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Raporti i Auditorit të Pavarur 

Për Kryetarin e komunës Malishevë, Kosovë 

Raporti mbi Pasqyrat Financiare 

Ne u angazhuam të auditojmë pasqyrat financiare shoqëruese të Komunës së Malishevës 
(“Komuna”), të cilat përfshijnë Pasqyrën e pranimeve dhe pagesave në para të gatshme për 
vitin e mbyllur më 31 dhjetor 2010, Raportin e ekzekutimit të buxhetit, si dhe një përmbledhje të 
politikave më të rëndësishme kontabël  dhe shënime të tjera sqaruese. 

Përgjegjësia e Menaxhmentit për Pasqyrat Financiare 
Menaxhmenti është përgjegjës për përgatitjen dhe paraqitjen e drejtë të këtyre pasqyrave 
financiare në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Kontabilitetit për Sektorin Publik 
"Raportimi Financiar sipas Kontabilitetit të Bazuar në Paranë e Gatshme" dhe me Udhëzimin 
Administrativ nr 16/2010 mbi Raportimin Vjetor të Organizatave Buxhetore dhe me 
Instruksionet administrative Nr. 15/2009, 18/2009 dhe 21/2009, dhe për këtë menaxhmenti 
përcakton kontrollet e brendshme të nevojshme që të mundësojë përgatitjen dhe paraqitjen e 
pasqyrave financiare pa anomali materiale të shkaktuara nga mashtrimi apo gabimi. 
 
Përgjegjësia e Auditorit 
Përgjegjësia jonë është të shprehim një opinion mbi këto pasqyra financiare bazuar në 
auditimin tonë në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Auditimit. Për shkak të çështjeve 
të përshkruara në paragrafët Bazat për Mohim të Opinionit, ne nuk ishim në gjendje për të 
marrë dëshmi të mjaftueshme të përshtatshme të auditimit në mënyrë që të sigurojmë një bazë 
për opinion të auditimit.
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Bazat për Mohim të Opinionit 
1. Ne nuk na janë ofruar dokumente mbështetëse të mjaftueshme dhe adekuate lidhur me pagesat 

nga palët e treta, duke përfshirë edhe dokumentet lidhur me shpërndarjen e mjeteve të 
kontribuara për komunën. Në mungesë të dokumentacionit mbështetës alternativ ne nuk ishim 
në gjendje që të sigurojmë veten tonë si për ekzistencën, plotësinë, vlerësimin dhe prezantimin 
e pagesave dhe faturave përkatëse për vitin që përfundon më 31 Dhjetor 2010. 

2. Komuna nuk ka shpalosur në Shënimin 27 të pasqyrave financiare ndonjë shumë për pronat, 
objektet dhe pajisjet. Për shkak të natyrës së regjistrave, ne nuk kemi mundur të jemi të kënaqur 
me kompletimin, korrektësinë dhe vlerësimin e pronës, impiantit dhe paisjeve të Komunës për 
31 Dhjetor 2010. 

3. Disa shpalosje të kërkuara nga SNKSP Raportimi Financiar sipas Kontabilitetit të Bazuar në 
Paranë e Gatshme dhe Udhëzimi Administrativ nr 2010/16 mbi Raportimin Vjetor të 
Organizatave Buxhetore nuk janë bërë nga ana e Komunës në përgatitjen e pasqyrave 
financiare për vitin që përfundon me 31 Dhjetor 2010. Në veçanti, çështjet në vijim janë lënë 
jashtë ose shpalosur në mënyrë të gabuar në pasqyrat financiare: 

� Shpjegime për dallimet materiale ndërmjet buxhetit dhe shumave aktuale të realizuara nga 
shënimi 17 deri 23. 

� Neni 13 Shënimi 25 Pasqyra e detyrimeve të faturave të papaguara në shumë prej 234,424 
euro nuk është shpalosur në Pasqyrat Financiare. 

� Shënimi 28 Të arkëtueshmet, komuna nuk ka shpalosur asnjë shumë në Pasqyrat Financiare.  

Prandaj, ne nuk kemi qenë në gjendje për të marrë siguri të arsyeshme lidhur me plotësinë dhe 
përputhshmërinë rregullatore të informatave financiare të paraqitura në pasqyrat financiare të 
komunës për vitin që përfundon me 31 Dhjetor 2010. 

Mohim i Opinionit 
Për shkak të rëndësisë së çështjeve të përshkruara në paragrafin  Bazat për Mohim të Opinionit, ne 
nuk kemi qenë në gjendje të sigurojmë dëshmi të mjaftueshme të përshtatshme të auditimit për të 
ofruar bazë për një opinion të auditimit. Prandaj, ne nuk shprehim një opinion mbi pasqyrat 
financiare. 

Theksim i çështjes 
Ne i kushtojmë vëmendje çështjeve në vijim:  
Mangësitë dhe pasiguritë lidhur me raportimin financiar për pronat, objektet dhe pajisjet e Komunës 
janë identifikuar si më poshtë: 

• Komuna nuk mban regjistër gjithëpërfshirës të pronave, objekteve dhe pajisjeve të saj. 

• Komuna nuk ka një listë të detajuar dhe gjithëpërfshirëse të pronave të saj të patundshme 
duke përfshirë këtu edhe dokumentacionin mbi pronësinë e këtyre pronave dhe 
informacionin mbi statusin e regjistrimit në emër të Komunës në Kadastër apo në Gjykatë 
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Raporti për kërkesat tjera Ligjore dhe Rregullative 
Përveç auditimit të pasqyrave financiare, është planifikuar dhe kryer një rishikim i përputhshmërisë 
për të shprehur një konkluzion me siguri të kufizuar nëse aktivitetet, transaksionet financiare dhe 
informacionet janë reflektuar në të gjitha aspektet materiale, në pasqyrat financiare në përputhje me 
autoritetet që i qeverisin ato. Natyra, koha dhe masa e punës për përputhshmërinë ishin të kufizuara 
krahasuar me ato të hartuara për të shprehur një opinion me siguri të arsyeshme për pasqyrat 
financiare. 

Përgjegjësia e auditorit 
Përgjegjësia jonë është të shprehim një konkluzion bazuar në rishikimin tonë. Puna jonë është kryer 
në përputhje me ISSAI 4200 Udhëzime mbi Auditimin e Përputhshmërisë Lidhur me Auditimin e 
Pasqyrave Financiare. Këto parime kërkojnë që ne të zbatojmë kërkesat etike dhe të planifikojmë 
dhe kryejmë rishikimin për të arritur një siguri të kufizuar nëse aktivitetet, transaksionet financiare 
dhe informacionet e reflektuara në pasqyrat financiare janë në përputhje, në të gjithë aspektet 
materiale me autoritetet që i qeverisin ato. 

Një rishikim është i kufizuar kryesisht në procedura analitike dhe intervista, dhe për këtë jep më pak 
siguri se një auditim. Ne nuk kemi kryer një auditim, dhe për këtë arsye, ne shprehim konkluzionin 
tonë në formën e një sigurie të kufizuar, e cila është konsistente me punën e kufizuar që ne kemi 
kryer për këtë rishikim përputhshmërie. 

Ne besojmë se evidenca e auditimit që ne kemi marrë është e mjaftueshme dhe e përshtatshme për 
të siguruar një bazë për konkluzionet tona.  

Konkluzion për Përputhshmërinë  

Bazuar në punën tonë të përshkruar në këtë raport, aktivitetet, transaksionet financiare dhe 
informacionet e reflektuara në pasqyrat financiare që kemi parë gjatë auditimit, janë në të gjitha 
aspektet materiale, në përputhje me autoritetet që i qeverisin ato. 

Çështje të tjera 
Ne tërheqim vëmendjen për si më poshtë: 

a) Burimi kryesor i besueshëm i informacionit për përgatitjen e pasqyrave financiare është 
SIMFK. Komuna nuk ka zbatuar një program të integruar kompjuterik kontabiliteti të 
brendshëm që do të siguronte informacionin për qëllime raportimi në kohë, të plotë dhe të 
saktë.  

b) Edhe pse kryetari e kishte nënshkruar deklaratën lidhur me prezantimin e pasqyrave financiare, 
Komuna nuk ishte në gjendje të japë një version përfundimtar të pasqyrave financiare në 
gjuhën serbe deri në fund të auditimit tonë. 

c) Komuna nuk ka zbatuar një sistem gjithëpërfshirës dhe të automatizuar të faturimit dhe nuk 
mban lista apo llogari të veçanta për të gjithë debitorët e saj në lidhje me taksat e ndryshme. Në 
vend të saj vetëm mbledhjet e parasë së gatshme nga niveli i të hyrave janë regjistruar.  Sipas 
urdhëresës administrative për 2010, të gjitha llogaritë e arkëtueshme duhet të shpalosen në 
Pasqyra Financiare.  Mungesa e saktësisë dhe plotësisë së tyre do të ndikoj në të hyrat që 
Komuna mund të fitojë dhe në aftësinë për të përgatitur një buxhet të besueshëm dhe të saktë, 



 

4 

 

Chartered Accountants 

Member firm of Grant Thornton International Ltd 

për të raportuar një raport të saktë arkëtueshmërie dhe për të monitoruar arkëtimet e të hyrave 
vetanake në baza kohore.  

d) Komuna nuk ka mbajtur lista të plota të pagesave nga palët e treta. Evidenca e disponueshme 
dhe kontrollet e zbatuara nga menaxhmenti për tu siguruar se pagesat nga palë të treta 
prezantohen dhe menaxhohen në përputhje me legjislacionin përkatës dhe përdoren për 
qëllimin e synuar nga legjislacioni, ishin të limituara.  

e) Ne identifikuam një numër mospërputhjesh me Ligjin Nr 02/L-99, Rregulloren Nr.2007/20 e 
cila rrjedh nga Rregullorja e prokurimit 2003/17 për publikimin e amendamenteve për Ligji për 
Prokurimin Publik në Kosovë". Të tilla jo-pajtueshmëri kanë të bëjnë me procedurat e 
prokurimit të kërkuara të cilat nuk janë kryer dhe dokumentuar nga Komuna. 

f) Edhe pse Komuna mund të jetë e përfshirë në disa raste të vogla ligjore dhe është e 
mundshme që pagesa të parasë së gatshme  të kërkohen në të ardhshmen e afërt, Komuna nuk 
ka hartuar dhe zbatuar asnjë procedurë për informacion të plotë, të saktë dhe të besueshëm për 
regjistrimin e provizioneve dhe detyrimeve kontingjente. 

 
 

Grant Thornton 

Prishtinë, 
28 Shkurt 2011
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Të përgjithshme 

Auditimi për 2010 

Grant Thornton është emëruar për të ushtruar auditimin e pasqyrave financiare vjetore të Komunës 
së Malishevës (“Komuna”) të përgatitura në pajtueshmëri me bazë në para të gatshme SNKSP 
Raportimi Financiar në Para të Gatshme, për vitin që mbaron me 31 Dhjetor 2010. 

Këshilla jonë në këtë dokument kufizohet në konkluzionet e specifikuara në vazhdim dhe bazohet 
në plotësinë dhe saktësinë e fakteve të paraqitura më poshtë, supozimeve dhe prezantimeve. Nëse 
ndonjë prej fakteve, supozimeve apo prezantimeve të përmendura nuk është tërësisht i kompletuar 
apo i saktë, atëherë është e domosdoshme që ne të informohemi menjëherë, duke qenë se pasaktësia 
dhe mungesa e plotësisë mund të kenë efekt material në konkluzionet tona. Për dhënien e këshillës 
sonë, ne jemi duke u mbështetur në dispozitat relevante të legjislacionit aktual në Kosovë, rregullave 
dhe interpretimeve juridike dhe administrative të saj. Këto autoritete i nënshtrohen ndryshimeve në 
mënyrë retroaktive dhe/apo prospektive dhe ndryshime të tilla mund të kenë ndikim në 
vlefshmërinë e konkluzioneve tona. Ne nuk do të azhurnojmë këshillat tona për ndryshimet ose 
modifikimet e mëvonshme të legjislacionit dhe rregulloreve, ose të interpretimeve juridike apo 
administrative të tyre.  

Pasojat 

Ky raport është dizajnuar të përfshijë rekomandime të dobishme që mund të ndihmojnë në 
përmirësimin e politikave të kontabilitetit dhe sistemit të kontrollit dhe kontabilitetit të Komunës si 
dhe në shmangien e dobësive që mund të çojnë në humbje materiale ose në gabime. Është detyrimi 
juaj të ndërmerrni veprimet e nevojshme për korrigjimin e këtyre dobësive dhe në qoftë se ju 
dështoni të bëni një gjë të tillë, ne nuk do të mbajmë përgjegjësi për humbjet apo gabimet që mund 
të ndodhin si rezultat. 

Përjashtimi i mashtrimit 

Siç kemi rënë dakord, ju gjithashtu keni pranuar që për arsye të rëndësisë në punën tonë të 
informacionit dhe përfaqësimeve që na janë dhënë nga Komuna, drejtuesit e saj, punonjësit apo 
agjentët, ju nuk duhet, përveç rasteve të neglizhencës sonë, keqbesimit ose pakujdesive të 
paramenduara, të na quani përgjegjës ose fajtorë për ndonjë humbje ose pasoja tjera në qoftë se 
informacioni i rëndësishëm për punën tonë na është mbajtur apo fshehur me qëllim, ose na është 
paraqitur në mënyrë mashtruese. 

Struktura e këtij raporti 
Çdo kategori e vëzhgimeve është e përshkruar në një faqe të veçantë. Për çdo vëzhgim struktura 
është: të gjeturat, risku, rekomandimi dhe Komentet e Menaxhmentit. 

 



Komuna e Malishevës 7 
31 Dhjetor 2010 
 
  

 

Të gjeturat e vitit aktual 

1 Përgatitja e pasqyrave financiare 
 

Të gjeturat 

Informacioni parësor i besueshëm për përgatitjen e Pasqyrave Financiare është 
SIMFKSIMFKBalanci. Komuna i regjistron pranimet dhe pagesat në faqe të ekselit , që nuk janë 
përdorur për të përgatitur të gjitha shënimet dhe shpalosjet në pasqyrat financiare. 

Për me tepër, informacioni në vijim që kërkohet të shpaloset në pasqyrat financiare nuk është i 
regjistruar në SIMFK dhe nuk është pjesë e programit të integruar të kontabilitetit: 

� pagesat nga palët e treta 

� faturat e pa paguara (detyrimet) 

� prona, objektet dhe pajisjet dhe 

�  llogaritë e arkëtueshme. 

Edhe pse Komuna mund të jetë e përfshirë në disa çështje të vogla gjyqësore dhe është e mundur që 
të ketë dalje të parasë në të ardhmen e afërt, Komuna nuk ka ndonjë procedurë formale që do të 
siguronte informacion të plotë, të përshtatshëm dhe të besueshëm për të regjistruar provizionet dhe 
detyrimet kontingjente. 

Si pasojë e mangësive të lartpërmendura, shënimet si në vijim mungojnë ose nuk janë paraqitur siç 
duhet në pasqyrat financiare: 

� Ne nuk u pajisëm me dokumentacionin mbështetës të mjaftueshëm dhe të përshtatshëm ose 
dokumente të tjera ligjore lidhur me pagesat e bëra për kompensimin e stafit në dhjetor 
2010. Në mungesë të dokumentacioneve mbështetëse alternative, ne nuk ishim në gjendje për 
të marrë siguri të arsyeshme mbi saktësinë e pagesave të Komunës për pagat dhe mëditjet. 

� Neni 10 Raporti i ekzekutimit të buxhetit. Shuma e paraqitur në kolonën e buxhetit fillestar në 
raport nuk përputhet me shumën e Buxhetit të aprovuar. 

�  Shënim 30 Harmonizimi në mes të ndarjeve buxhetore fillestare dhe përfundimtare. Shënimi i 
paraqitur nuk është shpalosur si duhet.  

� Shënim 12 Të hyrat vetanake. Shënimi 12.1 nuk mund të lidhet me Shënimin 12. 

� Shënim 13 Grantet, nuk mund të lidhet me nenin 10, Raporti i ekzekutimit të buxhetit.  

� Shënim 16. Grantet tjera qeveritare, nuk mund të lidhen me nenin 10, Raporti i ekzekutimit të 
buxhetit. 
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� Ne po ashtu kemi vënë re që qeraja e arkëtueshme / të hyrat në bazë të kontratës së qerasë me 
numër 03/4608 të datës 25.08.2006, nënshkruar në mes të komunës së Malishevës dhe BEN-
AF Sh.p.k Suhareka për obligimin mujor prej Euro 38,000 nuk ishte faturuar dhe regjistruar ne 
SIMFK. Nuk është ndërmarrë asnjë veprim nga personat përgjegjës për implementimin e 
kontratës. 

� Neni 10, Raporti i ekzekutimit të buxhetit, shënimi 12, të hyrat vetanake në Pasqyra Financiare 
nuk është shpalosur siç duhet, pasi që komuna ka regjistruar shumën prej Euro 129,213 në 
SIMFK, përderisa në Pasqyra Financiare është regjistruar shuma prej Euro 98,212 që 
përfaqëson gjobat e trafikut dhe të gjykatës.  

�  Neni 13 Shënimi 25 Pasqyra e detyrimeve të faturave të papaguara nuk është shpalosur në 
Pasqyrat Financiare. 

� Neni 15, Shënim 27, nuk ka Asete jo-financiare në pronësi të organizatës buxhetore të 
shpalosura në Pasqyra Financiare në pajtueshmëri me termet e nenit 15 të urdhëresës 
administrative 16/2010.  

� Mund të ketë pagesa të konsiderueshme nga palët e treta, (për shembull  kur një palë tjetër si 
një ministri apo donator i huaj blejnë/kontribuojnë me një pasuri për përdorim nga Komuna), 
që nuk mund të regjistrohen në pasqyra financiare sepse nuk janë regjistruar në SIMFK;  

� Neni 16, Shënimi 29 Detyrimi kontingjent nuk është i përfunduar. 

� Neni 12, numri i personelit në Komunë nuk paraqet një prezantim të duhur të numrit të 
punëtorëve sipas secilit drejtorat.  

 

Risku 

Mangësitë në kontrollet e brendshme në lidhje me sistemin e raportimit financiar mund ta 
ekspozojnë Komunën ndaj rreziqeve dhe gabimeve si në vijim: 

� Plotësia dhe saktësia e informacionit financiar; 

� Integriteti i të dhënave; 

� Ruajtjen e pasurive; dhe 

� Mungesa e regjistrimit të pagesave nga palë të treta mund të rezultojë në pasuri/shërbime të 
përdorura pa qera nga palë të tjera, të ndryshme nga Komuna. 

 

Rekomandim 

Përgatitja e pasqyrave financiare të Komunës duhet të përmbajë procedura dhe mjete të përcaktuara 
për të siguruar që informacioni i kërkuar është regjistruar, procesuar, përmbledhur dhe raportuar 
drejt në pasqyrat financiare. 

Komentet e Menaxhmentit 

 1. Në lidhje me pikën 1 të të gjeturave në vitin aktual 2010 për pagesat e bëra të stafit në dhjetor, ne 
kemi ofruar vendimin e kryetarit të Komunës për stimulimin e punëtorëve për punën e bërë shtesë 
shpeshherë pas orarit e sidomos të punëtorëve të ofiqarisë, inspektoratit dhe të tjerëve gjatë kohës 
kur bashkëatëdhetarët e shumtë duhej të pajiseshin me dokumentacion të ndryshëm. Pra ishte e 
nevojshme të punohej me orar të zgjatur. 
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2. Këtu shënimi  13 është përfshirë në shënimin 16 si Grant i qeverisë pasi që në fund është 
përfshirë në shënimin 21 si shpenzime kapitale. 

3. Shënimi  30. Mospërputhja në mes të ndarjeve fillestare dhe përfundimtare është si rrjedhim i 
transferit të QPS nga niveli qendror në atë lokal, të pylltarisë si dhe ndryshimit në paga të 
punëtorëve të shëndetësisë, të zjarrfikësve dhe pagesat e shujtave në fund të vitit. 

4. Shënimi 12 të hyrat vetanake nuk lidhen me shënimin 12.1 vetëm për shkak të mos ekzistimit të 
pozicioneve të shënuara në shënimin 12.1 ku më të theksuara janë vetëm taksat e ndryshme 
komunale. 

Të gjitha të hyrat e inkasuara nga komuna janë dhënë analitikisht në F-38 raporti i pranimeve sipas 
programeve. 

5. Neni 10. Komuna nuk e ka regjistruar këtë shumë 129.213 € pasi kjo shumë nuk është e hyrë e 
Komunës si dhe është alokuar pas përgatitjes së pasqyrave financiare dhe ishte donacion I BE për 
një projekt. 

6. Tek shënimi 25 ne vetëm kemi bashkangjitur listën e obligimeve të konstatuara me 31.12.2010. 

7. Shënimi 27. Meqenëse nuk është bërë vlerësimi I aseteve jo-financiare nuk kemi mundur që ti 
shpalosim të njëjtat. 
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2 Menaxhimi i pronave, objekteve dhe pajisjeve 

Të gjeturat 

Komuna nuk ka mbajtur një regjistër të pronave, objekteve dhe pajisjeve në posedim të saj. Për më 
tepër, Komuna nuk ka përgatitur një listë të detajuar dhe gjithëpërfshirëse të patundshmërive, 
përfshirë këtu edhe dokumentacionin mbi pronësinë, mbi patundshmëritë dhe informacion për 
statusin e regjistrimeve në emrin e Komunës në Regjistrin lokal për patundshmëri ose në Gjykatë. 
 

Regjistrimi dhe vlerësimi i pasurisë nga ana e Komunës nuk ka përfunduar. Gjatë këtij viti Komuna 
ka caktuar një person përgjegjës për pasuri, Znj. Visare Maloku e cila e ka ndjekur një trajnim në 
lidhje me menaxhimin e pasurisë. Gjithashtu gjatë vitit 2010 Komuna ka themeluar një komitet për 
regjistrimin dhe vlerësimin e pasurisë, i cili komision nuk ka kryer asnjë aktivitet në lidhje me 
regjistrimin dhe vlerësimin e pasurisë.  

Ministria e ekonomisë dhe financave (MEF), departamenti I thesarit (DT), në bazë të instruksionit 
administrativë nr. 21/2009 ka kërkuar nga të gjitha organizatat buxhetore (OB) të sqarojnë cilën 
metodë të vlerësimit e kanë shfrytëzuar për vlerën bartëse të mjeteve fikse të paregjistruara në vitet e 
kaluara.  Kjo kërkesë nuk është përmbushur nga Komuna për vitin aktual.  

Ne nuk na është ofruar ndonjë evidencë e numërimit të stoqeve të aseteve më 31 Dhjetor 2010.  

Për shkak të natyrës së të dhënave të tilla, Komuna nuk ishte në gjendje të: 

� Shpalos informacionin mbi pronën, ndërtesat dhe pajisjet në pasqyrat financiare me 31 Dhjetor 
2010 dhe 31 Dhjetor 2009; dhe 

� Të sigurojë harmonizim të informacionit të regjistruar në regjistrat kontabël me tabelat e 
vlerësimit apo me ndonjë analizë tjetër, përpara aprovimit të këtyre pasqyrave financiare. 

 

Risku 

Mungesa e një regjistri gjithëpërfshirës të patundshmërive, pronave dhe pajisjeve e dobëson 
kontrollin e brendshëm mbi këto pasuri dhe mund të çojë deri te keqpërdorimi i pasurive dhe mos 
identifikimi i këtyre keqpërdorimeve në kohën e duhur. Për më tepër, menaxhmenti mund të 
humbasë kohë dhe përpjekje për të identifikuar detajet dhe vlerën e bartur të pasurive gjatë 
proceseve vendim-marrëse.  

Komuna mund të mos jetë në gjendje të kontrollojë shfrytëzimin momental të pasurisë së saj nga 
palët e treta dhe si pasojë mund të mos i mbledh të hyrat nga qiraja nga këto patundshmëri. 
 
Si pasojë e natyrës së regjistrimeve të saj dhe mungesës së vlerësimit të duhur të aseteve të saj, 
Komuna mund të mos jetë në gjendje të zbatojë kërkesat për raportim. 
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Rekomandimet  

Ne rekomandojmë që Kryetari të sigurohet se Komuna do të konsiderojë si më poshtë: 

� Të mbajë një regjistër gjithëpërfshirës të patundshmërive, pronës dhe pajisjeve. 

� Të përfshijë burime shtesë në regjistrimin dhe vlerësimin e pasurive të Komunës. Përfshirja e 
vlerësuesve të pavarur dhe të certifikuar është e rekomandueshme si praktika më e mirë në raste 
të tilla. 

� Të kryejë numërimin e rregullt fizik për tu siguruar mbi ekzistencën e aseteve dhe kushteve të 
tyre dhe të barazojë rezultatet e numërimit me të dhënat në kontabilitet dhe në regjistër.  

� Të përfshijë blerjet dhe përmirësimet pasuese në vlerën bartëse të aseteve.  

 

Komentet e menaxhmentit 
 
Këtë vit kemi trajnuar zyrtarin e pasurisë i cili është duke punuar në regjistrimin e pasurisë së 
Komunës. 

 

 

3 Të hyrat 

Të gjetura 

� Harmonizimi në mes të departamentit të financave dhe departamenteve tjera. Harmonizimi 
ndërmjet zyrtarit për të hyra vetanake dhe departamentit të thesarit është bërë çdo tremujor për  
gjithë shumën e të ardhurave. Gjatë vitit 2010 ne kemi identifikuar që nuk është bërë asnjë 
harmonizim në mes të  dhënave në kontabilitet, të siguruara nga zyrtari për të ardhurat 
vetanake dhe departamentet operacionale. Si rrjedhojë, ekzistojnë diferenca nëse i krahasojmë 
të dhënat nga këto dy departamente.  

� Regjistrime të sakta brenda kodeve ekonomike të të hyrave. Bazuar në testimet tona të 
dokumenteve burimore lidhur me të ardhurat e caktuara, ne kemi identifikuar që jo të gjitha 
regjistrimet janë prezantuar me kodet e duhura ekonomike.  

� Sistemi i faturimit. Një sistem automatik faturimi ekziston vetëm për tatimin në pronë. Për 
kategoritë e tjera të të ardhurave për të cilat sistemi i faturimit është i kërkuar, nuk aplikohet. 
Përveç ngarkesave për regjistrimin e bizneseve të cilat mbahen në programin “Access", faturimi 
i Komunës nuk regjistrohet, në vend të asaj mbledhjet në para nga të ardhurat e tilla 
regjistrohen.   

� Mangësitë në sistemin e faturimit.  Gjatë vitit 2010 dhe 2009 sistemi i faturimit i tatimit në 
pronë ishte centralizuar dhe komuna nuk mund të rishikojë dhe monitorojë në mënyrë të duhur 
mbledhjen e të hyrave siç ishte bërë në mënyrë automatike nga sistemi i ri. Mund të ndodh që 
konsumatori ka paguar tatimin në pronë, por shuma e grumbulluar nuk është regjistruar në 
sistem dhe klienti është ngarkuar me dënim (interesa) edhe pse tatimi është paguar me kohë.  

� Sipas rregullores për tatimin në pronë, të gjitha pronat e reja të identifikuara deri në fund të 
Marsit ngarkohen për vitin aktual, përderisa pas 31 Marsit ngarkohen në vitin vijues. Kjo është 
për shkak të organizimit të sistemit të faturimit për dërgimin e faturave në Mars, që rezulton me 
ngarkesë në vitin vijues për pronat e reja të regjistruara prej Prillit deri në Dhjetor.  
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� Të hyrat nga licencat e biznesit. Komuna nuk merr nga Ministria e Tregtisë dhe Industrisë 
numrin total të bizneseve aktive në Komunë. Për më tepër, Komuna nuk mban një regjistër të 
duhur të bizneseve të cilat operojnë në Komunë. Nuk është ndërmarrë asnjë veprim nga 
Komuna për ta konfirmuar numrin e bizneseve të cilat operojnë në Komunë me listën e 
bizneseve sipas autoriteteve tatimore  ose qendrës për regjistrimin e bizneseve në Ministrinë e 
Tregtisë dhe Industrisë.  
 

� Ndarja e detyrave. Bazuar në auditimin tonë, ne kemi identifikuar që Arkatari i njëjtë që mbledh 
paratë e gatshme i depoziton ato para në bankë. Nuk ka pasur harmonizim në mes të 
dokumentacionit dhe parasë së mbledhur si dhe kontroll mbi paranë e mbledhur dhe të 
deponuar në bankë nga personi përgjegjës në Komunë. 
  

� Pamundësia për të ndjekur dhe menaxhuar llogaritë e arkëtueshme. Faturat për shërbimet që 
nuk janë të lidhura me tatimin në pronë nuk regjistrohen. Në lidhje me të gjitha të ardhurat, 
përveç tatimit në pronë, nuk mbahen regjistra të borxhlinjve.  

 

Risku 

Edhe pse për të arkëtueshmet kërkohet shpalosja në pasqyrat financiare, po ashtu mungesa e 
saktësisë dhe plotësisë së tyre do të ndikojë mbi të ardhurat që Komuna mund të fitojë. Pa të dhëna 
të mjaftueshme, të detajuara dhe të sakta të debitorëve dhe raporteve në arkëtimeve, Komuna nuk 
është në gjendje të përgatisë një buxhet të saktë dhe të besueshëm, të raportojë normën e saktë të 
arkëtimeve ose të përcjell në kohë arkëtimin e të ardhurave vetanake burimore. Gjithashtu, arkëtimi i 
ulët i të ardhurave do të ndikojë në kapacitetin investues të Komunës. 

Kontrolle jo të përshtatshme dhe të pamjaftueshme në lidhje me të ardhurat, softuerin dhe sistemin 
e faturimit, e rrisin rrezikun e manipulimit të të dhënave dhe keqpërdorimit të informacionit. Një 
sistem i tillë mund të çojë në faturim jo të plotë dhe të ardhura jo të plota.  

Regjistrimi manual dhe mungesa e lidhjes së sistemit të faturimit dhe sistemit të kontabilitetit në 
mënyrë automatike, e ekspozon Komunën ndaj një rreziku shtesë të gabimit. Për më tepër, kjo 
shkakton kosto shtesë për mbajtjen e të dhënave, rishikimin dhe harmonizimin e informacionit. 

Një listë e detajuar dhe e përditësuar e tatim paguesve, bizneseve aktive dhe debitorëve të gjeneruar 
nga sistemi është me rëndësi të veçantë në situatën e tanishme ku komunat nuk e regjistrojnë secilin 
transaksion individual në SIMFK . Si pasojë, përveç për tatimin mbi pronë, Thesari dhe Komuna, 
nuk kanë një listë të detajuar të gjeneruar nga sistemi i kontabilitetit ose sistemi i faturimit. Si rezultat 
i kësaj, nuk është e mundur të bëhen harmonizimet e nevojshme ose analiza sipas debitorëve. 

Edhe pse gjetjet e mësipërme nuk kanë një ndikim material në pasqyrat financiare, Komuna është 
në kundërshtim me kërkesat e Rregulloreve të miratuara.
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Rekomandimet 

Ne rekomandojmë që Kryetari të sigurohet se Komuna do të ndërmarrë hapa për të përmirësuar 
sistemin e kontabilitetit dhe të faturimit në mënyrë që të sigurojë kontrolle të sigurta, efikase dhe 
efektive në faturim dhe të hyra. Përmirësimi i procedurave të lidhura me sisteme të tilla do ti 
mundësonte Menaxhmentit monitorimin dhe menaxhimin e rreziqeve të mëdha dhe sigurimin që 
vendimet në lidhje me buxhetimin, planifikimin dhe mbledhjen e të ardhurave janë bartur siç duhet. 
Ne i rekomandojmë Komunës: 

a. Implementimin e një sistemi të faturimit që përfshin detaje të përditësuara për paguesit, adresën 
e tyre të tanishme, historinë dhe shkallën e arkëtimeve. Informatat e tilla duhet të jenë  në 
dispozicion vetëm për një numër të kufizuar të personave dhe me autorizimin e Menaxhmentit. 

b. Menaxhmenti i lartë duhet të ndërmarrë  hapa të nevojshme që të ushtrohen kontrolle të 
brendshme në lidhje me faturimin, regjistrimin, harmonizimin, marrjet e parave dhe raportimin 
e të ardhurave vetanake të Komunës.  

c. Të vendosë dhe të kontrollojë tarifat dhe normat e taksave në sistem në mënyrë që të llogarisë 
dhe gjenerojë automatikisht faturat. Ky gjenerim i faturave gjithashtu duhet të autorizohet dhe 
të rishikohet. 

d. Të ekzistojë një lidhje automatike midis  sistemit të faturimit dhe sistemit të kontabilitetit në 
mënyrë që informacioni të procesohet automatikisht në librin kryesor të kontabilitetit. 

e. Të kryej harmonizime të rregullta në mes të dy sistemeve për të gjitha llojet e të ardhurave. Çdo 
diferencë harmonizimi duhet të hulumtohet dhe të zgjidhet brenda një afati të caktuar. 

f. Të lidhen automatikisht zyra operative me atë të faturimit dhe të bëhen harmonizime të 
rregullta në mes tyre, për rastet kur faturimi direkt lidhet me shërbimet nga zyra operative. Kjo 
është veçanërisht e rëndësishme në rastet kur ekzekutohet një numër i madh transaksionesh. 

g. Të sigurohet një ndarje e përshtatshme e detyrave që kanë të bëjnë me mbledhjen e parasë. 
Punëtori që është përgjegjës për mbledhjen e parasë duhet të jetë i ndryshëm me punëtorin që 
kontrollon balancën në fund të ditës dhe që i depoziton në bankë 

h. Të inspektohen licenca komunale të punës së bizneseve dhe të ripërtërihen kur atyre u ka 
skaduar afati. 

i. Ne rekomandojmë që Kryetari të siguroj që Komuna do ndërmerr hapat e mëtejshëm për të 
përmirësuar kontrollin mbi të hyrat dhe në mënyrë rigoroze të punoj në përputhje me kërkesat 
e rregullores komunale. 

Komentet e Menaxhmentit 

Sa i përket efikasitetit në grumbullimin, menaxhimin dhe harmonizimin e të hyrave vetanake në mes 
të drejtorive Komuna ka hartuar një plan të harmonizimeve në mes të të gjitha drejtorive për të 
gjitha të ardhurat e grumbulluara. Sikurse që ne e bëjmë harmonizimin me thesarin qendror ne do të 
rregullojmë edhe harmonizimin me drejtorit e komunës. 
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4 Shpenzimet 

Të gjeturat 

Pagat dhe mëditjet 

Mungesa e azhurnimit në kohë e listës së punëtorëve. Në rastin e dorëheqjes nga puna, duhet një 
muaj për të azhurnuar listat e punëtorëve dhe si pasojë punëtorët mund të marrin edhe një rrogë 
edhe nëse ai / ajo nuk është më zyrtarisht pjesë e atij institucioni. 

Komuna iu ka paguar disa të punësuarve një kompensim shtesë që varijon nga 50-200 euro për 
muajin Dhjetor. Ne nuk kemi pranuar ndonjë vendim të mjaftueshëm dhe adekuat ose dokumente 
ligjore lidhur me pagesat e mësipërme si kompensim. Në mungesë të dokumentacionit mbështetës 
alternativ ne nuk kemi qenë në gjendje për të marrë një siguri të arsyeshme lidhur me plotësinë dhe 
pajtueshmërinë e Komunës me rregullore.  

Gjatë rishikimit të dosjes së personelit ne kemi gjetur se disa nga dokumentet në dosje mungonin.   
Lista e dokumenteve të tilla që mungonin është si vijon: 

� Vlerësimi i intervistës për rekrutimin 
� Përshkrimi i punës  
� Raporti i vlerësimit për punën e bërë në fund të vitit (për të gjithë punëtorët) 
� Vlerësimi për nevojat për trajnim 
� Çertifikata të trajnimit dhe kurseve 

 
 
Prokurimi 

Gjetjet  

Bazuar në ekzaminimin tonë të dokumentacionit burimor të ndërlidhur me procedurat e tenderit të 
aplikuara në Komunë, ne kemi identifikuar parregullsi të caktuara, si vijon: 

� Gjatë procedurave të prokurimit, Komuna jo gjithmonë përdorë formën standarde të 
kontratave që janë pjesë e dokumenteve ofertuese dhe që përfshin të gjitha termet e nevojshme 
të përgjithshme dhe speciale të kontratës. Forma standarde e kontratës është Pjesa B e dosjes së 
tenderit për mallra dhe shërbime.   
(Nr. i Prokurimit: 62500 09  273 121; 62500 10  001 121; 62500 10 005 521; 62500 10  007 521; 
62500 10 076 521; 62500 10 113 136; 62500 10 106 121’ 62500 10 065 236). 

� Ne nuk na janë ofruar dëshmi të mjaftueshme që ofertuesit dhe fituesi i kontratës janë 
informuar për rezultatet e tenderit, siç edhe është kërkuar nga neni 29 i Rregullës B të 
Prokurimit Publik. Nëse Komuna dështon të përmbush procedurat e parashikuara nga Ligji për 
Prokurim Publik (“LPP”) dhe Rregulla B e prokurimit publik, është e ekspozuar ndaj riskut të 
transparencës dhe dyshimit të aktivitetit të prokurimit nga ndonjë ankesë e operatorëve 
ekonomik ose agjensionit të mbikëqyrjes së prokurimit si p.sh. PRB ose PPRC.  
(Nr. i prokurimit: 62500 09 273 121; 62500 10 001 121; 62500 10 005 521; 62500 10 007 521; 
62500 10 076 521; 62500 10 113 136; 62500 10 106 121’ 62500 10 065 236). 

� Për furnizim të prokurimit me vetura me vlerë të kontraktuar prej 49,950 Euro, kontrata e 
nënshkruar, takimet e komisionit për pranim teknik të automjeteve dhe marrja e raportit dhe 
pranimi teknik i veturave janë nënshkruar në ditën e njëjtë. (Nr. i prokurimit: 62500 10 001 
121.). 
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� Në nenin IV të dosjes së tenderit të lëshuar për operatorët ekonomik kriteret e dhënies së 
kontratës duhet të ceken. Duhet të jetë vetëm një kriter i përcaktuar (çmimi më i ulët ose 
tenderi ekonomikisht më i favorshëm përcaktuar nga kriteri i peshimit) Ka raste kur të dyja 
kriteret ceken në dosjen e tenderit. (Nr. i Prokurimit: 62500 10 001 121; 62500 10 005 521) 

� Sipas nenit 60 të LPP dhe Pjesës së III.2.2 të dokumenteve standarde të ofertimit para së ta 
nënshkruajnë kontratën, operatorët ekonomik duhet të dorëzojnë garancionin e ekzekutimit në 
vlerë jo më pak se 10% të vlerës së kontratës dhe ky garancion i ekzekutimit duhet të mbulojë 
tërë periudhën e ekzekutimit të kontratës. Ka pasur dosje ku garancioni i ekzekutimit nuk ka 
mbuluar periudhën e paraparë me kontratë. (Nr. i prokurimit 62500 10 005 521, 62500 10 007 
521) 

� Kontratat e ndërtimit të nënshkruara nuk përmbajnë terme të paracaktuara të pagesave siç 
është theksuar në nenin 26  deri 28 të dosjes së tenderit sipas kushtit special të artikullit 12. Nr. 
i prokurimit: 62500 10 005 521; 62500 10 007 521. 

Ndikimi 

Mungesa e komunikimit në kohë dhe aprovimet nga autoritetet ose dokumentacioni jo i kompletuar 
në dosjet e prokurimit mund të sjellin mospërputhje me ligjet gjithashtu edhe me kërkesat e 
Kontratës me qëllim që të shmangim humbje të rëndësishme që mund të ndodhin në pasqyrat 
financiare të Komunës.  

Rekomandim 

Komuna duhet të krijojë procedura adekuate të mjaftueshme të kontrollit për monitorim efektiv mbi 
tërë procedurën e tenderit në pajtim me ligjet dhe rregulloret e zbatueshme. 

Komentete e Menaxhmentit 

Nuk ka komente 

 

5 Auditimi i brendshëm 
Gjetjet 

� Komuna nuk ka krijuar një Komitet Auditimi. 

Gjatë periudhës së përfunduar me 31 Dhjetor 2010, auditimi I brendshëm ka performuar vetëm dy 
(2) auditime të brendshme (nga 5 sa ishin të planifikuara) , dhe ato i referohen vitit të përfunduar me 
31 dhjetor 2009. Nuk janë bërë auditime sipas planit të aprovuar për vitin 2010.  

Ndikimi 
Mungesa e një Komiteti Auditimi dhe mos-zbatimi i planit të aprovuar të auditimit, rrit rrezikun e 
dështimit të kontrolleve të brendshme që në mënyrë të rëndësishme ndikon në raportet financiare të 
Komunës.   
 
Rekomandim 

Ne rekomandojmë që Kryetari i Komunës të sigurojë që Komuna do të konsiderojë krijimin e një 
Komiteti Auditimi me anëtarë që kanë eksperiencë relevante me raportimin financiar dhe kontrollin 
e brendshëm. Komiteti i Auditimit duhet të vendosë politika dhe procedura të duhura për të 
siguruar një standard të lartë të qeverisjes së korporatës. Komiteti i Auditimit duhet të rishikojë 
statusin aktual dhe të propozojë veprime për përmirësime në: 
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� Procesin e Kontabilitetit dhe raportimit financiar të Komunës; 

� Vlerësimin e sistemeve të kontrollit të brendshëm të implementuara nga Menaxhmenti; 

� Proceset e auditimit të brendshëm dhe të jashtëm; 

� Përputhshmëria, raportimi dhe strukturat e kontrollit në gjithë Komunën të tilla që të sigurojnë 
përputhje me kërkesat financiare, rregullatore dhe ligjore; 

� Plani i auditimit të brendshëm dhe ndjekja e gjetjeve të auditimit të brendshëm. 

Për më tepër, auditimi i brendshëm duhet të punojë konform planit të aprovuar të auditimit të 
brendshëm për vitin 2010. 

Komentet e Menaxhmentit 

Nuk ka komente 

 

6 Subvencionet dhe transfertat 

Gjetjet 

Bazuar në ekzaminimin tonë, shpenzimi bazuar në vendimin 01/172 i datës 13.04.2010 nga Kryetari 
i Komunës për dokumentet që japin udhëzime të Komunës, në vlerë prej 900 Euro me nr. të 
referencës 16100267, kemi gjetur që ky shpenzim duhet të klasifikohet nga subvencioni dhe 
transferet në kategorinë e mallrave. Tutje, ne nuk kemi qenë të siguruar me dëshmi të mjaftueshme 
lidhur me natyrën dhe sasinë e dokumenteve te të cilat është kryer lektorimi. 

Transferet në vijim janë kryer bazuar në vendimin e bërë nga Kryetari i Komunës: 

� UNION-i Blind 1,000 Euro  

� Shoqata e veteranëve të luftës 5,000 Euro  

� Klubi i atletikës “Malisheva” 500 Euro  

� Shoqata e Biznesit “Malasi” 1,000 Euro. 

Komuna nuk ka zhvilluar politikë të shkruar për kritere të  subvencionit dhe nuk është kryer asnjë 
monitorim mbi fondet e transferuara (përdorimin e fondeve).  

Ndikimi 

Mungesa e komunikimit në kohë dhe aprovimet nga autoritetet ose dokumentacioni jo i kompletuar 
mund të sjellin mos përputhje me Ligjet ose kërkesat e Kontratës dhe tek shpërdorimi i aseteve dhe 
gabimeve në pasqyrat financiare.  

Rekomandimi 

Komuna duhet të zhvillojë politika dhe procedura të shkruara për subvencionet dhe transferet dhe 
duhet të themelojë procedura adekuate të mjaftueshme të kontrollit për monitorim efektiv mbi 
përputhshmërinë me politikat dhe ligjet dhe rregulloret e zbatueshme. 

Komentet e Menaxhmentit 

Nuk ka komente 
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Të gjeturat e vitit të kaluar 

1 Përgatitja e pasqyrave financiare 
Të gjeturat 
Informacioni parësor i besueshëm për përgatitjen e Pasqyrave Financiare është SIMFK. Komuna i 
regjistron pranimet dhe pagesat në Excel, që nuk janë përdorur për të përgatitur të gjitha shënimet 
dhe shpalosjet tek pasqyrat financiare. 
 
Megjithëse Kryetari i Komunës ka nënshkruar Deklaratën për prezantimin e pasqyrave financiare, 
Komuna nuk ka përgatitur një draft të pasqyrave financiare në gjuhën Angleze dhe Serbe para 
fillimit të audimit tonë. Gjatë periudhës së auditimit ne shpenzuam kohë dhe burime të 
konsiderueshme në asistimin e Komunës për të përmirësuar prezantimin e pasqyrave financiare në 
gjuhën Angleze. Sidoqoftë Komuna nuk ishte në gjendje të dorëzonte një draft final të pasqyrave 
financiare në gjuhën Serbe në fund të auditimit tonë. 

Për me tepër, informacioni në vijim që kërkohet të shpaloset në pasqyrat financiare nuk është i 
regjistruar në SIMFK dhe nuk është pjesë e një programi të integruar kontabiliteti: 

� pagesat nga palët e treta 

� faturat e pa paguara (detyrimet) 

� prona, objektet dhe pajisjet.  

Edhe pse Komuna mund të jetë e përfshirë në çështje të vogla gjyqësore dhe është e mundur që të 
ketë dalje të parasë në të ardhmen e afërt, Komuna nuk ka ndonjë procedurë formale që do të 
siguronte informacion të plotë, të përshtatshëm dhe të besueshëm për të regjistruar provizionet dhe 
detyrimet kontingjente. 

Si pasojë e mangësive të lartpërmendura, shënimet si në vijim mungojnë ose nuk janë paraqitur siç 
duhet në pasqyrat financiare: 

� Shpjegime për dallimet materiale ndërmjet buxhetit dhe shumave aktuale nga shënimi 17 deri 23. 

�  Neni 10. Raporti i ekzekutimit të buxhetit. Shuma e paraqitur në kolonën e buxhetit fillestar në 
raporte nuk përputhet me shumën e Buxhetit të aprovuar. 

� Shënim 30. Harmonizimi në mes ndarjeve buxhetore fillestare dhe përfundimtare. Shënimi i 
paraqitur nuk është shpalosur si duhet.  

� Shënim 12. Të ardhurat vetanake. Shënim 12.1 nuk mund të lidhet me Shënim 12.
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� Neni 13 Shënimi 25 Pasqyra e detyrimeve të faturave të papaguara nuk është shpalosur në 
Pasqyrat Financiare. 

� Neni 15, Shënim 27 Asetet jo-financiare nuk është e kompletuar. 

� Mund të ketë pagesa të konsiderueshme nga palët e treta, (për shembull  kur një palë tjetër 
si një ministri apo donator i huaj blejnë/kontribuojnë me një pasuri për përdorim nga 
Komuna), që nuk mund të regjistrohet në pasqyra financiare sepse nuk janë regjistruar në 
SIMFK;  

� Neni 16, Shënimi 29 Detyrimi kontingjent nuk është i kompletuar. 

2 Menaxhimi i pronave, objekteve dhe pajisjeve 

Të gjeturat 

Komuna nuk ka mbajtur një regjistër të pronave, objekteve dhe pajisjeve në posedim të saj. Për më 
tepër, Komuna nuk ka përgatitur një listë të detajuar dhe gjithëpërfshirëse të patundshmërive, 
përfshirë këtu edhe dokumentacionin mbi pronësinë mbi patundshmëritë, dhe informacion për 
statusin e regjistrimit në emrin e Komunës në Regjistrin vendor për patundshmëri ose në Gjykatë. 

Regjistrimi dhe vlerësimi i pasurisë nga ana e Komunës nuk ka filluar. Megjithëse Komuna ka 
themeluar në vitin 2009 një komitet për regjistrimin dhe vlerësimin e pasurive, ky komitet nuk ka 
përfunduar ende ndonjë rast dhe si pasojë pasuritë nuk janë regjistruar apo vlerësuar. Komuna nuk 
ka emëruar ende ndonjë zyrtar për pronat, i cili do të ishte përgjegjës për regjistrin gjatë 2009. 

 
Ne nuk na është ofruar ndonjë evidencë e numërimit të stoqeve të aseteve me 31 Dhjetor 2009 dhe 
si pasojë verifikimi i regjistrave kontabël me numërimin fizik të pasurisë ishte i pamundur.  

Për shkak të natyrës së të dhënave të tilla, Komuna nuk ishte në gjendje të: 

� Shpalos informacionin mbi pronën, ndërtesat, dhe pajisjet në pasqyrat financiare me 31 
Dhjetor 2009 dhe 31 Dhjetor 2008; dhe 

� Të sigurojë rikonsilimin e informacionit të regjistruar në regjistrat kontabël me tabelat e 
vlerësimit apo me ndonjë analizë tjetër, përpara aprovimit të këtyre pasqyrave financiare. 

 

 

3 Të ardhura

Të gjeturat  

� Sistemi i faturimit. Një sistem automatik i faturimit ekziston vetëm për të hyrat nga tatimi 
në pronë. Për kategori tjera të të hyrave për të cilat sistemi i faturimit është i nevojshëm nuk 
është aplikuar. Me përjashtim të të hyrave nga taksat mbi licencat e bizneseve për të cilat 
mbahen të dhënat në programin Access, pjesa tjetër e faturimit të Komunës nuk është 
regjistruar, në vend të saj vetëm arkëtimet e parave nga këto të hyra janë regjistruar. 

� Mangësitë në sistemin e faturimit.  Gjatë vitit 2009 sistemi i faturimit i tatimi në pronë 
ishte centralizuar dhe komuna nuk mund të rishikojë dhe monitorojë në mënyrë të duhur 
mbledhjen e të hyrave siç ishte bërë në mënyrë automatike nga sistemi i ri. Mund të ndodh 
që konsumatori ka paguar tatimin në pronë, por shuma e grumbulluar nuk është regjistrua 
në sistem dhe klienti është ngarkuar me dënim (interesa) edhe pse tatimi është paguar në 
kohë.  



Komuna e Malisheves 19 
31 Dhjetor 2010 
 
Të gjeturat në vitin paraprak (vazhdim)  
  

 

� Të ardhurat nga licencat e biznesit. Komuna nuk merr nga Ministria e Tregtisë dhe 
Industrisë numrin total të bizneseve aktive në Komunë. Si pasojë, biznese joaktive ose të 
mbyllura mund të ngarkohen, ndërsa bizneset aktive mund të mos ngarkohen me obligimin 
përkatës. 

� Të hyrat nga regjistrimet e automjeteve. Ne kemi identifikuar pagesat e bëra për të hyrat 
e tjera, por të regjistruara në kategorinë e të ardhurave për regjistrimin e automjeteve. Gjatë 
punës tonë ne kemi identifikuar të hyrat që janë regjistruar si të hyra nga regjistrimi i 
automjeteve, por në fakt kjo shumë ishte për të hyrat nga tatimi në pronë. Për më tepër, 
Komuna ka lidh një marrëveshje me një kompani financiare jo bankare "Vllesa" për të 
mbledhur pagesat në emër të Komunës. Subjekt i kësaj kontrate ishte mbledhja e pagesave 
nga regjistrimi i automjeteve, por sipas testeve tona ne kemi gjetur se "Vllesa" ka mbledhur 
pagesat gjithashtu edhe nga kodet e tjera ekonomike, edhe pse ajo nuk ishte përcaktuar me 
kontratë. (Vllesa ka mbledhur pagesa nga tatimi në pronë, për referim ne kemi raporte për 
datat 26.08.2009 dhe 14.04.2009 të përgatitura nga Vllesa dhe të dorëzuara në Komunë). 

� Të hyrat nga ndryshimi i tokës bujqësore. Në rregulloren për tatime, tarifa dhe pagesa,  
kategorizimi i klasave të tokës nuk ishte respektuar si duhet. Ne kemi parë që një klasë e 
tokës i përket dy kategorive të specifikuara në rregullore dhe kështu lë opsionin e zbatimit të 
tarifave të dyfishta. Klasifikimi është bërë si vijon: 

1. Klasa 1-4 (1 euro/ metër katror) 

2. Klasa 4-6 (0,70 euro/ metër katror) 

3. Klasa 6-8 (0,50 euro/ metër katror) 

Kur toka i përket klasës 4 apo 6 ekziston mundësia e aplikimit e tarifave të dyfishta, ose 1 euro 
/ metër katror ose 0,70 euro / metër katror. Gjatë testimit kemi gjetur se komuna ka aplikuar 
një tarifë prej 0,75 euro / metër katror për tokën e klasës 4, e cila nuk është specifikuar në 
Rregulloren e Komunës për taksa, tarifa dhe pagesa. 

� Ndarja e detyrave.  Gjatë 2009 deri tek përfundimi i vitit nuk ka pasur ndarje të detyrave 
lidhur me pranimin dhe depozitimin e parasë së gatshme të pranuar për shërbimet e ofruara 
tek qytetarët. Arkatari që mbledh paratë e gatshme i depoziton ato para në bankë. 
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4 Shpenzimet

Të gjeturat 

Pagat dhe mëditjet 

Mungesa e azhurnimit në kohë e listës së punonjësve. Në rastin e dorëheqjes nga puna, duhet një 
muaj për të azhurnuar listat e punonjësve dhe si pasojë punonjësit mund të marrin edhe një rrogë 
edhe nëse ai / ajo nuk është më zyrtarisht pjesë e atij institucioni. 

Komuna ka paguar disa të punësuarve shtesë një kompensim që varion nga 50-200 euro për muajin 
Dhjetor. Ne nuk kemi pranuar ndonjë vendim të mjaftueshëm dhe adekuat ose dokumente ligjore 
lidhur me pagesat e mësipërme si kompensim. Në mungesë të dokumentacionit mbështetës 
alternativ ne nuk kemi qenë në gjendje për të marrë një siguri të arsyeshme lidhur me plotësinë dhe 
pajtueshmërinë e Komunës me rregullore.  

Gjatë rishikimit të dosjes së personelit ne kemi gjetur se disa nga dokumentet në dosje mungonin.  
Ne kemi përgatitur një listë të dokumenteve të tilla që mungonin: 

� Formulari i aplikimit 
� Vlerësimi i intervistës së rekrutimin 
� Referenca nga puna e mëparshme 
� Përshkrimi i punës  
� Raporti i vlerësimit për punën e bërë në fund të vitit (për të gjithë punonjësit) 
� Vlerësimi për nevojat për trajnim 
� Çertifikata të trajnimit dhe kurseve 
 

Prokurimet 
Në dosje të prokurimit që ishin pjesë e mostrës sonë, ne zbuluam se Komuna nuk e ka përgatitur 
dhe dokumentuar Deklaratën e Nevojave dhe Përcaktimit të Disponueshmërisë së Mjeteve, që 
kërkohet nga neni 8 i Ligjit të Prokurimit Publik 2007/20. 
 
Kontrata me numër 03/54, titulli i kontratës Furnizimi me karburant, nuk është harmonizuar në mes 
kontraktorit dhe Komunës për verifikimin e çmimeve Premium të ofruar dhe kontraktuar. 

Në prokurimin me nr kontratë '03 / 1802 / / 28, Komuna ka paguar faturat me të njëjtin numër dhe 
fletëngarkesa (mallrat e dorëzuar në komunë),data është pas datës së raportit të pranimit të mallrave 

nga personat përgjegjës të Komunës.  

Blerja e pajisjeve të klubit sportiv të futbollit është regjistruar dhe paguar nga furnizime për zyre 
(fatura nr 1294, data e faturës 02.06.2009, shuma e faturës 1,587 euro) dhe jo si subvencion. 

Komuna ka paguar nga buxheti i caktuar për subvencionet, shpenzimet të cilat nuk mund të 
kategorizohen si subvencionet, festuar Ditën e Pavarësisë së Republikës së Kosovës në vlerë prej 
15,000 euro.  

Nuk ekziston asnjë provë për rregullat e procedurave të tenderit që janë zbatuar për shpenzime të 
caktuara të bëra për Ditën e Pavarësisë, as ndonjë faturë nuk është paraqitur nga këngëtarët, në vlerë 
prej 4,770 euro dhe 2,440 euro, pagesat e mëtejshme janë bërë në para kesh dhe nuk ka dokument 
mbështes që këngëtarët kanë pranuar pagesat e mësipërme. 
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5 Auditimi i brendshëm 

� Komuna nuk ka krijuar një Komitet Auditimi. 

� Auditimi i brendshëm i Komunës nuk e ka zbatuar plotësisht planin e tij për vitin që 
përfundon me 31 Dhjetor 2009.
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Forma të ndryshme të Opinioneve të Auditimit 
të përdorura nga Zyra e Auditorit Gjeneral në 
Raportin e Auditimit për vitin 2010 

Një opinion auditimi normalisht jepet në një format standard, dhe lidhet me pasqyrat financiare në 
tërësi, duke evituar kështu nevojën për të sqaruar gjerësisht se çfarë qëndron pas tij, por duke bërë të 
mundur për lexuesit nëpërmjet llojit të tij, të kuptuarit e përgjithshëm të domethënies së tij. Natyra e 
fjalëve do të ndikohet prej kornizës ligjore për auditimin, por përmbajtja e opinionit do të jetë e 
nevojshme të tregojë qartë nëse është i pakualifikuar apo i kualifikuar dhe, nëse është i kualifikuar, 
është i kualifikuar për disa aspekte apo është një opinion i kundërt (paragrafi 14) ose një refuzim për të 
dhënë opinion (paragrafi 15). 
 
Një opinion i pakualifikuar jepet kur auditori është i kënaqur në çdo aspekt material për 
sa vijon: 
(a) Pasqyrat financiare janë përgatitur duke përdorur baza kontabël të pranueshme dhe politika të cilat 

janë zbatuar në mënyrë të qëndrueshme; 
(b) Pasqyrat janë në përputhje me kërkesat statutore dhe rregulloret përkatëse; 
(c) Sipas njohurisë së auditorit mbi njësinë e audituar, pamja e paraqitur nga pasqyrat financiare është e 

qëndrueshme; dhe 
(d) Pasqyrat financiare përmbajnë shpalosjet e duhura të informacionit për të gjitha çështjet materiale. 
 
Tërheqje e vëmendjes. Në disa rrethana auditori mund të mendojë se lexuesi nuk do të jetë në gjendje 
të kuptojë drejt pasqyrat financiare nëse atij nuk i tërhiqet vëmendja për çështje të rëndësishme apo të 
pazakonta. Si parim i përgjithshëm, auditori që jep një opinion të pakualifikuar nuk u referohet aspekteve 
të pasqyrave financiare në opinion, nëse ky do keqinterpretohej si një kualifikim. Me qëllim evitimin e 
dhënies së kësaj përshtypje, referimet që kanë kuptimin e “tërheqjes së vëmendjes” paraqiten në një 
paragraf të veçantë prej opinionit. Megjithatë, auditori nuk duhet të përdorë një tërheqje vëmendje për 
çështje të cilat lidhen me mungesën e shpalosjes së duhur të informacionit në pasqyrat financiare, dhe as 
si një alternativë apo zëvendësuese të kualifikimit të opinionit. 
 
Një auditor mund të mos jetë në gjendje të shprehë një opinion të pakualifikuar nëse ekziston ndonjë prej 
rrethanave të mëposhtme dhe sipas gjykimit të auditorit efekti i tyre në pasqyra financiare është ose mund 
të jetë material: 
(a) Ka pasur kufizim fushëveprimin e auditimit; 
(b) Auditori  konsideron nëse pasqyrat janë të paplota ose keqinterpretuese, ose nëse ka një  shmangie 

të pajustifikuar nga standardet kontabël të pranuara; ose 
(c) Ka pasiguri që ndikon në pasqyrat financiare. 
 

Opinion i kualifikuar. Kur auditori nuk është dakord ose është i pasigurt për një ose më 
shumë zëra të veçantë të pasqyrave financiare, të cilët janë materiale por jo thelbësore për të 
kuptuar pasqyrat, duhet dhënë një opinion i kualifikuar. Formulimi i opinionit normalisht tregon 
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një rezultat të kënaqshëm për auditimin, subjekt ky i një deklarate të qartë dhe koncize për çështjet për të 
cilat auditori ka kundërshtim apo të cilat krijojnë pasiguri që sjellin kualifikimin e opinionit. Përcaktimi 
sasior i efektit financiar që vjen prej pasigurisë apo kundërshtimeve nga ana e auditorit, i ndihmon 
përdoruesit e pasqyrave, megjithëse ky nuk është gjithmonë i mundur apo i rëndësishëm. 
 
Opinion  i kundërt. Kur auditori nuk është në gjendje të krijojë një opinion mbi pasqyrat financiare të 
marra në tërësi, për shkak të kundërshtimeve kaq thelbësore sa e dëmtojnë prezantimin e pozicionit në 
masën që një opinion i kualifikuar vetëm për disa aspekte do të ishte i papërshtatshëm, jepet një opinion i 
kundërt. Formulimi i një opinioni të tillë bën të qartë se pasqyrat financiare nuk janë të paraqitura në 
mënyrë të drejtë, duke specifikuar qartë dhe shkurt të gjitha çështjet e kundërshtuara. Përsëri, përcaktimi 
sasior i efektit financiar ndihmon përdoruesit e pasqyrave, nëse një gjë e tillë është praktike dhe e 
rëndësishme. 
 
Refuzim për të dhënë Opinion. Kur auditori nuk është në gjendje të krijojë një opinion mbi pasqyrat 
financiare të marra në tërësi, për shkak të një pasigurie apo një kufizimi të qëllimit, kaq thelbësor sa një 
opinion i kualifikuar vetëm për disa aspekte do të ishte i papërshtatshëm, jepet një refuzim për të dhënë 
opinion. Formulimi i një refuzimi të tillë bën të qartë se nuk mund të jepet një opinion, duke specifikuar 
qartë dhe shkurt çështjet e pasigurta. Për SAI është e zakonshme që të jepet një raport i detajuar që 
sqaron opinionin në rrethana kur nuk është e mundur të jepet një opinion i pakualifikuar. 
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Pasqyrat Financiare për vitin që përfundon 
me 31 Dhjetor 2010 

DEKLARATË PËR PREZENTIMIN E PASQYRAVE FINACIARE  
 
Për: Lulzim Ismajli, Drejtor i Thesarit 

Nga: Zyrtari Kryesor Administrativ dhe Zyrtari Kryesor Financiar 

 

Në opinionin tonë, pasqyrat financiare të cilat janë të bashkangjitura, përfshirë edhe shënimet për 
këto pasqyra, për vitin e përfunduar me 31 Dhjetor 2010 janë përgatitur sipas Standardeve 
Ndërkombëtare të Kontabilitetit të Sektorit Publik “Raportimi Financiar sipas Kontabilitetit të 
bazuar në para të gatshme”, i përmbushin të gjitha obligimet raportuese që dalin nga Ligji për 
menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë 03/L-048  dhe ligji 03/L-221 dhe janë të bazuara 
në shënimet financiare të mbajtura në mënyrë të duhur. 

Kjo deklaratë jepet në lidhje me prezantimin e pasqyrave financiare të Buxhetit të Përgjithshëm të 
Kosovës të Komunës se Malishevës për vitin që përfundon më 31 Dhjetor 2010. 

Ne konfirmojmë, për sa kemi njohuri dhe besim, që: 

Nuk ka pasur parregullsi lidhur me udhëheqësin apo me punëtorët, e cila ka mundur të ketë efekt 
material në pasqyrat financiare. 

Informatat e dhëna dhe të prezantuara në pasqyrat financiare lidhur me identifikimin e fondeve dhe 
shpenzimin e tyre të lidhura me Buxhetin e konsoliduar të Kosovës janë të plota dhe të sakta. 

Informatat në lidhje me grumbullimin e të hyrave janë të sakta. 

Nuk ka llogari bankare të BKK-së përveç llogarive bankare të specifikuara në pasqyrat financiare 
dhe ky specifikim është i plotë dhe i saktë si në datën 31 Dhjetor 2010. 

Nuk ka pasur shkelje të kërkesave të autoriteteve Rregullative të cilat kanë mundur të kenë efekt 
material në pasqyrat financiare, në rast se do të shkeleshin. 

Nuk ka ndonjë ankesë (ligjore) në proces e cila mund të ketë efekt material në pasqyrat financiare. 

Të gjitha detyrimet, si ato aktuale ashtu edhe kontingjente, dhe të gjitha garancitë që u kemi dhënë 
palëve të treta janë regjistruar dhe/ose shpalosur në mënyrën e duhur. 
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Deklarata për prezantimin e pasqyrave financiare (v azhdim)  

Të gjitha huat për palët e jashtme janë regjistruar dhe/ose janë shpalosur, sipas rrethanave. 

Nuk ka pasur asnjë transaksion pas përfundimit të periudhës i cili do të kërkonte korrigjim ose 
shpalosje në pasqyrat financiare apo në shënimet e tyre. 

Komunat duhet të dërgojnë raportet te komisioni për buxhet dhe financa të Asamblesë Komunale. 

Sipas opinionit tonë, pasqyrat financiare që janë të bashkangjitura paraqesin një prezantim të vërtetë 
dhe të paanshëm të financave dhe transaksioneve financiare për vitin e përfunduar me 31 Dhjetor 
2010 të Komunës së Malishevës. 

 

 
Data: 31 Janar 2011 
 
 
Nënshkrimi dhe Vula: __________                          Nënshkrimi dhe Vula: ___________                           
    
Zyrtari Kryesor Administrativ                                      Zyrtari Kryesor Financiar
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Politikat Kontabël 

1    Politikat Kontabël  
 
Politikat kontabël kryesore të adaptuara në përgatitjen e këtyre pasqyrave financiare  janë detajuar si 
më poshtë 

1.1 Baza për Përgatitje të Pasqyrave Financiare  

Këto pasqyra financiare janë përgatitur për qëllime të raportimit në Kuvend për aktivitetet e 
Komunës së Malishevës, në pajtim me Buxhetin. 

Këto pasqyra financiare janë përgatitur në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Kontabilitetit 
për Sektorin Publik "Raportimi Financiar sipas Kontabilitetit të Bazuar në Paranë e Gatshme" si dhe 
në përputhje me Ligjin 03/L-048 për përgatitjen e pasqyrave financiare për organizatat buxhetore 
edhe udhëzim administrativ nr.20/2009 dhe 16/2010 në raportimin vjetor i Organizatave 
Buxhetore. 

Politikat e kontabilitetit janë aplikuar në vazhdimësi gjatë tërë periudhës. 

1.2 Subjekti raportues  

Pasqyrat financiare janë për një subjekt të sektorit publik: Komuna e Malishevës ("Komuna '). 

Komuna nuk punon me llogari bankare të saj. Qeveria operon me një funksion të centralizuar të 
thesarit i cili administron shpenzimet e parave të gatshme të bëra nga Komuna gjatë vitit financiar. 
Ky funksion është i referuar si "Llogaria e Vetme e Thesarit" ose "LVTH". Pagesat e komunës të 
bëra në këtë llogari janë të shpalosura në kolonën e Llogarisë së Thesarit në pasqyrën e Pranimeve 
dhe Pagesave me para të gatshme si dhe pasqyrat tjera financiare. 

2 Pagesat nga palët e treta  

Komuna përfiton nga mallrat dhe shërbimet e blera në emër të saj, si rezultat i pagesave të parave të 
gatshme të bëra nga palët e treta gjatë periudhës raportuese. Pagesa të bëra nga palët e treta nuk 
përbëjnë pranimet ose pagesat e parave të gatshme të Komunës, por sjellin benefite për Komunën. 
Komuna prezanton ndaras burimin e pagesave në pasqyrën e pranimeve dhe pagesave me para të 
gatshme si dhe pasqyrat tjera financiare. 

3 Monedha Raportuese 

Librat dhe regjistrimet e Komunës së Malishevës janë njohur në Euro, monedha ligjore e Republikës 
së Kosovës.  
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4 Pranimet dhe Pagesat  

Pranimet (Të hyrat) njihen në momentin kur kalojnë në kontrollin e Qeverisë.  Këtu përfshihen 
paratë e transferuara në LVTH në Bankën Qendrore të Kosovës (“BQK”), paratë e mbajtura në 
llogaritë e bankave komerciale dhe që presin për tu transferuar në llogarinë e thesarit në BQK  dhe 
paratë e mbledhura nga zyrtarët e komunës që presin për transferim në llogarinë e thesarit në BQK.  
Pagesat (Shpenzimet) njihen posa të jenë paguar nga llogaria e Buxhetit të Konsoliduar të Kosovës 
(BKK).  

Pagesat (Shpenzimet) njihen sapo paguhen nga llogaria e Buxhetit të Konsoliduar të Kosovës 
(BKK). 

5 Transferet  

Shumat janë transferuar tek marrësit të privilegjuar në pajtim me mandatin operativ dhe autoritetin e 
Komunës. 

6 Buxhetet  

Të dhënat e paraqitura në buxhetet origjinale, të shqyrtuara dhe finale janë në dispozicion të publikut 
dhe burimi kryesor i informacionit është si vijon: 

- Buxheti origjinal është miratuar nga ana e Ligjit 03/L-177 
- Buxheti i rishikuar është miratuar nga Ligji nr 03/L-218 
- Buxheti final është përfshirë në Sistemin Informativ të Menaxhimit të Financave të Kosovës 

dhe është botuar si pjesë e pasqyrave financiare të konsoliduara të Qeverisë së Kosovës. 
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Kontabilist të Çertifikuar 

Firm antare e Grant Thornton International Ltd 

Shenimi  9.   Pasqyra e Pranimit dhe Pagesave 
 

  2010   2009  2008 
  Llogaria e Vetme e Thesarit   Llogaria e Vetme e Thesarit  Llogaria e Vetme e Thesarit 

A  
BKK THV 

Pagesat 
nga Palët e 
Treta 

BKK THV 
Pagesat 
nga Palët 
e Treta 

BKK THV 

 Note Në ‘000 Euro Në ‘000 Euro 
Në ‘000 
Euro Në ‘000 Euro Në ‘000 Euro 

Në ‘000 
Euro Në ‘000 Euro Në ‘000 Euro 

            
Pranimet          
Ndarjet nga Fondi i përgjithshëm 2     7,016      639   6,005 588  4,718 651 
Ndarjet nga Fondi me qëllime të 
dedikuara  - -  - -  - - 
Grantet e përcaktuara të donatorëve 3            8  -  25 -  155 - 
Pranimet tjera 4    -  -   - -  - - 
          
Total Pranimet       7,024      639          6,030  588   4,873 651 
          
Pagesat          
Operacionet          
Paga dhe Mëditje 5     4,374        20   3,972 22  3,479 22 
Mallra dhe Shërbime 6        538      119   585 163  664 100 
Shërbime Komunale 7        155  -  160 -  157 - 
      5,067      139   4,717 185  4,300 122 
          
Transferet          
Transferet dhe Subvencionet 8 -       60   - 60  - 55 
          
Shpenzimet Kapitale          
Prona,Ndërtesa dhe Pasje 9     1,957      440   1,313 343  573 474 
          
Pagesa Tjera 10 - -  - -  - - 
          
Total Pagesat      7,024      639   6,030 588  4,873 651 
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Shënimi  10.  Raporti i Ekzekutimit të Buxhetit 
  2010 2009 2008 

  
Buxheti Fillestar 

(Ndarja) Buxheti Final (Ndarja)  Realizimi Varianca Realizimi Realizimi 

  A B C D=C-B E F 
 Note Në ‘000 Euro Në ‘000 Euro Në ‘000 Euro Në ‘000 Euro Në ‘000 Euro Në ‘000 Euro 
Hyrja e Parasë së Gatshme në Llogari të 
Thesarit        
Tatimi 11 - - - - - - 
Të Hyrat Vetanake 12           809          909              639            (270) 588 608 
Grantet dhe ndihmat 13 - - - - - - 
Pranimet Kapitale 14 - - - - - - 
Fondi i Privatizimit 15 - - - - - - 
Grante Tjera Qeveritare 16        6,700       7,004           7,024              20  6,030 4,761 
Pranimet Totale nga BKK         7,509       7,913           7,663            (250) 6,618 5,369 
        
Daljet e parasë së gatshme nga llogaritë e 
Thesarit               -      
Pagat dhe mëditjet 17        4,142       4,366           4,394              28  3,994 3,501 
Mallrat dhe shërbimet 18           694          668              656             (12) 748 764 
Shërbimet komunale 19           155          156              156  - 160 157 
Transferet dhe subvencionet 20             60            60               60  - 60 55 
Shpenzimet kapitale 21        2,458       2,663           2,397            (266) 1,656 892 
Fondi i privatizimit 22 - - - - - - 
Tjerat 23 - - - - - - 
Totali i pagesave i bërë nga BKK nëpërmes 
LlVTh         7,509       7,913           7,663            (250) 6,618 5,369 
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Kontabilist të Çertifikuar 

Firm antare e Grant Thornton International Ltd 

 
Shënimi 2   Ndarja e Fondit të Përgjithshëm 
 

 2010 
2009 2008 

 BKK THV Total 

Klasifikimi Ekonomik Në ‘000 Euro 
Në ‘000 
Euro  

Në ‘000 Euro  Në ‘000 Euro  Në ‘000 Euro  

Paga dhe Mëditje     4,374  20   4,394   3,994    3,501  
Mallra dhe Shërbime        538  119 657    748          764  
Shërbime Komunale        155  -      155      160       157  
Transferet dhe 
Subvencionet      60  60 60         55  
Shpenzimet Kapitale     1,949    440      2,389      1,656  892 
Totali     7,016   639    7,655   6,618    5,369  

 
Shënimi 3  Grantet e Përcaktuara të Donatorëve 

  2010 2009 2008 
Klasifikimi Ekonomik Në ‘000 Euro  Në ‘000 Euro  Në ‘000 Euro  
Paga dhe Mëditje - - - 
Mallra dhe Shërbime -           -           - 
Shërbime Komunale - - - 
Transferet dhe Subvencionet - - - 
Shpenzimet Kapitale 8 25 155 
Totali 8 25 155 

 
 
Shënimi 4 Pranime Tjera 
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Shënimi 5 Paga dhe Mëditje 
 

 2010 2009 2008 
 BKK THV Total   

Përshkrimi 
Në ‘000 Euro  Në ‘000 

Euro  
Në ‘000 Euro  Në ‘000 Euro  Në ‘000 Euro  

Pagesat nga BKK       
Neto pagat     3,819  19 3,838 3,427     2,971          
Tatimi në të hyra personale        127   127 110 120 
Pagesa e kontributit 
pensional nga punëdhënësi        209  1 210 190 167 
Pagesa e kontributit 
pensional nga i punësuari        209  - 209 190 167 
Pagesat për sindikata  -
0.10% te 0.50%          10  - 10 9 8 
Pagesat e punës jashtë 
orarit - - - -  20  
Pagesat ditore të 
parlamentarëve dhe të 
punës së komisioneve  - - - 68 48 
Shujtat - - -                     -  - 
Pagesat e ndërrimeve - - - -  - 
Mëditjet e kontraktuara - - -                      -  - 
Pjesëmarrja në Kuvend  - - - -  - 
 4,374 20 4,394 3,994 3,501 
Pagesa nga Granti  - - - - 
Pagat me orar të plotë  - - - - - 
Pagesa për punë jashtë 
orarit - - - - - 
Pagesat e kontraktuara  - -  - -  - 

 
                         

-  
  

-  
                       

-  
                           

-  
                            

-  
Totali 4,374  20 4,394 3,994 3,501 
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Shënim 6 Mallra dhe Shërbime 
 

 2010 
2009 2008 

 BKK THV Total 

Përshkrimi 
Në ‘000 
Euro  

Në ‘000 
Euro  

Në ‘000 
Euro  

Në ‘000 
Euro  

Në ‘000 
Euro  

Pagesat nga BKK      
Shpenzimet e transportit 68 15 83 64 57 
Shërbimet e telekomunikacionit 5 - 5 15 10 
Shërbime kontraktuese 50 14 64 59 40 
Shpenzimet për vijimin e gjykimeve 4 7 11 -                -  
Furnizime dhe Pasje 26 14 40 43 177 
Shpenzime tjera 146 25 171 138 - 
Naftë 149 19 168 201 167 
Avance    - - 
Shërbime Financiare     - 
Riparime dhe mirëmbajtje 50 14 64 157 252 
Qiraja    - - 
Shpenzimet e marketingut 10 3 13 22 15 
Shpenzimet e reprezentacionit 30 8 38 49 46 
Furnizime për zyre,medikamente dhe 
veshje          
 538 119 657 748 764 
Pagesat nga Grantet      
Shpenzimet e udhëtimi - - - - - 
Shërbimet e telekomunikimit - - - - - 
Shërbime kontraktuese - - - - - 
Shpenzimet për vijimin e gjykimeve - - - - - 
Furnizime dhe Pasje - - - - - 
Shpenzime tjera - - - - - 
Naftë - - - - - 
Avance - - - - - 
Shërbime Financiare - - - - - 
Riparime dhe mirëmbajtje - - - - - 
Qiraja - - - - - 
Shpenzimet e marketingut - - - - - 
Shpenzimet e reprezentacionit - - - - - 
Furnizime për zyre,medikamente dhe 
veshje  -  - - - - 

Totali 538 119 657 748 764 
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Shënime 7 Shërbime Komunale 
 

 2010 
2009 2008 

 BKK THV Total 

Përshkrimi 
Në ‘000 
Euro  

Në ‘000 
Euro  

Në ‘000 
Euro  

Në ‘000 
Euro  

Në ‘000 
Euro  

Shpenzimet për komunali të 
paguara nga FKK        155  - 155 160 157 
Shpenzimet për komunali të 
paguara nga Grantet - - - - - 

Totali 155  
                     

-  155 160 157 
 

 
Shënimi 8 Transferet dhe Subvencionet  

 
 2009 

2009 2008 
 BKK THV Total 

Përshkrimi 
Në ‘000 
Euro  

Në ‘000 
Euro  

Në ‘000 
Euro  

Në ‘000 
Euro  

Në ‘000 
Euro  

Pagesat nga FKK      
Subvencionet -           -  - - - 
Subvencionet për entitete 
publike - - - 2 - 
Subvencione për entitete jo-
publike - 28 28 45 - 
Pagesat për përfituesit 
individual - 32 32 13 55 
Pensionet bazë - - - - - 
Pensionet individuale - - - - - 
Pensionet ose ndihmat sociale - - - - - 
Pagesat për invalidët e luftës - - - - - 
Pagesat për familjet e viktimave 
të luftës - - - - - 
Pensionet e përkohshme të 
Trepçës - - - - - 
                     -  60  60 60 55 
Pagesat nga Grantet      
Subvencionet - - - - - 
Subvencionet për entitete 
publike - - - - - 
Subvencionet për entitete jo-
publike - - - - - 
Pagesat për përfituesit 
individual - - - - - 
 -  -  -  -  -  
Totali                   -  60  60 60 55 
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Shënimi 9  Investimet Kapitale 
 

 2010 
2009 2008 

 BKK THV Total 

Përshkrimi 
Në ‘000 
Euro  

Në ‘000 
Euro  

Në ‘000 
Euro  

Në ‘000 
Euro  

Në ‘000 
Euro  

Pagesat nga FKK      
Ndërtesat         849          153  1,002 199                     -  
Ndërtimi i rrugëve         416          111  527 377 705 
Sistemi i ujit dhe hedhurinave         484          106  590 34 - 
Sistemi i furnizimit të ujit         150            21  171 104 5 
Energji,gjenerim,bartje dhe 
furnizimi -           30  30 36 - 
Makineria          50   50 - - 
Kapitale tjera        -           19  19 881 182 
 1,949         440  2,389 1,631 892 
Pagesat nga Grantet      
Ndërtesat - - - -               -  
Ndërtimi i rrugëve 6 - 6 25 91 
Sistemi i ujit dhe hedhurinave 2 - 2 - 64                   
Sistemi i furnizimit me ujë  - - - - -  
 8 - 8 25 155 
Totali        1,957  440 2,397 1,656 1,047 

 
 
Shënim 10 Pagesat tjera 
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Shënimi 11 Tatimet  

  
2010 Buxheti 

Fillestar 2009 2008   

Përshkrimi 

Shëni
m Në ‘000 Euro Në ‘000 Euro  Në ‘000 Euro  % e totalit 

2010 

% e 
ndryshimi
t nga 2009  

Doganat  - - - - - 
Administrata 
tatimore  - - - - - 
Tatime tjera  - - - - - 
Totali          -              - - - - 
 

 
Shënimi  12 Të hyrat vetanake 

 
  2010 2009 2008   

Përshkrimi 
Shënim  Në ‘000 Euro Në ‘000 Euro  

Në ‘000 
Euro  

% e totalit 
2010 

% e 
ndryshimit 
nga 2009 

Të hyrat nga tatimi në 
pronë 12.1 518 409 448 80% 27% 
Të hyrat nga dënimet 
- gjobat  98 107 129 15% -8% 
Të hyrat nga licencat  - - - % % 
Të hyrat nga licencat 
e shërbimeve 
profesionale  - - - % % 
Të hyrat nga licencat 
e shërbimeve 
profesionale  - - - % % 
Të hyrat nga 
kontributet  - - - % % 
Të hyrat nga shitja e 
shërbimeve  - - - % % 
Të hyrat nga 
participimi  33 72 31 5% -54% 
Të hyrat nga 
inspektimet  - - - % % 
Të hyrat nga aviacioni 
civil  - - - % % 
Të hyrat nga kamata 
bankare  - - - % % 
Të hyrat nga politikat 
e sigurimit  - - - % % 
Të hyrat nga 
shfrytëzimi i tokës  - - - % % 
Pranimet tjera  - - - % % 
Të hyrat nga viti i 
kaluar  - - - % % 
Të hyrat nga 
shërbimet publike  - - - % % 
Totali   649  588 608 100% 10% 
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12.1 Të hyrat vetanake – Taksat administrative 
 

 2010 2009 2008 
Përshkrimi Në ‘000 Euro Në ‘000 Euro  Në ‘000 Euro  
Taksat nga regjistrimi i veturave 41 54 - 
Taksat nga lejet e vozitjes - - - 
Taksat nga dokumentet e udhëtimit - - - 
Pjesëmarrja në tender 3  4  - 
Taksat rrugore - - - 
Çertifikatat martesore 3  7  - 
Certifikatat tjera 58  77  - 
Autentifikimi i dokumenteve të ndryshme - 13  - 
Taksat e gjykatës -  -  - 
Rikthimi i taksave të gjykatës  -  -  - 
Totali 105 155 - 
 
 
 
Shënimi 13 Grantet dhe Ndihmat 

         2010 2009 2008 
Përshkrimi   Në ‘000 Euro Në ‘000 Euro  Në ‘000 Euro  

Laxhja Kapllanaj-Drenoc 
Asfaltimi i Rrugës 
Kapllanaj  6  12  - 

Laxhja Hazrollaj-Banjë 
Asfaltimi i Rrugës  
Hazrollaj  2 13  -  

Totali    8 25 - 

 
 
Shënimi 14 Pranimet Kapitale 
 

 Të hyrat nga shitja 
 2010 2009 2008 

Natyra e Pasurisë Në ‘000 Euro  Në ‘000 Euro  Në ‘000 Euro  

Toka - - -  
Ndërtesa -                      -                       -  
Infrastruktura -                      -                       -  
Punishtja -                      -                       -  
Paisjet -                      -                       -  

Totali - - - 

 
 
Shënimi  15   Fondi i privatizimit 
 

 Të hyrat nga privatizimi  
 2010 2009 2008 

POE Në ‘000 Euro  Në ‘000 Euro  Në ‘000 Euro  
POE #1 -                      -  -  
POE #2 -                      -   
POE #3 -                      -                    -  
POE #4 -                      -                    -  
POE #5 -                      -                     -  
Total - - - 
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Shënimi 16 Tjera 
 
 

 2010 2009 2008 

Natyra e pranimit Në ‘000 Euro Në ‘000 Euro  Në ‘000 
Euro  

Depozitat e lojërave të fatit - - - 
Depozitat e Komisionit Rregullativ - - - 
Depozita e Ministrisë së Drejtësisë - - - 
Depozita tjera - - - 
Totali - - - 
 
 
 
Shënimi 17 deri te Shënimi  23 

 
Për dallim prej shënimeve 11 -16, këto shënime  të vetmin qëllim e kanë sqarimin e dallimit material  
në kolonën D. IPSAS  i bazuar në para të gatshme kërkon të sqarohen dallimet materiale. Varësisht 
nga niveli i dallimeve, nuk kanë nevojë të gjitha kategoritë e ndarjes të ofrojnë shpjegim, andaj mund 
të kërkohen ndryshime në sistemin e numërimit të shënimeve. Kur të sqarohen dallimet e ndonjë 
kategorie të ndarjes, do të kërkohet përmbledhja e natyrës së ndryshimit që ka përbërë ndryshim në 
atë kategori.  
 
 
Shënimi  12.  Shënimi 24  Obligimet raportuese sipa s LMFPP  
 
Shënimi  13 
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 Shpalosja 25   Pasqyra e Faturave të Papaguara (Det yrimeve) 
 
a. Të dhënat nga SIMFK 

 

Numri i 
urdhëresës 
për blerje 

Shuma e 
urdhëresës 
për blerje 

Kodi 
ekonomik Përshkrimi Furnizuesi 

Shuma 
e 
paguar 

Shuma e 
pranuar 
(te mirat 
e 
pranuara) 

Shuma e 
papaguar 
€ '000 

- - - - - - - - 
- - - - - - - - 
- - - - - - - - 
- - - - - - - - 
- - - - - - - - 
- - - - - - - - 
- - - - - - - - 
- - - - - - - - 
- - - - - - - - 
- - - - - - - - 
- - - - - - - - 
- - - - - - - - 

TOTAL - - - - - - - 
 

 
b. Detyrimet tjera 

 

Numri I 
faturës Data e faturës 

Kodi 
ekonomik Data Furnizuesi Përshkrimi 

Qëllimi  
pse nuk 
është 
paguar 

Ne ’000 
Euro  

- - - - - - - - 
- - - - - - - - 
- - - - - - - - 
- - - - - - - - 
- - - - - - - - 
- - - - - - - - 
- - - - - - - - 
- - - - - - - - 
- - - - - - - - 
- - - - - - - - 
- - - - - - - - 
- - - - - - - - 

TOTAL -  - - - - - - 
 
Shenimi 14. Shpalosja 26: Pasqyra e avanseve dhe kr edive te pa arsyetuara 

 
   2010 

Data e lëshimit Nr. I CPO-se Qëllimi Ne ‘000 Euro 
 - - - 
 -  - 
 - - - 
Total - -  - 
 
 
 
Shënimi  12.  Shpalosja 24  Obligimet raportuese si pas LMFPP  
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Shënimi 15. Shpalosja 27: Përmbledhja e pasurive jo -financiare në posedim të organizatës 
buxhetore 
 
 

 2010 2009 2008 
Klasifikimi i pasurive    
Ndërtesa - - - 
Toka - - - 
Infrastruktura - - - 
Paisje - - - 
Totali: -  - -  

 
 
 

  2010 
Kategoria identifikuese Kategoria Ne ‘000 Euro 
- - - 
- - - 
Total   - 

 
Shpalimi 28 Te arkëtueshmet (t ë përdorura për organizat ën e mbledhjes s ë të hyrave)  
 

Numri i 
faturës Uniref 

Kodi  
ekonomik Përshkrimi Data Borxhliu 

Ne’000 
Euro  

- - - - - - - 
- - - - - - - 
- - - - - - - 
- - - - - - - 
- - - - - - - 
- - - - - - - 
- - - - - - - 
- - - - - - - 
- - - - - - - 
- - - - - - - 
- - - - - - - 
- - - - - - - 

TOTAL -  - - - - - 

 
Shënimi 29 Përmbledhja e të hyrave vetanake të bart ura  
 
 

 
 2010 

 
2009 

 
2008 

    
Në ‘000 

Euro 
 Në ‘000 

Euro 
 Në ‘000 

Euro 
Të hyrat vetanake të bartura nga viti i 
kaluar   99    140   183 
Të hyrat vetanake të pranuara në këtë 
vit sipas shënimit 13  649  548  608 
Totali në dispozicion për ndarje në 
vitin aktual   748    688   791 
Paga dhe Mëditje          (20)  (22)  (22) 
Mallra dhe Shërbime         (119)  (163)  (100) 
Shërbime komunale       
Transfere dhe Subvencione          (60)  (60)  (55) 
Shpenzime kapitale        (440)  (343)  (474) 
Tjera  -  -  - 
 Shuma e bartur    109   100   140 
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Shënimi 16.  Shpalosja 30:  Detyrimet kontingjente 

 
  2010 2009 2008 

Natyra e detyrimeve kontingjente Arsyeja e detyrimi t 
Në ‘000 

Euro  
Në ‘000 

Euro  
Në ‘000 

Euro  
- - - - - 
-  - - - 
Total   - - - 

 

Shënimi 17.  Shpalosja 30:  Harmonizimi i ndarjeve f illestare dhe finale të buxhetit 
 

  Ndryshimet e autorizuara sipas (‘LPFMA’)   

 

Ndarja 
fillestare sipas 

ligjit mbi 
ndarjen e 
buxhetit 

Ndryshimi 
sipas  

nenit 29 
Ligji 03/L-

048 

Ndryshimi 
sipas 

nenit 30 
Ligji 03/L-

048 

Ndryshim
et sipas 
nenit 31 

Ligji03/L-
048 

Ndarja 
fillesta

re 
sipas 
ligjit 
mbi 

ndarje
n e 

buxhe
tit 

Ndryshi
mi sipas  
nenit 29 

Ligji 
03/L-048 

Ndryshimi 
sipas nenit 

30 Ligji 
03/L-048 

Kategoria e ndarjes 
Në ‘000 Euro 

Në ‘000 
Euro  

Në ‘000 
Euro  

Në ‘000 
Euro  

Në 
‘000 
Euro 

Në ‘000 
Euro  

Në ‘000 
Euro  

Hyrjet        

Granti i përgjithshëm - - - - - - 0.0% 

Të hyrat vetanake  809  - - 809 - 909 0.0% 

Grante - - - - - - 0.0% 

Pranimet kapitale - - - - - - 0.0% 

Fondi I privatizimit - - - - - - 0.0% 

Tjera 6,670 - - 6,700 - 7,004 0.0% 

 7,479 
                  

-                   -  7,509 - 7,913 5.8% 

Daljet        

Paga dhe Mëditje                4,090  - - 4,142  - 4,366 0.0% 

Mallra dhe Shërbime                   716  - - 694  - 668 0.0% 

Shërbime komunale                   155  - - 155  - 156 0.0% 

Transfere dhe Subvencione                     60  - - 60  - 60 0.0% 

Shpenzime kapitale                2,458  - - 2,458   2,663 0.0% 

Fondi I privatizimit - -  - - - 0.0% 

Tjera - - - - - - 0.0% 

Totali 7,479  - - 7,509 - 7,913 5.8% 



Komuna e Malishevës  
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Kontabilist të Çertifikuar 
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Raporti i Ekzekutimit Buxhetit 
 

    
 Buxheti 
Fillestar   Buxheti Final  Pagesa Progresi  Progresi  

Përshkrimi  Shënime  Ligji Nr 03/L-105   SIMFK     në, %   Në, %  
 a     b    c   d   e=d/b   f=d/c  

Total Pagesat  1+2+3+4 7,509,477 7,912,508 7,663,732 101 96.85 
Pagesat nga Granti i 
Përgjithshëm 1 6,700,774 6,992,609 7,016,372 105 100.34 

Paga dhe Mëditje   4,123,940 4,341,396 4,374,040 106 100.75 

Mallra dhe Shërbime   568,271 541,985 537,953 95 99.26 

Shërbime komunale   155,452 156,064 155,672 100 99.75 

Transfere dhe Subvencione    -         

Investime kapitale   1,853,111 1,953,164 1,948,707 105 99.77 
Pagesat nga t ë hyrat vetanake 
të vitit 2009 2 808,673 808,673 538,567 67 66.6 
Paga dhe Mëditje   17,903 17,903 13,873 77 77.49 
Mallra dhe Shërbime   125,746 125,746 119,084 95 94.7 
Shërbime komunale   -  -  -     
Transfere dhe Subvencione   60,000 60,000 60,000 100 100 
Investime kapitale   605,024 605,024 345,610 57 57.12 
Pagesat nga t ë hyrat vetanake  
te bartura nga viti 2008 3 - 100,580 100,355 - 99.77 
Paga dhe Mëditje    6,511 6,512 - 100 
Mallra dhe Shërbime   -  -  -  - - 
Shërbime komunale   -  -  -  - - 
Transfere dhe Subvencione   -  -  -  - - 
Investime kapitale   - 94,069 93,843 - 99.76 
Pagesat nga Grantet e 
përcaktuara 4 - 10,646 8,439 - 79.27 
Paga dhe mëditje    - -  -  - - 
Mallra dhe Shërbime    - -  -  - - 
Sherbime komunale    - -  -  - - 
Transfere dhe Subvencione    - -  -  - - 
Investime kapitale    - -  -  - - 
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Reporti i Pagesave sipas Programeve 
 

Përshkrimi Shënim Administrata Arsimi Shëndetësia  Totali 
A   b  C d   f=b+c+d+e 

Total pagesat 1+2+3+4 2,866,435 3,991,703 805,596   7,663,733 
Pagesat nga Granti i 
Përgjithshëm 1 2,283,486 3,973,152 759,734   7,016,372 
Paga dhe Mëditje   624,372 3,207,997 541,671   4,374,040 
Mallra dhe Shërbime   129,618 228,734 179,603   537,955 
Shpenzimet komunale   63,580 58,526 33,565   155,671 
Transfere dhe Subvencione   - - -  - 
Investime kapitale   1,465,916 477,895 4,895   1,948,706 
Pagesat nga t ë hyrat vetanake 
te vitit 2010 2 480,667 18,551 39,349   538,567 
Paga dhe Mëditje   - - 13,873   13,873 
Mallra dhe Shërbime   83,553 18,551 16,980   119,084 
Shpenzimet komunale   - - -   - 
Transfere dhe Subvencione   60,000 - -   60,000 
Investime kapitale   337,114 - 8,496   345,610 
Pagesat nga të hyrat vetanake 
të bartura nga viti 2009 3 93,843 - 6,512   100,355 
Paga dhe Mëditje   - - 6,512   6,512 
Mallra dhe Shërbime   - - -   - 
Shpenzimet komunale  - - -   - 
Transfere dhe Subvencione   - - -   - 
Investime kapitale   93,843 - -   93,843 
Pagesat nga Grantet e 
përcaktuara 4 8,439       8,439 
Paga dhe Mëditje   - - -  - 
Mallra dhe Shërbime   - - -   - 
Shpenzimet komunale   - - -   - 
Transfere dhe Subvencione   - - -   - 
Investime kapitale   8,439 - -   8,439 
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Raporti i Pranimeve sipas Programeve  
 
    Administrata Shëndetësia       

Përshkrimi 

Kodi 
ekonomi

k 
Programi    1 Programi   2 Programi  

3 
Programi  

XX 
Gjithsej 

Pranimet 

a  b  c d e f=b+c+d+e+ …. 
Gjithsej Pranimet             
    616,501.83 32,739.40     649,241.23 
Tatimi I paragjykuar 40010 278.90    278.9 
Tatimi ne prone 40110 192,880.04    192,880.04 
Taksa për regjistrim të automjeteve 50001 51,470.00    51,470.00 
Taksë për regjistrim biznesi 50006 70,866.65    70,866.65 
Taksë komunale për leje ndërtimi 50009 51,210.82    51,210.82 
Takse për regjistrimin e trashëgimisë 50011 13,340.00    13,340.00 
Takse për ndërrimin e destinimit së 
tokës 50012 3,774.50    3,774.50 
takse për certifikata te kurorëzimit 50014 3,600.00    3,600.00 
Takse për certifikata tjera ofiqarisë 50016 71,447.30    71,447.30 
Taksa tjera administrative 50019 6,895.18    6,895.18 
Takse për pjesëmarrje ne tender 50020 2,590.00    2,590.00 
Lic. shitje në rrugë,kiosqe etj. 50202 2,082.60    2,082.60 
Takse për shfrytëzimin e pronës 
publike 50405 9,088.48    9,088.48 
Participimet ne shëndetësi 50409  32,739.40   32,739.40 
Inspektimi ne teren 50504 38,765.80    38,765.80 
Gjobat ne trafik  19,314.00    19,314.00 
Gjobat e gjykatave   78,897.56       78,897.56 
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Raporti i Pranimeve sipas Programeve 
 

Pagesat nga Fondi i 
Përgjithshëm (‘BKK’)   Klasifikimi Ekonomik  

  Klasifikimi Funksional  
 Paga dhe 

Mëditje  
 Mallra dhe 
Shërbime  

Shërbime 
Komunale  

 Transfere 
dhe 

Subvencio
ne  

Investime 
Kapitale   Total  

Mbrojtja civile - - - - - - 
Shërbimet e përgjithshme publike 24,372 129,618 63,580 -  1,465,916 1,683,486 
Mbrojtje -  -  -  -  -  - 
Rendi publik dhe siguria -  -  -  -  -  - 
Qështjet ekonomike -  -  -  -  -  - 
Mbrojtja e ambientit -  -  -  -  -  - 
Paisje amnistie -  -  -  -  -  - 
Shëndetsi 541,671 179,603 33,565 -  4,895 759,734 
Rekreacion, Kulturë dhe Religjion -  -  -  -  -  - 
Edukim 3,207,997 228,732 58,526 -  477,895 3,973,150 
 TOTAL  3,774,040 537,953 155,671 - 1,948,706 6,416,370 
 
 

Pagesat nga Grantet e 
përcaktuara 

Klasifikimi Ekonomik  

     
 Paga dhe 

Mëditje  
 Mallra dhe 
Shërbime  

Shërbime 
Komunale  

 Transfere 
dhe 

Subvencio
ne  

Investime 
Kapitale  

Total 

  Klasifikimi Funksional  -  -  -  -  -   - 
Mbrojtja civile -  -  -  -  -  - 
Shërbimet e përgjithshme publike -  -  -  -  8,439 8,439 
Mbrojtje -  -  -  -  -  - 
Rendi publik dhe siguria -  -  -  -  -  - 
Çështjet ekonomike -  -  -  -  -  - 
Mbrojtja e ambientit -  -  -  -  -  - 
Pajisje amnistie -  -  -  -  -  - 
Shëndetësi -  -  -  -  -  - 
Rekreacion, Kulturë dhe Religjion -  -  -  -  -  - 
Edukim -  -  -  -  -  - 
 TOTAL  -  -  -  -  8,439 8,439 
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Neni 12 – Numri I personelit  
 

Departamenti 

Numri i 
punëtorëve 
sipas ligjit të 
buxhetit  03/L-
177 

Numri aktual i 
punëtorëve n ë fillim t ë 

vitit 2010 
Numri aktual i punëtorëve 

në fund t ë vitit 2010 

    
Me orar të 

plotë 
Me gjysmë 

orar 
Me orar të 

plotë 
Me gjysmë 

orar 
Departamenti 1 4 4  - 4 4 
Departamenti 2 48 48  - 47 48 
 18 18  - 18 18 
 30 30  - 30 30 
 19 19  - 24 19 
 15 15  - 16 15 
 5 5  - 5 5 
 122 122  - 122 122 
 11 11  - 10 11 
 9 9  - 9 9 
 5 5  - 5 5 
 39 39  - 42 39 
 812 812  - 839 812 
 139 139  - 143 139 
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