlerësimit të fermerëve dhe në disa projekte  të 

bashkë-financuara me donatorë  mungonte shpallja publike. 

3. Sistemi i monitorimit të granteve nuk ishte funksional ashtu siç pritej. Edhe pse bëhen 

inspektime te rastësishme (jo të strukturuar) në teren, mungesa e raportimit të rezultateve ka 

ndikuar që mekanizmi për kontrollin  e progresit kundrejt planeve dhe vlerësimi i efekteve të mos 

funksionojë. Rrjedhimisht efektet e projekteve nuk janë  plotësisht të qarta. 

Nga njëmbëdhjetë (11) vizitat e fermerëve të zhvilluara në teren, ekipi i auditimit ka verifikuar 

ekzistencën fizike të granteve dhe ka konstatuar  se ato përdoreshin për qëllimin për të cilin janë 

dhënë. 

4. Mbështetja në zhvillimin e sektorit të bujqësisë është realizuar pa pasur vlerësime dhe strategji 

të qartë duke u bazuar në vendime të rastit. Përderisa shumica e objektivave ishin të 

përgjithësuara, është e vështirë matja e përmbushjes së tyre, ndërsa përmbushja e objektivave të 

definuara në mënyrë specifike ishte e dobët. Në mungesë të raporteve të monitorimit dhe 

vlerësimit, nuk ka informacion rreth rezultateve të arritura përmes granteve të dhëna. 
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5 Rekomandimet  

Për arritjen e rezultateve zhvillimore në sektorin e bujqësisë Gjakova duhet të vendosë një kornizë 

të qartë të objektivave. Të sigurojë që objektivat janë zbërthyer në aktivitete konkrete dhe janë 

menaxhuar si duhet, si dhe të aplikojë një sistem ku rezultatet maten dhe raportohen. 

Rekomandojmë Kryetaren e Komunës së Gjakovës të sigurojë: 

 Aprovimin me kohë të planit operativ, si dhe vendosja e objektivave në këtë plan të bëhet 

sipas kritereve  SMART dhe në përputhje me objektivat strategjike; 

 Informimin e fermerëve lidhur me projektet e granteve të jetë më cilësor duke aplikuar 

metoda më efektive të informimit të grupit të synuar të fermerëve, duke shpallur konkurse 

publike transparente për çdo projekt dhe duke i bërë transparente kriteret në bazë të cilave 

do vlerësohen fermerët; 

 Dizajnimin dhe vendosjen e një sistemi përmes së cilit do të monitorohen, raportohen dhe 

vlerësohen rezultatet nga grantet; dhe  

 Hartimin e informatave të besueshme, relevante dhe në kohë lidhur me progresin drejt 

arritjes së objektivave. Kjo do të forconte llogaridhënien e brendshme dhe të jashtme për 

burimet e përdorura dhe për rezultatet e arritura. 
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Shtojca I: Të dhënat analitike të projekteve të planifikuara dhe atyre të realizuara nga 

DBPZHR gjatë viti 2014 

Nr Përshkrimi i projektit 
Përshkrim i 
planifikimit ne sasi 

Përshkrimi i realizimit  në 
sasi 

Grant / 
subvencion 

Realizimi 

Të hyrat 
vetanake 

komunale 
Donatorët Fermerët Total 

1 

Mbrojtja e 
sipërfaqeve punuese 
me pemë, pemë të 
imta dhe perime 

4 spërkatëse të mëdha                              
80  spërkatëse te vogla 

10 spërkatëse me krahë 
dhe flutur 

GRANT 
8,320 € 

apo 80%    
  

2,080 € 
apo 20% 

10,400 € 

2 
Rritja e sipërfaqeve 
me pemë dhe pemë 
të imta 

12500  Fidanë 

4 Fermerë me nga 850x4= 
3400 fidanë te pemëve dhe 
6 fermerë me nga 1667 x 
6= 10002 fidanë peme te 
imëta . Gjithsejtë 13402 
fidane. 

GRANT 
8,610 € 

apo 80% 
  

2,152 € 
apo 20% 

10,762 € 

3 

Rritja e kapaciteteve 
të prodhimit në 
ambiente të mbyllura 
(serra) 

10 Sera 
Ngritja e 10 Serrave ne 5 
(pese) rajone te Komunës 
se Gjakovës 

GRANT 
30,336 € 
apo 80% 

  
7,584 € 

apo 20% 
37,920 € 

4 

Rritja e kapaciteteve 
të bletishteve dhe 
bletarëve në 
komunën e Gjakovës 

28 komplete për bletari 
43 Bletare te mbështetura 
me komplete bletarie 

GRANT 
9,852 € 

apo 27% 

IKC Ferizaj 
27,084 € 
apo 73% 

  36,936 € 
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5 
Makina mjelëse të 
lopëve 

40 makina mjelëse  
Shpërndarja e 100 makina 
mjelëse 

GRANT 
24,000 € 
apo 80% 

  
6,000 € 

apo 20% 
30,000 € 

6 
Analizat pedologjike 
të tokës 

Analiza për 400 fermer 
Realizimi I 503 analizave 
pedologjike te Komunës se 
Gjakovës  

GRANT 12,000 €     12,000 € 

7 
Revitalizimi i 
industrisë ushqimore 

Subvencionimi i 
fermerëve dhe ndihma 
ne ketë sektor 

Pompa qumështi (10), 
Filtër(10), Gypa te 
qumështit(10), Bidonë 
(100) 

GRANT 
9,920 € 

apo 80%   
  

2,480 € 
apo 20% 

12,400 € 

8 
Ndërtimi i  kanaleve 
të ujitjes 

Rekë e mire, Dushkaje 

Dobrosh - Lagjja Pajazit 
kanal i mbyllur  (395 m); 

Ndërtimi i kanaleve te 
ujitjes ne Ponoshec 
(450m), Jahoc (80m), 
Nivokaz (430m); Ndërtimi 
i kanalit Hereq 200 m 

GRANT 42,547 €     42,547 € 

9 Ndërtimi i pendës Rekë e mire, Dushkaje 
Ndërtimi i pendës në 
Hereq 

GRANT 11,176 €     11,176 € 

10 Riparimi i pendës  

Mirëmbajtja e pandave 
-Ramoc, Smolicë, 
Shishman I rrafshet, 
Babaj Bokës, dhe 
Ponoshec                                        

Riparim i pendës  në 
Shishman, Babaj Bokes, 
Rracaj dhe Rrypaj 

GRANT 60,494 € 
 

  60,494 € 
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11 
Panairi Regjional i 
Bletarisë 

Realizimi I panairit te 
Bletarisë, ekspozimi I 
produkteve te mjaltës . 

Realizuar / 
1,500 € 

apo  64% 

OJQ 
“Flora” 850 
€ , apo 36% 

  2,350 € 

12 
Ditët e Agrobiznesit 
në Kosovë dhe 
Panairi gjedhit 

Organizimi I Ditëve te 
Agrobiznesit "Kosova 
2014" ne 2 (dy) dite 

Realizuar / 
1,724 € 

apo  18% 

MBPZHR, 
TEB, PCB, 
KEP, Finca 
7,700 €, apo 
82% 

  9,424 € 

13 
Organizimi 
aktiviteteve të fund 
vitit 

Organizmi I aktivitetit 
te fund vitit dhe 
përzgjedhja e 
fermerëve te vitit 

Realizuar / 5,000 €     5,000 € 

14 
Ngritja e 1 hektari 
vreshta 

Nuk është planifikuar ( 
projekt i ri) 

Realizuar GRANT 
12,500 € 

apo  80% 
 

3,125 € 
apo 20% 

15,625 € 

15 
Mbështetja e QG me 
Laktofrize 

Nuk është planifikuar ( 
projekt i ri) 

Realizuar GRANT 1,700 €     1,700 € 

16 
Rritja e fondit 
blegtoral  

Nuk është planifikuar ( 
projekt i ri) 

Shpërndarja e 10 
mëshqerrave dhe 20 viça 

GRANT 
3,220 € 

apo 20% 

OJQ 
"Mëshqerra
" 12,780 € 
apo 80% 

  16,000 € 
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17 
Panairi I Biznesit 
"Kosova 2014 " 

Nuk është planifikuar ( 
projekt i ri) 

Bashkëfinancimi ne 
organizimin e Panairit 
"Kosova 2014 " 

 
1,025 € 

apo 50%  

Këshilli 
Rinis 
evropiane 
te Kosovës 
(KREK)  
1,027 €, apo 
50% 

  2,052 € 

18 
Material marketingu 
për sektorin e 
vreshtarisë 

50 paleta me tiketa për 
vreshta për fermerët 
0.5 Ha                                
100 paleta për fermerët 
me 1.0 Ha                         
Vreshtarët me shume 
se 0.5 Ha furnizohen 
me spërkatëse krahu 

Nuk është realizuar / 0 0 0 0 

19 

Qendrat 
grumbulluese të 
pemëve dhe 
perimeve 

  Nuk është realizuar GRANT 0 0 0 0 € 

    

TOTALI 243,924 € 49,441 € 23,421 € 316,786 € 
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Shtojca II- Definimi kritereve SMART 

 

 Specifike - Në procesin e definimit të objektivave të shmangen deklarimet e përgjithshme duke specifikuar në mënyrë  të qartë 

çfarë synohet të arrihet; 

 Të matshme - Të vendosen kriteret konkrete( indikatorët e performancës) për matjen e progresit drejt arritjes së  objektivave të 

parashtruara; 

 Të arritshme -Të bëhet një vlerësim i kapaciteteve të burimeve në dispozicion për tu siguruar që objektivat janë të arritshme; 

 Reale - Për të qenë reale komuna duhet të vendosë objektiva të cilat është e aftë ti arrijë ato; dhe 

 Të definuara në kohë- Objektivat duhet të jenë të përkufizuara brenda një kornize kohore 
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Shtojca III: Përgjigja e Menaxhmentit ndaj të gjeturave të ZAP-it 

Te gjeturat Pajtohemi 
po/jo 

Komentet nga Institucioni i audituar ne rast te mospajtimit Pikëpamja e ZAP-it  

E gjetura  3.1.1:   

A ka Gjakova 
objektiva të qarta që 
synon të arrijë 
përmes  dhënies së 
granteve? 

Jo Komuna e Gjakoves dhe DBPZHR ne planin e punës 2014 
shume qarte e ka paraqitur vizionin, misionin, objektivat 
gjeneral dhe objektivat specifike per katër (4) vjetet e qeverisjes 
se saj. Nese objektivat specifike analizohen nga këndvështrimi i 
përmbushjes se tyre per kete periudhe kohore atëherë 
konfuziteti juaj rreth asaj se çka eshte sasiore (specifike) dhe e 
përgjithshme do te duhej te jete i qarte. 

Lidhur me konstatimet e juaja rreth: 

- Perkufizimi roleve specifike te ekipit te projektit – Nese jeni 
bazuar ne dokumentet  e projekteve/subvencioneve (granteve 
siq po i quani ju) te cilat disponon dhe i zbaton DBPZHR, 
atëherë aty gjithsesi qe janë te specifikuara dhe keni pasur 
mundësi te verifikoni dy ekipe te projekteve:  

1. Ekipin e monitorimit, dhe 

2. Menagjerin e projektit; 

- Zingjiri i komunikimit: Ekipi i monitorimit i referohet 
Menagjerit te projektit dhe bashkarisht per çdo projekt te 
realizuar pergaditet Proçesi perfundimtar i cili dorëzohet tek 
Drejtori i DBPZHR- se; 

- Plani i veprimit  - Plani i veprimit eshte shume qarte i 
specifikuar ne MEMO-te me fermerët apo shoqatat ose ne 
Kontratat me operatoret ekonomike; 

 

 

- Në këtë raport të auditimit janë 
prezantuar vetëm objektivat 1 vjeçare 
që janë paraparë në  bazë të planit të 
punës së DBPZHR për vitin 2014. 

- Nga gjithsej 11 objektiva, pesë prej 
tyre (objektiva 1,2,3,4 dhe 7) të 
përcaktuara në planin operativ të 
DBPZHR për vitin 2014 janë të 
përkufizuara në formë specifike. 
Ndërsa gjashtë objektivat e tjera janë të 
përgjithësuara dhe si të tilla nuk 
qartësojnë atë çfarë  është synuar të 
arrihet. 

Për objektivat e vendosura hartohen 
projekte konkretë të cilat specifikojnë  
të gjitha çështjet lidhur me projektin siç 
janë zingjiri i komunikimit, hapat 
specifik drejt realizimit ( plani i 
veprimit),  çfarë janë kërkesat për të 
përmbushur objektivat në fjalë ,cilat 
janë kufizimet/rreziqet dhe si do të 
adresohen ato . 
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- Identifikimi i qëllimeve specifike (efektet) apo përfitimeve qe 
dalin nga përmbushja e objektives -  Çdo projekt (subvencion 
apo investim kapital) se pari ka kontribuar ne arritjen e 
objektivave te përgjithshme dhe specifike kurse përfitimet qe 
kane dale nga përmbushja e tyre varësisht nga projekti kane 
qene shume dimensionale: 

a) Punësimi; 

b) Rritja e mirëqenies sociale; 

c) Rritja e fondit bujqësor ne komunën e Gjakoves; 

d) Përmirësimi i cilësisë dhe sasisë se prodhimeve bujqësore 
ne komunën e Gjakoves; 

e) Rritja e kapaciteteve prodhuese sipas sektorëve te bujqësisë; 

f) Rritja e vlerës se mjeteve publike përmes gjetjes se fondeve 
shtes; 

g) Ngritja e kapaciteteve te shoqatave bujqësore përmes 
mbështetjes se projekteve te tyre dhe bashkeorganizimit te 
projekteve te DBPZHR-se, etj.; 

- Identifikimi i kërkesave dhe kufizimeve – Çdo projekt 
(subvencion apo investim kapital) i DBPZHR-se bazohet ne 
planin e punës i cili harmonizohet me kërkesat e fermerëve dhe 
shoqatave bujqesore lokale dhe nderkombetare. Keto kërkesa 
para se te dalin ne Bordin e Drejtoreve per miratim analizohen 
nga nje komision i DBPZHR-se, funksioni i te cilit eshte qe te 
analizoj ato dhe te verfikoj sa janë ne përputhshmëri me planin 
e punës dhe arritjen e objektivave te DBPZHR-se. Pas miratimit 
te tyre nga ky komision, ato përcillen ne Bordin e Drejtoreve per 
miratim.  

Kufizimet eventuale ne miratimin e tyre kane qene ne rastet 
kur kërkesat nuk kane qene ne harmoni me objektivat e 
DBPZHR-se. 

 

-Për asnjërën nga objektivat e 
shpalosura nuk janë hartuar projektet 
konkrete ( të shkruara) të cilat do të 
adresonin këto dhe aspekte tjera të 
projektit.  
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E gjetura  3.1.2:  
Objektivat e 
vendosura  a janë në 
përputhje me 
synimet strategjike 
të zhvillimit të 
bujqësisë ? 

Po/Jo 
(Pajtohemi 
vetëm me 
konstatimin qe 
PZHU 2006-
2015+ nuk 
definon  qarte 
objektivat 
zhvillimore te 
bujqësisë) 

Meqense objektivat strategjike ne zhvillimin e bujqësisë ne 
Planin Zhvillimor Komunal dhe Urban janë shume te 
përgjithësuara dhe pajtohemi me ju qe nuk janë qarte te 
definuara (kete e kemi diskutuar shume here me auditorët 
prezent gjate procesit te auditimit), atëherë stafi i DBPZHR-se 
ka punuar ne Planin e punës 2014 ku ka specifikuar objektivat e 
sektorit te bujesise per komunen ne Gjakoves. Si rezultat i kësaj 
DBPZHR ka punuar ne përputhje te plote me synimet 
strategjike te zhvillimit te bujqësisë te specifikuara ne Planin e 
punës 2014. 

- Objektivat strategjike  janë objektiva 
që përfshijnë një periudhë shumë 
vjeçare. Prandaj si të tilla ato nuk  
përkufizohen në planin operativ vjetor. 
Plani strategjik duhet të jetë një 
dokument i plotë që qartëson synimet 
strategjike brenda periudhës që 
mbulon. Dokumenti i tillë duhet 
hartuar nga ekspertë dhe duhet të 
bazohet në vlerësime, nevoja dhe 
kapacitete reale të komunës. Ndërsa 
për arritjen e synimeve strategjike 
hartohen plane specifike/vjetore që 
janë hapa konkret drejt arritjes së 
objektivave strategjike. 

E gjetura  3.1.3:   

A janë objektivat 
reale dhe të 
matshme ? 

Jo Se pari te qartësojmë qe çdo objektiv e DBPZHR-se është shume 
e matshme çoftë ne periudhën kohore te vitit te pare apo për 
disa nga objektivat te cilat duhet te arrihen ne periudhën kohore 
pas katër (4) viteve siç janë te specifikuara ne dokumentin e 
Planit te Punes 2014. Konstatimet e juaja se sa janë ato SMART 
janë relative dhe me mundësi diskutimi (Gjate prezencës se 
auditorëve tuaj jemi munduar te ju sqarojmë sa janë ato SMART 
mirëpo po vërehet qe pjesa teorike e kuptimit/shpjegimit me 
gjendjen faktike janë analizuar sipërfaqësisht). 

Lidhur me hapat programor dhe definimin e resurseve te 
nevojshme (njerezore, financiare dhe kohore): Auditorët janë 
njoftuar me organogramin e DBPZHR-se dhe me resurset 
njerzore me te cilat disponon kjo drejtori. Nderkohe ne shume 
nga projektet e zbatuara gjate vitit 2014 jane angazhuar edhe 
eksperte te ndryshëm nga shoqëria civile te cilët kane ndihmuar 
DBPZHR-ne ne zbatimin me sukses te këtyre projekteve 
(Involvimi i tyre ne komisionet vlerësuese te aplikimeve eshte i 

- Objektiva 5, 6, 8, 10 dhe 11 janë të 
përgjithësuar duke mos specifikuar se 
çfarë synohet të arrihet. Shembull: 
Objektiva 6- “Revitalizimi i sektorit 
dhe ngritja e vreshtave të reja”.  Kjo 
objektivë nuk është e specifike në 
terme sasiore, prandaj si e tillë nuk 
mundë të vlerësohet nëse është reale 
apo jo sepse nuk është specifikuar sa 
sipërfaqe vreshta synohen të ngriten (1 
metër katror, 1 hektar apo 100 hektarë). 
Duke mos qene specifike objektiva nuk 
është as e matshme ngase nuk ekziston 
pika e referencës për ndryshimin që 
synohet ( 1 hektarë, 2 hektarë etj). 
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definuar edhe ne Rregulloren Interne te Subvencioneve 
komunale – Sektori i bujqësisë). Sa i përket planit financiar dhe 
kohor, DBPZHR ka percjellur tek ju Planin Akcional 2014 ne te 
cilin janë shume qarte te specifikuara mjetet e planifikuara per 
secilin sektor si dhe afatet kohore (javore, mujore dhe tre 
mujore). 

-Sa i përket hapave programorë ata 
nuk janë përcaktua për asnjë nga 
objektivat në planin operativ. Çdo 
objektivë duhet zbërthehet në projekte 
konkrete dhe  pastaj projekti të  
zbërthehet në hapa konkret specifik 
drejt zbatimit të projektit. Çdo hap 
specifik duhet ketë definuar resurset e 
nevojshme ( sa punëtor nevojitën, sa 
orë pune, sa është kosto financiare, dhe 
të vlerësojë nëse ka kapacitete të 
nevojshme për vendosjen e objektivave 
reale.  

 - Ne kemin analizuar  Planin aksional 
2014,  mirëpo në të nuk janë të 
prezantuar (specifikuara)projekte që 
janë planifikuar të realizohen brenda 
2014 mirëpo janë prezantuar vetëm 
degët e bujqësië që do të mbështeten 
dhe fondet e ndara për këto degë.Ky 
plan aksional nuk ka konsistencë me 
projektet që DBPZH ka planifikuar.  

E gjetura  3.1.4:  

A janë objektivat të 
arritshme dhe të 
përkufizuara në 
aspektin kohor? 

Jo DBPZHR është kujdesur qe te gjitha objektivat te janë te 
arritshme dhe te planifikuara ne aspektin kohor. Po e përsërisim 
qe disa nga objektivat janë te kalkuluara qe te arrihen brenda 
katër (4) vjete te qeverisjes kurse disa janë te përgjithësuara 
sepse nuk varen nga zbatimi i ndonjë projekti specifik per 
arritjen e tyre por varen nga shume faktor tjerë. Keto objektiva, 
siq eshte rasti i “Mbeshtetjes se krijimit te kooperativave 
bujqesore”, per infromacionin tuaj jane objektiva edhe te 
Agjencionit Rajonal – Perendim (RDA Peredim) ku komuna e 
Gjakoves eshte pjese si dhe e nivelit qendror gjegjësisht te 

-Në këtë raport janë prezantuar vetëm 
objektivat 1 vjeçare që janë paraparë në  
bazë të planit të punës së DBPZHR për 
vitin 2014. 

-Objektiva  3, 5, 7 dhe 10 nuk janë 
zbërthyer në projekte konkrete, 
DBPZHR nuk ka planifikuar as një 
projekt në drejtim të përmbushjes së 
këtyre objektivave.  Në listën e 
projekteve që DBPZHR ka planifikuar 
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MBPZHR-se .  

Ky objektive me shume ka te bëjë me lobimin e institucioneve 
per krijimin e tyre se ne zbatimin e ndonjë projekti qe do te 
kishte kosto. 

Objektivi tjetër “Mbështetja e përpunuesve lokal përmes krijimit 
të lidhjeve me investitoret potencial” gjithashtu nuk kerkon 
zberthim te tij ne projekt (verejtja e juaj) por do te arrihet 
permes aktiviteteteve vjetore te DBPZHR-se duke ofruar 
impaktin e saj ne zbatimin e tij. 

Projktet:  “Qendra grumbulluese e pemeve dhe perimeve” dhe 
“Qendra grumbulluese e mjaltit” eshte e vertet qe nuk jane 
zbatuar gjate vitit 2014 mirepo ne i kemi informuar auditoret qe 
te dy projektet jane te finalizuara dhe DBPZHR ne munges te 
fondeve eshte drejtuar tek donatoret potencial (TIKA Turke) 
dhe eshte duke pritur pergjegje. 

Sa i perket definimit te shumes dhe kohes se zbatimit, ne te dy 
dokumentet (Plani punes 2014 dhe Plani akcional 2014) qe kane 
te bejne me punen e DBPZHR-se, jane shume qarte te 
specifikuara. 

projekti 1, 7 , 9 , 10 dhe 11 nuk 
ndërlidhën me objektivat e 
parashtruara. Pra ekziston një 
mospërputhje e madhe në mes 
objektivave dhe projekteve të 
planifikuara. 

-Në listën prej 14   projekteve të 
planifikuara vetëm 2 nga ato ( projekti 
4 dhe 7 ) kanë të përcaktuar koston 
financiare. Afatet kohore të realizimit 
të projekteve janë përcaktuar vetëm 
për 8 nga 14 projektet e planifikuara ( 
për projektin 2,3,4,5,6,7,8 dhe 9. 

E gjetura  3.2.1:   

Si është informuar 
grupi i synuar i 
fermerëve? 

Jo Informimi i grupit te synuar paraprihet nga nje dokument i cili 
e sqaron gjithe kete proces. Do te mundohem te sqaroj gjithë 
procesin:  

- Komuna e Gjakoves disponon me nje Rregullore Interne per 
ndarje te  subvencioneve (nr. 01-011-11268 e datës 
07.07.2014) ne te cilën ne nenin 16 (Projektet nga lemia e 
bujqësisë) gjegjësisht pika 16.1, 16.2 dhe 16.3 jane te 
definuara kriteret e mbështetjes, kriteret e përzgjedhjes dhe 
monitorimit te subvencioneve te DBPZHR-se.  

- DBPZHR ne shpalljet publike përmes fleteaplikacioneve i 
informon fermerët me kriteret te cilat jane obligative te 
permbushen nga ata. Verejtja e juaj qe ne fleteaplikacion 

-Ekipi i auditimit ka analizuar  katër 
projekte nga totali projekteve të 
realizuar gjatë vitit 2014. Në komentin 
e bërë DBPZHR ka konfirmuar se  në 
dy nga këto projekte nuk ka pasur 
shpallje publike për aplikim, arsyetimi 
i dhënë nuk është relevant..  

- DBPZHR ka konfirmuar që kriteret në 
bazë të cilave do të përzgjidhen 
fermerët përfitues nuk janë shpalosur 
në shpallje publike e as në fletë 
aplikacione.  
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duhet te jene edhe poenat e vleresimit nuk ka logjike sepse 
nuk kemi te bëjmë me përmbushje te pjeserishme te 
kritereve ne menyr qe te kemi dallime ne vlerësim. 
Perndryshe baze per vlerësim eshte rregullorja komunale 
per ndarjen e subvencioneve. 

- Dy projektet tjera nderlidhen poashtu me rregulloren ne 
fjale (saktësisht pika 16.1/c) ku elementi i përzgjedhjes se 
fermerëve se pari definohet ne MEMO-ne e nënshkruar me 
partneret si dhe zbatohet me përpikëri dhe ne harmoni te 
plote me rregulloren (saktësisht pika 16.2/a) ku 
rrespektohet ndarja proporcionale e përfituesve. Ftesa 
publike per aplikim nuk eshte zbatuar ne këto raste sepse 
interesi i komunës ka qene rritja e vlerës se mjeteve te veta 
dhe rritja e numrit te përfituesve duke mos penguar ne 
aktivitetet e projekteve ne fjale te cilat paraprakisht kane 
qene te miratuara nga donatoret. Pjesemarrja e stafit te 
DBPZHR-se ne komisionet vlerësuese dhe rrespektimi i 
këtyre kritereve nga partneret ne këto projekte ( Dokument 
dëshmie: listat e përfituesve) dëshmojnë qe jo ne menyr te 
pavarur (siq konstatoni ju ne raport)  janë përzgjedhur 
fermerët përfitues. 

Lidhur me teknikat e informimit: 

DBPZHR ka aplikuar teknikat te cilat i keni listuar edhe ju ne 
raport (duhet shtuar edhe shpalljen ne tabelën informuese para 
kuvendit komunal, vendosjen e shpalljeve (te printuara) tek 
zyra e informacionit dhe tek zyret e DBPZHR-se) dhe me kete 
menyr konsiderojmë qe teknikat e kane arritur shumicën e 
grupit te synuar. Konstatimi i juaj se gjate intervistimit shtate (7) 
nga njembedhjet (11) fermerët kane deklaruar se janë informuar 
nga fermerët tjerë (doemos qe edhe këta fermerët tjerë janë 
njoftuar përmes teknikave te zbatuara nga DBPZHR) vetëm sa e 
shton argumentin tone qe teknikat e përdorura te njoftimit kane 

 Ne konsiderojmë që kriteret e 
aplikimit si dhe  poenët potencial që do 
të fitojnë fermerët me përmbushjen e 
tyre duhet të jenë transparent jo vetëm 
në fletë-aplikacion por edhe në 
shpalljet publike. 

 

-Sa i përket  pjesëmarrjes së stafit të 
DBPZHR-së në përzgjedhjen e 
fermerëve përfitues, sipas raporteve të 
vlerësimit ajo ka ndodhur vetëm në 
njërin nga këto  dy projekte që janë 
zhvilluar në bashkëpunim me 
donatorë.. 

- Meqenëse shumica e fermerëve të 
intervistuar (7 nga 11) janë deklaruar 
që nuk janë informuar nga teknikat e 
informimit që DBPZHR ka aplikuar, 
dëshmon që teknikat e informimit nuk 
kanë dhënë rezultate të kënaqshme. 
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qene te mira.  

Rekomandimi juaj qe komuna te shpall konkurse publike 
transparente dhe te beje transparente kriteret e vlerësimit dhe se 
ato do te duhej te jene me specifike, nëse krahasohet me 
teknikat e zbatuara dhe ne materialet e prezantuara tek fermerët 
rreth kritereve te vleresimit (Fleteaplikacionet) nga DBPZHR, 
atëherë ju lutem te na sygjeroni dhe rekomandoni se çka te 
ndermirret ne kete aspekt ? 

 

E gjetura  3.2.2:   

A bëhen inspektime 
ne teren si dhe a 
raportohen 
rezultatet? 

Po/Jo Procesi i monitorimit eshte i rregulluar me Rregulloren Interne 
te ndarjes se Subvencioneve  (pika 16.3) si dhe me MEMO-te e 
nënshkruara ne përfituesit. Mungon Plani i monitorimit dhe me 
sygjerim te auditorëve eshte pergadite plani i monitorimit per 
vitin 2015 (drafti i tij eshte dorëzuar auditorëve). 

DBPZHR aplikon raportet e monitorimit te cilat janë periodike 
dhe jo sistematike dhe te nënshkruara i pranon si pjese e 
raporteve mujore. 

 

- Pyetja jonë audituese i trajton raportet 
e gjendjes faktike në teren e nuk i 
trajton raportet  mujore të punës.  

E gjetura ka shpalosur se ka pasur 
vizita në teren mirëpo gjendja faktike 
nuk është pasqyruar  në raporte të 
shkruara.  

 

E gjetura  3.2.3:  

A janë përgatitur 
raporte të vlerësimit 
për rezultatet e 
arritura kundrejt 
atyre të 
planifikuara? 

Jo DBPZHR ka analizuar projektet e planifikuara dhe te realizuara 
(Shtojca 1) dhe ka vlerësuar efektet e prodhuara dhe ndikimet e 
tyre ne arritjen e objektivave te saja. Nese vështrohen ne menyr 
analitike projektet e planifikuara dhe raporti i tyre me 
realizimin atëherë mund te vërehet jo vetëm realizimi i plote i 
tyre por edhe tejkalime te dukshme (rritje te numrit te 
projekteve te realizuara) te cilat kane ardhe si rezultat i 
menagjimit shume te mire te mjeteve te DBPZHR-se si dhe 
rritjes se vlerës se tyre përmes pjesëmarrjes se fermerëve dhe 
donatoreve potencial. 

 

-Bazë për analiza vlerësuese janë 
përcaktimi i indikatorëve kyç të 
performancës, vizitat periodike në 
teren dhe hartimi i raporteve të 
monitorimit. Derisa nuk ka raporte të 
monitorimit  realizimi i analizave 
vlerësuese nuk është i mundur. Ekipi i 
auditimit ka kërkuar raport të 
vlerësimit dhe ky dokument nuk është 
ofruar nga ana e DBPZHR. 
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E gjetura  3.3.1:  

Në çfarë mase 
Gjakova ka arritur të 
përmbushë 
objektivat e 
synuara? 

 

Jo Ne menyr qe te sqarojme te gjeturen tuaj, duhet te kthehemi 
edhe nje here tek objektivat gjenerale te DBPZHR-se te cilat 
jane: 

1. Mbeshtetje institucionale në riaktivizimin e fermave, 
plantacioneve bujqësore dhe kapaciteteve pëpunuese 
ushqimore; 

2. Pëmirësim të sistemit të ujitjes dhe rritje së siperfaqeve 
punuese me sistem të ujitjes për rritje të rendimentit;  

3.  Mbështetja e zhvillimit ekonomik të komunës përmes 
nxitjes së investimeve në fushat: 

Pemtari; 

Perimtari; 

Lavertari; 

Blegtori,; 

Vreshtari, dhe 

Bletari 

Bazuar ne këto objektiva gjenerale si dhe ne objektivat specifike,  
janë detajuar disa projekte te cilat se pari janë harmonizuar me 
këto objektiva dhe aktivitetet e tyre kane pas per qellim arritjen 
e tyre.  

 

Ne planin e punës 2014 jane te listuara projektet sipas sektorëve, 
zbatimi i te cilave eshte ne funksion te përmbushjes se 
objektivave gjeneralë te DBPZHR-se.  

Do te përshkruajme me rradhe projektet e realizuara: 

1.  Mbrojtja e sipërfaqeve punuese me perime, peme dhe peme 
te imta – Ndarja e 10 sperkateseve me krah dhe flutur: Projekti 
eshte investim ne arritjen e objektivit gjeneral me nr. 3; 

2. Rritja e sipërfaqeve me peme dhe peme te imta – Ngritja e 2 

-DBPZHR në këtë koment nuk  ka 
dhënë as një argument ose çështje 
shtesë për tu konsideruar. Ne kemi 
konstatuar se vetëm 5 nga 11 objektivat 
e  vendosura ishin të hartuar në formë 
specifike. Nga këto 5 objektiva 2 janë 
përmbushur plotësisht, 1 objektivë 
është përmbushur pjesërisht, ndërsa 2 
të tjera nuk janë përmbushur fare. 

. 



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

 

28 

ha molle dhe 1.2 ha mjedër: Objektivi 3; 

3. Rritja e kapaciteteve te prodhimit ne ambiente te mbyllura 

(serra) – Ngritja e 10 serrave: Objektivi 3; 

4. Rritja e kapaciteteve te bletishteve dhe bletareve ne 
komunën e Gjakoves – 43 komplete per bletari dhe 
organizimi i “Festes se mjaltit”: Objektivi 1 dhe 3; 

5. Maqina mjelëse te lopëve – Ndarja e 116 maqinave mjelëse: 
Objektivi 1 dhe 3; 

6. Analiza pedologjike e tokës – Realizimi i 503 analizave te 
tokës: Objektivi 3; 

7. Revitalizimi i industris ushqimore – Subvencionimi i 
qendrave grumbulluese te qumështit me pajisje: Objektivi 1; 

8. Ndertimi i kanaleve te ujitjes – Kanale ne zona rurale: 
Objektivi 2; 

9. Ndertimi i pendës se uijitjes – Penda ne Hereq: Objektivi 2 

10. Riparimi pendave – Pendat ne Shishman, Babaj bokës dhe 
Ramoc: Objektivi 2; 

11. Ditet e Agrobiznesit : Objektivi 1 dhe 3; 

12. Ngritja e 1 ha vreshta: Objektivi 1 dhe 3; 

13. Mbeshtetja e QG me laktofrize: Objektivi 1; 

14. Rritja e fondit blegtoral: Objektivi 1 dhe 3; 

Nese kjo gjendje flet per shpenzime jo efektive dhe jo efikase te 
paras publike atëherë ju lutem te na sqaroni secilin shpenzim 
veq e veq dhe te argumentoni kete konstatim te juajin. 

Ne kete kontekst, ne kemi pritur nga procesi i auditimit te 
performances qe te na ndihmoj ne përmirësimin eventual te 
sistemit te ngritur per zbatimin e subvencioneve i cili megjithe 
insistimin tone nuk eshte analizuar fare nga auditorët. Per 
informacionin tuaj, ne kemi kërkuar analizimin e procesit te 
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subvencioneve i cili perbehet nga këto faza te zabtimit: 

1. Pranimi kerkesat e fermerëve/shoqatave; 

2. Analizimi nga komisioni i DBPZHR-se per paraqitje ne 
Bord; 

3. Kerkesa ne Bord; 

4. Perfundimet e bordit; 

5. Zotimi mjeteve; 

6. Ftesa publike per aplikim (Fleteaplikacioni); 

7. Krijimi komisionit vlerësues; 

8. Procesi komisionit vlerësues; 

9. Vendimi bordit; 

10. Nenshkrimi i MEMO-ve me përfituesit; 

11. Nenshkrimi i akt-dhurimit me përfituesit; 

12. Raporti monitorimit dhe vlerësimit te zbatimit te projektit; 

13. Foto dokumentimi; 

14. Perfundimi projektit. 

E gjetura  3.3.2:  

Nëse nuk janë 
arritur objektivat, 
cilat janë shkaqet 
kryesore për 
dështimin e tyre? 

Jo Meqe konsiderojmë qe nuk kemi pas dështime ne arritjen e 
objektivave nuk po e kuptojmë mënyrën hipotetike te te 
gjetures suaj qe fillohet me “Nëse”. Kjo e gjetur duhet te jete ose 
te mos jete.  

Njembedhjet (11) vizitat ne terren te auditorëve me se miri e 
argumentojnë qe te gjitha subvencionet jo vetëm qe kane qene 
fizikisht tek përfituesit por edhe janë shfrytëzuar per qëllimin 
qe janë dhene. Ky argument tregon qarte qe subvencionet e 
sektorëve gjegjes kane arritur objektivat gjegjëse per sektorët 
përkatës dhe kane arsyetuar subvencionin e zbatuar. 

-Siç është definuar në raportin e 
auditimit  DBPZHR ka vendosur 11 
objektiva dhe ka  planifikuar 14 
projekte.  4 nga objektivat e 
parashtruar nuk janë zbërthyer fare në 
projekte konkrete, pastaj 5 projekte nuk 
ndërlidhen me objektivat që janë 
parashtruar. Kjo tregon për jo-
konsistencën ndërmjet objektivave dhe 
projekteve. Pastaj nga 5 objektiva 
specifike vetëm 2 janë realizuar në 
tersi, ndërsa 6 objektiva tjera janë të 
përgjithësuar ( nuk është e qartë çfarë 
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saktësisht është synuar të arrihet).  

Ne kemi konstatuar se KGJ nuk ka bërë 
vlerësime për të krahasuar rezultatet 
arritura kundrejt atyre të planifikuara. 

E gjetura  3.3.3:  

Çfarë veprimesh ka 
ndërmarrë Gjakova 
nëse rezultatet e 
arritura nuk janë 
përputhur me ato të 
planifikuara?  

 

Jo Bazuar ne planin e punës 2014 te DBPZHR-se, rezultatet jo 
vetëm qe perputhen me planifikimet por janë te tejkaluara 
(shtojca 1).  Nderkohe ne kuptim te rritjes se efektshmerise dhe 
efiqences se arritjes se objektivave te DBPZHR-se per vitin 2015 
eshte pergaditur Plani i punës 2015 duke caktuar dhe shtuar 
indikatorë kyq te suksesit. 

-Pikëpamja jonë është trajtuar në 
komentin paraprak. Krahasimi i 
rezultateve të planifikuara me ato që 
janë arritur bëhet vetëm kundrejt 
indikatorëve të performancës të cilët 
ashtu siç e pohon DBPZHR nuk janë 
përcaktuar më parë.  

 

Komuna e Gjakovës / DBPZHR nuk ka 
ofruar ndonjë argument shtesë lidhur 
me të gjeturat në këtë raport por janë 
dhënë vetëm arsyetime, andaj të 
gjeturat në këtë raport auditues 
qëndrojnë në tersi. 
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