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Neni  11  
DEKLARATË PËR  PREZANTIMIN E PASQYRAVE FINANCIARE 
 
 
 
Për:   z.Fatmir Plakiqi, Drejtor i Përgjithshëm i Thesarit 
 
 Nga:  z. Arif Bütüç, Zyrtar Kryesor Administrativ  
 
                          znj. Xhevahire Gashi, Zyrtar Kryesor Financiar  
 
Sipas mendimit tonë, pasqyrat financiare të cilat janë të bashkangjitura, përfshirë  shënimet  për 
vitin e përfunduar me 31 dhjetor 2014 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 ngaLigji Nr. 03/L-048 për 
Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë, të plotësuar dhe ndryshuar me Ligjin nr. 03/L-
221, Ligjin nr. 04/L-116 dhe Ligjin nr. 04/L-194 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 organizatës buxhetore për vitin që përfundon më 31 dhjetor 2015.  
 
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 Buxhetit të Republikës së Kosovës përveç llogarive bankare të 
specifikuara në pasqyrat financiare dhe ky specifikim është i plotë dhe i saktë si në datën 31 dhjetor 
2014.  
 
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. 
 
Të gjitha huatë 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 mendimit tonë, pasqyrat financiare të konsoliduara që janë të bashkangjitura paraqesin një 
prezantim të vërtetë dhe të paanshëm të financave dhe transaksioneve financiare për vitin e 
përfunduar me 31 dhjetor 2015  të Komunës së Mamushës. 
 
Datë:  30 /01 / 2016                    Datë: 30 / 01 / 2016 
 
_________________     _________________ 
(Nënshkrimi dhe vula)     (Nënshkrimi dhe vula) 
Zyrtari Kryesor Administrativ                            Zyrtari Kryesor Financiar 
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Neni  12 
Pasqyra e pranimeve dhe pagesave në para të gatshme  
Pasqyra e pranimeve dhe pagesave të parave të gatshme për Komunën e Mamushës
Për vitin e përfunduar më 31 dhjetor 2015

2015 2014-1 2013 -2

Llogaria e vetme 
e Thesarit

Llogaria e 
vetme e 
Thesarit

Llogaria e 
vetme e 
Thesarit

BKK

Pagesat 
nga palët e 

treta të 
jashtme

BKK

Pagesat 
nga palët e 

treta të 
jashtme

BKK

Pagesat 
nga palët e 

treta të 
jashtme

Shën. € '000 € '000 € '000 € '000 € '000 € '000

BURIMET E FONDEVE -              
Granti qeveritar 2 1,288                  1,264.00        973.00             
Të hyrat vetanake 3 61                       18.00             77.00               
Fondi për qëllime të dedikuara

Grantet e përcaktuara të donatorëve 4 13                       20.00             1.00                 
Fondi nga huamarrjet 5
Pranimet tjera 6 183            27.00          186.00       

Gjithsejt 1,362                  183            1,302.00        27.00          1,051.00          186.00       

SHFRYTEZIMI I FONDEVE
Operacionet

Paga dhe  rroga 7 840                     784.00           682.00             
Mallra dhe shërbime 8 102                     115.00           94.00               
Shërbime komunale 9 23                       21.00             22.00               

966                     -             920.00           -              798.00             -             

Transferet 
Transfere dhe subvencione 10 3                         3.00               3.00                 

Shpenzime  kapitale 
Prona, ndërtesa dhe pajisje 11 393                     183            379.00           250.00             

Pagesa tjera 12 27.00          -                   186.00       

Kthimi i huazimeve 13

Gjithsejt 1,362                  183            1,302.00        27.00          1,051.00          186.00       

Shenimi 4: Donacion i Brendeshem 1,000.00€ Raiffisen Bank, 100.00€ KRK, 4,499.80€ Riinvest, Donacion i jashtem Un-Habitat 7,178.47€, (Pranime dhe pagesat e pasqyruara si ne Nenin 12).Shenimi 3: 
Pasqyron edhe bartjen e te hyrave vetanake nga viti 2014 ne vlere prej 59,900.00€ Shenimi 6: Donacion i jashtem (pagese direkte i regjistruar ne SIMFK 183,423.22€
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Neni  13 
Raporti i ekzekutimit te buxhetit 
 

2014-1 2013-2

Buxheti 
fillestar 
(Ndarja)

Buxheti 
final 

(Ndarja) Realizimi Varianca Realizimi Realizimi 
A B C D=C-B E F

Shënime € '000 € '000 € '000 € '000 € '000 € '000
Hyrja e parasë së gatshme në llogari të Thesarit

Tatimet 14
Të hyrat vetanake 15 65           65           53               (12)             62             41            
Donacionet 16 8             198         196             (1)               20             1              
Pranimet kapitale 17 -                 
Fondi i Privatizimit 18 -                 
Huamarrjet 19 -                 
Tjera 20 -                 

Gjithsejt Pranimet e mbledhura në FKK-në 73           262         249             (13)             82             42            

Daljet e parasë së gatshme nga llogaritë e Thesarit
Paga dhe rroga 21 887         887         840             (47)             784           682          
Mallra dhe shërbime 22 96           103         102             (0)               115           94            
Shërbime komunale 23 23           23           23               (0)               21             22            
Transfere dhe subvencione 24 3             3             3                 -                 3               3              
Shpenzime kapitale 25 395         660         576             (84)             379           290          
Fondi i privatizimit 26 -                 
Kthimi i huazimeve 27 -                 
Tjerat 28 -                 

Gjithsejt  pagesat e bëra nga BRK nëpërmes LlVTh 1,404      1,676      1,545          (131)           1,302        1,091       

2015

Pasqyra e krahasimit të shumave buxhetore dhe aktuale për Komunën e Mamushës
Për vitin e përfunduar me 31 dhjetor 2015

 
Shenimi 16: Ndarja finale eshte si rezultat i pranimit te donacioneve: 1,000.00€ Raiffisen Bank, 100.00 € KRK, Riinvest 4,500.00€,Un-Habitat 8,393.36€, Qeveria Suedeze (mjete te pa shepnzuara qe jane barte ne 
vititn 2015)  97.81€ dhe IOM (pagese direkte) 183,423.22€. Tek shenimi 22 dhe shenimi 25 tek ndarja finale jane si rezultat i pranimit te donacioneve dhe  shenimi 25 ndarja finale eshte pasqyruar edhe bartja e te 
hyrave vetanake nga viti 2014 ne shumen prej 74,993.58€
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Neni  14 
Shënimet shpjeguese për pasqyrat financiare  
 
 
Shënimi 1 
Informata për organizatën buxhetore (aktivitetet, legjislacioni, etj) dhe politikat kontabël  
Informata për organizatën buxhetore dhe politikat kontabël   

1.1 Bazat e përgatitjes  
Pasqyrat Financiare janë përgatitur në përputhje me SNKSP  të bazuar në para të gatshme “Raportimi 
Financiar sipas Kontabilitetit të bazuar në para të gatshme” dhe Rregullës Financiare nr. 03/2013 mbi 
Raportimin Financiar të Organizatave Buxhetore. Shënimet në pasqyrat financiare paraqesin pjesë integrale 
për ta kuptuar pasqyrën, andaj duhet të lexohen së bashku me pasqyrat.  

1.2 Entiteti raportues  
Pasqyrat financiare janë për entitetet e sektorit publik  Komuna e Mamushës (“Komuna”).  

Pasqyrat financiare përfshijnë entitetin raportues sipas Ligjit për menaxhimin e Financave Publike dhe 
Përgjegjësitë (03/L-048 dhe 03/L-221).  
Komuna e Mamushës kontrollohet nga Qeveria e Kosovës dhe të gjitha aktivitetet e tija financohen nga 
Buxheti i Konsoliduar i Kosovës (“BKK”).  

1.3 Pagesat nga palët e treta 
Komuna e Mamushës mund të përfitojë mallra dhe shërbime të blera për të nëpërmes të pagesës së parave 
të gatshme të bëra nga palët e treta që janë jashtë Qeverisë gjatë periudhës kohore. Pagesat e bëra nga palët 
e treta nuk e përbëjnë pranimin ose pagesën e parave të gatshme të Komunës së Mamushës. Ato janë të 
paraqitura në kolonën Pagesat nga Palët e Treta në Pasqyrën e Pranimeve dhe Pagesave të parave të 
gatshme. 

1.4 Llogaria e Vetme e Thesarit   
Komuna e Mamushës nuk operon me llogarinë e vet bankare. Qeveria operon me funksion të centralizuar të 
Thesarit i cili e administron pranimin e parave të gatshme të mbledhura nga të gjitha entitetet buxhetore 
gjatë vitit financiar. Pagesat e bëra në këtë llogari sa i përket Komunës së Mamushës janë të paraqitura në 
kolonën e llogarisë së Vetme të Thesarit në Pasqyrën e Pranimeve dhe pagesave të Parave të Gatshme. 

1.5 Kthimi i shpenzimeve të vitit të kaluar . 
Shpenzimet e rikthyera në BKK nga viti i kaluar janë regjistruar si pranime në vitin aktual e jo si reduktime 
të shpenzimeve të vitit kur ka ndodh shpenzimi. 

1.6 Valuta raportuese  
Valuta raportuese është Euro (€). 

1.7 Data e autorizimit  
Pasqyrat financiare janë autorizuar për tu nxjerr me 30  janar 2015 nga Zyrtari Kryesor Administrativ dhe 
Zyrtari Kryesor Financiar. 
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Shënimi 2 Ndarjet e fondit të përgjithshëm  
 

2015 2014 -1 2013 -2
BKK

Klasifikimi ekonomik € '000 € '000 € '000

Paga dhe rroga 840        784        682        
Mallra dhe shërbimet 97          87          84          
Shërbime komunale 23          21          22          
Subvencione dhe transfere 3            3            3            
Shpenzime kapitale 325        369        182        
Gjithsejt 1,288     1,264     973         
 
 
Shënimi 3 Të hyrat vetanake 

 
2015 2014 -1 2013 -2

THV
Klasifikimi ekonomik € '000 € '000 € '000

Paga dhe rroga
Mallra dhe shërbimet -             18          9            
Shërbime komunale
Subvencione dhe transfere
Shpenzime kapitale 61          -             68          
Gjithsejt 61          18          77           

Pasqyrimi behet per shepnzimin:  bartjen e te hyrave vetanake nga viti 2014 ne vlere prej 59,900.00€ 
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Shënimi 4 Grantet e përcaktuara të donatorëve 
 

2015 2014 -1 2013 -2
Klasifikimi ekonomik € '000 € '000 € '000

Paga dhe rroga
Mallra dhe shërbimet 6               9               1               
Shërbime komunale
Subvencione dhe transfere
Shpenzime kapitale 7               
Gjithsejt 13             9              1                

Donacion i Brendeshem 1,000.00€ Raiffisen Bank, 100.00€ KRK, 4,499.80€ Riinvest, Donacion i jashtem Un-Habitat 7,178.47€ 

 
Shënimi 5 Fondi nga Huamarrjet 
 

20___ 20___ -1 20___ -2
Huadhënësi € '000 € '000 € '000

Gjithsejt -               -               -               
 

 
1. Shpalos në detaje  shënimet e pasqyruara në tabelë: 

Shënimi 6 Pranimet tjera 
 

 
2015  2014  2013 

Klasifikimi ekonomik € ‘000  € ‘000  € ‘000 
Ministria e Infrastrukturës 

    
126 

    
 

  
  USAID – DEMI 

    
32 

 
  

 
  

  
 

  
 

  
  IOM                   183 

   
                 20 

IOM 
   

                                           8 
REC 

  
27 

  
      Totali 183   27   186 

 
Donacion i jashtem IOM (pagese direkte i regjistruar ne SIMFK 183,423.22€ 
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Shënimi 7 Pagat dhe rrogat 
 

2014 -1 2013 -2
GQ THV GPD FH Totali

Përshkrimi € '000 € '000 € '000 € '000 € '000 € '000 € '000

Pagesat
Pagat neto përmes listës së pagave 720         720         674           590           
Pagesa per sindikatë 1             1             
Pagesa neto për punë jashtë orarit -             
Puntëtorët me kontratë (jo në listen e pagave) -             
Tatimi  ndaluar në të ardhura personale 40           40           35             28             
Kontributi pensional-punetori 40           40           37             32             
Kontributi pensional-punëdhënësi 40           40           37             32             
Gjithsej Pagesat 840        -             -             -             840        783           682           

2015

 
 
Shënimi 8 Mallrat dhe shërbimet 
 

 
2014-1 2013 -2

GQ THV GPD FH Totali

Përshkrimi

Kodet 
ekonomi

ke € '000 € '000 € '000 € '000 € '000 € '000 € '000

Pagesat 0
Shpenzimet  e udhëtimit 13100 7 0 7 6 5
Shërbimet e telekomunikimit 13300 8 0 8 6 8
Shpenzimet postare 13330 0
Shpenzimet per shërbime 13400 16 0 5          21 22 8
Blerje e mobileve & paisjeve me   13500 2 2 2 4
Blerje  tjera  mallra & sherbime 13600 12 0 12 16 11
Derivatet & lëndët djegëse 13700 34 0 34 39 37
Llogarite  e  avansit 2 2
Shërbimet  financiare 0
Sherbimet e regjistrimit & sigurim 13900 2 0 -          2 6 2
Mirëmbajtja 14000 7 7 5 11
Qiraja 0
Shpenzimet e marketingut 14210 0 0 1 1 1 2
Shpenzimet e përfaqësimit 14310 4 0 0 5 9 4
Shpenzime - vendimet e gjykatav 14410 1 0 1 3 2
Tatimi 0
Gjithsej Pagesat 96         -             6         -                102                115               94                 

2015

Shpalos në detaje  shënimet e pasqyruara në tabelë: 
1. Informata shtesë: ( shembull: te shpalosen shpenzimet nga vendimet gjyqësore dhe pagesat sipas nenit 

39.2 te LMFPP-së  duke treguar, pranuesin , shumen dhe  natyrën e shpenzimit dhe shpenzimet  tjera ) 
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Shënimi 9  Shërbimet komunale  
 

2014 -1 2013 -2
GQ THV GPD FH Totali

Përshkrimi € '000 € '000 € '000 € '000 € '000 € '000 € '000

Rryma 13210 19           19           17             15             
Uji 13220 -             1               
Mbeturinat 13230 1             1             1               1               
Ngrohja Qendrore -             
Shpenzimet telefonike 13250 2             2             4               6               
Pagesa-vendimet gjqyqësore -             
Gjithsej Pagesat 23          -             -             23          21             23             

2015

 
 
 
 
 
Shënimi 10   Subvencione dhe transfere 

 
2014-1 2013 -2

GQ THV GPD FH Totali
Përshkrimi € '000 € '000 € '000 € '000 € '000 € '000 € '000

Pagesat
Subvbencione  për  entitetet publike 21110 3              3             1               3               
Subvencione për entitetet publike  kulturore (tea.bib) -             
Subvencione për entitetet  jopublike 21200 -              -             2               
Transfere për qeveri  tjera -             
Pagesa për përfituesit individual -             
Pensionet bazë -             
Pensionet-personat me aftësi të  kufizuar -             
Pensionet e ndihmës  sociale -             
Pensionet e TMK-së -             
Pensionet e FSK-së -             
Pagesat për invalidët e luftës -             
Pagesat e familjareve të rënëve në luftë -             
Pensionet e përkohshme të trepçës -             
Pagesa-vendime gjyqesore -             
Gjithsej Pagesat 3             -             -             3            3               3               

2015

 
1. Shpalos në detaje  shënimet e pasqyruara në tabelë: 
2. Informata shtesë: ( shembull: te shpalosen shpenzimet nga vendimet gjyqësore dhe pagesat sipas nenit 

39.2 te LMFPP-së  duke treguar, pranuesin , shumen dhe  natyrën e shpenzimit dhe shpenzimet  tjera ) 
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Shënimi 11 Investimet kapitale 
 

2014-1 2013-2
GQ THV GPD FH Totali

Përshkrimi € '000 € '000 € '000 € '000 € '000 € '000 € '000

Pagesat 
Ndërtesat 31100 111         1             112         66             13             
Ndërtesat administrative  afariste -             -             -             
Objektet arsimore -             -             -             
Objektet shëndetësore -             -             -             
Objektet kulturore -             -             -             
Objektet sportive -             -             -             
Ndërtimi i auto rrugëve 31200 165         60           191         415         152           98             
Ndërtimi i rrugëve regjionale -             -             -             
Ndërtimi i rrugëve lokale -             -             -             
Trotuaret -             -             -             
Kanalizimi -             -             -             
Ujësjellësi -             -             -             
Mirembajtja  investive -             -             -             
Furnizim me rrym,gjenrimi & transmisioni -             -             -             
Paisje  të teknologjis  informative -             -             -             
Mobilje -             -             -             
Telefona -             -             -             
Kompjuter -             -             -             
Makina fotokopjuse -             -             -             
Paisje  speciale  mjeksore -             -             -             
Paisje të sherbimev policore -             -             -             
Souftwuer -             -             -             
Paisje tjera 31600 49           -             -             49           39             15             
Vetura zyrtare -             -             -             
Kamion -             -             -             
Xhip dhe kombibusë -             -             -             
Vetura të ndihmës së shpejtë -             -             
Motor -             -             
Automjete  transporti  tjera 31700 -             -             45             
Makineria -             -             
Kapital  tjeter 31900 -             -             75             124           
Avans per investime -             -             
Toka -             -             
Pasuri e paprekshme -             -             
Transfere kapital - entitetet publike -             -             
Transfere kapital -entitete jopublike -             -             
Pagesa-vendime gjyqesore 3400 -             -             2               
Pagesa - neni 39.2 LMFPP -             -             
Gjithsejt Pagesa 325        61           191         -             576        379           250           

2015

 

 
1. Shpalos në detaje  shënimet e pasqyruara në tabelë: 
2. Informata shtesë: ( shembull: 1) te shpalosen shpenzimet nga vendimet gjyqësore dhe pagesat sipas nenit 

39.2 te LMFPP-së  duke treguar, pranuesin , shumen dhe  natyrën e shpenzimit 2)te shpalosen shpenzimet 
kapitale te prezantuara ne tabelë të cilat kanë karakterin operativ) 
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Shënimi 12 Pagesat tjera 
 

  
 

 
 

 
  

 
 

 
 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

       
Shënimi 13 Kthimi i huazimeve 
 

20___ 20___ -1 20___ -2
Përshkrimi € '000 € '000 € '000

Huadhënësi 1
Huadhënësi 2
Huadhënësi 3

Gjithsejt -               -               -               
 

 
1. Shpalos në detaje  shënimet e pasqyruara në tabelë: 
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Shënimi 14 Tatimet  
 
 

20__ 20__ -1 20__ -2

Përshkrimi Shënime € '000 € '000 € '000
% e totalit 

20__

% e 
ndryshimit 
nga 20__-1

Të hyrat tatimore 1 % %
Të hyrat tatimore 2 % %
Të hyrat tatimore 3 % %
Të hyrat tatimore 4 % %
Gjithsejt 0 0 0 0% %

Vërejtje: tabela duhet te plotësohet vetëm nga Dogana dhe ATK-ja 

 
1. Shpalos në detaje  shënimet e pasqyruara në tabelë: 

 
Shënimi  15 Të hyrat vetanake 

 
 

2015 2014 -1 2013-2

Përshkrimi Shënime € '000 € '000 € '000
% e totalit 

2014

% e 
ndryshimit 
nga 2013 -1

Tatimi në pronë 4010 25 28 19 48% 24%
Të hyrat nga taksat 1 5000 19 16 0% -1%
Të hyrat nga taksat 2 5040 5 4 0% -1%

9 1 0% -1%
1 1

Tax rrugore 50002 7 0 0 13% #DIV/0!
Tax regj. I bisneseve 50006 1 % %
Tax çertifikat lindje 50013 2 % %
Tax çertifikat kunorzimit 50014 1 % %
Tax çertifikat vdekje 50015 0 % %
Tax çertifikata tjera ofiqarie 50016 1 % %
Tax nga kadastra 50019 6 % %
Participimet e Shëndetësisë 50409 5 % %
Gjobat në trafik dhe gjykata 50102 5 % %
Pranimet tjera 0 % %
Gjithsejt 53 62 41 61% 52%
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REALIZIMI I TË HYRAVE VETANAKE PËR PERIUDHEN JANAR - DHJETOR 2015 
 

Nr. kategoria e parashikim realizimi realizimi progresi progresi pjesmarrja
Rd. të hyrave I-XII 2015 I-XII 2014 I-XII 2015 I-XII 2015 në % në %

1 2 3 4 5 6=5:3 7=5:4 8
1 Tatimi në prone 29,204.00   27,629.95  25,372.04     87% 92% 48                
2 Tax rrugore 6,500.00    6,540.00    6,950.00       107% 106% 13                
3 Tax regj. I bisneseve 5,000.00    2,206.40    642.00          13% 29% 1                  
4 Tax çertifikat lindje 2,000.00    2,530.00    2,397.00       120% 95% 5                  
5 Tax çertifikat kunorzimit 300.00       721.00       786.00          262% 109% 1                  
6 Tax çertifikat vdekje 100.00       238.00       177.00          177% 74% 0                  
7 Tax çertifikata tjera ofiqarie 1,500.00    956.00       814.00          54% 85% 2                  
9 Tax nga kadastra 6,100.00    6,095.00    5,769.00       95% 95% 11                

10 Participimet e Shëndetësisë 5,200.00    5,206.00    5,001.00       96% 96% 9                  
11 Gjobat në trafik dhe gjykata 8,965.00    10,376.00  4,855.00       54% 47% 9                  

-            
TOTAL: 64,869.00  62,498.35 52,763.04    81% 84% 100               
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Shënimi 16 Grante dhe ndihma  
2015 2014-1 2013-2

€ '000 € '000 € '000

TEB Numri i projektit Çështje humanitare -              1             
Qeveria Suedeze 85764 Projekti per pyllezim 0                5             -              
Qeveria Suedeze 88073 Kanal.rrym.kabll(lagjia e re) 0                6             
Riinvest 93178 Fuq.Kapciteteve zhvill ekon 5                5             
KRK 93502 Festivali I Domates 0                0             
Raiifeisen Bank 93502 Festivali I Domates 1                
TEB 93502 Festivali I Domates 1             
UN-Habitat 96012 Permir Hapsirave pUblike 8                3             
Qeveria Suedeze 96209 Blerja e mod pleh organik 3             
IOM 94941 Renovimi I shtratit te lumit 183            -              -              
Gjithsejt Grantet e përcaktuara nga donatorët 198 23 1

Përshkrimi

 
1. Shpalos në detaje  shënimet e pasqyruara në tabelë: 

 
 
Shënimi 17 Pranimet kapitale  
 

20__ 20__ -1 20__ -2
Natyra e pasurive € '000 € '000 € '000

Toka -              -              
Ndërtesa -              -              
Infrastruktura -              -              
Makineri -              -              
Paijsjet -              -              
Automjete transporti
Tjera
Gjithsejt 0 0 0

Fitimet nga shitja

 
 

1. Shpalos në detaje  shënimet e pasqyruara në tabelë: 
2. Shenim: Nuk eshte gjetur asnje e dhene ne SIMFK. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15 
 

 
Shënimi  18    Fondi i privatizimit  
 

20__ 20__ -1 20__ -2
NPSH € '000 € '000 € '000

NPSH #1 -                   -             
NPSH #2 -                   -             
NPSH #3 -                   -             
NPSH #4 -                   -             
NPSH #5 -                   -             
Gjithsejt 0 0 0

Fitimet nga privatizimi
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Shënimi 19 Huamarrjet 
 

20___ 20___ -1 20___ -2
Përshkrimi € '000 € '000 € '000

Huadhënësi 1
Huadhënësi 2
Huadhënësi 3
Huadhënësi 4
Huadhënësi 5
Gjithsejt -               -               -               

 
 

1. Shpalos në detaje  shënimet e pasqyruara në tabelë: 
 
 
 
Shënimi 20 Tjera  
 

20__ 20__ -1 20__ -2
Natyra e pranimit € '000 € '000 € '000

Depozitat e lojërave të fatit
Depozitat e Komisionit Rregulativ
Depozitat e Ministrisë së drejtësisë
Depozitat tjera

Gjithsejt 0 0 0  
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Shënimi 21  deri në  Shënimin 28 
 
Për dallim prej shënimeve 15 -22, këto shënime  përdoren për të sqaruar dallimin material  në 
kolonën D, domethënë dallimin material të realizimit të buxhetit. SNKSP  në bazë të parasë së 
gatshme kërkon të sçarohen dallimet materiale. Varësisht nga madhësia e dallimit, nuk kanë 
nevojë të ofrohen shpjegime për të gjitha kategoritë, andaj mund të kërkohen ndryshime në 
sistemin e numërimit të shënimeve. Kur të sqarohen dallimet e ndonjë kategorie të ndarjes, duhet 
të jepet përmbledhja e natyrës së ndryshimit.  

 
 

• Ndryshimi në mes të buxhetit final dhe realizimit për paga dhe meditje  

             Per ketë periudhë raportuese është shpenzuar -47% e keësaj kategorie., sipas shënimit 21, 

• Ndryshimi në mes të buxhetit final dhe realizimit për mallra dhe shërbime 

           Për periudhën raportuese është shpenzuar 100% e keësaj kategorie., sipas shënimit 22. 

• Ndryshimi në mes të buxhetit final dhe realizimit për shërbime komunale 

           Për periudhën raportuese është shpenzuar 100% e keësaj kategorie., sipas shënimit 23, 

• Ndryshimi në mes të buxhetit final dhe realizimit për transferet dhe subvencionet.Nuk ka 
ndryshime në këtë kategori ekonomike, është shpenzuar sipas rrjedhes së parasë për këtë 
periudhë raportuese 100%, sipas shënimit 24. 

• Ndryshimi në mes të buxhetit final dhe realizimit për shpenzime kapitale. Pagesat për 
shpenzimet kapitale rezultojnë më të ulëta nga shuma e buxhetuar për këtë periudhë raportuese. 
Shumat e mbetura lidhen me projektet të cilat gjatë kësaj periudhe raportuese nuk kan qen  
procedura të tenderimit, bartja e të hyrave vetanake nga vitit 2014 dhe ka patur pranime nga te hyrat 
e donacioneve dhe paleve te treta, sipas shënimit 25. 

• Ndryshimi në mes të buxhetit final dhe realizimit për fondet e privatizimit 

           Nuk ka ndryshime në këtë kategori ekonomike. 

• Ndryshimi në mes të buxhetit final dhe realizimit për fondet tjera 

          Nuk ka ndryshime në këtë kategori ekonomike. 
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Neni  15 
Shpalosja e detyrimeve(Faturat e papaguara) 
 
Shënimi 29:Pasqyra e obligimeve të organizatës buxhetore 

 
1. Përmbledhja 

2015

Kategoria 
ekonomike Përshkrimi € '000

13 Mallra dhe Sherbime 30
14 Shpenzime Komunale 4
20 Subvencione 3

Gjithsejt 37  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



19 
 

 
Shënimi 30:   Detyrimet kontingjente  
 

2015 2014 -1 2013 -2
Natyra e detyrimeve kontingjente Arsyeja për detyrime € '000 € '000 € '000

0 0

Gjithsejt 0 0 0

Vlera e vlerësuar ose e saktë

 
 

Shënim: te raportohen te gjitha detyrimet për te cilat ekziston një besueshmëri se do tëkemi detyrim) 
 
Neni 16 
Shpalosja e pasurive 
Shënimi 31:  Përmbledhja e pasurive jo-financiare kapitale (me vlerë mbi 1000 Euro) në 
posedim të organizatës buxhetore 
 

2015 2014 2013
Klasifikimi i pasurive € '000 € '000 € '000

Ndërtesat -                   -                   -                   
Toka -                   -                   -                   
Pajisjet -                   -                   -                   
Infrastruktura
Makineria
Automjetet 
Tjera
Gjithsejt -                   -                   -                    

 
Shënim: 

• Regjistrimi i pasurive jo-financiare, nuk është i pasyruar sepse nuk kemi Zyrtar për regjistrimin e pasurisë 
dhe nuk ka shënime në SIMFK. 
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Shënimi 32:  Përmbledhja e pasurive jokapitale me vlerë nën 1000 Euro dhe me afat të 
përdorimit më shumë se një vit  
 

   
Pasuritë jokapitale (me vlerë nën 1000 Euro) 

2015 2014 2013
Klasifikimi i pasurive € '000 € '000 € '000

Pajisjet dhe mobiljet 2 2 26
2 2 26  

 
Shënim:  

• Burim i informatave është  raporti SIMFK sipas klasifikimit ekonomike. 
 

 
1. Shpalos në detaje  shënimet e pasqyruara në tabelë: 

 
 
Shënimi 33:  Përmbledhja e stoqeve në fund të periudhës 

 
Stoqet  

 

2015 2014 2013
Klasifikimi i pasurive € '000 € '000 € '000

Stoqet 1 0 5
1 0 5  

 
Shënim:  

• Burim i informatave është regjistri i inventarizimit të stoqeve te OB-së . 
 

 
1. Shpalos në detaje  shënimet e pasqyruara në tabelë: 
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Shënimi 34:   Huatë dhe avancat e pa arsyetuara 

 
2015

Data e lëshimit Nr i CPO Qëllimi € '000
4

Gjithsejt 4  
 

1. Shepnzime te Kredit Karteles, ky ne te njejtem date eshte bere procesimi i avansit nga Thesari dhe 
organizata buxhetore. 

 
 
Shënimi 35 Të arkëtueshmet (zbatohet për organizatat që mbledhin të hyra) 
 

2015 2014 2013

Kodi ekonomik Përshkrimi € '000
4010 Tatimi në pronë 79 75 80
5000 Tax në firmë 130 91 70

209 166 150  
 
 

Shënim:  
• Burim i informatave është regjistri i llogarive te arkëtueshme  te OB-së . 

 
1. Shpalos në detaje  shënimet e pasqyruara në tabelë: 
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Neni 17 
Shënimi 36: Bilanci i te hyrave vetanake te pashpenzuara 
 

2015 2014 -1 2013-2
€ '000 € '000 € '000

Të hyrat vetanake të bartura nga viti i kaluar 75          -             30             66             
Të hyrat vetanake të pranuara në këtë vite 53          -             62             41             
Totali në dispozicion për ndarje në vitin aktual 128        93             107           
Shuma e shpenzuar në vitin aktual shenimi 3 (61)         (18)            (77)            

Shuma e mbetur për bartje 67          75             30             

 
1. Shuma prej 74,993.58€ eshte bartja e THV 2014, shuma 52,763.04 € eshte vjelja e te hyrave per vitin 2015 

dhe shume 61,200,00€ eshte shpenzimi i realizuar per vitin 201z dhe bartja e te hyrave per vitin fiskal 2015 
do te jete 66,556.62€ 
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Neni 18  
Shënimi 37: Shpalosja e ndarjeve fillestare dhe finale të buxhetit  
 

Ndarja 
Fillestare 
Buxhetore 

(Ligji i 
Buxhetit)

Ndryshimi 
sipas nenit 29 
ligji  nr. 03/L-

048 

Ndryshimi 
sipas nenit 
30  ligji  nr. 
03/L-048 

Ndryshimi 
sipas nenit 31   
ligji  nr. 03/L-

048 

Ndryshimet 
për të hyrat 

vetanake

Ndryshimet 
per grantet e 

percaktuara te 
donetoreve

Ndryshimet per 
burime tjera te 

financimit

Ndarjet finale 
te buxhetit 

SIMFK

Ndryshimet e 
buxhetit 
fillestar

Kategoria e ndarjes € '000 € '000 € '000 € '000 € '000 € '000 € '000

Hyrjet
Tatimet -                      -                         
Të hyrat vetanake 63                    75                    93                      47.62               
Grantet e percaktuara te donatoreve 198                 23                      
Pranimet kapitale
Financimet nga huamarrjet
Fondi i privatizimit
Tjera
Gjithsejt 63                 -                    -                   -                   75                    198                 -                       116                   84.13              

Daljet
Pagat dhe mëditjet 887                  0 887 887                    0%
Mallrat dhe shërbimet 96                    97 6 103                    7%
Shërbimet publike 23                    23 23                      0%
Transferet dhe subvencionet 3                      3 3                        0
Shpenzimet kapitale 395                  393 75 192 660                    67.2%
Fondi i privatizimit -                         
Tjera -                         
Gjithsejt 1,404 0 1,404 0 75 198 0 1,676 19.4%

Ndryshimet e autorizuara nga LMFPP

 
1. Shpalos në detaje  shënimet e pasqyruara në tabelë: 
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Neni 19 
Shënim 38:  Numri i punëtorëve 

 

Departamenti 
Nr i punëtorëve në 

Ligjin e buxhetit 
Me orar të 

plotë
Me orar të 
shkurtuar

Me orar të 
plotë

Me orar të 
shkurtuar

Zyra e Kryetarit 10 9 10
Administrata dhe Personeli 11 11 11 0
Asambleja Komunale 0 0 0
Buxheti dhe financat 6 5 5
Shërbimet Publike 12 12 12
Zyra Lokale per Komunitete 2 2 2
Kadastra dhe Gjeodezia 5 5 5
Shendetesia dhe Mireqenia Sociale 21 20 21
Arsim dhe Shkenc 69 68 66
Gjithsejt: 136 132 0 132 0

Nr aktual i punëtorëve 
në fillim të 2015

Nr aktual i punëtorëve 
në fund të 2015

 
 

1. Shpalos në detaje  shënimet e pasqyruara në tabelë: 
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Neni 20 
Shënim 39:  Raporti për veprimet e ndërmarra dhe të propozuara për gjetjet dhe rekomandimet e Auditorit të 
Përgjithshëm për vitin paraprak 
 
 Rekomandimi ose gjetja Veprimi i ndërmarr 

ose i propozuar 
Afati i 
zbatimit 

Efekti 

1 Kryetari duhet të ndërmerr masa për 
caktimin e zyrtarit të pasurisë. Pas 
caktimit të zyrtarit, të fillohet 
menjëherë me regjistrimet e pasurive 
në pajtim me rregulloren Nr. 02/2013 
për menaxhimin e pasurive.  
 

Ne vijim 
numërimi,barazimi i 
aseteve do te behet 
me kohë dhe rezultati 
i arritur do te 
regjistrohet ne 
regjistrin e pasurisë 
dhe kontabël  sipas 
LMFPP dhe aktëve 
nënligjore 

Viti 2015 Nuk ka humbje te 
pasurisë që është nën 
menaxhimin komunal. 

2 Kryetari duhet të merr masa që të 
sigurojë se të gjitha shpenzimet do të 
procesohen përmes kodeve adekuate 
ekonomike  
 

Vendosja e  
kontrollave efikase 
për një monitorim më 
efikas është duke u 
zbatuar konform te 
plote me Rregulloret 
e prokurimit dhe LPP 
dhe LMFPPP 

Ky rekomendim 
duhet të i 
adresohet edhe 
Komisionit te 
Grantëve dhe 
MF per vitin 
fiskal 2016 

Viti 2016. 

3 Kryetari duhet të sigurojë që procesi i 
prodhimit të PVF-ve plotësisht adreson 
dobësitë e identifikuara. Deklarata e 
bërë nga Kryetari dhe Zyrtari Kryesor 
Financiar, kur draft PVF-të dorëzohen 
në MF duhet të nënshkruhet vetëm pas 
një shqyrtimi gjithëpërfshirës nga ana 
e menaxhmentit në lidhje me 
përmbajtjen dhe saktësinë e PVF-ve.  
 

Ne afatin kohor 
Menaxhmenti i 
Komunës do te 
ndërrmerr hapat e 
nevojëshëm për të 
paqyruar drejt dhe 
sakt PVF. 

Viti 2015 Saktësia dhe informata të 
sakta 

4 Kryetari duhet të sigurojë që plani i 
veprimit të përcaktojë një afat kohor 
konkret për adresimin e 
rekomandimeve të bëra nga AP, me 
stafin përgjegjës të identifikuar, duke u 
fokusuar fillimisht në fushat më të 
rëndësishme. Implementimi i këtij 
plani duhet të rishikohet nga Kryetari i 
Komunës në mënyrë sistematike.  
 

Ne afatin kohor 
Menaxhmenti i 
Komunës do te hartoj 
ne plan veprimi do te 
përcaktoj strategji 
dhe politika të qarta 
dhe adekuate  për te 
gjitha aktivitetet ne 
veçanti për adresimin 
e rekomandimeve. 

Viti 2015 Implementimi i plot i 
rekomandimeve qe sjelle 
perfomance edhe ma te 
larte ne shtimin e vlerës 
ne te gjitha sistemet e 
Organizatës Buxhetore. 

5 Kryetari duhet të merr masa të shpejta 
dhe të sigurojë se një strukturë e 
përshtatshme qeverisëse është zbatuar 
dhe një sistem i zhvilluar i raportimit 
të brendshëm, përmes së cilës 
menaxhmenti i lartë është i informuar 

Menaxhmenti do te 
vendos kontroll edhe 
ma efikase me qellim 
te arritjes dhe 
përmbushjes se 
objektivave te 

Viti 2015 
 

Funksionimi efikas i 
kontrollit te brendshëm 
ne menaxhim te buxhetit 
dhe ne pajtueshmëri me 
objektivat e përcaktuara. 
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për rezultatet, shpenzimet dhe 
mangësitë e kontrollit dhe krijimin e 
një bazë për menaxhimin aktiv të tyre.  
 

përcaktuar dhe ne 
mbështetje te plot te 
ligjeve te 
aplikueshme. 
 

6 Kryetari duhet të inicioj një vlerësim 
sistematik të arsyeve në lidhje me 
ngecjen e ekzekutimit të buxhetit për 
investime kapitale në vitin 2014, dhe të 
përcaktoj opsione praktike për 
përmirësimin e ekzekutimit për vitit 
2015.  
 

Janë marrë hapat për 
implementimin e këtij 
rekomandimni 

Vitit 2015 Përmirësimi i ekzekutimit 
të buxhetit për çdo vit 
fiskal. 

7 Kryetari duhet të sigurojë që regjistri i 
bizneseve aktive të azhurnohet në baza 
të rregullta, të funksionalizoj 
programin softuerik dhe të vendos 
evedienca të sakta mbi numrin e 
bizneseve që i detyrohen Komunës. 
Vendimet për ngarkesa me taksa të 
jenë konform rregullores në fuqi të 
miratuar nga kuvendi i komunës, 
ndërsa verifikimi dhe regjistrimi i 
kërkuar i pronës së tatueshme të kryhet 
me kohë.  
 

Janë ndërmarr hapa 
për azhurnimin e 
lsitës së bizneseve, ku 
janë ftuar të gjitha 
bisneset që kanë 
obligime të 
deklarohën për 
obligime. 
Konform 
legjislacionit janë 
ndërmarr hapat që të 
kyuhen me kohë të 
gjitha regjistrimet e 
tatimit në pronë. 
 
 

Viti 2015 Parqitje e saktë e të 
arkëtueshmeve dhe 
inkasimi. 

8 Kryetari duhet të siguroj se gjitha 
paratë e gatshme nga taksat dhe 
inkasimet tjera nga qytetarët, brenda 
afateve të përcaktuara me ligj të 
deponohen në bankën më të afërt.  
 

Duke patur parasysh 
rekomandimin e 
dhenë, konformë 
kohës, inkasimi është 
tejet i ulët dhe nuk 
paraqet rrezik për 
parat e inkasuara. 

Viti 2015 Informacionet e 
shpalosura të jenë 
koherente në çdo kohë me 
kontrollë adekuate ne 
zvogëlim te detyrimeve  
dhe dorëzimi i parasë në 
institucionet financiare. 

9 Kryetari duhet të sigurojë se nuk do të 
përsëritet një praktikë e tillë e 
financimit dhe se të gjitha pagesat do 
të bëhen vetëm pasi të jetë kompletuar 
dokumentacioni ashtu siç e parasheh 
ligji.  
 

Menaxhemnti ka 
marr parasysh këtë 
rekomandim dhe 
praktika të tilla të 
mos aplikohen për 
arsye gjatë 
procedurave. 

Vitit 2015 Funksionimi efikas i 
kontrollit te brendshëm 
ne menaxhim te buxhetit 
dhe ne pajtueshmëri e 
legjislacionit në fuqi. 

10 Kryetarin duhet të siguroj një sistem 
efektiv të kontrollit në parandalimin e 
devijimeve nga kushtet kontraktruale si 
në pranimin e mallit ashtu edhe në 
pagesën e çmimeve për to. Rasti si më 
lart duhet të hetohet nëse ishte gabim, 
apo cilat ishin arsyet që kanë çuar deri 

Kjo praktikë nuk do 
të aplikohet në të 
ardhmën. 

 Kontroll efikas mbi 
ekzekutimin e buxhetit. 
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te pagesat jo të ligjshme.  
 

11 Kryetari duhet të siguroj se të gjitha 
punësimet e mësimdhënëseve të bëhen 
me konkurs publik, dhe në pajtim me 
ligjin e punës.  
 

Sipas legjislacionit 
për rekrutim ky  
rekomandim do të 
përcillet tëk 
menaxhemnti për 
implementim. 

Vitit 2015 Mundësi e çasje 
barabartë për të gjthë. 

12 Kryetari duhet të hartoj një rregullore 
dhe të aprovohet në kuvend, e cila 
specifikon qartë kriteret, procedurat 
për subvencionim.  
 

Menaxhementi ka 
shqzrtuar këtë 
rekomandim dhe 
është duke u punuar 
për rregullorën 
konform mjeteve 
buxhetore për çdo vit 
fiskal. 

Vitit 2015/2016  

13 Kryetari duhet të ndërmerr masa në 
caktimin e zyrtarit të pasurisë. Pas 
caktimit të zyrtarit të fillohet 
menjëherë me regjistrimet e pasurive 
pajtim me rregulloren Nr.02/2013 për 
menaxhimin e pasurive jo financiare.  
 

Janë ndërmarr hapat 
për këtë rekomandim 
dhe është çertifikuar 
zyrtari  për 
regjistrimin e pasuris 
në SIMFK. 

2015/2016 Barazimi i aseteve te jëtë 
me kohë dhe rezultati i 
arritur do te regjistrohet 
ne regjistrin e pasurisë 
dhe kontabël  sipas 
LMFPP dhe aktëve 
nënligjore 

14 Kryetari duhet të inicioj një proces 
rivlerësimi, ku të gjitha llogaritë do të 
analizohen në kuptimin e vjetërsisë, 
shumave domethënëse, mundësive 
reale për inkasim dhe ushtrimin e 
masave administrative (nëse ka 
nevojë).  
 

Menaxhemnti i 
Komunëls ka 
vlerësuar këtë 
rekomandim për 
implementim 

 Funksionimi efikas i 
kontrollit ne pajtueshmëri 
me objektivat e 
përcaktuara 

15 Kryetari duhet të siguroj themelimin e 
NJAB dhe komiteti i auditimit në 
pajtim me ligjin nr. 03/L-128 për 
Auditim të Brendshëm, të kërkoj 
zgjidhje për ofrimin e shërbimeve të 
tilla.  
 

Ne afatin kohor 
Menaxhmenti i 
Komunës do te hartoj 
ne plan veprimi do te 
përcaktoj strategji 
dhe politika të qarta 
dhe adekuate  për te 
gjitha aktivitetet ne 
veçanti për adresimin 
e rekomandimeve 

Viti 2015 Implementimi i plot i 
rekomandimeve qe sjelle 
perfomance edhe ma te 
larte ne shtimin e vlerës 
ne te gjitha sistemet e 
Organizatës Buxhetore. 
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