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Zyra Kombëtare e Auditimit e Republikës së Kosovës është 

institucioni më i lartë i kontrollit ekonomik e financiar, i cili 

me Kushtetutën dhe ligjet e vendit gëzon pavarësi 

funksionale, financiare dhe operative. Zyra Kombëtare e 

Auditimit kryen auditime të rregullsisë dhe të performancës 

dhe për punën e vet i jep llogari Kuvendit të Kosovës.   

Misioni ynë është që të kontribuojmë në menaxhimin e 

shëndoshë financiar në administratën publike. Ne kryejmë 

auditime në përputhje me standardet e njohura 

ndërkombëtare të auditimit në sektorin publik si dhe me 

praktikat e mira evropiane.  

Raportet e Zyrës Kombëtare të Auditimit promovojnë 

drejtpërsëdrejti llogaridhënien e institucioneve publike pasi 

që ato ofrojnë bazë të qëndrueshme për të kërkuar llogari nga 

menaxherët e çdo organizate buxhetore. Në këtë mënyrë ne 

rrisim besimin në shpenzimin e fondeve publike dhe luajmë 

një rol aktiv në sigurimin e interesit të taksapaguesve dhe të 

palëve tjera të interesit në rritjen e përgjegjësisë publike.  

Auditori i Përgjithshëm ka vendosur në lidhje me opinionin e 

auditimit për Pasqyrat Financiare Vjetore të Komunës së Vitisë 

në konsultim me Ndihmës Auditorin e Përgjithshëm Qerkin 

Morina, i cili e ka mbikëqyrur auditimin. 

Raporti dhe opinioni i lëshuar janë rezultat i auditimit të 

kryer nga Enver Ramadani udhëheqës i ekipit dhe Donjetë Dreshaj 

e Naim Neziri anëtarë, nën menaxhimin e Udhëheqësit të 

Departamentit të auditimit Fatlinda Ramosaj. 

 

 

ZYRA KOMBËTARE E AUDITIMIT – Adresa: Musine Kokalari, Nr. 87, Prishtinë 10000, Kosovë 
Tel: +381(0) 38 60 60/1011 

http://zka-rks.org 
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Përmbledhje e përgjithshme 

Hyrje  

Ky Raport përmbledh çështjet kryesore që dalin nga auditimi i Raportit Financiar Vjetor të 

Komunës së Vitisë për vitin 2016, i cili e përcakton Opinionin e dhënë nga Auditori i Përgjithshëm. 

Ekzaminimi i pasqyrave financiare për vitin 2016 është kryer në përputhje me Standardet 

Ndërkombëtare të Auditimit të Institucioneve Supreme të Auditimit. Qasja jonë ka përfshirë testet 

dhe procedurat, të cilat ishin të nevojshme për të arritur në një opinion lidhur me pasqyrat 

financiare. Qasja e aplikuar e auditimit është paraqitur në Planin e Jashtëm të Auditimit1, të datës 

29/11/2016.   

Auditimi ynë është fokusuar në  

 

Më hollësisht shih Shtojcën 1. 

Niveli i punës së kryer nga Zyra Kombëtare e Auditimit për të përfunduar auditimin për vitin 

2016 pasqyron drejtpërdrejt cilësinë e kontrollit të brendshëm të zbatuar nga menaxhmenti i 

Komunës. 

Opinioni i Auditorit të Përgjithshëm 

Opinion i pamodifikuar  

Sipas opinionit tonë pasqyrat financiare prezantojnë një pamje të drejtë dhe të vërtetë në të gjitha 

aspektet materiale. 

Më gjërësisht, shih nënkapitullin 1.1 të këtij raporti. 

Shtojca II, shpjegon llojet e ndryshme të opinioneve të aplikuara nga Zyra Kombëtare e Auditimit.  

Dëshirojmë të falënderojmë Kryetarin e Komunës dhe stafin e tij për bashkëpunim gjatë procesit të 

auditimit. 

                                                      
1 Termi “Plani i Jashtëm i Auditimit” është zëvendësim i termit “Memorandumi i Planifikimi të Auditimit “ 

Pasqyrat Financiare 
Vjetore  

Qeverisja 
Menaxhimi financiar 

dhe kontrolli 
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Konkluzionet dhe rekomandimet kryesore 

 

 

 

 

  

Procesi i përgatitjes së PFV-ve është 
përcjellur me disa gabime. 

Kryetari duhet të sigurohet se procesi i 
përgatitjes së PFV 2017 përfshinë një 

rishikim menaxherial formal dhe efektiv, 
dhe deklarata për PFV, të nënshkruhet 

vetëm pasi janë zbatuar të gjitha 
kontrollet e nevojshme (shih kapitullin 

1.2). 

Mos vlerësimi i rreziqeve, mungesa e 
rishikimit të planit strategjik dhe mos 

zbatimi i rekomandimeve të vitit 
paraprak, ndikojnë në ngecjen e 

përmirësimit të organizatës 

 

Kryetari duhet ta zbatojë një proces 
rigoroz për të siguruar që procesi i 

implementimit të rekomandimeve të vitit 
paraprak, vlerësimi i rreziqeve dhe plani 
strategjik po adresohen në mënyrë aktive 

dhe se progreset kyçe i raportohen 
menaxhmentit në baza mujore (shih 

çështjet 2, 3 dhe 4 

 

Aranzhimet e qeverisjes që kanë të 
bëjnë me llogaridhënien dhe 

raportimin  menaxherial  janë të pa 
mjaftueshme. Poashtu, zbatimi i 

rekomandimeve të dhëna nga AB është 
në nivel të ulët. 

 

Kryetari duhet të sigurojë që aranzhimet 
e Qeverisjes janë rishikuar në mënyrë 

kritike për t'u siguruar se janë bërë 
ndryshime adekuate në përmirësimin e 

aranzhimeve të llogaridhënies dhe 
raportimit menaxherial si dhe t'i kushtojë 

rëndësi më të madhe  zbatimit të 
rekomandimeve të NJAB  (shih çështjet 5 

dhe 6). 

 

Edhe pse në disa fusha kontrollet e 
brendshme janë efektive, dobësi janë 

identifikuar në klasifikimin e 
shpenzimeve, në moniturimin e 

subvencioneve, raportimin e progresit 
të investimeve kapitale dhe në 

sistemin e prokurimit. 

 Kryetari duhet ta aplikojë një vlerësim të 
detajuar të fushave brengosëse të 
theksuara në këtë Raport për t'i 

identifikuar arsyet për paraqitjen  e 
dobësive si dhe të ndërmerren veprimet e 

nevojshme për t'i adresuar ato (shih 
çështjet 7, 8, 11, 13, 15 dhe 17). 
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Përgjigja e Kryetarit të Komunës 

Kryetari i Komunës  ka marrë në konsideratë dhe është pajtuar me të gjeturat e detajuara dhe 

konkluzionet e auditimit, si dhe është zotuar se do t’i adresojë të gjitha rekomandimet e dhëna. Më 

tutje Kryetari i Komunës është zotuar që: 

 ta shqyrtoj Raportin e auditimit në Asamblenë Komunale; dhe  

 deri në fund të muajit janar 2018, ta diskutoj në Asamblenë Komunale progresin lidhur me 

zbatimin e Planit të Veprimit për rekomandimet e auditimit, para se PFV 2017 të jenë 

dorëzuar në Ministrinë e Financave.  

Për më tepër shih shtojcën IV. 

1 Pasqyrat financiare vjetore dhe obligimet e tjera për 

raportimin e jashtëm  

Hyrje  

Rishikimi ynë i Pasqyrave Financiare Vjetore (PFV) merr parasysh pajtueshmërinë me kornizën 

raportuese si dhe cilësinë dhe saktësinë e informacionit të prezantuar në PFV. Ne gjithashtu e 

marrim parasysh deklaratën e bërë nga Zyrtari Kryesor Administrativ dhe Zyrtari Kryesor 

Financiar, kur PFV-të dorëzohen në Ministrinë e Financave. 

Deklarata për prezantimin e PFV-ve përfshinë një numër të pohimeve në lidhje me pajtueshmërinë 

me kornizën raportuese si dhe cilësinë e informacionit në kuadër të PFV-ve. Këto pohime kanë për 

qëllim t’i ofrojnë Qeverisë sigurinë se të gjitha informatat relevante u janë ofruar për të siguruar se 

mund të ndërmerret një auditim gjithëpërfshirës.  

1.1 Opinioni i auditimit  

Opinioni i pamodifikuar  

Kemi audituar PFV-të e Komunës së Vitisë për vitin e përfunduar më 31 dhjetor 2016, të cilat 

përfshijnë pasqyrën e pranimeve dhe të pagesave në para të gatshme, pasqyrën e ekzekutimit të 

buxhetit, si dhe shënimet shpjeguese të pasqyrave financiare. 

Sipas opinionit tonë, Pasqyrat Financiare Vjetore për vitin e përfunduar më 31 dhjetor 2016, 

prezantojnë një pamje të drejtë dhe të vërtetë në të gjitha aspektet materiale, në përputhje me 

Standardet Ndërkombëtare të Kontabilitetit për Sektorin Publik (të kontabilitetit në para të 

gatshme), Ligjit nr. 03/L-048 për Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë (me plotësime 

dhe ndryshime) dhe Rregullore MF, Nr. 01/2017 për Raportim Vjetor Financiare nga Organizatat 

Buxhetore. 
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Baza për opinion  

Kemi kryer auditimin në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Institucioneve Supreme të 

Auditimit (SNISA). Sipas këtyre standardeve, përgjegjësitë tona janë përshkruar më poshtë tek 

pjesa ‘Përgjegjësitë e Auditorit për Auditimin e Pasqyrave Financiare’. Besojmë se dëshmitë e 

auditimit që kemi marrë janë të mjaftueshme dhe të duhura për sigurimin e bazës për opinion.   

Përgjegjësia e menaxhmentit dhe personave përgjegjës për qeverisje dhe PFV 

Kryetari i Komunës së Vitisë është përgjegjës për përgatitjen dhe prezantimin e drejtë të pasqyrave 

financiare sipas Standardeve Ndërkombëtare të Kontabilitetit në Sektorin Publik - Raportimit 

Financiar bazuar në Kontabilitetin e Parasë së Gatshme të modifikuar si dhe është përgjegjës për 

kontrolle të brendshme të cilat menaxhmenti i përcakton si të nevojshme për të mundësuar 

përgatitjen e pasqyrave financiare, pa keq-deklarime materiale të shkaktuara qoftë nga mashtrimi 

apo gabimi. Kjo përfshinë zbatimin e Ligjit nr. 03/L-048 për Menaxhimin e Financave Publike dhe 

Përgjegjësitë (me plotësime dhe ndryshime). 

Kryetari i Komunës është përgjegjës për të siguruar mbikëqyrjen e procesit të raportimit financiar 

të Komunës. 

Përgjegjësia e Auditorit të Përgjithshëm për auditimin e PFV 

Përgjegjësia jonë është që të shprehim një opinion për PFV në bazë të auditimit të kryer. Auditimi 

është kryer në përputhje me SNISA. Këto standarde kërkojnë që t’i përmbahemi kërkesave etike, 

të planifikojmë dhe të kryejmë auditimin për të marrë siguri të arsyeshme se pasqyrat financiare 

nuk përmbajnë keq-deklarime materiale. 

Siguria e arsyeshme është një nivel i lartë i sigurisë, por nuk garanton se një auditim që kryhet në 

pajtim me SNISA-t do të zbulojë një keq-deklarim material kur ekziston. Keq-deklarimet mund të 

rrjedhin nga mashtrimi ose gabimi dhe konsiderohen materiale nëse, individualisht ose së bashku 

mund të ndikojnë në vendimet e marra mbi bazën e këtyre PFV-ve. 

Auditimi përfshinë kryerjen e procedurave për të marrë dëshmi në lidhje me informatat financiare 

dhe shpalosjet në PFV. Procedurat e zgjedhura varen nga gjykimi i auditorit, duke përfshirë edhe 

vlerësimin e rreziqeve nga keq-deklarimet materiale në PFV, qoftë për shkak të mashtrimit apo 

gabimit. Gjatë vlerësimit të rrezikut, auditori merr në konsideratë kontrollin e brendshëm që është 

relevant në përgatitjen e pasqyrave financiare nga entiteti, në mënyrë që të dizajnojë procedura të 

auditimit që janë të përshtatshme për rrethanat e entitetit, por jo për qëllim të shprehjes së 

opinionit mbi efektivitetin e kontrolleve të brendshme të entitetit. 

Auditimi përfshinë edhe vlerësimin e përshtatshmërisë së politikave kontabël të përdorura, 

arsyeshmërinë e përllogaritjeve kontabël të bëra nga menaxhmenti, si dhe vlerësimin e prezantimit 

të pasqyrave financiare.  
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1.2 Pajtueshmëria me kërkesat për PFV-të dhe kërkesat tjera për 

raportim  

Kryetari i Komunës së Vitisë kërkohet të raportoj në përputhje me kornizën e caktuar raportuese 

dhe kërkesat tjera për raportim. Ne kemi marrë parasysh: 

 Pajtueshmërinë me Rregulloren MF. Nr. 01/2017 për Raportim Vjetor Financiare nga 

Organizatat Buxhetore; 

 Kërkesat e LMFPP-së nr. 03/L-048 (me ndryshime dhe plotësime); 

 Pajtueshmërinë me Rregullën Financiare nr.01/2013; 

 Pajtueshmërinë me Rregullën Financiare nr.02/2013;  

 Planin e veprimit për adresimin e rekomandimeve; 

 Kërkesat e Procedurave të Menaxhimit Financiar dhe të Kontrolleve (MFK). 

 Nëse PFV janë përgatitur brenda kornizës  kohore dhe janë dorëzuar në MF; 

 Nëse Draft plani dhe plani përfundimtar i prokurimit është dorëzuar me kohë; dhe 

 Nëse Komuna kishte përgatitur dhe dorëzuar raporte të rregullta tremujore tek Kuvendi 

Komunal dhe një kopje tek MF. 

Në draft PFV ishte e nevojshme një korrigjim dhe ne kemi dhënë sugjerim për ta përmirësuar atë, 

si në vijim: 

 Tek shënimi shpjegues 2 është paraqitur gabimisht tek te hyrat e dedikuara  shuma 

12,000€, ndërsa është dashur të paraqitet tek grantet e përcaktuara të donatorëve. 

Sugjerimi ynë është marrë parasysh nga komuna dhe gabimi është korrigjuar, ndërsa në PFV 

finale kanë mbetur gabime që kanë të bëjnë me: 

 Tek raporti i ekzekutimit të buxhetit Neni 14, shënimi 2 buxheti final duhet të rritet shuma 

për 7,550€. Ndryshimi do të duhej të bëhej edhe tek Neni 29 i Ligjit nr.03/L-048 të 

kategoria e pagave në vend të shumës 260,000€ të jetë 267,550€; 

 Pasuria ishte nënvlerësuar për 30,000€, nuk ishin regjistruar dhe prezantuar blerjet e 

inventarit nga MAPL; 

 Si rezultat i klasifikimit të gabuar, mallrat dhe shërbimet ishin mbivlerësuar për 7,910€, 

duke shkaktuar nënvlerësim të subvencioneve dhe transfereve për të njëjtën shumë; dhe 

 Llogaritë e arkëtueshme për tatimin në pronë të prezantuara në PVF janë nënvlerësuar për 

6,900€. 
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DEKLARATA E BËRË NGA MENAXHMENTI I KOMUNËS 

Marrë parasysh çka u tha më lartë, Deklarata e bërë nga Zyrtari Kryesor Administrativ dhe ai 

Financiar, me rastin e dorëzimit të draft PFV-ve në Ministrinë e Financave, në përgjithësi mund të 

konsiderohet e saktë, për shkak se gabimet e identifikuara në PVF, marrë si tërësi, nuk janë të 

natyrës materiale. 

1.3 Rekomandimet për pjesën e parë të raportit 

Për çështjen e sipër përmendur jepet rekomandimi:  

Rekomandimi 1 Kryetari duhet të sigurojë se janë ndërmarrë veprime për t’i evituar gabimet e 

paraqitura tek PFV finale. Gjithashtu, duhet të sigurojë se janë vendosur 

procese efektive për të konfirmuar që plani i hartimit të PFV 2017 i adreson të 

gjitha çështjet e ngritura në raport dhe Deklarata e bërë nga Zyrtari Kryesor 

Administrativ dhe ai Financiar, nuk duhet të dorëzohet përveç nëse ndaj draft 

PFV-ve janë aplikuar të gjitha kontrollet e nevojshme.  
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2 Qeverisja 

Hyrje  

Aranzhimet efektive të qeverisjes janë thelbësore për komunën që të menaxhojë në mënyrë të 

suksesshme sfidat me të cilat përballet dhe të sigurojë ofrimin e shërbimeve më të mira në dobi të 

taksapaguesve dhe të shfrytëzuesve tjerë të shërbimeve.  

Një mjet kyç në mbështetje të qeverisjes efektive është zbatimi i rekomandimeve të auditimit, i cili 

shërben si një tregues se menaxhmenti ka bërë përmirësime në proceset ekzistuese dhe kontrolle. 

Në mënyrë të ngjashme, lista kontrolluese e vetëvlerësimit që plotësohet nga të gjitha OB siguron 

një kornizë për zhvillimin e aranzhimeve të zgjeruara të qeverisjes. Është e rëndësishme që 

përgjigjet e dhëna nga një OB të jenë të mbështetura nga dëshmitë përkatëse.  

Pjesa tjetër e rishikimit të aranzhimeve të qeverisjes pasqyron një shqyrtim të: 

fushave të aranzhimeve të qeverisjes ku nevojiten përmirësime të rëndësishme dhe ku besojmë se 

rekomandimet tona mund të nxisin përmirësime pozitive, duke e përfshirë edhe shqyrtimin e 

sistemit të zbatimit të rekomandimeve të dhëna nga Auditimi i Brendshëm; dhe 

fushave të menaxhimit financiar dhe kontrollit të identifikuara përmes punës sonë të auditimit, 

duke përfshirë punën specifike të drejtuar në çështjet e pajtueshmërisë në sistemet kyçe të hyrave 

dhe shpenzimeve (këto fusha janë shqyrtuar në kapitullin 3 të këtij Raporti). 

Konkluzioni i përgjithshëm mbi qeverisjen   

Ekziston një numër i dobësive të qeverisjes brenda komunës veçanërisht në lidhje me 

llogaridhënien, menaxhimin e rrezikut dhe cilësinë e raportimit menaxherial.  

Një ndër elementet kyçe të një qeverisje efektive është edhe zbatimi i rekomandimeve të dhëna 

nga auditimi i jashtëm. Auditimi i këtij viti ka nxjerrë në pah se niveli i rekomandimeve të 

zbatuara nga viti i kaluar ishte i ulët, ku vetëm një (1) nga 17 rekomandimet ishte zbatuar 

plotësisht. 

Komuna nuk ka prezantuar një regjistër të rreziqeve, kërkesë kjo e procedurës numër katër (4) të 

dokumentit të Thesarit “Menaxhimi Financiar dhe Kontrolli”. 

Lista kontrolluese e vet-vlerësimit, e plotësuar nga komuna, e pasqyron këtë situatë vetëm 

pjesërisht. Aranzhimet tjera të cilat do ta mbështesnin zhvillimin e qeverisjes, si përgjigjja efektive 

ndaj rekomandimeve të auditimit, nuk janë të vendosura. 

Komuna nuk kishte rishikuar dhe plotësuar një plan strategjik të veçantë të zhvillimit, pas ndarjes 

se komunës së Kllokotit nga Vitia, por kishte mbetur me planin e përbashkët për të dyja komunat, 

për periudhën 2010-2020. 
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Komuna në vitin 2016, ka shpenzuar 98% të buxhet final me një përmirësim për 2% në krahasim 

me vitin paraprak. Kjo tregon një trend pozitiv në performancën e buxhetit. Megjithatë, në 

aspektin e pajtueshmërisë më legjislacionin, auditimi ynë ka shpalosë ekzistencën e disa dobësive 

të cilat përfshijnë kryesisht zbatimin e ulët të rekomandimeve të auditimit (të jashtëm dhe të 

brendshëm), mos respektimi i rregullores për subvencione dhe në prokurim. 

2.1 Progresi në zbatimin e rekomandimeve të vitit paraprak 

Raporti ynë i auditimit për PFV-të e vitit 2015 të Komunës së Vitisë ka rezultuar me 17 

rekomandime. Komuna kishte përgatitur një Plan Veprimi ku paraqitet mënyra se si do të 

zbatohen rekomandimet e dhëna. Raporti i auditimit më 25.10.2016 ishte diskutuar edhe në 

Kuvendin Komunal. 

Deri në fund të auditimit tonë për vitin 2016, një (1) rekomandim ishte zbatuar; 12 janë në proces 

të zbatimit dhe katër (4) nuk janë adresuar ende. Për një përshkrim më të plotë të rekomandimeve 

dhe mënyrës se si janë zbatuar ato, shihni Shtojcën III. 

 

Çështja 2 – Zbatimi i rekomandimeve nga viti paraprak – Prioritet i lartë  

E gjetura  Vetëm një (1) nga rekomandimet e vitit të kaluar është zbatuar dhe shumica 

prej tyre ishin në proces e sipër të zbatimit. Kjo për shkak se komuna nuk ka 

ndjekur ndonjë proces formal për të menaxhuar dhe monitoruar mënyrën e 

zbatimit të rekomandimeve të Auditorit të Përgjithshëm.  

Rreziku  Dobësitë e  vazhdueshme të kontrolleve të menaxhmentit dhe kontrolleve tjera  

në sistemet financiare kyçe, kanë rezultuar në: 

• Gabime në prezantimin e PFV;  

• Mungesa e listës së rreziqeve dhe mos azhurnimi i planit strategjik;  

• Mungesa e informacioneve lidhur me pagesat nga palët e treta; 

• Sfidat në menaxhimin e llogarive të arkëtueshme dhe mungesa e një 

strategjie për menaxhimin e tyre; dhe 

• Përmbushja e detyrimeve, përkatësisht kryerja e pagesave ndaj 

operatorëve ekonomik brenda afateve të përcaktuara ligjore. 

Rekomandimi 2 Kryetari duhet të vendos dha zbatoj mekanizma konkret të llogaridhënies ndaj 

të gjithë personave përgjegjës të ngarkuar për zbatimin e rekomandimeve. Pas 

pranimit të këtij raporti, ne sugjerojmë që të përgatitet një plan i rifreskuar i 

veprimit për të zbatuar rekomandimet e këtij viti dhe rekomandimet e vitit të 

kaluar, duke përcaktuar qartë afatet kohore, veprimet dhe personat përgjegjës 

për realizimin e këtij plani. Një proces monitorimi, po ashtu duhet zbatohet. 
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2.2 Pyetësori i vet-vlerësimit të komponentave të MFK-së 

Ministria e Financave ka hartuar një listë të detajuar të vet-vlerësimit për organizatat buxhetore 

për të mbështetur aranzhimet efektive të qeverisjes. Ne kemi testuar cilësinë e pyetësorëve të vet-

vlerësimit të MFK-së të dorëzuar në Ministri, duke vlerësuar nga një pyetje kyçe në secilën 

komponentë të listës kontrolluese dhe kemi përmbledhur të gjeturat tona më poshtë. Kjo nuk ka 

për qëllim të japë koment për cilësinë e tërë pyetësorit  të dorëzuar të vet-vlerësimit, por do të 

pasqyrojë gjendjen për një numër të pyetjeve kyçe për të mbështetur përpjekjet e Ministrisë së 

Financave në rritjen e efektivitetit të procesit dhe në zhvillimin e sistemit të MFK-së në tërësi. 

 

Çështja 3 – Pyetësori i vet-vlerësimit – Prioritet i lartë  

E gjetura  Si pjesë e auditimit tonë, i kemi shqyrtuar çështjet kyçe të pyetësorit të 

vetëvlerësimit në lidhje me pesë komponenta. Për pyetjet e shqyrtuara kemi 

gjetur se:  

1. Pyetësori i vet-vlerësimit të plotësuar nga komuna ka vërtetuar se 

sistemet e kërkuara të menaxhimit të rrezikut nuk ishin ende 

funksionale; dhe 

2. Plani strategjik aktual është i përbashkët me Komunën e Kllokotit dhe 

jo specifik për Vitinë, si dhe nuk ka të llogaritura kostot përcjellëse. 

Rreziku  Aranzhimet  jo të mira të qeverisjes ndikojnë në dobësimin e proceseve 

strategjike dhe operative dhe e zvogëlojnë cilësinë e shërbimeve të ofruara për 

qytetarët përmes aktiviteteve joefikase dhe joefektive. 

Rekomandimi 3 Kryetari duhet të sigurojë se është plotësuar lista e rreziqeve të mundshme që 

do të ndikonin negativisht në arritjen e objektivave të komunës, dhe të 

azhurnoj planin strategjik të ndarë për Komunën e Vitisë, duke llogaritur të 

gjitha kostot përcjellëse për implementimin e saj. Ne sugjerojmë që rishikimi 

final i pyetësorit të vet-vlerësimit të kryhet nga auditimi i brendshëm. 
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2.3 Rishikimet specifike të qeverisjes 

Puna jonë në fusha të veçanta të aranzhimeve të qeverisjes është bazuar përmes planifikimit të 

auditimit, duke marrë parasysh kontekstin brenda të cilit komuna operon dhe sfidat me të cilat 

përballet. 

2.3.1 Përcaktimi i objektivave strategjike 

Të gjitha organizatat buxhetore janë të obliguara të përgatisin dhe të përcjellin planet strategjike në 

nivel të organizatës, si: planet urbanistike, hapësinore, plani operativ emergjent, plani strategjik 

kundër korrupsionit, strategjia e zhvillimit rajonal etj. 

 

Çështja 4 – Mungesa e planit strategjik gjithëpërfshirës – Prioritet i lartë 

E gjetura  Komuna nuk kishte azhurnuar dhe plotësuar një plan strategjik 

gjithëpërfshirës të zhvillimit 2010-2020. Ka vetëm një plan strategjik të 

përbashkët me Kllokotin i cili nuk është specifik për vizionin, misionin dhe 

objektivat e Vitisë. Përveç kësaj nuk ka qartësuar përgjegjësitë për koordinimin 

dhe zhvillimin e planit strategjik, si dhe nuk përmban shifrat e kostove të 

strategjisë. 

Rreziku  Mos azhurnimi i planit strategjik dhe mos caktimi i përgjegjësive mbi zbatimin 

e strategjisë, bën të pamundur përcjelljen e përmbushjes së objektivave në 

pikëpamje të vizionit të Komunës si një ndër kushtet esenciale të qeverisjes së 

mirë.  

Rekomandimi 4 Kryetari i Komunës duhet sigurojë që plani strategjik është azhurnuar bazuar 

në nevojat e komunës, dhe të qartësojë përgjegjësitë për koordinimin dhe 

zhvillimin e planit strategjik, duke caktuar persona përgjegjës si dhe të kërkojë 

hartimin e planit të  veprimit për monitorimin e arritjes së objektivave duke 

vendosur funksione efektive  të mbikëqyrjes. 

2.3.2 Raportimi menaxherial dhe llogaridhënia  

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

funksionojnë siç duhet. Ndër të tjera, është e rëndësishme që ato të përfshijnë edhe raportimin e 

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

operative të identifikuara.  

Për të siguruar një menaxhim financiar efektiv, nevojitet një proces efektiv i konsolidimit dhe 

raportimit me kohë.  
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Çështja 5 – Dobësi në kontrollet menaxheriale – Prioriteti i lartë  

E gjetura  Rishikimi ynë i kontrolleve menaxheriale të zbatuara në sistemin kryesor 

financiar të Komunës ka nxjerrë në pah dobësitë në sistemin e kontrolleve. Si të 

tilla, aranzhimet e përgjithshme të qeverisjes kërkojnë forcim, në veçanti në 

lidhje me kontrollet mbi: përgatitjen e PFV-se, raportimin e investimeve 

kapitale, dhe procedurat e prokurimit. Ngjashëm, synimet operative nuk 

menaxhohen në mënyrë sistematike. 

Rreziku  Cilësia jo e mirë e raportimit financiar dhe të aktiviteteve tek menaxhmenti i 

lartë mund të reduktojë aftësinë e menaxhmentit për të menaxhuar aktivitetet e 

komunës në mënyrë pro aktive si dhe të zvogëloj efektin e kontrolleve 

buxhetore. Ngjashëm, mund të rezultojë në ofrimin e shërbimeve jo cilësore. 

Rekomandimi 5 Kryetari duhet të siguroj se është kryer një rishikim për të përcaktuar formën e 

raportimit financiar dhe operativ tek menaxhmenti i lartë, nga i cili kërkohet që 

të mbështesë menaxhimin efektiv të veprimtarisë dhe të sigurojë se është 

vendosur një zgjidhje e përshtatshme.  

2.4 Sistemi i auditimit të brendshëm 

Njësia e Auditimit të Brendshëm (NjAB) përbëhet nga drejtori i AB-së dhe një auditor. Brenda vitit 

ishin kryer tetë, nga nëntë  auditimet e planifikuara, të cilat kishin fokus: të hyrat komunale sipas 

njësive, prokurimi, shpenzimet nga shëndetësia, procedurat e shpenzimeve për mallra dhe 

shërbime, menaxhimi i resurseve njerëzore në drejtorinë e arsimit dhe menaxhimi i pasurive.  

 

Çështja  6 – Zbatimi i rekomandimeve të NjAB – Prioritet i lartë 

E gjetura  Rekomandimet e dhëna nga NjAB për vitin 2016 kishin ngecje në zbatim. 

Vetëm një numër i tyre ishte zbatuar plotësisht apo shprehur në përqindje 25%.  

Ky rezultat tregon se menaxhmenti nuk ka ndërmarrë veprime të mjaftueshme 

në njohjen dhe maksimizimin e përfitimit të shërbimeve nga auditimi i 

brendshëm për të siguruar një funksionim më efektiv të kontrolleve të 

brendshme. 

Rreziku  Niveli i ulët i zbatimit të rekomandimeve të NjAB, do të ketë ndikim negativ në 

funksionimin efektiv të kontrolleve të brendshme si dhe rritë rrezikun që 

gabimet dhe mangësitë e njëjta të përsëriten në vazhdimësi. 

Rekomandimi 6 Për të arritur përfitimin maksimal nga aktiviteti i auditimit të brendshëm, 

Kryetari duhet të rishikojë veprimet e ndërmarra nga menaxhmenti në lidhje 

me rekomandimet e auditimit të brendshëm, dhe të kërkoj nga të gjithë 

sektorët përkatës që maksimalisht t’i zbatojnë rekomandimet e dhëna.  
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3 Menaxhimi financiar dhe kontrolli  

Hyrje 

Puna jonë për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin (MFK) jashtë fushave të qeverisjes të 

përmendura në kapitullin 2, pasqyron punën e detajuar të ndërmarrë për sistemet e të hyrave dhe 

shpenzimeve në organizatat buxhetore. Si pjesë e kësaj, ne konsiderojmë menaxhimin e buxhetit, 

çështjet e prokurimit dhe të burimeve njerëzore si dhe pasuritë dhe detyrimet. 

Konkluzioni për menaxhimin financiar dhe kontrollin  

Menaxhimi i pasurive, monitorimi i subvencioneve dhe dobësitë në prokurim, mbeten fushat më 

të theksuara, ku nuk janë zbatuar rregulloret duke rezultuar në vlerë të dobët të arritur për para. 

Fushat ku nevojiten më shumë përmirësime janë realizimi i buxhetit tek kategoria e 

subvencioneve. 

3.1 Planifikimi dhe realizimi i buxhetit  

Ne i kemi shqyrtuar të hyrat e arkëtuara, burimet e fondeve buxhetore, si dhe shpenzimet e 

fondeve sipas kategorive ekonomike. Kjo është paraqitur në tabelat e mëposhtme: 

Tabela 1. Të hyrat  vetjake (në €) 

Përshkrimi  
Buxheti 

fillestar 

Buxheti 

Final 

2016 

Pranimet  

2015 

Pranimet 

2014 

Pranimet 

Të hyrat vetjake 939,500 939,500 954,560 781,607 876,565 

Nga tabela shihet se pranimet gjatë vitit 2016 ishin 954,560€, ndërsa shuma e planifikuar ishte 

939,500€. Në kudër të këtyre të  hyrave hyjnë edhe të hyrat nga niveli qendror si gjobat e trafikut, 

dënimet nga gjykatat dhe nga Agjencia e Pyjeve në shumë 167,747€. 

Tabela tregon një performancë mjaft të lartë në fushën e të hyrave, ku shihet se plani fillestar është 

tejkaluar për 1.6%, ndërsa në vlera absolute mbi 22% më shumë se vitin paraprak. 
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Tabela 2. Burimet e fondeve buxhetore (në €) 

Përshkrimi 
Buxheti 
fillestar 

Buxheti 
Final2  

2016  
Realizimi 

2015 
Realizimi 

2014 
Realizimi 

Burimet e Fondeve:  9,487,984 10,174,872 9,997,117 10,205,713 9,674,521 

Granti i Qeverisë -Buxheti   8,548,484 8,913,781 8,903,175 6,709,184 8,823,995 

Të bartura nga viti paraprak3 –  - 141,643 141,202 941,113 81,629 

Të hyrat vetjake4 939,500 939,500 781,569 200,798 666,485 

Donacionet e brendshme  - 4,893  4,854 193,460 102,412 

Donacionet e jashtme  - 175,055 166,317 2,161,158 - 

Buxheti final në raport me buxhetin fillestar ishte rritur për 686,888€. Kjo rritje është rezultat i 

donacioneve vendore dhe të jashtme, të hyrave të bartura nga viti paraprak, si dhe rritjes pas 

rishikimit buxhetor dhe në pajtim me vendimet e Qeverisë. 

Në vitin 2016, Komuna  ka përdorur 98% të buxhet final, me një përmirësim prej 2% krahasuar me 

vitin 2015.  

Buxheti final në raport me buxhetin fillestar ishte rritur për 686,888€. Kjo rritje përfshinë 

ndryshimet nga granti qeveritar, ku kishte rritje për mbulimin e minusit të pagave më vendim 

Qeverisë në vlerë 268,350€, rritjen në subvencione dhe transfere për 8,204€, për shpenzime kapitale 

94,939€, ndërsa buxheti për mallra dhe shërbime ishte zvogëluar për 6,197€. Në këtë rritje 

përfshihen edhe bartja e të hyrave vetjake të vitit 2015 në vlerë 141,643€ dhe grantet e përcaktuara 

të donatorëve në shumë 179,948€. 

Tabela 3. Shpenzimet e fondeve sipas kategorive ekonomike (në €)  

Përshkrimi 
Buxheti 
fillestar 

Buxheti 
Final 

2016 
Realizimi 

2015 
Realizimi 

2014 
Realizimi 

Shpenzimet e fondeve sipas 
kategorive ekonomike:   

9,487,984 10,174,871 9,997,117 10,205,713 9,674,521 

Pagat dhe Mëditjet 6,677,482 6,964,782 6,890,048 6,709,184 6,133,481 

Mallrat dhe Shërbimet  899,991 1,016,431 974,180 941,113 780,497 

Shërbimet komunale 200,862 200,366 200,287 200,798 182,420 

Subvencionet dhe Transferet  197,712 223,367 163,003 193,460 134,150 

Investimet Kapitale  1,511,937 1,769,925 1769,599 2,161,158 2,443,973 

Pavarësisht rritjes së buxhetit për subvencione dhe transfere gjatë vitit, vetëm 73% e buxhetit ishte 

shpenzuar.  

                                                      
2 Buxheti Final – buxheti i aprovuar nga Kuvendi i përshtatur më pas nga Ministria e Financave 
3 Të hyrat vetjake të Komunave të pashpenzuara në vitin paraprak të bartura në vitin aktual. 
4 Pranimet e përdorura nga entiteti për financimin e buxhetit të vet. 
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Çështja 7 – Realizimi i buxhetit – Prioriteti i lartë  

E gjetura  Nga kategoria e subvencioneve dhe transfereve kishte mbetur e pa shfrytëzuar 

shuma 60,364€. Pjesa më e madhe e këtyre mjeteve ka qenë e planifikuar të 

shpenzohen për ndarjen e bursave për studentë për vitin akademik 2016-2017, 

por të njëjtat nuk ishin shpenzuar për shkak të mos zbatimit të procedurave 

verifikuese për studentë që marrin bursa nga Universiteti. 

Rreziku  Planifikimi jo i duhur i buxhetit dhe realizimi i ulët i tij në kategorinë e 

subvencioneve dhe transfereve do të rezultojë me një numër të kufizuar 

përfituesish nga kjo kategori dhe në mos arritjen e objektivave të komunës në 

dhënien e ndihmave personave në nevojë. 

Rekomandimi 7 Kryetari duhet të sigurojë që performanca buxhetore është monitoruar në 

mënyrë sistematike në baza mujore dhe që ky rishikim i identifikon dhe 

adreson barrierat për realizim të buxhetit në nivel të planifikuar.  

3.1.1 Të hyrat  

Komuna në 2016 kishte planifikuar të realizojë 939,500€, ndërsa kishte realizuar 954,560€, apo 

rreth 1.6% mbi planifikimin. Burimet kryesore të hyrave vetjake të Komunës së Vitisë janë tatimi 

në pronë, të hyrat nga lejet e ndërtimit, taksa administrative, taksa për regjistrimin e automjeteve 

si dhe të hyra të tjera. Përkundër nivelit të realizimit, rishikimi ynë ka identifikuar dobësi që 

ndërlidhen me tatimin në pronë e që janë paraqitur në vijim: 

 

Çështja 8 - Tatimi në pronë – Prioritet i lartë  

E gjetura  Sipas UA 03/2011 Për mbledhjen dhe regjistrimin e informatave mbi pronën e 

tatimpaguesve, neni 13 parasheh që komuna është e obliguar që çdo vit ta bëjë 

verifikimin në terren për 1/3 e pronave të regjistruara. Komuna për vitin 2016 

ka arrit të bëjë verifikimin e 2,262 prej 15,452 pronave ekzistuese, apo  15% të 

tyre. 

Rreziku  Mos realizimi i verifikimit të pronave ekzistuese mund të ndikojë që të mos 

ketë të dhëna të sakta dhe të plota të pronës së tatueshme aktuale dhe 

rrjedhimisht ndikon uljen e  të hyrat nga tatimit në pronë.  

Rekomandimi 8 Kryetari të sigurojë një plan funksional dhe staf të mjaftueshëm që të 

përmbushë kërkesat ligjore dhe të verifikoj ndryshimet në gjendjen e pronave 

në mënyrë që ngarkesat tatimore të zbatohen mbi bazën e të dhënave të 

rifreskuara. 
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3.1.2 Pagat dhe mëditjet 

Pagat dhe Mëditjet paguhen përmes një sistemi të centralizuar. Kontrollet që operojnë në nivel 

lokal nga komuna kanë të bëjnë më: kontrollin e pagesave, duke i nënshkruar listat e pagave; 

verifikimin e ndryshimeve të mundshme që mund të paraqesin në mes të formularëve; rishikimin 

e buxhetit për këtë kategori dhe barazimet me Thesarin.  

Buxheti final për paga dhe mëditje në vitin 2016 ishte 6,964,782€. Prej tyre ishin shpenzuar 

6,890,048€ apo 99% e buxhetit. 

 

Çështja 9 – Dosjet e personelit - Prioriteti i lartë  

E gjetura  Në 20 raste komuna nuk kishte arritur t’i kompletojë dosjet e personelit. Në 

dosje mungonte dëshmia mbi përvojën e punës, siç kërkohet me Vendimin e 

Qeverisë të datës 15.05.2015 për dëshminë e përvojës së punës pika 2.3. 

Rreziku  Në mungesë të të dhënave për përvojën e punës për stafin e paguar, nuk është 

e mundur të bëhen kalkulimet e sakta të pagave. Pagesat e bëra pa dëshmitë 

përkatëse, rritë rrezikun që komuna të bëjë pagesa shtesë për përvojën e punës 

pa bazë dhe të ketë humbje financiare, apo në rastin e kundërt, ta dëmtoj 

personelin. 

Rekomandimi 9 Kryetari duhet të sigurohet se shërbimi i burimeve njerëzore brenda një afati sa 

më të shpejtë të siguroj të gjitha konfirmimet e duhura për përvojën e punës, se 

dosjet e personelit të kompletohen ashtu siç kërkohet me rregullat në fuqi dhe 

të gjitha pagesat të bëhen në mënyrë të dokumentuar.  
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3.1.3 Mallrat dhe shërbimet, si dhe shërbimet komunale 

Buxheti final për mallra dhe shërbime (përfshirë komunalitë) në vitin 2016 ishte 1,216,79€.  Prej 

tyre ishin shpenzuar 1,173,149€ apo 96% e buxhetit. Ato kanë të bëjnë me mirëmbajtjet dhe 

riparimet që marrin pjesë me 18% në total të shpenzimeve, pastaj shërbimet komunale me 17%, 

shërbimet kontraktuese me 15%, derivate dhe dru për ngrohje 14% dhe zërat tjerë në shuma më të 

vogla. 

Në bazë të raportit në dispozicion, janë nënshkruar kontrata për këtë kategori në vlerë të 

përgjithshme 860,887€. 

Mangësitë e identifikuara janë paraqitur në vijim: 

 

Çështja 10 – Marrëveshjet për shërbimet e veçanta – Prioritet i mesëm  

E gjetura  Numri i të angazhuarve përmes marrëveshjeve për shërbime të veçanta në 

Komunën e Vitisë për vitin 2016 ishte 44. Prej tyre kemi testuar 10 mostra dhe 

kemi vërejtur se komuna nuk ka mbajtur tatimin në burim, ashtu siç kërkohet 

me ligjin për të ardhurat personale, nenet 37 dhe 38. 

Rreziku  Mos ndalja e tatimit në burim për personat e angazhuar përmes marrëveshjeve 

për shërbime të veçanta, rrit rrezikun që Komuna të jetë objekt i ndëshkimeve 

nga autoritetet tatimore. 

Rekomandimi 10 Kryetari duhet të sigurojë se punonjësit e angazhuar përmes marrëveshjeve për 

shërbime të veçanta të angazhohen vetëm në rastet kur ka kërkesa specifike, 

dhe mbajtja e tatimeve në burim të jetë në harmoni me legjislacionin e 

aplikueshëm në fuqi.  

Çështja 11 - Klasifikime në kode të gabuara ekonomike – Prioritet i lartë 

E gjetura  Pagesat e testuara kanë rezultuar me mbivlerësim të mallrave dhe shërbimeve  

në tri (3) raste në vlerë të përgjithshme prej 7,910€. E gjithë kjo shumë do të 

duhej të shkonte përmes subvencioneve sepse ka të bëjë me subvencionimin e 

klubeve sportive dhe një shoqate të grave.  

Rreziku  Klasifikimi i gabuar i shpenzimeve paraqet një pasqyrë të pasaktë të 

shpenzimeve, dhe kur gabimet janë materiale, PFV-të e komunës mund të jenë 

subjekt i opinionit të modifikuar ose theksimit të çështjes. 

Rekomandimi 11 Kryetari duhet të sigurojë që zbatohen kontrolle efektive gjatë procesit të 

planifikimit dhe ekzekutimit të pagesave, se shpenzimet janë klasifikuar në 

kategoritë e duhura dhe rastet e tilla të mos përsëriten. 
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3.1.4 Subvencionet dhe transferet 

Buxheti final për subvencione dhe transfere ishte 223,367€. Prej tyre në 2016 ishin shpenzuar 

163,003€. Ato kanë të bëjnë me subvencionimin e klubeve sportive, pajisje për bujqësi, ndihma 

momentale -shëndetësore, punësimin e më të varfërve në bashkëpunim më donatoret, etj. 

Mangësitë e identifikuara janë paraqitur në vijim: 

 

Çështja 12 – Mos aplikim i dispozitave të rregullores për subvencione - Prioritet i mesëm  

E gjetura  Me rregullore për ndarjen e ndihmave (Neni 2), kërkohet që paraprakisht, 

komisioni përkatës t’i propozoj Kryetarit të Komunës  ndarjen e 

subvencioneve. Ne kemi gjetur se nga gjashtë (6) mostra të testuara, në tre (3) 

prej tyre nuk kishte një propozim tillë, dhe Kryetari i Komunës pavarësisht 

kësaj, kishte dhënë subvencione në tri raste, shuma e të cilave ishte 1,690€. 

Në një rast tjetër, më 21.12.2016 Kryetari i Komunës kishte marrë vendim për t’i 

ndarë subvencion Shoqatës “Grupi Lokal i Veprimit” në Viti në shumë prej 

8,204€ në emër  të realizimit të projektit “Aftësitë për punësim rural”. Me 

rregulloren për ndarjen e ndihmave momentale, neni 4 përcakton që Kryetari i 

Komunës mund të ndajë ndihmë momentale vetëm deri në 5,000€.         

Rreziku  Mos zbatimi i dispozitave të rregullores së brendshme për dhënien e 

subvencioneve rritë rrezikun e ndarjes së subvencioneve në mënyrë subjektive 

dhe që ndihma momentale t’u ndahet personave jo meritor, si dhe redukton 

mundësinë e dhënies së subvencioneve personave tjerë në nevojë. 

Rekomandimi 12 Kryetari i Komunës duhet të siguroj se me rastin e dhënies së subvencioneve, 

me konsistencë do të zbatoj të gjitha dispozitat e rregullores.  

 

3.1.5 Investimet kapitale 

Buxheti final për investimet kapitale ishte 1,769,92€, dhe ky buxhet ishte shpenzuar 100%. 

Shpenzimet për ndërtimin e rrugëve, trotuareve dhe kanalizimeve marrin pjesë me 68%, ndërtesat 

(objektet shkollore, shëndetësore) me 22%, toka dhe rregullimi i lumenjve 2%, etj. 
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Çështja 13 - Mos raportimi i progresit të investimeve kapitale në MF – Prioritet i mesëm 

Rreziku  Sipas nenit 45 të LMFPP “Kryetari i komunës duhet të përgatitë dhe t’i 

dorëzojë kuvendit komunal raporte tremujore të cilat mbulojnë vitin fiskal deri 

në fund të tremujorit paraprak”. Këto raporte duhet t’i dorëzohen kuvendit 

komunal dhe një kopje duhet t’i dorëzohet ministrit brenda tridhjetë (30) ditëve 

pas përfundimit të çdo tremujori dhe më pas duhet të publikohen nga kryetari 

i komunës në faqen e internetit të komunës. Komuna nuk ka zbatuar këtë 

kërkesë ligjore.  

Rreziku  Mos raportimi i progresit të investimeve kapitale në MF flet për monitorimin të 

pa mjaftueshëm të këtyre investimeve dhe nuk është në harmoni  me kërkesat e 

LMFP-së dhe programit për investime kapitale. 

Rekomandimi 13 Kryetari duhet të sigurojë se raportimi i investimeve kapitale në MF do të bëhet 

çdo tremujor konform kërkesave të LMFP-së, duke u mbështetur mbi evidenca 

të mjaftueshme mbi progresin e tyre. 

3.1.6 Çështjet e përbashkëta për mallrat dhe shërbimet si dhe investimet 

Kapitale  

Në vijim janë çështjet e përbashkëta që kanë të bëjnë me mallrat dhe shërbimet si dhe investimet 

kapitale: 

 

Çështja 14 - Mangësi gjatë procedurave të prokurimit – Prioritet i lartë 

E gjetura  Nga ekzaminimi i dosjeve të përzgjedhura kemi hasur në mangësitë në vijim: 

 Tek kontrata kornizë tri (3) vjeçare për projektin “Asfaltimi i rrugës 

Devajë-Radivojcë”, siguria e ekzekutimit kishte vlefshmëri vetëm për tre 

(3) muaj dhe nuk e mbulon gjithë periudhën e kontratës; dhe 

 Tek kontrata për projektin “Ndërtimi i trotuarit dhe shëtitores nga kisha 

ortodokse deri tek rampa në Kabash”, nuk ishte specifikuar kohëzgjatja 

e kontratës. 

Rreziku  Nënshkrimi i kontratës pa u plotësuar të gjitha parakushtet dhe  dështimi për 

të ndjekur me konsistencë procedurat e prokurimit dhe udhëzuesit përkatës, 

mund të rezultojë me mos implementim të kontratave sipas standardeve të 

kërkuara. 

Rekomandimi 14 Kryetari duhet të sigurojë që do të ndërmerr 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 do të evitohen në të ardhmen.  
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3.2 Pasuritë  

3.2.1 Pasuritë kapitale dhe jo-kapitale   

Edhe pse komuna ka ndërmarrë hapa për të përmirësuar raportimin për pasuritë e saj, ende 

ekzistojnë disa mangësi në lidhje me menaxhimin e pasurisë se komunës dhe rekomandimet e vitit 

të kaluar janë adresuar vetëm pjesërisht. 

 

Çështja 15 – Mungesa e dokumentacionit mbështetës - Prioritet i mesëm 

E gjetura  Katër (4) shkolla (tri fillore dhe një e mesme)  të financuara nga MASHT ishin 

regjistruar si pasuri kapitale në regjistrat kontabël të pasurisë pa 

dokumentacion mbështetës, por vetëm në bazë të një emaili të dërguar nga 

zyrtarët e MASHT. Vlera e tanishme e këtyre shkollave ishte 2,478,038€, dhe 

këto shkolla janë në përdorim nga viti 2012. Komuna, në vazhdimësi i kishte 

bërë kërkesë MASHT-it që t’i dorëzoj dokumentacionin për bartjen e pronësisë 

për këto shkolla, por deri në kohën e auditimit, kjo çështje nuk është zgjidhur.  

Rreziku  Regjistrimi i pasurisë kapitale në sistemin e SIMFK-së pa dokumentacion 

mbështetës për bartjen e pronës, paraqet rrezik që pasuria e regjistruar të mos 

jetë teknikisht e  përfunduar dhe të mos i dihet pronësia. 

Rekomandimi 15 Kryetari i komunës duhet të zgjidhë problemin e pronësisë së këtyre shkollave 

dhe të sigurojë dokumentacionin mbështetës nga MASHT për të konfirmuar 

rregullsinë e regjistrimit të këtyre shkollave. 

Çështja 16 - Mos regjistrimi i pasurisë së dhuruar – Prioritet i lartë 

E gjetura  MAPL kishte blerë inventar për Komunën e Vitisë, në vlerë prej 30,000€. Këtë 

pasuri komuna e kishte magazinuar në sallën e bibliotekës, në Shtëpinë e 

Kulturës. Kjo pasuri nuk ishte e regjistruar në sistemin SIMFK si pasuri jo 

financiare. Mos regjistrimi i kësaj pasurie nuk ishte vërejtur as  nga komisioni i 

inventarizimit për regjistrimin vjetor të pasurive.  

Rreziku  Mos regjistrimi i pasurive jo financiare në regjistrat e pasurive, nuk prezanton 

vlerën e saktë të pasurive në posedim dhe mund të rrezikojë që pasuria t’i 

ekspozohet humbjes apo keqpërdorimit. 

Rekomandimi 16 Kryetari i Komunës duhet të sigurojë që çdo pasuri regjistrohet në regjistrat 

kontabël dhe të siguroj se të gjitha pasuritë janë përfshirë në procesin e 

inventarizimit në fund të vitit nga komisionet përkatëse. 
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Çështja 17 - Mungesa e aprovimit të rregullave dhe procedurave të brendshme për pasuri jo 

financiare - Prioritet i mesëm 

E gjetura  Gjatë auditimit kemi identifikuar se Zyrtari Kryesor Administrativ nuk kishte 

hartuar dhe aprovuar rregulla dhe procedura të brendshme për evidencën, 

ruajtjen dhe tjetërsimin e pasurisë jo financiare. 

Rreziku  Mungesa e aprovimit të rregullave dhe procedurave ka rrezik që zyrtarët të 

mos jenë të informuar plotësisht për përgjegjësit e tyre mbi pasuritë jo 

financiare që i kanë në posedim dhe mbikëqyrjen e tyre, kundrejt humbjeve 

keqpërdorimeve dhe përdorimit të pa autorizuar. 

Rekomandimi 17 Kryetari i komunës duhet bëjë aprovimin e rregullave dhe procedurave të 

brendshme për pasuritë jo financiare siç parasheh Rregullorja për Menaxhimin 

e pasurisë jo financiare nr.02/2013 neni 4 paragrafi 1. 

3.2.2 Te arkëtueshmet 

Komuna e Vitisë ka deklaruar llogari të arkëtueshme në vlerë 1,922,000€, nga të cilat 1,592,000€ 

nga tatimi në pronë, 314,000€ nga lejet për biznes dhe 15,000€ nga qiraja. Krahasuar me vitin e 

kaluar këto llogari janë zvogëluar për 81,000€. Në këtë zvogëlim ndikim ka vetëm tatimi në pronë, 

ndërsa qiraja për shfrytëzimin e hapësirës publike është rritë për 2,000€ dhe lejet e biznesit kanë 

mbetur të njëjta. Komuna kishte shënuar progres vetëm në tatimin  në pronë, andaj mbetet ende 

një sfidë që komuna të arrijë të inkasojë të gjitha llogaritë e arkëtueshme për vitet e ardhshme.  

Sa i përket lejeve të biznesit, ato kanë mbetur të njëjta sepse komuna e ka në proces 

vendimmarrjen për faljen e kësaj shume. 

 

Çështja 18 - Nënvlerësimi i llogarive të arkëtueshme – Prioritet i mesëm  

E gjetura  Llogaritë e arkëtueshme për tatimin në pronë të prezantuara në PVF janë 

nënvlerësuar për 6,900€. Totali i deklaruar në PVF për tatimin në pronë është 

1,592,000€ ndërsa shuma në raportin vitit 2016 e gjeneruar nga protax është 

1,598,912€. 

Rreziku  Nënvlerësimi i LL/A rrit rrezikun që baza e inkasimeve të jetë e pasaktë dhe 

debitorët t’i shmangen pagesës së detyrimeve, të cilat pas një kohe mund të 

shndërrohen në borxhe të pa mbledhshme. 

Rekomandimi 18 Kryetari duhet të sigurojë se bëhet një kontroll dhe vlerësim detal dhe i saktë i 

LLA. Në mënyrë që raportet të jenë të besueshme dhe të sakta, duhet të shtohet 

bashkëpunimi me departamentin e tatimit në pronë në kuadër të MF. 
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3.3 Obligimet e papaguara 

Pasqyra e detyrimeve të papaguara ndaj furnitorëve në fund të vitit 2016 ishte 169,000€, kurse në 

vitin 2015 ishin 152,000€, që rezulton një rritje të obligimeve për 17,000€.  

Fusha e obligimeve të papaguara është ajo pjesë e cila komuna nuk ka arrit të paguaj ndër vite dhe 

janë deklaruar në fund të vitit.  

Ne nuk kemi rekomandime në këtë fushë.   

 

  



ZYRA KOMBËTARE E AUDITIMIT - NACIONALNA KANCELARIJA REVIZIJE  - NATIONAL AUDIT OFFICE 

 

 
25 

Shtojca I: Qasja dhe metodologjia e auditimit  

Përgjegjësitë e Auditorit dhe të atyre të ngarkuar me qeverisje janë dhënë në hollësi në Opinionin 

e përcaktuar në kapitullin 1.2 të këtij raporti. 

Derisa rezultat kyç i punës sonë është opinioni i auditimit, ky raport pasqyron tërësinë e punës 

sonë me fokus të veçantë edhe në Çështjet e Qeverisjes përfshirë Menaxhimin Financiar dhe 

Kontrollin. Kjo e fundit mbështetet në programin tonë të gjerë të auditimit të pajtueshmërisë të 

bazuar në rrezik. 

Përmbledhja e përgjithshme ka për qëllim t’i nxjerrë në pah gjetjet kryesore të auditimit dhe 

veprimet kyçë për të cilat Kryetari duhet të sigurojë se janë ndërmarrë për t’i adresuar dobësitë e 

identifikuara të menaxhimit/të kontrollit. 

Raporti i detajuar ofron një përmbledhje të gjerë të të gjeturave tona të auditimit me theks të 

veçantë në përcaktimin e shkakut  të të gjeturave të auditimit dhe në dhënien e rekomandimeve të 

përshtatshme për t’i adresuar ato. Për të qenë më i plotë, ne kemi përfshirë çështjet e identifikuara 

gjatë auditimit të ndërmjetëm aty ku ato kanë mbetur relevante. Të gjeturat tona janë definuar si: 

Të prioritetit të lartë – Çështjet të cilat nëse nuk adresohen 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 

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

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

të kontrolleve të brendshme. 

Të gjeturat që konsiderohen me prioritet të ulët i janë raportuar veçmas stafit të financave. 

Procedurat tona kanë përfshirë rishikimin e kontrolleve të brendshme, të sistemeve të 

kontabilitetit, teste të ndërlidhura substanciale si dhe aranzhimet e ndërlidhura të qeverisjes  deri 

në atë masë  sa 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 mund të ekzistojnë, apo edhe të gjitha përmirësimeve që mund të bëhen në sistemet 

dhe procedurat që kanë operuar. 
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Shtojca II: Shpjegim i llojeve të ndryshme të opinioneve të 

aplikuara nga ZKA  

(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 keq-deklarime materiale ose nuk arrin të marrë dëshmi të 

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

keq-deklarime 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 keq-deklarime materiale. Auditorët mund të japin tri lloje opinionesh të modifikuara: 

opinion të kualifikuar, opinion të kundërt dhe mohim të opinionit. 

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 

keq-deklarime materiale ose, në rast se ishte e pamundur për të marrë dëshmi auditimi të 

mjaftueshme dhe të përshtatshme, mund të përmbajnë keqdeklarime 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 keqdeklarimet, 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 
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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 keqdeklarimet, 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. 

156. 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 keqdeklarime 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. 

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; dhe 

 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 III: Progresi në zbatimin e rekomandimeve të vitit paraprak 

Komponenti i 

Auditimit 

Rekomandimet e dhëna Të zbatuara Në proces të zbatimit Të pa zbatuara 

Pasqyrat Financiare Kryetari i Komunës duhet të sigurojë që është bërë një 

analizë për të përcaktuar arsyet për kualifikimin e 

opinionit të auditimit dhe paragrafin e theksimit të 

çështjes. Veprimi duhet ndërmarrë për të adresuar 

dobësitë e rëndësishme në mënyrë sistematike dhe 

pragmatike për të zbutur dobësitë e shpalosura në 

paragrafin e bazës për opinion të kualifikuar.  

 Janë bërë regjistrimi i 

pasurisë jo financiare në 

sistemin e SIMFK-ës. Ka 

regjistër të detajuar  të 

pasurive  mbi 1000€ por 

ende mungojnë dëshmitë 

nga ministria  për tu  bartur 

pronësia e 4 shkollave të 

ndërtuar nga MASHT-i. 

 

Kryetari duhet të marrë masat e duhura për të 

siguruar pajtueshmëri rregullative të plotë të procesit 

të përgatitjes së pasqyrave vjetore financiare (PVF). 

Deklarata e bërë nga Kryetari i Komunës dhe Zyrtari 

Kryesor Financiar, kur PVF-të të dorëzohen në Qeveri 

duhet të nënshkruhet vetëm pas një shqyrtimi 

gjithëpërfshirës të menaxhmentit i ndërmarrë lidhur 

me përmbajtjen dhe saktësinë e PVF. 

 Nuk ishte regjistruar pasuria 

për objektin e komunës së re 

,e dhuruar nga MAPL-ja në 

vitin 2012 në vlerë prej 

30,000€. 
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Rekomandimet e 

vitit paraprak 

Kryetari i Komunës duhet të rishikoj në tërësi Planin e 

Veprimit për adresimin e rekomandimeve të vitit 2014. 

Ky plan duhet të përcaktojë një kornizë të arsyeshme 

kohore të zbatimit, personel përgjegjës dhe modalitet 

në aplikim, duke u fokusuar fillimisht në fushat e 

rëndësisë së lartë, d.m.th. ku janë identifikuar dobësi 

domethënëse. Progresi i planit duhet të monitorohet 

direkt nga Kryetari i Komunës. 

 Plani i veprimit për 

rekomandimet e vitit  2015 

ishte përpiluar por zbatimi i 

tyre nuk është i plotë. 

 

Lista kontrolluese e 

vetëvlerësimit 

Kryetari i Komunës duhet të sigurojë që lista 

kontrolluese e vetë-vlerësimit është plotësuar me 

objektivitet dhe është dokumentuar, për të identifikuar 

dhe për të zvogëluar dobësitë në mënyrë të 

përshtatshme siç kërkohet nga Ministria e Financave e 

Republikës së Kosovës. 

 Mungonin vlerësimet e disa 

punëtoreve për vitin 2016 

 

Rishikimet 

specifike të 

qeverisjes 

Kryetari i Komunës duhet të sigurojë një rishikim të 

kërkesave ekzistuese të llogaridhënies dhe raportimit 

të drejtorive komunale për të siguruar aranzhime të 

përmirësuara për të arritur objektivat specifike gjatë 

një viti. 

 Mungon plani monitorimit 

të objektivave të caktuar 

gjatë vitit. 

 

Menaxhimi i riskut 

 

Kryetari i Komunës duhet të sigurojë që procedurat 

dhe sistemet e menaxhimit  të  riskut  janë  krijuar  dhe  

janë funksionale.  Për  më  tepër, përgjegjësia për 

menaxhimin e riskut është deleguar direkt në një 

drejtori përkatëse që të sigurojë raportimin mujor mbi 

zbatimin e kërkesave në këtë fushë dhe të siguroj se 

rreziqet janë duke u menaxhuar. 

  Mungon lista e 

menaxhimit të 

riskut. 
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Raportimi 

Menaxherial 

Kryetari i Komunës duhet të rishikojë masat  

ekzistuese të qeverisjes së përgjithshme dhe cilësinë e 

raportimit të brendshëm të Komunës. Kërkesat e 

pazbatuara duhet të adresohen deri në fund të vitit 

2016.Cilësia e raportimit dhe mbikëqyrjes buxhetore 

duhet të shqyrtohet në mënyrë kritike dhe sistematike 

për të siguruar arritjen e objektivave të Komunës. 

 Mungesa e planit të 

monitorimit të objektivave të 

caktuar nga menaxhmenti. 

 

Sistemi i auditimit 

të brendshëm 

Kryetari i Komunës duhet të sigurojë që Komiteti i 

Auditimit është funksional  dhe  kryen  detyrat  e  veta  

siç  kërkohet  me  ligj.  Komiteti  i Auditimit  duhet  të  

vendosë  politika  dhe  procedura  të  duhura  për  të 

siguruar një standard të lartë të monitorimit dhe 

zbatimit të sistemit të kontrollit të brendshëm, në 

procesin e raportimit financiar dhe mbikëqyrjen e 

punës së departamentit të auditimit të brendshëm. 

Gjithashtu, në mënyrë që përfitimet të jenë të 

dukshme, Kryetari duhet të marrë masa për zbatimin e 

rekomandimeve të AB brenda Komunës. 

 Rekomandimet e AB janë 

zbatuar pjesërisht. 

  

Prokurimi Kryetari duhet të identifikoj shkaqet rrënjësore të 

mangësive dhe të ndërmarrë masat e duhura për të 

siguruar se kërkesat e ligjit te prokurimit janë zbatuar 

plotësisht. 

 Ende ekzistojnë mangësi 

gjatë procedurave të 

prokurimit. 

 

Kompenzimet 

(Pagat dhe 

Mëditjet) 

Kryetari duhet të sigurojë që Komuna të ndërmarrë 

hapa të mëtutjeshëm për përmirësimin e kontrolleve 

mbi dosjet e personelit në mënyrë që dosjet të jenë të 

kompletuara dhe organizuara mirë dhe të marrë masa 

në lidhje më nënshkrimin e listës së pagave. 

 Ende nuk janë kompletuar 

dosjet e punëtoreve 
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Të hyrat (përfshirë 

të hyrat vetanake) 

Ne rekomandojmë Kryetarin të ndërmarrë këta hapa: 

Të ndërmarr hapa për të përmirësuar sistemin e 

faturimit, të dhe kontabilitetit në mënyrë që të sigurojë 

kontrolle efiçiente dhe efektive në faturim, dhe në të 

hyra. Përmirësimi i procedurave lidhur me sisteme të 

tilla do të mundësonte menaxhmentin të monitoroj 

dhe menaxhoj risqet e mëdha, dhe të siguroj që 

vendimet lidhur me buxhetimin, planifikimin dhe 

arkëtimin e të hyrave bëhen në mënyrë të duhur. Të 

sigurohet që anketimet dhe kushtëzimi i provizionimit 

të shërbimeve bëhet siç kërkohet me Udhëzimin 

Administrativ Nr. 03/2011 dhe Nr. 07/2011. 

 Planifikimi të bëhet duke 

marrë parasysh parametrat 

nga vitet e më hershme dhe 

vlera që pritet te faturohet. 

 

Pasurit kapitale 

dhe jo kapitale 

Kryetari duhet të sigurojë regjistrimin në kohë dhe 

regjistrimin e saktë të të gjitha pasurive në regjistrat 

përkatës, në përputhje me kërkesat e rregullores 

02/2013. Gjithashtu duhet të sigurojë që pasuritë 

kapitale të cilat regjistrohen përmbajnë informacion të 

plotë, duke përfshirë datën kur pasuria është vënë në 

përdorim, në mënyrë që llogaritja e zhvlerësimit të 

mund të kryhet me saktësi, si dhe të përcaktojë 

statusin e pronësisë. 

 Ka regjistër të detajuar  të 

pasurive  mbi 1000€ por 

ende mungojnë dëshmitë 

nga ministria  për tu  bartur 

pronësia e 4 shkollave të 

ndërtuar nga MASHT-i. 

 

Shpalosja e 

pasurive jo-kapitale 

me vlerë nën 1,000 

euro 

Kryetari i Komunës duhet të sigurojë që Komuna 

mban informacion të saktë dhe të plotë në lidhje me 

pasuritë jo-kapitale dhe të siguroj se pasuritë janë 

zhvlerësuar në bazë të rregullores në fuqi. 

 Nuk ishte regjistruar pasuria 

për objektin e komunës së re 

,e dhuruar nga MAPL-ja në 

vitin 2012 në vlerë prej 

30,000€. 
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Inventarizimi i 

pasurisë kapitale 

Kryetari i Komunës duhet të sigurojë që inventarizimi 

i pasurive kapitale jo-financiare është kryer në pajtim 

me Rregulloren në fuqi për pasuritë jo-financiare të 

Organizatës Buxhetore dhe të siguroj se inventarizimi 

bëhet në baza vjetore. 

Gjatë vitit 2016 

është bërë 

inventarizimi 

vjetor i pasurisë 

jo financiare. 

  

Mungesë e 

dokumentacionit të 

pronësisë dhe 

informacioneve për 

investimet e bëra 

nga palët e treta 

Rekomandojmë Kryetarin e Komunës që të siguroj se 

Komuna është duke bërë përpjekje maksimale për 

sigurimin e të dhënave nga palët e treta, me theks të 

veçantë në ato palë që dihet se kanë kryer investime të 

rëndësishme në Komunë. Të dhënat e marra duhet të 

paraqiten si duhet në regjistrin e pasurive të Komunës. 

Praktika më e mirë do të kërkojë një barazim vjetor 

bazë të të dhënave në mes të palëve të treta dhe 

Komunës për investime në Komunë për vitin përkatës. 

   

Ka të bëjë me 

katër shkollat e 

ndërtuara nga 

MASHT-i. 

Të arkëtueshmet Kryetari i Komunës duhet të sigurohet se Komuna 

ndërmerr  hapa dhe të hartoi një plan të detajuar 

arkëtimin e borxheve të vjetra. 

  Ende nuk ka një 

planë të 

arkëtimit të 

borxheve të 

vjetra. 

Trajtimi i borxheve Kryetari duhet të sigurojë që Komuna do të ndërmarrë 

hapa të mëtutjeshëm dhe të zhvilloj plane veprimi për 

të bërë pagesat brenda periudhës së kërkuar. 

  Ende ka fatura 

që nuk janë 

paguar në afat 

prej 30 ditë. 

Total  1 12 4 
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Shtojca IV: Letër konfirmimi  

 


