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1 Opinioni i Auditimit
Ne kemi përfunduar auditimin e pasqyrave financiare të Komunës së Fushë Kosovës për vitin e
përfunduar më 31 Dhjetor 2021, në përputhje me Ligjin për Zyrën Kombëtare të Auditimit të
Republikës së Kosovës dhe Standardet Ndërkombëtare të Institucioneve Supreme të Auditimit
(SNISA). Auditimi është kryer për të na mundësuar të shprehim opinionin për pasqyrat financiare
dhe konkluzionin për pajtueshmërinë me autoritetet.¹

Opinion i kualifikuar për pasqyrat financiare vjetore
Ne i kemi audituar pasqyrat financiare vjetore të Komunës së Fushë Kosovës (FK), të cilat
përmbajnë pasqyrën e pranimeve dhe pagesave në para të gatshme, raportin e ekzekutimit të
buxhetit si dhe shënimet shpjeguese për pasqyrat financiare, përfshirë përmbledhjen e politikave
të rëndësishme të kontabilitetit dhe raportet tjera², për vitin e përfunduar më 31 dhjetor 2021.
Sipas opinionit tonë, përveç ndikimit të çështjeve të përshkruara në paragrafin për Bazën për
Opinion të Kualifikuar, Pasqyrat Financiare Vjetore të Komunës së Fushë Kosovës, prezantojnë
një pamje të drejtë dhe të vërtetë në të gjitha aspektet materiale, në përputhje me Standardet
Ndërkombëtare të Kontabilitetit për Sektorin Publik, sipas kontabilitetit të bazuar në para të
gatshme.
Baza për Opinion të Kualifikuar
A1

Komuna kishte bërë keqklasifikim të shpenzimeve nëpër kategoritë ekonomike në vlerë
353,541€;

B1

Mbivlerësim i pasurive kapitale në vlerë 21,000€, nënvlerësim i pasurive kapitale në vlerë
49,858€ dhe nënvlerësim i pasurive jokapitale në vlerë 103,018€.

Më gjerësisht shih nënkapitullin 2.1 Çështjet që ndikojnë në opinion të auditimit
Auditimi është kryer në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Institucioneve Supreme të
Auditimit (SNISA). Sipas këtyre standardeve, përgjegjësitë tona janë përshkruar më poshtë tek
pjesa e raportit ‘Përgjegjësitë e Auditorit për Auditimin e Pasqyrave Financiare’. Në përputhje me
ONISA-P-10, SNISA 130, Kodin e Etikës së ZKA-së, si dhe kërkesat e tjera relevante për
auditimin e PFV-ve të organizatave buxhetore, ZKA-ja është e pavarur nga subjekti i auditimit.
Besojmë se dëshmitë e auditimit që kemi marrë janë të mjaftueshme dhe të duhura për sigurimin
e bazës për opinion.
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Konkluzion për pajtueshmërinë
Ne kemi audituar nëse proceset dhe transaksionet përcjellëse janë në pajtueshmëri me kriteret e
përcaktuara të auditimit që burojnë nga legjislacioni i zbatueshëm për subjektin e audituar në
kontekstin e përdorimit të burimeve financiare.
Sipas mendimit tonë, përveç ndikimeve të çështjeve të përshkruara në seksionin Baza për
Konkluzion të pajtueshmërisë, transaksionet e kryera në procesin e ekzekutimit të buxhetit
Komunës së Fushë Kosovës kanë qenë, në të gjitha aspektet materiale, në përputhje me kriteret
e përcaktuara te auditimit që burojnë nga legjislacioni i zbatueshëm për subjektin e audituar në
kontekstin e përdorimit të burimeve financiare.

Baza për konkluzion
A2

Mungesa e projektit ekzekutues;

A3

Pranimi i shërbimeve para krijimit të urdhërblerjes;

A4
A5

Mangësi në marrëveshjet e bashkëpunimit në mes të komunës dhe Organizatave
Joqeveritare;
Rritja e numrit të punonjësve dhe mos përfshirja e tyre në listën e pagave;

A6

Vonesa në realizimin e kontratave;

B2

Mungesa e planit vjetor të mbështetjes financiare të OJQ-ve;

A7

Mos pagesa e faturave brenda afatit 30-ditë.

Më gjerësisht shih nënkapitullin 2.2 Çështjet që ndikojnë në konkluzionin e pajtueshmërisë
Auditimi është kryer 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’. Në përputhje me ONISA-P10, SNISA 130, Kodin e Etikës së ZKA-së, si dhe kërkesat e tjera relevante për auditimin e PFVve të organizatave buxhetore, ZKA-ja është e pavarur nga subjekti i auditimit. Besojmë se
dëshmitë e auditimit që kemi marrë janë të mjaftueshme dhe të duhura për sigurimin e bazës për
konkluzion.

Përgjegjësitë e Menaxhmentit dhe të organeve drejtuese/qeverisëse për pasqyrat financiare
vjetore
Kryetar i Komunës së Fushë Kosovës është përgjegjës për përgatitjen dhe prezantimin e drejtë të
Pasqyrave Financiare sipas Standardeve Ndërkombëtare të Kontabilitetit në Sektorin Publik Raportimi Financiar bazuar në Kontabilitetin e Parasë së Gatshme. Po ashtu, Kryetar i Komunës
së Fushë Kosovës është përgjegjës edhe për vendosjen e kontrolleve të brendshme, të cilat 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 përmbushjen e
kërkesave që burojnë nga Ligji nr. 03/L-048 për Menaxhimin e Financave Publike dhe
Përgjegjësitë dhe Rregullorja nr. 01/2017 për Raportim Vjetor Financiar nga Organizata
Buxhetore.
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Kryetar i Komunës së Fushë Kosovës është përgjegjës për të siguruar mbikëqyrjen e procesit të
raportimit financiar të Komunës së Fushë Kosovës.
Përgjegjësia e Menaxhmentit për Pajtueshmërinë
Menaxhmenti i Komunës së Fushë Kosovës është gjithashtu përgjegjës për përdorimin e
burimeve financiare të Komunës së Fushë Kosovës në përputhje me Ligjin për Menaxhimin e
Financave Publike dhe Përgjegjësinë dhe të gjitha rregullat dhe rregulloret e tjera të zbatueshme.³
Përgjegjësia e Auditorit të Përgjithshëm për auditimin e PFV-ve
Objektivat tona janë të ofrojmë siguri të arsyeshme nëse pasqyrat financiare si tërësi nuk
përmbajnë keq-deklarime materiale, qoftë për shkak të mashtrimit ose gabimit dhe të hartojmë një
raport të auditimit që përfshin opinionin tonë. Siguria e arsyeshme është siguri e nivelit të lartë,
por nuk është një garanci se një auditim i kryer në përputhje me SNISA-t do të zbulojë çdo keqdeklarim material që mund të ekzistojë. Keq-deklarimet mund të vijnë nga mashtrimi ose gabimi
dhe konsiderohen materiale nëse, individualisht ose si tërësi, në mënyrë të arsyeshme pritet të
ndikojnë në vendimet ekonomike të përdoruesve të marra në bazë të këtyre pasqyrave financiare.
Objektivi ynë është gjithashtu të shprehim një konkluzion të auditimit për pajtueshmërinë e
autoriteteve përkatëse të Komunës së Fushë Kosovës me kriteret e përcaktuara te auditimit që
burojnë nga legjislacioni i zbatueshëm në kontekstin e përdorimit të burimeve financiare, lidhur
me subjektin e audituar.
Si pjesë e auditimit në përputhje me Ligjin për ZKA dhe SNISA-të, ne ushtrojmë gjykim dhe
skepticizëm profesional gjatë gjithë auditimit. Ne gjithashtu:
•

Identifikojmë dhe vlerësojmë rreziqet e keq-deklarimit material të pasqyrave financiare,
qoftë për shkak të mashtrimit ose gabimit, hartojmë dhe kryejmë procedurat e auditimit që i
përgjigjen atyre rreziqeve, dhe marrim dëshmi të auditimit që janë të mjaftueshme dhe të
përshtatshme për të siguruar bazën për opinion. Rreziku i mos zbulimit të një keq-deklarimi
material që rezulton nga mashtrimi është më i lartë sesa për atë që rezulton nga gabimi,
pasi mashtrimi mund të përfshijë manipulim, falsifikim, lëshime të qëllimshme, keq
përfaqësime ose anashkalim të kontrolleve të brendshme.

•

Identifikojmë dhe vlerësojmë rreziqet e mos-pajtueshmërisë me autoritetet, qoftë për shkak
të mashtrimit ose gabimit, hartojmë dhe kryejmë procedurat e auditimit që janë përgjegjëse
ndaj atyre rreziqeve, dhe marrim dëshmi të auditimit që janë të mjaftueshme dhe të
përshtatshme për të siguruar bazën për konkluzionin tonë për pajtueshmërinë me
autoritetet. Rreziku i mos zbulimit të një rasti të mos pajtueshmërisë me autoritetet që vjen
nga mashtrimi është më i lartë sesa për atë që rezulton nga gabimi, pasi mashtrimi mund të
përfshijë manipulim, falsifikim, lëshime të qëllimshme, keq përfaqësime ose anashkalim të
kontrollit të brendshëm.

•

Sigurohemi ta kuptojmë kontrollin e brendshëm relevant për auditimin, për t’i hartuar
procedurat e auditimit që janë të përshtatshme, por jo me qëllim të shprehjes së një opinioni
mbi efektivitetin e kontrollit të brendshëm të Komunës së Fushë Kosovës.

•

Vlerësojmë përshtatshmërinë e politikave të kontabilitetit të përdorura dhe arsyeshmërinë e
vlerësimeve të kontabilitetit dhe shpalosjet e ndërlidhura të bëra nga menaxhmenti.
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•

Vlerësojmë prezantimin e përgjithshëm, strukturën dhe përmbajtjen e pasqyrave financiare,
përfshirë shpalosjet, për t’u siguruar se pasqyrat financiare paraqesin transaksionet dhe
ngjarjet themelore në mënyrë të drejtë dhe të saktë.

Ndër të tjera, ne komunikojmë me menaxhmentin dhe ata që janë përgjegjës për qeverisjen edhe
në lidhje me fushëveprimin dhe kohën e planifikuar të auditimit dhe gjetjet e rëndësishme të
auditimit, përfshirë ndonjë mangësi domethënëse në kontrollin e brendshëm që ne e identifikojmë
gjatë auditimit.
Nga çështjet e komunikuara me menaxhmentin, ne përcaktojmë ato çështje që ishin më të
rëndësishme në auditimin e Pasqyrave Financiare të periudhës aktuale dhe që cilësohen si
çështje kyçe të auditimit. Raporti i auditimit publikohet në ueb faqen e ZKA-së, me përjashtim të
informacioneve që klasifikohen si senzitive apo për shkak të ndalesave të tjera ligjore e
administrative, në pajtim me legjislacionin në fuqi.
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2 Gjetjet dhe rekomandimet
Gjatë auditimit, kemi vërejtur fusha për përmirësime të mundshme, rreth menaxhimit financiar dhe
kontrollit.
Dobësitë e identifikuara janë në fushat si: të hyrat, mangësi në shpenzimet kapitale, menaxhimi i
subvencioneve, dobësi në menaxhimin e të arkëtueshmeve, përfshirë edhe kontrollet e
brendshme të cilat janë paraqitur më poshtë për shqyrtimin tuaj në formë të gjetjeve dhe
rekomandimeve. Po ashtu, procesi i raportimit në komunë është përcjellë me disa mangësi, me
rastin e përgatitjes së PFV-të të cilat kishin disa gabime jo materiale, të cilat pas sugjerimeve tona
janë bërë korrigjimet e mundshme. Këto gjetje dhe rekomandime kanë për qëllim të bëjnë
korrigjimin e nevojshëm të informacionit financiar të paraqitur në pasqyrat financiare, duke
përfshirë shpalosjet në formë të shënimeve shpjeguese dhe të përmirësojnë kontrollet e
brendshme lidhur me raportimin financiar dhe pajtueshmërinë me autoritetet në lidhje me
menaxhimin e fondeve të sektorit publik. Ne do t'i shqyrtojmë këto rekomandime gjatë auditimit të
vitit të ardhshëm.
Ky raport ka rezultuar me 18 rekomandime, prej tyre nëntë (9) janë rekomandime të reja dhe
nëntë (9) të përsëritura.
Derisa për statusin e rekomandimeve të vitit paraprak dhe nivelin e zbatimit të tyre, shih kapitullin
4.

2.1 Çështjet që ndikojnë në opinionin e auditimit
Çështja A1 - Keqklasifikimi i shpenzimeve
Gjetja

Ligji Nr. 07/L-001 për Buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2021, si
dhe plani kontabël përcaktojnë se shpenzimet duhet të ndodhin nga
kategoritë adekuate ekonomike. Gjithashtu UA Nr. 19/2009 për planin
kontabël, neni 8.1 ka përcaktuar qëllimin dhe strukturën e planit kontabël, si
dhe klasifikimin ekonomik të shpenzimeve të cilat duhen të bëhen sipas
kodeve dhe kategorive të caktuara ekonomike.
• Nga kategoria e Investimeve Kapitale, në 15 mostrat e testuara, kemi
identifikuar keqklasifikim të shpenzimeve në vlerë 347,945€⁵. Prej
tyre 206,954€, në përmbajtje të shpenzimit i takonin kategorisë për
Subvencione dhe Transfere, ndërsa vlera 140,991€ i takonin
kategorisë Mallra dhe Shërbime.
• Nga kategoria e Mallrave dhe Shërbimeve, janë paguar për
shpenzimet e varrimit në vlerë 5,595€, të cilat i takojnë ketegorisë
Subvencione dhe Transfere.
Kjo ka ndodhur shkaku i planifikimit të dobët të komunës për kategoritë
përkatëse.

Ndikimi

Klasifikimet ekonomike jo të sakta prezantojnë pamje jo të drejtë të
shpenzimeve në PFV, duke mbivlerësuar/nënvlerësuar kategorinë
ekonomike të shpenzimit, dhe nuk pasqyrojnë drejtë informacionet për
kategoritë përkatëse të shpenzimeve.

Rekomandimi A1

Kryetari duhet të sigurojë se janë ndërmarrë të gjitha veprimet që
shpenzimet të planifikohen në ndarjet/kategoritë adekuate të buxhetit (apo
të ri-destinohen mjetet kur është e nevojshme dhe e mundshme), dhe që
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pagesa dhe regjistrimi i shpenzimeve të bëhet në mënyrë të drejtë dhe të
saktë sipas kodeve ekonomike adekuate.
Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)
Çështja B1 - Mangësi në regjistrat kontabël të pasurive
Gjetja

Rregullorja Nr. 02/2013 për Menaxhimin e Pasurisë jo Financiare neni 6,
pika 3, thekson se pasuria kapitale duhet të regjistrohet në SIMFK, ndërsa
pasuria jo kapitale dhe stoqet duhet të regjistrohen në sistemin e-pasuria.
Lidhur me pasuritë kapitale janë identifikuar mangësitë në vijim:
Pasuritë kapitale janë mbivlerësuar për 21,000€. Kjo vlerë e regjistruar
gabim ishte për ndërtimin e shtëpive për raste sociale, pasi që nuk janë
pronë e komunës;
Pasuritë kapitale janë nënvlerësuar për 49,858€, pasi nuk ishte i regjistruar
shpenzimi për ndërtimin e rrjetit të kanalizimit;
Pasuria jokapitale ishte nënvlerësuar për 103,018€, pasi që këto pasuri jokapitale nuk ishin regjistruar në sistemin e-pasuria, duke nënvlerësuar PFVtë për këtë vlerë.
Kjo ka ndodhur si pasojë e mungesës së kontrolleve, pasi që komuna nuk
ka regjistra të brendshëm për evidentimin e pasurive jokapitale, si dhe mos
funksionalizimi i sistemit e - pasuria nga kompania përgjegjëse për
funksionalizimin dhe mirëmbajtjen e sistemit.

Ndikimi

Mos menaxhimi i pasurive jo kapitale përmes sistemit e-pasuria apo
regjistrave tjerë të brendshëm për pasuritë jokapitale, si dhe mangësitë në
regjistrimin në SIMFK, vështirësojnë menaxhimin efektiv dhe vë në dyshim
saktësinë e informatave, ku në këtë rast kishte mbivlerësim dhe
nënvlerësim të pasurive në PFV.

Rekomandimi B1

Kryetari duhet të sigurojë se janë ndërmarr të gjitha veprimet e nevojshme,
që pasuritë kapitale dhe jo kapitale të regjistrohen dhe menaxhohen në
mënyrën e duhur, sipas rregullores për menaxhimin e pasurive dhe të
shpalosen vlerat e sakta në PFV.

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)
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2.2 Çështjet që ndikojnë në konkluzionin e pajtueshmërisë
Çështja A2 - Mungesa e projektit ekzekutues
Gjetja

Rregulla dhe Udhëzuesi Operativ për Prokurimin Publik, neni 20 pika 10,
përcakton që specifikat teknike për kontratën e punës, duhet të përfshijnë
një projekt ekzekutues si pjesë substanciale të veten. Ndërsa pika 13
″Autoriteti kontraktues është përgjegjës për hartimin e projektit ekzekutues
dhe i cili në mënyrë mandatore duhet ti bashkëngjitet specifikave teknike të
cilat janë pjesë e dosjes së tenderit″. Asnjë Autoriteti Kontraktues nuk i
lejohet që të lëshojë dokumentacionin e tenderit pa bashkangjitur
përshkrimin e hollësishëm të projektit.
Në tre (3) mostra të testuara për kontrata pune, kemi identifikuar se komuna
nuk kishte hartuar projektin ekzekutiv, por kishte zhvilluar procedurat e
prokurimit duke përgatitur vetëm paramasën dhe parallogarinë. Kontratat e
identifikuara që ishin inicuar procedurat pa projektin ekzekutues janë:
•
•
•

Asfaltimi i rrugëve në fshatrat Henc, Sllatinë e Madhe, Vragoli dhe
Miradi e Poshtme, në vlerë 132,579€;
Ndërtimi i trotuarëve në territorin e Komunës së Fushë Kosovës, në
vlerë 159,681€; dhe
Asfaltim i rrugëve në Fushë Kosovë, në vlerë 83,741€.

Komuna nuk kishte hartuar projektin ekzekutiv me arsyetimin se këto janë
rrugë të rangut të tretë dhe se në të gjitha kontratat si pozicion në paramasë
është edhe inicimi gjeodezik me anë të cilit përcaktohet trupi gjatësor i
rrugës.
Ndikimi

Mungesa e projekteve ekzekutuese dhe inicimi i procedurave për projekte
kapitale vetëm me paramasë dhe parallogari, rritë rrezikun që gjatë procesit
të ekzekutimit të projekteve të paraqiten pengesa të ndryshme si në
aspektin profesional, ashtu edhe në vonesat e punimeve apo edhe në
rritjen e kostove të projekteve.

Rekomandimi A2

Kryetari duhet të sigurojë se për të gjitha aktivitetet e prokurimit që kanë të
bëjnë me punë, të mos iniciohen procedurat pa u siguruar specifika të qarta
sipas projektit ekzekutues të cilat do të ndikonin në eliminimin e vonesave
dhe të kostove shtesë.

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)
Çështja A3 - Pranimi i shërbimeve para krijimit të urdhërblerjes
Gjetja

Rregulla financiare nr. 01/2013- Shpenzimi i parave publike, neni 22procedurat e përgjithshme për procedimin e pagesave, përcakton hapat për
procedimin e pagesave, ku fillimisht bëhet kërkesa për blerje, lëshohet
urdhërblerja, bëhet pranimi i mallit/shërbimit, pastaj Operatori Ekonomik
sjell faturën për pagesë.
Në tetë raste⁶ për mallra dhe shërbime në vlerë 176,591€ kemi identifikuar
se procedimi i urdhërblerjeve ishte bërë pas pranimit të faturave.
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Kjo ka ndodhur si rezultat i mos funksionimit të mirë të kontrollit të
brendshëm.
Ndikimi

Pranimi i shërbimeve para krijimit të urdhërblerjes, mund të rezultojë me
shërbime apo furnizime pa kërkesë nga njësia përkatëse, të cilat
njëkohësisht mund të jenë jo të përshtatshme në kohë si dhe mund të
ndikojnë në vonesa në pagesën e faturave.

Rekomandimi A3

Kryetari duhet të sigurojë përmes personave përgjegjës që të ndjekin hapat
për procedimin e pagesave të përcaktuara me rregullën financiare për
shpenzimin e parave publike.

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)
Çështja A4 - Mangësi në marrëveshjet e bashkëpunimit në mes të komunës dhe Organizatave
Joqeveritare
Gjetja
Marrëveshja e bashkëpunimit në mes të Komunës së Fushë Kosovës dhe
Organizatës Joqeveritare ‘Ndihmo edhe Ti’, të datës 14.04.2021, për
ndërtimin e 11 shtëpive për familjet me gjendje të rëndë ekonomiko-sociale,
thekson se:
• Neni 3, Obligimet e Komunës, pika 3, komuna obligohet që të krijoj
parakushtet e nevojshme për fillimin e realizimit të projektit sipas kësaj
marrëveshje si sigurimin e dokumentacionit të nevojshëm për të drejtën e
pronësisë, lejen e ndërtimit;
• Neni 4, Obligimet e OJQ-së, pika 6.7, OJQ duhet të ndërmarrë të gjitha
masat që projekti të përfundojë gjatë periudhës së kontraktuar me kontratë
(neni IV parasheh që shtëpitë të ndërtohen deri në muajin tetor 2021 dhe
mund të jetë variabël jo më shumë se 20%);
• Neni 4, Obligimet e OJQ-së, pika 6.8, OJQ është e obliguar të njoftoj
Komunën për rrjedhat e realizimit të projektit si dhe pas përfundimit të
projektit ti dorëzoj Komunës, pikërisht drejtorisë së financave një kopje të
raportit përmbledhës me gjithë dokumentacionet përcjellëse.
Ndërsa marrëveshja e mirëkuptimit në mes të Komunës së Fushë Kosovës
dhe Organizatës "Kuwait Society for Reliefe&Duart e bamirësisë", për
ndërtimin e ambulantës të mjekësisë familjare në Sllatinë e Madhe të datës
05.06.2021 thekson se:
• Neni 3, Obligimet e OJQ-së, pika 1, OJQ obligohet të zhvilloj procedurat
dhe kryen procesin e tenderimit, cakton komisionin e hapjes dhe vlerësimit
të tenderit, si dhe nënshkrimin e kontratës;
• Neni 4, Obligimet e Komunës, pika 2, obligohet të siguroj kushtet
urbanistike, projektin ideor dhe kryesor, paramasën dhe parallogaritë si dhe
projektin detal, lejen e ndërtimit.

Për marrëveshjen e bashkëpunimit në mes të Komunës së Fushë Kosovës
dhe Organizatës Joqeveritare ‘Ndihmo edhe Ti’, për ndërtimin e 11⁷
shtëpive për raste sociale, vlera e përgjithshme e projektit të planifikuar
është 130,000€, kemi identifikuar se mungonin dëshmitë e përcaktuara që
ishin pjesë e marrëveshjes si:
•
•

dokumentacioni për të drejtën e pronësisë, lejen e ndërtimit;
punët nuk kanë përfunduar sipas marrëveshjes/kontratës, deri me
datë 18.05.2022 punët akoma nuk kanë përfundua për pjesën e
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•

financuar nga OJQ-ja; dhe
përkundër që OJQ ka dorëzuar një raport pune duke përshkruar
punët e përfunduara, mirëpo ato nuk kishin dokumente përcjellëse,
për të siguruar se cilat punë kanë përfunduar nga OJQ.

Për marrëveshjen e bashkëpunimit në mes të Komunës së Fushë Kosovës
dhe "OJQ Kuwait Society for Reliefe&Duart e bamirësisë", vlera e
përgjithshme e financimit 124,000€, për ndërtimin e ambulantës së
mjekësisë familjare në Sllatinë e Madhe, nuk janë ofruar dëshmitë të cilat
mungonin, që ishin të përcaktuara si pjesë e marrëveshjes, për:
•
•

zhvillimin e procedurave dhe procesit të tenderimit; dhe
lejen e ndërtimit.

Poashtu në pagesën për situacionin e I-rë në vlerë 30,000€ të datës
02.06.2021, mungonte dëshmia e raportit për punët e përfunduara.
Marrëveshja me OJQ "Ndihmo edhe ti", nuk ishte përfunduar pasi që për
mangësitë e punëve në teren, anëtari i komisionit për mbikëqyrje të
marrëveshjes nuk ka pranuar punët që nuk kanë qenë në përputhje me
paramasën dhe parallogarinë. Përderisa për Marrëveshjen me OJQ
"Kuwajti", komuna nuk ka ofruar dëshmitë për obligimet që rrjedhin nga
marrëveshja, përderisa pranimi teknik i objektit ishte në proces.
Ndikimi

Mospërmbushja e obligimeve sipas marrëveshjes rritë rrezikun në
mosarritjen e objektivave të përcaktuara me marrëveshje dhe rrit dyshimin
për keqpërdorimin e parasë publike.

Rekomandimi A4

Kryetari duhet të sigurojë se marrëveshjet e bashkëpunimit me palët e treta
të realizohen konform pikave të përcaktuara në marrëveshje.

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)
Çështja A5 - Rritja e numrit të punonjësve dhe mos përfshirja e tyre në listën e pagave
Gjetja

Rregulla financiare nr. 01-2013/MF neni 33, përcakton se organizata
buxhetore duhet të sigurojë që të gjithë personat në marrëdhënie pune të
paguhen përmes listës së pagave. Po ashtu , edhe ligji nr. 07/L-041 për
ndarjet buxhetore për vitin 2021, neni 13, përcakton se “asnjë organizatë
buxhetore nuk mund të tejkalojë numrin e të punësuarve në nivel të nën
programit, në asnjë kohë gjatë vitit fiskal siç specifikohet në tabelat 3.1,
3.1.A., dhe 4.1. të bashkangjitura me këtë ligj”, neni 13.6 përcakton
shpenzimi i parave publike nga kategoria e shpenzimeve mallra dhe
shërbime nuk është i lejuar për pagesën e punonjësve.
Komuna në vitin 2021, kishte angazhuar 53 punonjës jashtë numrit të
planifikuar me buxhet⁵ në drejtorinë e arsimit, kryesisht pozita të rregullta në
arsimin fillor, si dhe për zëvendësimin e punonjësve të arsimit, ku në
testimin e tre (3) mostrave për ta ishin zhvilluar procedurat e pranimit siç
kërkohet me Ligjin për zyrtar Publik. Këta punonjës nuk ishin përfshi në
listën e pagave, të cilët nuk ishin paguar për angazhim. Komuna në fund të
vitit 2021 ka obligime për këta mësimdhënës në vlerë prej 62,808€.
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Sipas komunës, kjo kishte ndodh për shkak të rritjes së numrit të nxënësve,
jo në proporcion me rritjen e numrit të stafit, si dhe zëvendësime të
mësimdhënësve. Komuna ka deklaruar se ka dërguar shkresa disa herë në
Ministrinë e Financave dhe Ministrinë e Arsimit për zgjidhjen e problemit
për mungesë të mësimdhënësve, mirëpo nuk është bërë ndonjë zgjidhje.
Ndikimi

Angazhimi i stafit në numër me të lartë se sa numri i lejuar me ligjin për
ndarjet buxhetore ndikon në mospërfshirjen e tërë stafit në listën e pagave,
rritjen e obligimeve të papaguara dhe rrisin rrezikun e shpenzimeve shtesë
përmes procedurave gjyqësore/përmbarimore.

Rekomandimi A5

Kryetari duhet të sigurojë se në projeksionet buxhetore të parasheh staf të
mjaftueshëm për çdo pozitë, duke arsyetuar nevojën për zyrtarë shtesë.
Njëkohësisht, përmes komunikimeve me Ministrinë e Financave dhe
transfereve, të analizojnë mundësitë buxhetore që të ketë ndarje buxhetore
të mjaftueshme, në mënyrë që të kompenzohen të gjithë zyrtarët e
rekrutuar për rekrutim dhe vende të lira përmes përfshirjes së tyre në listën
e pagave dhe pagesën e tyre të plotë dhe të rregullt.

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)
Çështja A6 - Vonesa në realizimin e kontratave
Gjetja

Rregulla dhe Udhëzuesi Operativ të Prokurimit Publik, neni 61.6, 61.19 dhe
61.20 përcaktojnë se: “Menaxherët e kontratës janë përgjegjës për
menaxhimin e kontratës dhe duhet të sigurojnë se OE kryen kontratën në
përputhje me termat dhe kushtet e specifikuara në kontratë. Secila kontratë
publike ka të përcaktuar afatin kohor të implementimit.
Nga shpenzimet e testuara, kemi identifikuar vonesa deri në nëntë (9) muaj,
në realizimin e tetë (8) kontratave⁸ të cilat është dashur të përfundonin në
vitin 2020/2021. Vonesat kanë të bëjnë për kontratat e nënshkruara me
datë si në vijim:
•
•

•
•

•
•
•
•

Rregullimin e rrethojës së oborrit të shkollës në vlerë 39,846€ të
datës 20.08.2021;
Asfaltimin e rrugëve në fshatrat Pomozotin, Graboc, Bardh i Vogël,
Bardh i Madh, Sllatinë e vogël dhe Harilaq në vlerë 114,925€, të
datës 30.08.2021;
Asfaltimin e rrugëve në fshatrat Miradi e Epërme, Bresje, Kuzmin,
Lismir dhe Nakarad në vlerë 145,430€, të datës 01.09.2021;
Ndërtimin e rrjetit të kanalizimit në fshatrat Graboc, Bardh i madh,
Bardh i Vogël, Pomozotin dhe Sllatinë e Madhe në vlerë 75,068€, të
datës 18.08.2020;
Asfaltimin e rrugëve në fshatrat Henc, Miradi e Poshtme, Sllatinë e
Vogël, Harilaq dhe Vragoli në vlerë 91,203€, të datës 20.08.2020⁸;
Asfaltimin e rrugëve në Fushë Kosovë në vlerë 53,532€, të datës
28.10.2020;
Ndërtimin e trotuareve në territorin e Komunës së Fushë Kosovës në
vlerë 159,681€, të datës 08.07.2021;
Asfaltimin e rrugëve në fshatrat Henc, Sllatinë e Madhe, Vragoli dhe
Miradi e Epërme në vlerë 132,579€, të datës 31.08.2021.
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Duhet theksuar se nuk kishte kërkesë/aprovim për zgjatjen e afatit për
realizimin e kontratave.
Shkaqet e vonesave kryesisht ishin për shkak të menaxhimit jo adekuat të
projekteve nga zyrtarët përgjegjës të komunës lidhur me problemet
pronësore, specifikave të punëve, pa përgjegjshmërisë së OE, kushteve
atmosferike etj.
Ndikimi

Vonesat në kryerjen e projekteve ndikojnë në rritjen e obligimeve
kontraktuese të cilat mund të kenë implikime buxhetore për buxhetin e vitit
pasues. Kjo po ashtu ndikon në performancën dhe mos arritjen e
objektivave të përcaktuara të Komunës.

Rekomandimi A6

Kryetari duhet të sigurojë që përmes zyrtarëve përgjegjës që mos të fillohen
projektet pa u siguruar çështjet pronësore, hartimi i specifikave adekuate të
projekteve apo kërkesave tjera. Menaxherët e kontratave për çdo pengesë
të realizimit të punëve sipas planit dinamik, duhet ti sigurojë detaje të plota
të një ndryshimi të kërkuar të kontratës, Departamentit të Prokurimit dhe ta
merr miratimin.

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)
Çështja B2 - Mungesa e planit vjetor për mbështetje financiare të OJQ-ve
Gjetja

Rregullorja 04/2017 - Mbi kriteret, standardet dhe procedurat e financimit
publik të OJQ-ve, neni 6, ofruesit e mbështetjes financiare përgatisin pjesën
e planin vjetor të mbështetjes financiare për OJQ - të më së largu 30 ditë
pas miratimit të buxhetit vjetor të Republikës së Kosovës.
Komuna edhe pse me Buxhet të Kosovës kishte paraparë që gjatë vitit
2021 të ofrojë mbështetje financiare për projektet dhe programet e OJQ-ve,
megjithatë nuk kishte përmbushur kërkesën ligjore për përgatitjen e planit
vjetor për mbështetje financiare të OJQ-ve.
Mungesa e llogaridhënies në nivelin e duhur nga menaxhmenti për
menaxhimin e mirëfilltë të subvencioneve ka ndikuar në mospërgatitjen e
planit vjetor për mbështetje financiare.

Ndikimi

Mos përgatitja e planit vjetor për mbështetje financiare të OJQ-ve, paraqet
mungesë të informatave se cilat fusha do të përkrahen nga komuna, si dhe
qëllimet se për çfarë janë të parapara këto mjete.

Rekomandimi B2

Kryetari duhet të sigurojë që plani dhe raporti vjetor për mbështetje
financiare të OJQ-ve dërgohen në zyrën përkatëse të qeverisë duke
respektuar kriteret e afatet kohore të kërkuara, si dhe financimi i gjitha OJQve të bëhet përmes shpalljes publike.

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)
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Çështja A7 - Mos pagesa e faturave brenda afatit 30-ditë
Gjetja

Sipas LMFPP, neni 39, përcakton se çdo faturë e vlefshme dhe kërkesë për
pagim për mallrat dhe shërbimet e realizuara të paguhet brenda 30 ditëve
kalendarike pas pranimit të faturës.
Vlera e faturave të cilat nuk janë paguar brenda 30 ditëve në PFV është
211,590€ për vitin 2021.
Shkaku i mos pagesave me kohë janë kontrollet e dobëta në menaxhimin e
borxheve, menaxhimin e buxhetit dhe hyrja në obligime pa i pasur në
dispozicion mjetet e nevojshme.

Ndikimi

Mos pagesa e obligimeve brenda afatit ligjor rritë mundësinë që furnitorët ti
drejtohen përmbaruesve dhe gjykatave ku krijojnë shpenzime shtesë për
buxhetin e komunës.

Rekomandimi A7

Kryetari duhet të forcojë kontrollet e brendshme dhe të sigurojë që të gjitha
obligimet të paguhen në afatin ligjor prej 30 ditësh.

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)
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2.3 Çështjet tjera të menaxhimit financiar dhe të pajtueshmërisë
2.3.1 Të hyrat
Të hyrat e realizuara nga Komuna e Fushë Kosovës ishin 3,936,449€. Ato kanë të bëjnë me të
hyrat nga tatimi në pronë, të hyrat nga lejet e ndërtimit, taksat administrative, të hyrat nga
veprimtaritë biznesore, të hyrat nga qiraja etj. Komuna kishte edhe të hyra të arkëtuara nga
institucionet tjera në emër të komunës për gjobat në trafik 768,896€.
Çështja B3 - Mos inspektimi i 20 % të pronave
Gjetja

Ligjit Nr.06/L-005-“Per pronen e Paluajtshme”, neni 15-“Inspektimi”, pika 2,
përcakton se “Veprimtaritë inspektuese kryhen çdo vit për të paktën njëzetë
përqind (20%) të të gjitha objekteve brenda territorit të komunës dhe vetëm
kur është e nevojshme për parcela.”
Komuna nuk ka bërë inspektimin e 20% të pronave të regjistruara, duke
mos filluar fare me inspektimin e pronave të regjistruara. Në bazën e tatimit
në pronë për objektet e vitit 2021 figurojnë gjithsej 20,223 objekte të
regjistruara, kurse nga menaxheri i tatimit në pronë nuk janë raportuar raste
për inspektimin/verifikimin e pronave të paluajtshme.

Shkaku për këtë sipas zyrtarëve komunal ka qenë pandemia globale dhe
mungesa e stafit për ti inspektuar pronat sipas kerkesës ligjore.
Ndikimi

Mos verifikimi i 20% të pronave mund të rezultojë me mangësinë e
informatave të plota të pronës së tatueshme aktuale, me ndikimin e
mundshëm që të hyrat e vlerësuara për tatimin në pronë të mos jenë të
sakta.

Rekomandimi B3

Kryetari përmes angazhimit të stafit duhet të sigurojë që të bëhet verifikimi i
kuotës së përcaktuar, siç kërkohet me ligj, ashtu që të reflektohet edhe në
gjendjen reale të pronave të tatuara.

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)
Çështja B4 - Mos arkëtimi i të hyrave sipas kontratave
Gjetja

Sipas Ligjit 06/L-092 për dhënien në shfrytëzim dhe këmbimin e pronës së
paluajtshme të komunës, neni 7, përcakton që prona e paluajtshme e
komunës mund të jepet në shfrytëzim për të gjithë personat fizik dhe juridik
me një afat të caktuar dhe bazuar në kushtet e kontratës me nr. 471 (të
datës 04.07.2012) të shfrytëzuesve të pronës (Neni 6), pagesa e obligimit
duhet të bëhet deri në fund të javës së parë të secilit muaj vijues.
Për një (1) qiramarrës (shfrytëzues të pronës komunale) komuna prej datës
15.10.2015, kur e ka bërë vërejtjen e fundit për mos pagesë të qirasë, e
deri me datën 20.05.2021, kur ka bërë vërejtjen tjetër për mos pagesë të
qirasë, nuk kishte marrë asnjë veprim për ndërprerje të kontratës (sipas
nenit 6 të kontratës së datës: 04.07.2012). Borxhi i akumuluar nga mos
pagesa për këtë qiramarrës ka arrit shumën prej 12,528€.
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Kjo ka ndodhur për shkak të neglizhencës së personave përgjegjës në
komunë, për të ndërmarr veprimet e nevojshme dhe viteve të fundit për
shkak të pandemisë globale.
Ndikimi

Vazhdimi i praktikave të tilla të menaxhimit të kontratave të qirasë, duke
mos marrë masat e nevojshme për mos zbatimin e kushteve të kontratës
dhe mos ndërprerjen e saj, ndikon në humbje të të hyrave të komunës, ku
sipas Legjislacionit dhe procedurave në fuqi, komuna ka mund të
përzgjedhë shfrytëzues të tjerë të pronës komunale dhe të inkasojë të hyra
vetanake nga prona komunale.

Rekomandimi B4

Kryetari duhet të sigurojë se asnjë pronë publike nuk do të lejohet të
shfrytëzohet pa pagesën e qirave të parapara me kontratë. Masat duhet të
merren me kohë nëse ka mos zbatim të kushteve te kontratës në mënyrë
që mos të shkaktohen humbje komunës nga mos arkëtimi i të hyrave nga
prona komunale.

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)
Çështja A8 - Vonesa në lëshimin e kushteve ndërtimore dhe lejeve ndërtimore
Gjetja

Ligjit të Ndërtimit me Nr. 04/L-110, neni 17 (pika 1.2) përcakton se ”leja
ndërtimore lëshohet nga organi kompetent brenda tridhjetë (30) ditëve pas
pranimit të kërkesës për leje ndërtimore për kategorinë I dhe dyzet e pesë
(45) ditë për kategoritë II dhe III”, si dhe neni 17 (pika 1.1) përcakton se
“organi kompetent parasheh kushtet ndërtimore brenda pesëmbëdhjetë
(15) ditëve pas pranimit të kërkesës për kushtet ndërtimore për ndërtimet e
kategorisë I dhe tridhjetë (30) ditë për ndërtimet e kategorive II dhe III.
Nga testimi i 41 mostrave, në nëntë (9) raste komuna nuk ka respektuar
afatet ligjore për lëshimin e lejes së ndërtimit, janë identifikuar vonesa nga
një muaj e deri në 7 muaj. Ndërsa tek lëshimi i kushteve ndërtimore, në 13
raste komuna kërkesat e pranuara i kishte shqyrtuar me vonesë, bazuar në
afatin ligjor vonesat janë identifikuar nga një deri në katër muaj.
Sipas komunës kjo situatë ka ndodhur me arsyetimin se si pasojë e numrit
të madh të kërkesave për leje të ndërtimit, të njëjtat kërkesa-lëndë për të
përfunduar për kushte ndërtimore dhe leje ndërtimi, me të drejtë ligjore
duhet të kalojnë në shqyrtime të njëpasnjëshme jo vetëm në drejtorinë tonë
por edhe në drejtoritë tjera, pastaj mos mbajtja e lëndëve në mënyrë të
organizuar dhe mungesa e stafit të mjaftueshëm për trajtimin me kohë të
tyre.

Ndikimi

Shqyrtimi i kërkesave për kushte ndërtimore dhe leje ndërtimore me vonesë
nga autoritetet komunale dëmton performancën e komunës, si dhe është në
kundërshtim me rregullat e përcaktuara ligjore. Kjo po ashtu ndikon edhe në
realizimin e vonuar/shtyrje të të hyrave, që burojnë nga këto shërbime për
të cilat komuna bart përgjegjësi në ofrimin e shërbimeve ndaj qytetarëve.

Rekomandimi A8

Kryetari duhet të sigurojë se zyrat përgjegjëse kanë staf të mjaftueshëm në
dispozicion dhe shqyrtimi i kërkesave për kushte ndërtimore dhe atyre
ndërtimore të bëhet brenda afateve të përcaktuara ligjore.

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)
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2.3.2 Pagat dhe mëditjet
Buxheti final për paga dhe meditje ishte 5,541,220€, prej të cilave ishin shpenzuar 5,541,220€
apo 100%.
Çështja A9 - Shpenzimet për procedurat përmbarimore
Gjetja

Neni 39 i LMFPP, përcakton ZKF-në e organizatës buxhetore përgjegjës
për të siguruar që çdo faturë e vlefshme dhe kërkesë për pagim për mallrat
dhe shërbimet e furnizuara dhe/ ose punët e realizuara për organizatën
buxhetore të paguhen brenda 30 ditëve kalendarike pas pranimit të faturës
ose kërkesës për pagim nga organizata përkatëse buxhetore. Ndërsa, sipas
nenit 40, fatura mund të ekzekutohet direkt nga Thesari pas marrjes së
urdhërit të prerë nga gjykata/përmbaruesi.
Shuma e pagesave të realizuara nga Thesari, në bazë të vendimeve
gjyqësore/përmbarimore ishte 714,419€. Prej tyre borxhi kryesor ishte
536,255€, ndërsa 178,164€ ishin shpenzime të interesit dhe procedurale të
gjykatës/përmbarimit, këto janë shpenzuar nga:
Kategoria e Pagave dhe Mëditjeve borxhi kryesor ishte 394,266€,
ndërsa shpenzimet shtesë të interesit dhe procedurale të
gjykatës/përmbarimit ishin 157,454€;
• Kategoria e Investimeve Kapitale borxhi kryesor ishte 87,945€,
ndërsa shpenzimet shtesë të interesit dhe procedurale të
gjykatës/përmbarimit ishin 15,684€;
• Kategoria e Mallrave dhe Shërbimeve borxhi kryesor ishte 54,043€,
ndërsa shpenzimet shtesë të interesit dhe procedurale të
gjykatës/përmbarimit ishin 5,025€.
Kjo ka ndodh si rezultat i kërkesave nga mësimdhënësit për paga jubilare
apo pagave përcjellëse dhe shujtave që rrjedhin nga kontrata kolektive.
Komunës nuk i është ndarë buxhet për realizim të pagesave të tilla për
mësimdhënësit, ku këto ishin ekzekutuar më pastaj përmes përmbaruesve
privat. Poashtu, pjesa tjetër e tyre ishte si pasojë e mos pagesës me kohë
të obligimeve financiare ndaj furnitorëve, si dhe hyrja në obligime pa
buxhet.
•

Ndikimi

Pagesat e realizuara përmes vendimeve gjyqësore, vështirësojnë realizimin
e buxhetit sipas planifikimeve respektivisht implementimin e projekteve, po
ashtu krijojnë kosto shtesë në emër të shpenzimeve gjyqësore dhe
interesit.

Rekomandimi A9

Kryetari duhet të sigurojë që të ketë fondet e nevojshme për kategorinë e
pagave, planifikim të mirëfilltë si dhe të forcohen kontrollet në mbikëqyrjen
e realizimit të projekteve, në mënyrë që të shmangen shpenzimet shtesë.

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)
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2.3.3 Subvencionet dhe transferet
Buxheti final për subvencione dhe transfere ishte 977,657€, prej prej të cilave ishin shpenzuar
744,990€ apo 76%. Ato kanë të bëjnë kryesisht me subvencionet për bujqësi, pylltari dhe zhvillim
rural, për kulturë rini dhe sport, shëndetësi dhe përkujdesje sociale etj.
Çështja B5 - Mangësi në menaxhimin e subvencioneve
Gjetja

Ligji nr.03 L-40 për vetëqeverisjen lokale neni 12, përcakton se Kuvendi
Komunal mund të miratojë akte Brenda fushës së kompetencave të tij, edhe
rregulloret komunale dhe çdo akt tjetër të nevojshëm apo duhur për
funksionimin e komunës. Po ashtu rregullorja 01/2013 për shpenzimin e
parasë publike përcakton se për çdo pagesë të subvencionit apo transfer
duhet të ketë bazë të qartë juridike d.m.th duhet të ketë ligj, rregullore ose
vendim të institucionit përkatës që i mundëson organizatës specifike
buxhetore të bëjë një pagesë nga kjo kategori.
Përkundër që Komuna e Fushë Kosovës kishte rregulloren për ndarjen e
subvencioneve të vitit 2013, e njëjta nuk kishte bazë të qartë të kritereve
për dhënien e subvencioneve në fushën e bujqësisë, ku si pasojë e kësaj
përzgjedhja/eliminimi i tyre nuk kishte bazë të qartë juridike.

Në vijim janë paraqitur mangësitë e identifikuara:
Në dosjet për mekanizëm bujqësor, motokultivator, serra, pajisje
bletare dhe pompë spërkatëse nuk kishte dëshmi të vlerësimit për
aplikantët e eleminuar, që do të vërtetonte se aplikantët e eleminuar
nuk i kishin plotësuar kriteret e përcaktura në thirrje publike;
• Personi i njëjtë që kishte përgatitur specifikat edhe paramasën dhe
parallogarinë e tenderit ishte anëtar në komisionin e vlerësimit për
ndarjen e subvencioneve dhe menaxher i projektit;⁹
• Komisioni për monitorimin e projekteve kishte bërë monitorim të
pjesërishëm, vetëm të disa projekteve.
Mangësitë e paraqitura janë si pasojë e mospërcaktimit të qartë të kritereve
në rregulloren e brendshme të komunës për ndarjen e subvencioneve për
bujqësi.
•

Ndikimi

Mos përcaktimi i qartë i kritereve në rregulloren e brendshme të komunës
për ndarjen e subvencioneve për bujqësi, ndikon negativisht dhe krijon
vështirësi në menaxhimin e mirëfilltë të subvencioneve dhe vlerësimin e
tyre.

Rekomandimi B5

Kryetari duhet të sigurojë që rregullorja për ndarjen e subvencioneve
parasheh kritere të qarta dhe të matshme për ndarjen e tyre. Për projektet e
subvencionuara, duhet të përcaktohen kushtet me marrëveshje me
përfituesit dhe të sigurohet se mjetet janë dhënë sipas objektivave të
caktuara nga komuna, dhe në fund të aktivitetit, komuna duhet t'i posedoj të
gjitha raportet nga përfituesit.

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)
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2.3.4 Pasuritë kapitale dhe jokapitale
Vlera e paraqitur në PFV e pasurive kapitale ishte 56,315,102€, pasurive jokapitale 70,928€,
ndërsa vlera stoqeve 80,746€.
Çështja B6 - Mos inventarizimi dhe mos vlerësimi i pasurive jo financiare
Gjetja

Rregullorja MF-Nr.02/2013 për menaxhimin e pasurive jo financiare, neni
19.4.3, përcakton se çdo fundvit duhet të bëhet krahasimi i gjendjes së
inventarizuar me gjendjen e regjistrave të pasurive jo financiare. Ndërsa
neni 21 i po kësaj rregulloreje ka përcaktuar kërkesat për vlerësimin e
pasurive jo financiare.
Kryetari i Komunës ka formuar komisionin për inventarizimin e pasurive jo
financiare me datë 12.11.2021, mirëpo ky komision nuk ka kryer
inventarizimin lidhur me gjendjen fizike të pasurive jo financiare, kushtet e
ruajtjes së tyre dhe vërejtjet mbi karakterin e diferencave dhe dëmtimeve të
konstatuara. Përderisa Kryetari i Komunës nuk kishte formuar komision për
vlerësimin e pasurive jofinanciare.
Kjo ka ndodhur shkaku i mungesës së kontrollit adekuat dhe mos
vëmendjes së zyrtarëve përgjegjës të komunës për të menaxhuar këtë
proces.

Ndikimi

Për shkak të mos inventarizimit vjetor të pasurive jo financiare nuk është e
mundur të konfirmohet ekzistenca fizike dhe vlera përdoruese e pasurive në
datën e Pasqyrave Financiare dhe as të nxirren evidencat e sakta mbi
gjendjen e tyre kontabël.

Rekomandimi B6

Kryetari duhet të sigurojë se janë përmbush kërkesat ligjore në baza të
rregullta vjetore, të formoj komisionin për vlerësimin e pasurive. Po ashtu
pasi që ka formuar komisionin për inventarizim të pasurive, të sigurohet se
raporti për kryerjen e inventarizimit të jetë i gatshëm në kohën e
përshtatshme para përgatitjes së Pasqyrave Financiare Vjetore.

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)
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2.3.5 Të arkëtueshmet
Vlera e shpalosur në PFV ishte 4,641,559€ me një rritje prej 377,990€ krahasuar me vitin 2020.
Kjo vlerë përbëhet nga të arkëtueshmet e tatimit në pronë, taksa në biznes, leje ndërtimi dhe
shfrytëzimi i pronës publike.
Çështja B7 - Dobësi në menaxhimin e llogarive të arkëtueshme
Gjetja

Sipas Rregullores së MF Nr. 01/2017 për Raportim Vjetor Financiar nga
Organizatat Buxhetore, neni 16, përcakton se OB që mbledhin të hyra, janë
të detyruara të mbajnë regjistra të të hyrave të mbledhura dhe shumat e
faturuara e të pa arkëtuara. Të arkëtueshmet shpalosen në raportin vjetor
financiar në tabelën përkatëse sipas llojit të hyrave.
Rritja e të arkëtueshmëve ndaj komunës, në fund të vitit 2021 ishin prej
377,990 € ose 9% më tepër se në vitin 2020. Sfida kryesore mbetet në
inkasimin e tatimit në pronë, e cila është rritur për 11% në vitin 2021. Për
kundër faktit se komuna ka marr masa lidhur me inkasimin e llogarive të
arkëtueshme tek tatimi në pronë duke dërguar vërejtje dhe njoftimet
përfundimtare tek tatimpaguesit, rritja e tyre vazhdon nga viti në vit.
Po ashtu, borxhet nga taksat për ushtrimin e veprimtarisë së
bizneseve janë mjaft të larta dhe të përcjellura që nga viti 2017 në vlerë
782,408€. Nga auditimi i 10 mostrave nga kjo kategori, është vërejtur se
nuk ka pagesa ndër vite nga këto biznese, e po ashtu nuk ka as ngarkesa
në vitet e fundit për shkak të vendimeve të Kuvendit Komunal për lirimin e
tyre. Si të tilla këto borxhe nuk pritet të arkëtohen, pasi që kanë kaluar mbi
pesë (5) vite nga pezullimi i taksave për ushtrimin e veprimtarive
të bizneseve.

Kjo ka ndodhur për arsye të mos vendosjes së mekanizmave adekuate në
kohën e duhur nga ana e komunës për arkëtimin e borxheve.
Ndikimi

Mungesa e veprimeve konkrete shtesë për arkëtimin e borxheve rezulton
me rritje të këtyre llogarive, rrezikon që komuna të ketë humbje financiare si
dhe mos realizimin e projekteve të komunës të financuara nga të hyrat
vetjake.

Rekomandimi B7

Kryetari duhet të ndërmarr masa dhe procedura tjera ligjore për mbledhjen
e detyrimeve tatimore të papaguara, e po ashtu duhet të merren të gjitha
masat ligjore për trajtimin edhe të borxheve të vjetra nga taksat e ushtrimit
të veprimtarive biznesore.

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)
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2.3.6 Funksioni i auditimit të brendshëm
Njësia e Auditimit të Brendshëm (NjAB) operon me dy anëtarë të stafit: Drejtori i NjAB dhe një
auditor. Komuna kishte themeluar Komitetin e Auditimit (KA) dhe ka mbajtur vetëm dy takime.
NjAB kishte hartuar Planin Vjetor për vitin 2021, përkundër që vetëm një (1) nga gjashtë (6)
raportet e planifikuara e ka realizuar, raporti ishte me fushëveprim në vitet paraprake-PlaniMenaxhimi i Projekteve. Nga ky raport kanë rezultuar tetë (8) rekomandime të cilat ishin në
proces.
Çështja B8 - Mos funksionimi i Komitetit të Auditimit
Gjetja

Udhëzimi Administrativ MF-01/2019 për themelimin dhe funksionimin e
Komitetit të Auditimit (KA), neni 6 dhe 8, përcakton se takimet e KA mbahen
së paku katër herë në vit dhe ftohen nga Kryesuesi i KA, si dhe përgatitjen
e raportit vjetor për udhëheqësin e subjektit të sektorit publik.
Në vitin 2021 Komiteti i Auditimit kishte mbajt vetëm dy takime me datë
20.08.2021 dhe 18.09.2021, përderisa nuk kishte përgatit raportin vjetor për
udhëheqësin e subjektit të sektorit publik.
Komiteti i auditimit kishte dhënë dorëheqje në shtator të vitit 2021, sipas
udhëheqësit të NJAB, ku një ndër arsyet për mospunën e tyre ishte
mospagesa për punën e komitetit.

Ndikimi

Funksionimi jo efektiv i KA, mund të ndikoj në cilësinë e punës dhe
fushëveprimin e auditimit të brendshëm, identifikimin e fushave me
prioritetet për auditim, si dhe shqyrtimet e raporteve të NJAB dhe auditorit
të jashtëm.

Rekomandimi B8

Kryetari duhet të sigurojë se Komiteti i Auditimit do të jetë aktiv dhe do të
mbikqyrë në baza të rregullta punën e NJAB-së, do t’i shqyrtoj me kujdes të
gjitha raportet e auditimit dhe do të ndihmoj NJAB-në në përmbushjen sa
më efikase të rolit dhe detyrave të saj.

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)
Çështja B9 - Mos përmbushja e planit vjetor të auditimit
Gjetja

Bazuar në planin vjetor të Auditimit të Brendshëm, NJAB kishte planifikuar
të kryej gjashtë (6) raporte të auditimit.
Rregullorja 01/2019 për themelimin e Njësisë së Auditimit të Brendshëm,
neni 5.1.1 përcakton që çdo subjekt i sektorit publik me buxhet mbi shtatë
(7) milion euro duhet të ketë së paku tre auditorë.

Në vitin 2021 NJAB operon me dy (2) auditor përderisa sipas ligjit të
buxhetit duhet të ketë së paku tre (3) auditor, e cila ka kryer vetëm një (1)
raport të auditimit.
NjAB nuk ka raportuar për gjashtëmujorin e parë, kishte raportuar vetëm
për raportin vjetor në Njësinë Qendrore Harmonizuese për Auditim të
Brendshëm (NjQH/AB).
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Sipas udhëheqësit të NJAB, auditimet e planifikuara nuk janë realizuar pasi
që ishte vit zgjedhor, pengesa nga pandemia Covid dhe angazhime në
punë tjera, si dhe mungesa e një auditori.
Ndikimi

Mos përmbushja e planit të auditimit të brendshëm, zvogëlon sigurinë që i
ofrohet menaxhmentit në lidhje me funksionimin e sistemeve kyçe
financiare, sidomos në një ambient organizativ si Komuna e Fushë
Kosovës, ku ka një numër të shkollave, institucioneve vartëse apo edhe
njësive tjera të cilat krijojnë të hyra dhe shpenzime të cilat do të duhej t’i
nënshtroheshin një numri auditimesh të kohëpaskohshme. Kjo mund të
rezultojë me dobësi të paidentifikuara dhe me vazhdimin e praktikave
joefektive.

Rekomandimi B9

Kryetari duhet të siguroj se NJAB vepron në mënyrë efektive, në mënyrë që
t’i shtoj vlerë përmirësimit të aktiviteteve operative dhe cilësisë së
kontrolleve të brendshme aktuale. Njëkohësisht të përmbushen objektivat e
planifikuara në planin vjetor të punës, si dhe përbërjen e plotë të NJAB
sipas kërkesave ligjore.

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)
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3 Informacion i përmbledhur për planifikimin dhe realizimin
e buxhetit
Ne kemi marrë parasysh burimet e fondeve buxhetore, shpenzimin e fondeve dhe të ardhurave të
mbledhura nga kategoritë ekonomike. Kjo është theksuar në tabelat e mëposhtme:
Tabela 1. Shpenzimet sipas burimeve të fondeve buxhetore (në €)
Buxheti
fillestar

Buxheti
final¹⁰

2021
Shpenzimet

2020
Shpenzimet

2019
Shpenzimet

10,992,685

15,435,219

11,330,648

11,855,839

11,645,281

8,303,031

8,826,428

8,553,540

9,257,424

8,241,745

Financimi përmes huamarrjes

0

26,372

26,051

48,966

4,827

Të bartura nga viti i kaluar

0

3,023,614

1,290,847

1,603,524

1,891,886

2,689,654

3,449,997

1,429,671

889,589

1,444,994

Donacionet vendore

0

108,765

30,494

50,307

53,039

Donacionet e jashtme

0

44

44

6,029

8,789

Përshkrimi
Burimet e fondeve
Grante Qeveritare – Buxheti

Të hyrat vetanake

Buxheti final ishte më i lartë se buxheti fillestar për 4,442,534€. Kjo rritje ishte rezultat i të hyrave
të bartura 3,023,614€, të hyrat 760,343€, donacionet e jashtme dhe të brendshme 108,809€,
financimi nga huamarrja 26,372€ dhe ndryshimet me vendim të Qeverisë me një rritje për
523,396€.
Në vitin 2021 Komuna ka shpenzuar 73% të buxhetit përfundimtar, me një ulje të shpenzimit me
3% në krahasim me vitin 2020. Sidoqoftë, zbatimi i buxhetit dhe shpjegimet për pozicionin aktual
janë detajuar më poshtë.
Shpenzimet gjatë vitit 2021 për rimëkëmbje ekonomike ishin 166,977€. Ato kanë të bëjnë
kryesisht me kompensimin e pagave shtesë të zjarrfikësve, punëtorëve shëndetësor dhe të
arsimit, sipas vendimeve të nivelit qendror.
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Tabela 2. Shpenzimet e fondeve sipas kategorive ekonomike (në €)
Buxheti
fillestar

Buxheti
final

2021
Shpenzimet

2020
Shpenzimet

2019
Shpenzimet

10,992,685

15,435,219

11,330,648

11,855,839

11,645,281

Pagat dhe mëditjet

5,096,345

5,541,220

5,541,220

4,981,773

4,775,829

Mallrat dhe shërbimet

1,712,670

2,260,660

1,915,638

2,031,194

1,374,137

Komunalitë

250,000

253,119

252,761

268,564

274,657

Subvencionet dhe transferet

355,000

977,658

744,990

1,093,922

623,395

3,578,670

6,402,563

2,876,037

3,480,386

4,597,263

Përshkrimi
Shpenzimet e fondeve sipas
kategorive ekonomike

Investimet Kapitale

Shpjegimet për ndryshimet në kategoritë e buxhetit janë dhënë më poshtë:
• Buxheti final për paga dhe mëditje ishte rritur për 444,875€. Rritja kishte ndodhur nga huamarrja
19,389€ për programin e rimëkëmbjes ekonomike, të hyrat 29,690€, të hyrat e bartura 10,000€, si
dhe nga buxheti për zbatimin e programit për rimëkëmbje ekonomike 385,796€ për paga dhe
shtesa në shëndetësi, arsim, zjarrfikësit, si dhe mbulesa e pagave në fundvit;
• Buxheti për mallra dhe shërbime ishte rritur për 547,989€. Rritja kishte ndodhur nga të hyrat e
bartura 147,693€ me vendim të Kuvendit Komunal, nga huamarrja 1,663€, të hyrat 400,000€ nga
grantet e donatorëve të brendshëm dhe jashtëm 33€, si dhe zvogëlim nga buxheti 1,400€;
• Buxheti për shërbimet komunale ishte rritur nga të hyrat e bartura 3,119€;
• Buxheti për subvencione ishte rritur për 622,658€. Rritja kishte ndodhur nga të hyrat të bartura
330,654€, të hyrat 44,239€, donacionet e brendshme 108,765€, si dhe 139,000€ me vendim të
Qeverisë për subvencionim për dëmet dhe vërshimet;
• Buxheti për investimet kapitale ishte rritur për 2,823,893€. Rritja kishte ndodhur nga të hyrat e
bartura 2,818,563€, donatorët të jashtëm 10€, nga huamarrja 5,320€.
Komuna kishte shpenzuar buxhetin për investime kapitale me vetëm 45%, të buxhetit final.
Realizimi i ulët i buxhetit për Investime Kapitale ishte për shkak të menaxhimit jo të mirë nga
komuna, si probleme pronësore për projektet: "rregullimi i parkut te pishat në Sllatinë të Vogël",
"mirëmbajtja investive (rregullimi i varrezave nëpër vendbanime)". Planifikim jo i mirë për
projektet: "Rregullimi i sheshit në lagjen Dardania", "Ndërtimi i sallës së gjimnastikës në Fushë
Kosovë". Marrëveshje bashkëfinancimi të dështuar me Ministrinë e Kulturës për projektin
"ndërtimi i sallave të sportit në objektet shkollore" etj.
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Të hyrat e realizuara nga Komuna e Fushë Kosovës ishin 3,936,449€, me një rritje prej 58%
krahasuar me vitin paraprak. Ato kanë të bëjnë me të hyrat nga tatimi në pronë, të hyrat nga lejet
e ndërtimit, taksat administrative, të hyrat nga veprimtaritë biznesore, të hyrat nga qiraja etj.
Komuna kishte edhe të hyra të arkëtuara nga institucionet tjera në emër të komunës për gjobat në
trafik 768,896€.
Tabela 3. Të hyrat (në €)
Buxheti
fillestar

Buxheti
final

2021
Pranimet

2020
Pranimet

2019
Pranimet

Totali i të hyrave

2,689,654

2,689,654

3,936,449

2,474,132

2,621,769

Të hyrat tatimore

831,722

831,722

1,031,471

620,661

778,320

1,857,932

1,857,932

2,904,045

1,853,471

1,843,449

0

0

932

Përshkrimi

Të hyrat jo tatimore
Të hyrat tjera
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4 Progresi në zbatimin e rekomandimeve
Raporti i auditimit për PFV-të të vitit 2020 ka rezultuar me 14 rekomandime. Komuna kishte
përgatitur një Plan Veprimi ku paraqitet mënyra se si do t’i zbatoj rekomandimet e dhëna. Në
Kuvendin Komunal nuk ishte shqyrtuar raporti i ZKA-së, për PFV-të e vitit 2020 Deri në fund të
auditimit për vitin 2021, (5) rekomandime janë zbatuar; (9) rekomandime janë të përsëritura, siç
është paraqitur më poshtë në Grafikun 4. Për një përshkrim më të plotë të rekomandimeve dhe
mënyrën se si janë trajtuar ato, shih Tabelën e rekomandimeve nr. 4.
Grafiku 2. Progresi në zbatimin e rekomandimeve të vitit paraprak

Tabela 4 Përmbledhja e rekomandimeve të vitit paraprak
Nr

Fusha e
Auditimit

Rekomandimet e vitit 2020

Veprimet e
ndërmarra

1.

Të hyrat

Kryetari përmes angazhimit të stafit dhe
pajisjeve shtesë duhet të siguroj që të
bëhet verifikimi i kuotës së përcaktuar
prej 20% të objekteve në vit siç kërkohet
me ligj, ashtu që të reflektohet edhe në
gjendjen reale të pronave të tatuara.

Nuk është kryer Nuk ka filluar zbatimi
inspektimi i
pronave të
kërkuara as gjatë
vitit 2021.

2.

Të hyrat

Kryetari duhet të siguroj që shqyrtimi i
Ankesat e tatim I zbatuar
ankesave të tatimpaguesve si dhe njoftimi paguesve janë
i tyre të bëhet brenda afateve ligjore.
trajtuar në afatin
e duhur.

3.

Të hyrat

Kryetari, duhet të sigurojë se asnjë pronë
publike nuk do të lejohet të shfrytëzohet
pa pagesën e qirave të parapara me
kontratë. Masa të menjëhershme duhet të
merren që t’i detyrojnë obliguesit të
paguajnë detyrimet e tyre kontraktuese,
qoftë edhe përmes përmbaruesve. Në të
kundërtën, kontratat duhet të ndërpriten.
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Nuk janë marr
Nuk ka filluar zbatimi
veprime lidhur
me shfrytëzimin
e pronës
përkundër që
vazhdojnë të mos
i kryejnë
obligimet.
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4.

Subvencionet
dhe transferet

Kryetari duhet të siguroj që plani dhe
raporti vjetor për mbështetje financiare të
OJQ-ve dërgohen në zyrën përkatëse të
qeverisë duke respektuar kriteret e afatet
kohore të kërkuara, si dhe financimi i
gjitha OJQ-ve të bëhet pëmes shpalljes
publike.

Komuna nuk
Nuk ka filluar zbatimi
kishte plan vjetor
për mbështetjen
e OJQ-ve për
vitin 2021 .

5.

Subvencionet
dhe transferet

Kryetari duhet të sigurojë se do ketë
ndarje të duhur të detyrave të punës gjatë
zhvillimit të procesit të vlerësimit për
subvencionimin e fermerëve. Zyrtarët që
kanë përgatitur specifikimet dhe/ose
termat e referencave të mos janë pjesë e
komisionit në vlerësimin e
përfituesve/fermerëve dhe të menaxhoj
mbikëqyerjen e kontratës duke shmangur
çfarëdo konflikti të mundshëm.

Çështja është e Nuk ka filluar zbatimi
njëjtë, por në
raportin e vitit
2020 përfshihet
te Subvencionet
sepse bëhet fjalë
për procedurat e
prokurimit për të
njëjtën kontratë.

6.

Subvencionet
dhe transferet

Kryetari i komunës duhet të sigurojë që
mjetet e dedikuara për subvencionim të
fermerëve sipas thirrjes publike, të
shpërndahen të gjitha për fermerët dhe
nësë komuna ka nevojë për paisje të
tilla,furnizimet t'i kryej nga linjat tjera
buxhetore dhe varësisht prej vlerës së
tyre, t'i regjistroj si pasuri kapitale apo jo
kapitale.

Nuk kemi
I zbatuar
identifikuar raste
të tilla.

7.

Subvencionet
dhe transferet

Kryetari duhet të sigurojë që
Nuk kemi
I zbatuar
subvencionet e dhëna të jenë në pajtim
identifikuar raste
me Rregulloren MF-Nr- 04/2017 mbi
të tilla.
kriteret, standardet dhe procedurat e
financimit publik të OJQ-ve. Për projektet
e subvencionuara, duhet të përcaktohen
kushtet me marrëveshje me përfituesit
dhe të sigurohet se mjetet janë dhënë
sipas objektivave të caktuara nga
komuna, dhe në fund të aktivitetit,
komuna duhet t'i posedoj të gjitha raportet
nga përfituesit.

8.

Subvencionet
dhe transferet

Kryetari duhet të sigurojë që për çdo
Nuk kemi
I zbatuar
mbështetje financiare të lidhet kontratë
identifikuar raste
me shkrim me përfituesin dhe të shtohen të tilla.
kontrollet në realizimin e projekteve me
qëllim që të sigurojë informacion mbi
rregullsinë e shpenzimit të fondeve
publike dhe rezultatet e arritura përmes
implementimit të projekteve.

9.

Çështjet e
përbashkëta

Kryetari duhet të sigurojë se janë
Nuk kemi
I zbatuar
ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme identifikuar raste
që pagesat dhe shpenzimet e komunës të të tilla.
bëhen konform qëllimit për të cilin janë
alokuar dhe Vendimeve të Qeverisë. Po
ashtu, të forcohen kontrollet e
brendshme, që mjetet të destinohen për
projekte dhe programe që janë me
prioritet dhe në interes të publikut.
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10.

Pasuritë

Kryetari duhet të siguroj se janë ndërmarr
të gjitha veprimet e nevojshme dhe të
monitoroj nga afër funksionalizimin e
sistemit e-pasuria, në mënyrë që të
sigurohet se pasuritë jo kapitale dhe
stoqet regjistrohen dhe menaxhohen në
mënyrën e duhur.

Komuna akoma
ka probleme me
sistemin epasuria.

11.

Pasuritë

Kryetari duhet të përmbush kërkesat
ligjore dhe të siguroj se në baza të
rregullta vjetore do të formoj komisionet
përkatëse inventarizimin vjetor të gjitha
pasurive jo financiare që janë në pronësi
dhe në kontroll të komunës. Po ashtu të
siguroj se raporti për kryerjen e
inventarizimit të jetë i gatshëm në kohën
e përshtatshme para përgatitjes së
pasqyrave financiare vjetore.

Komuna për vitin Nuk ka filluar zbatimi
2021 nuk kishte
marr veprime për
implementimin e
rekomandimit.

12.

Llogaritë e
arkëtueshme

Kryetari duhet të ndërmarr masa dhe
procedura tjera plotësuese për mbledhjen
e detyrimeve tatimore të papaguara, e po
ashtu duhet të merren të gjitha masat
ligjore për trajtimin edhe të borxheve të
vjetra nga taksat e ushtrimit të
veprimtarive biznesore.

Komuna akoma Nuk ka filluar zbatimi
nuk ka arrit të ulë
vlerën e llogarive
të arkëtueshme.

13.

Auditimi i
Brendshëm

Kryetari duhet të sigurojë se sistemi i
auditimit të brendshëm, vepron në
mënyrë efektive, në mënyrë që t’i shtoj
vlerë përmirësimit të aktiviteteve
operative dhe cilësisë së kontrolleve të
brendshme aktuale, e njëkohësisht të
përmbushen edhe objektivat e
planifikuara në planin vjetor të punës, si
dhe përbërja e NjAB të jetë në pajtim me
kërkesat ligjore.

Nuk ka
Nuk ka filluar zbatimi
përmirësime në
vitin 2021, nuk ka
përmbush planin
vjetor të
auditimit.

14.

Auditimi i
Brendshëm

Kryetari duhet të sigurojë se Komiteti i
Auditimit do të jetë aktiv dhe do të
mbikëqyrë në baza të rregullta punën e
NJAB, do t’i shqyrtoj me kujdes të gjitha
raportet e auditimit dhe do të ndihmoj
NJAB në përmbushjen sa më efikase të
rolit dhe dyetyrave të saj.

Nuk ka
Nuk ka filluar zbatimi
përmirësime në
vitin 2021, ka
vazhduar me
situatë të njëjtë
duke mos
përmbush detyrat
Komiteti i
Auditimit.
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Vlora Spanca, Auditore e Përgjithshme

Zukë Zuka, Ndihmës Auditor i Përgjithshëm

Shehrije Shala, Drejtore e Auditimit

Selvete Foniqi, Udhëheqëse e ekipit

Fetah Osmani, Anëtar i ekipit

Bahri Statovci, Anëtar i ekipit
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Shtojca I: Letër konfirmimi
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Shtojca II: Shpjegim lidhur me llojet e të ndryshme të
opinioneve të aplikuara nga ZKA dhe pjesëve të tjera të
Raportit të Auditimit
Raporti i auditorit për pasqyrat financiare¹¹ duhet të përmbajë një opinion për pasqyrat financiare,
bazuar në përfundimet e nxjerra nga dëshmitë e marra gjatë auditimit. Kur auditimi kryhet për të
vlerësuar gjithashtu përputhjen me legjislacionin dhe rregulloret e tjera, auditorët kanë një
përgjegjësi shtesë për të raportuar për pajtueshmërinë me autoritetet¹², duke rezultuar me
konkluzion mbi pajtueshmërinë.
Për të arritur në përfundimin se një opinion mbi pasqyrat financiare është i modifikuar ose i pa
modifikuar, një auditor duhet të sigurohet që rezultatet e auditimit përfshijnë, apo jo, keq-deklarim
(e) material(e) ose të përhapur(a), apo të tillë(a) të mundshëm(me), të supozuar në rast kufizimi të
fushëveprimit.
Keq-deklarimi është një ndryshim mes shumës së raportuar, klasifikimit, prezantimit ose zbulimit
të një zëri të pasqyrës financiare dhe sasisë, klasifikimit, prezantimit ose zbulimit që kërkohet që
zëri të jetë në përputhje me kornizën e raportimit financiar në fuqi. Keq-deklarimet mund të vijnë
nga gabimi ose mashtrimi.
(shkëputur nga SNISA 200)

Forma e opinionit
Opinioni i pa-modifikuar
Formulohet kur nuk janë zbuluar keq-deklarime ose mos-pajtueshmëri; kur janë zbuluar keqdeklarime ose mos-pajtueshmëri, qoftë një i vetëm apo një grumbull, por që nuk është i barabartë
me ose nuk e tejkalon nivelin e materialitetit për pasqyrat financiare si tërësi; ose kur keqdeklarimi(et) dhe/ose mos-pajtueshmëria e zbuluar brenda një klase të caktuar transaksionesh
nuk është e barabartë me ose e tejkalon nivelin e materialitetit më të ulët të vendosur për këtë
klasë të transaksioneve. Formulohet gjithashtu nëse nuk ka kufizim të fushëveprimit ose kur
kufizimi i fushëveprimit nuk mund të shpie në shmangie të keq-deklarimit(eve) material(e) dhe/ose
mos-pajtueshmërisë(ve).
Kufizimi i fushëveprimit ndodh kur një auditor nuk është në gjendje të marrë dëshmi të
mjaftueshme auditimi për të arritur në përfundimin se pasqyrat financiare në tërësi nuk përmbajnë
keq-deklarime materiale.
Auditori duhet të japë 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.
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Modifikimi i opinionit në raportin e auditorit
Auditori duhet të modifikojë opinionin në raportin e auditorit nëse konstatohet se, bazuar në
dëshmitë e marra nga auditimi, pasqyrat financiare në tërësi nuk përmbajnë keq-deklarime
materiale dhe/ose mos-pajtueshmëri, ose nuk është në gjendje të sigurojë prova të mjaftueshme
të auditimit për të arritur në përfundimin se pasqyrat financiare në tërësi nuk përmbajnë keqdeklarime materiale dhe/ose mos-pajtueshmëri..
Opinioni i modifikuar mund të jetë:
-

I kualifikuar,

-

I kundërt, ose

-

Mohim opinioni

Opinioni i kualifikuar
Formulohet kur janë zbuluar keq-deklarime dhe/ose mos-pajtueshmëri, qoftë një i vetëm apo një
grumbull, që janë të barabartë me ose e tejkalojnë nivelin e materialitetit për pasqyrat financiare si
tërësi; ose kur keq-deklarimi dhe/ose mos-pajtueshmëria e zbuluar brenda një klase të caktuar
transaksionesh është i barabartë me ose tejkalon nivelin e materialitetit më të ulët të vendosur për
këtë klasë të transaksioneve. Formulohet gjithashtu nëse ka kufizim të fushëveprimit, i cili mund të
mos shpie në shmangie të keq-deklarimit(eve) material(e).
Opinion i kundërt
Formulohet kur janë zbuluar keq-deklarime dhe/ose mos-pajtueshmëri, qoftë një i vetëm apo një
grumbull, që tejkalon në mënyrë të përhapur nivelin e materialitetit për pasqyrat financiare si
tërësi; ose kur keq-deklarimet dhe/ose mos-pajtueshmëritë e zbuluara brenda një klase të caktuar
transaksionesh e tejkalojnë në mënyrë të përhapur nivelin e materialitetit më të ulët të vendosur
për këtë klasë të transaksioneve.
“E përhapur” është term që përdoret, në kontekstin e keq-deklarimeve dhe/ose mospajtueshmërive, për të përshkruar efektet e keq-deklarimeve dhe/ose mos-pajtueshmërisë në
pasqyrat financiare; ose efektet e mundshme në pasqyrat financiare të keq-deklarimeve dhe/ose
mos-pajtueshmërisë, nëse ka të tilla, që nuk zbulohen për shkak të pamundësisë për të marrë
dëshmi të mjaftueshme e të duhura të auditimit. Efektet e përhapura në pasqyrat financiare janë
ato që, sipas gjykimit të auditorit::
a) Nuk kufizohen vetëm në elemente, llogari ose zëra të veçantë të pasqyrave financave;
b) Por nëse kufizohen si të tilla, përfaqësojnë ose mund të përfaqësojnë një pjesë të
konsiderueshme të pasqyrave financiare; ose
c) Për sa i përket shpalosjeve, janë thelbësore që përdoruesit të kuptojnë pasqyrat
financiare.
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Mohim i opinionit
Formulohet kur kufizimi i fushëveprimit, d.m.th. kur pamundësia për të siguruar prova të
mjaftueshme të përshtatshme të auditimit, është i natyrës materiale dhe pervazive.

Paragrafët e Theksimit të Çështjes dhe paragrafët e Çështjeve të Tjera në raportin e auditorit
Nëse auditori e konsideron të nevojshme të tërheqë 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 dëshmi të mjaftueshme e të përshtatshme se
çështja nuk përmban keq-deklarime materiale në pasqyrat financiare, auditori duhet të përfshijë
paragrafin e Theksimit të çështjes në raportin e tij. Paragrafi për Theksimin e Çështjes duhet t'i
referohet vetëm informacionit të paraqitur ose shpalosur në pasqyrat financiare.
Paragrafi 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.
Nëse auditori e konsideron të nevojshme të komunikojë 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 të 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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Shënimet fundore
¹ Pajtueshmëria me autoritetet – pajtueshmëria me të gjitha ligjet, rregullat, rregulloret, standardet dhe praktikat e
mira relevante në sektorin publik
² Raportet tjera janë kërkesë e nenit 8 të së Rregullores 01/2017 për Raportim Vjetor Financiar
³ Kolektivisht të referuara si pajtueshmëri me autoritetet
⁴ - Janë paguar nga IK për Subvencione 206,954€. Prej tyre vlera 108,064,50€, kodi 31690 (pajisje tjera), të cilat
në përmbajtje janë ndihmë për qytetarët në sektorin e bujqësisë. Vlera 1,692.5€, kodi 31270 (mirëmbajtje
investive), të cilat janë kompenzime dëmi për qytetarët dhe 25,194€ janë për ndihmë në ndërtimin e shtëpive
për familjet me raste sociale. - Janë paguar nga IK për Mallra dhe Shërbime 140,991€, kodi 31270 (mirëmbajtje
investive), të cilat ishin kryesisht për dezinfektim objekti, pastrim nga bora, mirëmbajtje e ndriçimit publik,
mirëmbajtje e kamerave dhe pemë dekorative.
⁵ Fatura nr. 0653 ne vlerë 11,241€ ishte proceduar me datën 26.04.2021 ndërsa urdhër blerja ishte proceduar
me datën 29.04.2021, Faturës në vlerë 42 620,00 € nr. 15/2021 ishte proceduar me datën 25.06.2021 Urdhër
blerja ishte proceduar me datën 29.06.2021, Fatura në vlerë 39,218€, nr.16.2021 ishte proceduar me datën
26.07.2021 Urdhër blerja ishte proceduar me datën 28.07.2021, Fatura në vlerë 17 251€ ishte pranuar me
datën 20.11.2020 ndërsa Urdhër blerja ishte proceduar me datën 19.05.2021, Fatura numër në vlerë41 274,00€
nr.12/2021 ishte e datës 25.03.2021 ndërsa urdhër blerja ishte proceduar me datën 26.03.2021, Fatura në vlerë
899,99€ ishte proceduar me datën 03.09.2021. Urdhër blerja ishte proceduar me datën 30.09.2021, Fatura në
vlerë 22 494 numër 1-2206202101 ishte e datës 22.06.2021 , ndërsa urdhër blerja ishte proceduar me datën
23.08.2021, Fatura në vlerë 1 591,95 € nr 5266/20 me datë 25.01.2021 ndërsa Urdhër blerja ishte proceduar
me datën 23.02.2021.
⁶ -Marrëveshja e bashkëpunimit në mes të Komunës së Fushë Kosovës dhe Organizatës Joqeveritare ‘Ndihmo
edhe Ti’, vlera e përgjithshme e projektit të planifikuar është 130,000€ (financimi 100,000€ komuna, ndërsa
30,000€ OJQ) -Marrëveshja e bashkëpunimit në mes të Komunës së Fushë Kosovës dhe "OJQ Kuwait Society
for Reliefe&Duart e bamirësisë" vlera e përgjithshme, vlera e përgjithshme e financimit 124,000€ (financimi
100,000 komuna, ndërsa 24,000€ OJQ).
⁷ Numri i punonjësve të planifikuar në arsimin fillor me buxhet ishte 382, përderisa numri aktual ishte 390. Ndërsa
numri i punonjësve të planifikuar në arsimin e mesëm me buxhet dhe aktual ishte 82.
⁸ -“Rregullimi i rrethojës së oborrit të shkollës” punimet do duhej të fillonin me datë 20.08.2021, ndërsa janë shty
punimet deri me datë 01.11.2021, vonesa 60 ditë ; - “Asfaltimi i rrugëve në fshatrat Pomozotin, Graboc, Bardh I
Vogël, Bardh I Madh, Sllatinë e vogël dhe Harilaq” punimet do duhej të përfundonin me datë 28.10.2021,
përderisa iu është ndërpre kontrata me datë 14.01.2022, vonesa 49 ditë ; - “Asfaltimi i rrugëve në fshatrat Miradi
e Epërme, Bresje, Kuzmin, Lismir dhe Nakarad” punimet do duhej të përfundonin me datë 29.10.2021, akoma
nuk ka përfundua kontrata; - “Ndërtimi i rrjetit të kanalizimit në fshatrat Graboc, Bardh i madh, Bardh i Vogël,
Pomozotin dhe Sllatinë e Madhe” punimet do duhej të përfundonin me datë 29.10.2020, vonesa 9 muaj;
-“Asfaltimi i rrugëve në fshatrat Henc, Miradi e Poshtme, Sllatinë e Vogël, Harilaq dhe Vragoli” punimet do duhej
të përfundonin me datë 19.11.2020, vonesa 60 ditë; - “Asfaltimi i rrugëve në Fushë Kosovë” punimet do duhej të
përfundonin me datë 27.11.2020, vonesa 15 ditë; -“Ndërtimi i trotuareve në territorin e Komunës së Fushë
Kosovës” punimet do duhej të përfundonin me datë 27.11.2020, vonesa 62 ditë; - “Asfaltimi i rrugëve në
fshatrat Henc, Sllatinë e Madhe, Vragoli dhe Miradi e Epërme” punimet do duhej të përfundonin me datë
18.11.2021, vonesa 20 ditë.
⁹ Mekanizem bujqësorë,serra dhe motokultivator
¹⁰ Buxheti Final – buxheti i aprovuar nga Kuvendi i përshtatur më pas nga Ministria e Financave
¹¹ Pasqyrat financiare në sektorin publik përfshijnë po ashtu edhe pasqyrën(at) e ekzekutimit të buxhetit
¹² Pajtueshmëria me autoritetet: pajtueshmëria me ligjet, rregulloret, standardet, apo praktikat e mira.
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