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Raporti i Audituesve të Pavarur 
 
Për Auditorin Gjeneral 
 

Prishtinë, 1 Dhjetor 2009 
 
Ne u angazhuam të auditojmë pasqyrat financiare bashkëlidhur të Komunës së Lipjanit 
(“Komuna”), të cilat  përfshijnë pasqyrën e pranimeve dhe pagesave në para të gatshme për vitin 
e mbyllur më 31 dhjetor 2008, një krahasim të buxhetit me shumat aktuale, si dhe një 
përmbledhje të politikave më të rëndësishme kontabël si dhe shënime të tjera sqaruese. Pasqyrat 
financiare të Komunës më datë dhe për vitin e mbyllur më 31 dhjetor 2007 u audituan nga një 
auditues tjetër, raporti i të cilit që daton shtator 2008, shprehte një opinion kundër për shkak të 
mungesës së një sistemi të menaxhimit të pasurive të besueshëm, të kontrolluar si duhet e të 
përditësuar, mungesave në sistemet e kontrolleve të brendshme dhe të pa-pajtueshmërisë me 
ligjet dhe rregulloret. 
 
Përgjegjësia e Menaxhmentit për Pasqyrat Financiare  
 
Menaxhmenti është përgjegjës për përgatitjen dhe paraqitjen e sinqertë të këtyre pasqyrave 
financiare në përputhje me Standartet Ndërkombëtare të Kontabilitetit për Sektorin Publik 
(‘SNKSP’) Bazuar në Paranë e Gatshme Raportimi Financiar sipas Kontabilitetit të Bazuar në 
Paranë e Gatshme dhe me Udhëzimin Administrativ Nr. 2008 /13 Raportimi Vjetor i 
Organizatave Buxhetore. Kjo përgjegjësi përfshin: hartimin, zbatimin dhe mbajtjen e një 
kontrolli të brendshëm të përshtatshëm për përgatitjen dhe paraqitjen e pasqyrave financiare pa 
anomali materiale të shkaktuara nga mashtrimi apo gabimi.  
 
Përgjegjësia e Audituesve  
 
Përgjegjësia jonë është të shprehim një opinion mbi këto pasqyra financiare bazuar në auditimin 
tonë. Për shkak të çështjeve të trajtuara në paragrafin 1 të Bazës për Refuzim për të Dhënë 
Opinion, ne nuk ishim në gjendje të siguronim evidencë auditimi të përshtatshme dhe të 
mjaftueshme për të bazuar një opinion auditimi. 
 
Baza për Refuzim për të Dhënë Opinion 

1 Komuna duhet të mbajë lista të pagesave nga palët e treta. Për shkak të natyrës së 
regjistrimeve të mbajtura në kontabilitet dhe në sistemet operacionale në lidhje me pagesat 
nga palët e treta, si dhe në mungesë të kontrolleve alternative të zbatuara nga menaxhmenti, 
ne nuk ishim ne gjendje të kryenim teste auditimi të përshtatshme dhe të mjaftueshme për 
verifikimin e plotësisë së pagesave nga palët e treta të njohura për vitin e mbyllur më 31 
dhjetor 2008. 

2 Komuna nuk ka shpalosur në Shënimin 27 të pasqyrave financiare ndonjë shumë për pronat, 
objektet dhe pajisjet. Gjithashtu, ka një numër mungesash dhe pasigurish që ndikojnë 
raportimin financiar për pronat, objektet dhe pajisjet e Komunës si më poshtë: 
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• Komuna nuk ka mbajtur një 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 përfshire këtu edhe dokumentacionin mbi pronësinë e këtyre pronave 
dhe informacionin mbi statusin e regjistrimit në emër të Komunës në Kadastër apo në 
Gjykatë. 

Si pasojë e natyrës së regjistrimeve dhe mungesave të tjera të shpjeguara më sipër, ne nuk 
mundëm të përcaktojmë cfare rregullimesh mund të ishin të nevojshme për informacionin 
financiar të paraqitur në pasqyrat financiare të Komunës. 

3 Komuna nuk ka paraqitur në pasqyrat financiare të përgatitura më datë dhe për vitin e 
mbyllur më 31 dhjetor 2008 disa shënime të kërkuara nga SNKSP Raportimi Financiar 
sipas Kontabilitetit të Bazuar në Paranë e Gatshme. Këto shënime përfshijnë sqarimet mbi 
diferencat materiale midis shumave të buxhetuara dhe aktuale. Si pasojë, ne nuk ishim në 
gjendje të siguroheshim në mënyrë të arsyeshme mbi plotësinë dhe përputhshmërinë 
regullatore të informacionit financiar të paraqitur nga Komuna më datë dhe për vitin e 
mbyllur më 31 dhjetor 2008. 

4 Komuna nuk ka bërë asnjë rregullim në pasqyrat e saj financiare për informacionin 
krahasues të viteve të mbyllura më 31 dhjetor 2007 dhe 31 dhjetor 2006. Në veçanti, si më 
poshtë mungonte ose nuk ishte shpalosur në mënyrën e duhur në pasqyrat financiare: 

• Informacioni krahasues per vitin 2007 ne Nenin 10 Pasqyra e te hyrave te gatshme dhe 
pagesave, nuk barazonte me Nenin 11, ndërkohë që për vitet 2007 dhe 2006 nuk shkonte 
me shënimet 8, 13 dhe 13.1. 

• Vlera e mbartur nga 2007 brenda Shënimit 28 nuk shkonte me të ardhurat vetanake të 
mbartura nga viti i kaluar në 2008. Informacioni krahasues në Shënimin 28 nuk 
barazonte me Nenin 11, Raporti i Ekzekutimit te Buxhetit. Shënimi 13 nuk shpalos 
informacionin e lidhur me vitin aktual dhe krahasues lidhur me të ardhurat vetanake të 
mbartura nga viti i kaluar. 

Meqënëse pasqyrat financiare për vitin e mbyllur më 31 dhjetor 2007 morën një opinion 
kundër, informacioni krahasues i përshkruar më sipër mund të jetë me anomali materiale.  

 
Refuzim për të Dhënë Opinion 
 

Për shkak të rëndësisë së çështjeve të trajtuara në paragrafin 1 të Bazës për Refuzim për të 
Dhënë Opinion ne nuk shprehim ndonjë opinion mbi këto pasqyra financiare. 
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Rishikimi i përputhshmërisë 

Përvec auditimit të pasqyrave financiare, është planifikuar dhe kryer një rishikim i 
përputhshmërisë për të shprehur një konkluzion me siguri të kufizuar nëse në të gjithë aspektet 
materiale, aktivitetet, transaksionet financiare dhe informacionet e reflektuara në pasqyrat 
financiare janë në përputhje me autoritetet që i qeverisin ato. Natyra, koha dhe masa e punës për 
përputhshmërinë ishin të kufizuara krahasuar me atë të hartuar për të shprehur një opinion me 
siguri të arsyeshme për pasqyrat financiare. 

Përgjegjësia e Audituesve  

Përgjegjësia jonë është të shprehim një konluzion 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 përshtatshme dhe e mjaftueshme 
për të dhënë 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 gjithë 
aspektet materiale, në përputhje me autoritetet që i qeverisin ato. 

Cështje të tjera 

Ne tërheqim vëmendjen për sa më poshtë: 

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

2 Megjithese Kryetari i Komunës ka nënshkruar deklaratën për prezantimin e pasqyrave 
financiare, Komuna nuk ishte në gjendje të përgatitste një draft final të pasqyrave financiare 
në gjuhën serbe deri në fund të auditimit tonë.  
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1 Te përgjithshme 

1.1 Auditimi për vitin 2008 
KPMG Albania Sh.p.k. – Dega Kosovë (“KPMG”) është emëruar për të ushtruar auditimin e 
pasqyrave financiare të Komunës së Lipjanit (“Komuna”) të përgatitura në bazat e parasë së 
gatshme në pajtim me SNKSP Raportimi Financiar në para të gatshme, për vitin që mbaron më 
31 dhjetor 2008.   

Këshilla jonë në këtë dokument kufizohet në konkluzionet e specifikuara në vazhdim dhe e 
bazuar në plotësinë dhe saktësinë e fakteve të paraqitura më poshtë, supozimeve dhe 
prezantimeve. Nëse ndonjë prej fakteve, supozimeve apo prezantimeve e përmendura nuk është 
tërësisht i plotë ose i saktë, atëherë është e domosdoshme që ne të informohemi menjëherë, duke 
qënë se pasaktësia dhe mungesa e plotësisë mund të kenë një efekt material në konkluzionet 
tona. Për dhënien e këshillës sonë, ne mbështetemi 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/ose prospektive dhe ndryshime të tilla 
mund të kenë ndikim në vlefshmërinë e konkluzioneve tona. Ne nuk do të përditësojmë këshillat 
tona për ndryshimet ose modifikimet e mëvonshme të legjislacionit dhe rregulloreve, ose të 
interpretimeve juridike apo administrative të tyre. 

1.2 Pasojat 
Raporti ynë është planifikuar 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. 
Ky raport është i hartuar vetëm për informim dhe përdorim nga ana e menaxhmentit të 
Komunës, zyrës së Auditorit të Përgjithshëm, Ministria e Tregtisë dhe e Industrisë, Ministria e 
Administrimit të Pushtetit Lokal dhe Asambleja, dhe nuk duhet të përdoret nga asnjë palë tjetër 
që nuk është e specifikuar. Ёshtё detyrimi juaj tё ndёrmerrni veprimet e nevojshme pёr 
korrigjimin e dobёsive dhe nёqoftë se ju dёshtoni nё tё, ne nuk do tё mbajmё pёrgjegjёsi pёr 
humbjet apo gabimet qё mund tё ndodhin si rezultat. 

1.3 Përjashtimi i pasojave 
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, përveç rasteve të neglizhencës, keqbesimit ose pakujdesive të paramenduara, nuk do 
të na quani përgjegjës ose fajtorë për ndonjë humbje ose të tjera pasoja në qoftë se informacioni 
i rëndësishëm për punën tonë na është mbajtur apo fshehur me qëllim, ose na është paraqitur në  

1.4 Struktura e këtij raporti 
Çdo kategori e vëzhgimeve është e përshkruar në një faqe të veçantë. Për çdo vëzhgim struktura 
është: vëzhgimi dhe statusi aktual nese eshte e aplikueshme, rreziku, rekomandimi dhe përgjigja 
e menaxhmentit.
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2 Çështjet e ngritura gjatë vitit aktual 

2.1 Përgatitja e Pasqyrave Financiare  

2.1.1 Vëzhgimi  
Informacion parësor në të cilin Komuna mbështetet për përgatitjen e Pasqyrave Financiare është 
Free Balance.  
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 përpara  fillimit te auditimit. Gjatë periudhës së auditimit ne shpenzuam kohe 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 serbisht në fund të auditimit tonë. 

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

• Pagesat nga palët e treta 

• Pronat, objektet dhe pajisjet, 

• Faturat e papaguara (detyrimet) 

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 ardhmën e afërt, Komuna nuk ka ndonjë procedure formale që do të 
siguronte informacion të plotë, të përshtatshëm dhe të besueshëm për të regjistruar provizionet 
dhe detyrimet kontigjente. 

Si pasoje e mangësive te lartpërmendura, shënimet si ne vijim mungojnë ose nuk janë paraqitur 
siç duhet ne pasqyrat financiare:   

• Seksioni 13, Raporti i obligimeve te departamenteve sipas LPFMA 

• Seksioni 16 Shënimi 27. Pasuritë Jo-financiare 

• Mund te kete pagesa te konsiderueshme nga palet e treta, per shembull raste kur nje pale 
tjeter si nje minstri apo donator i huaj blejne/kontribuojne nje pasuri per perdorim nga 
Komuna, dhe kjo per shkak se nuk eshte e regjistruar ne Free Balance nuk eshte as e 
prezantuar ne pasqyrat financiare. 

• Komuna nuk ka paraqitur në pasqyrat financiare të përgatitura më datë dhe për vitin e 
mbyllur më 31 dhjetor 2008 disa shënime të kërkuara nga SNKSP Raportimi Financiar 
sipas Kontabilitetit të Bazuar në Paranë e Gatshme. Këto shënime përfshijnë sqarimet mbi 
diferencat materiale midis shumave të buxhetuara dhe aktuale.  

• Informacioni krahasues per vitin 2007 ne seksionin 10 Pasqyra e te hyrave te gatshme dhe 
pagesave, nuk barazon Seksionin 11, nderkohe per vitet 2007 dhe 2006 nuk shkon me 
shenimet 8, 13 dhe 13.1. 

• Vlera e mbartur nga 2007 brenda Shenimit 28 nuk shkon me te ardhurat vetanake te 
mbartura nga viti kaluar ne 2008. Informacioni krahasues ne Shenimin 28 nuk barazon 



ABCD 

 7 

seksionin 11, Raporti i Ekzekutimit te Buxhetit. Shenimi 13 nuk shpalos informacionin e 
lidhur me vitin aktual dhe krahasues lidhur me te ardhurat vetanake te mbartura nga viti i 
kaluar.  

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

• Plotësia dhe saktësia e informacionit financiar; 

• Integriteti i të dhënave;  

• Ruajtja e pasurive; dhe 

• Mungesa e regjistrimit te pagesave nga pale te treta mund te rezultoje ne pasuri/sherbime te 
perdorura pa qera nga pale te tjera, te ndryshme nga Komuna. 

2.1.3 Rekomandimet 
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.   

2.1.4 Përgjigja e Menaxhmentit 
Pasqyrat Financiare janë punuar në bazë të Udhëzimit të cilin na e ka dërguar Thesari, si dhe 
kërkesave që janë parashtruar në këtë Udhëzim të cilat kanë qenë të lidhura me informatat e 
regjistruara në SIMFK. Me rastin e përpilimit të Pasqyrave financiare sic ju kemi njoftuar edhe 
gjatë auditimit ka pasur edhe kërkesa të cilat sic janë parashtuar kanë qenë edhe konfuze për 
disa shpalosje të veçanta, kështu edhe pas konsultimeve shtesë që janë kërkuar në thesar për disa 
tabela, nuk kemi marrë përgjigje adekuate.  

Në pasqyrat tona të prezantuara janë paraqitur të gjitha informatat lidhur me shpenzimet dhe të 
Hyrat për vitin 2008 si në mënyrë sintetike po ashtu edhe në atë analitike, duke i shpalosur 
shpenzimet në kategoritë kryesore ekonomike sic janë Pagat, Mallrat dhe Shërbimet, Komunalit, 
Investimet kapitale, dhe subvencionet. Po ashtu këto informata janë dhënë edhe për shpenzimet 
e Programeve buxhetore për çdo kategori të cekur më lart. Po ashtu kemi ofruar dëshmi të 
mjaftueshme se këto evidenca të shpenzimeve kanë qenë identike si në librat tanë kontabël me 
të dhënat nga Libri i thesarit. 

Të hyrat janë prezantuar po ashtu në mënyrë sintetike dhe në atë analitike, dhe nuk ka pasur 
dallime sa i përket totalit të hyrave të realizuara me librin e thesarit. Mospërfshirja e donacionit 
të Ministria e Transportit dhe Post Telekomunikacionit (‘MTPT’) në Investimet kapitale ka qenë 
e arsyeshme me faktin se pagesa e faturave për Investimet e caktuara është kryer direkt nga 
MTPT, ndërsa në SIMFK nuk ka pasur alokime të cilat Komuna i ka Pranuar nga MTPT. 
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2.2 Menaxhimi i patundshmërive, pronës dhe pajisjeve 

2.2.1 Vëzhgimi 
Komuna nuk ka një regjistër gjithëpërfshirës të pronës, objekteve dhe pajisjeve ne posedim të 
saj. Në veçanti, Komuna nuk ka përfshirë tokën në këtë regjistër. 

Për më tepër, Komuna nuk ka përgatitur një listë të detajuar dhe gjithëpërfshirëse të 
patundshmërive, përfshire këtu edhe dokumentacionin mbi pronësinë e patundshmërisë, dhe 
informacion për statusin e regjistrimit në emrin e Komunës në Kadaster ose në Gjykatë.  

Ne nuk na është ofruar evidence për numërimin fizik te pasurive me 31 Dhjetor 2008 dhe si 
pasoje nuk mund te bënim verifikimin e te dhënave ne kontabilitet me numërimin fizik te 
pasurive. Dokumentet e numerimit fizik permbajne informacion te limituar lidhur me mobiljet 
dhe pajisjet, duke perfshire barkodimin e disa aktiveve, dhe detajimin e personave qe i kane 
perdorur keto aktive. Komuna nuk ka realiziuar numerim fizik per regjistrimin e pasurive te 
patundshme.  

Për shkak te natyrës se te dhënave te tilla, Komuna nuk ishte ne gjendje te: 

• shpalosë informacioninet e kërkuara për pronat, ndërtesat dhe pajisjet në pasqyrat financiare 
si më 31 dhjetor 2008 dhe 31 dhjetor 2007, dhe 

• të sigurojë barazimin e informaciont të regjistruar në kontabilitet me tabelat e vlerësimit ose 
me ndonjë analize tjetër, perpara aprovimit të pasqyrave financiare. 

2.2.2 Rreziku 
Mungesa e një regjistri gjithpërfshires të pronave, objeketeve dhe pajisjeve dobëson kontrollet e 
brendshme mbi këto të fundit, dhe mund të çojë deri në keqpërdorim të pasurive si dhe në mos 
identifikimin e këtyre keqpërdorimeve në kohën e duhur. Për më tepër, menaxhmenti mund të 
humbasë kohë dhe përpjekje për të identifikuar detajet dhe vlerën e mbartur të aktiveve gjatë 
proceseve vendim-marrëse. 

Komuna mund të mos jetë në gjendje të kontrollojë shfrytëzimin aktual të pasurisë së saj nga 
palët e treta dhe si pasojë mund të mos i mbledhë të hyrat nga qiraja nga këto patundshmëri.  

Si pasojë e natyrës se regjistrimeve të saj dhe mungesës së vlerësimit të duhur të aktiveve të saj, 
Komuna mund të mos jetë në gjendje të pajtohet me kërkesat per raportim.  

2.2.3 Rekomandim 
Ne rekomandojmë që Kryetari të sigurohet se Komuna te konsideroj si meposhte:  
• 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 të çertifikuar është e rekomandueshme dhe praktika më e mire në 
raste të tilla.  
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• Të kryejë numërimin e rregullt fizik për tu siguruar mbi ekzistencën e aktiveve dhe kushteve 
të tyre dhe të barazojë rezultatet e numërimit me të dhënat në kontabilitet dhe në regjistër. 

• Të bëjë përpjekje shtesë në lidhje me konfirmimin e pronësisë dhe regjistrimin e 
patundshmërive.  

2.2.4 Përgjigja e Menaxhmentit 
Manaxhimi dhe regjistri i pasurive, është një problem të cilin ne deri më tani nuk e kemi 
zgjidhur dhe arsyeja e kësaj të mete qëndron në faktin se një gjendje të tillë e kemi trashëguar 
edhe nga vitet e mëhershme.  

Qysh prej fillimit të vitit 2008 vendi i punës së Zyrtarit të pasurive nuk është plotësuar, kështu 
që të dhënat mbi blerjet e pasurive nuk janë regjistruar në librin e thesarit. Komuna ka formuar 
një komision për regjistrimin e pasurive i cili së bashku me zyrtarin e Pasurive kanë kryer 
regjistrimin fizik të pasurive dhe kanë kryer evidentimin në evidencën kontabël, mirëpo 
meqenëse zyrtari i pasurive nuk ka kryer trajnimin në modulin e pasurive në Thesar nuk ka qenë 
në gjendje që të bëjë edhe regjistrimet e kërkuara në librin e thesarit.  
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2.3 Te hyrat 

2.3.1 Vëzhgimi 

• Sistemi i faturimit. Një sistem automatik i faturimit ekziston vetëm për tatimin ne prone, dhe 
asnjë nga llojet e tjera te te hyrave  nuk janë faturuar dhe regjistruar nga Komuna. Per keto 
te hyra regjistrohen vetem arketimet e parave. 

• Mbledhja e te hyrave. Përveç tatimit mbi pronën, menaxhmenti i Komunës nuk mban 
regjistra ose listë për të gjithë debitorët e saj në lidhje me taksa të ndryshme. Pa të dhëna të 
detajuara, të mjaftueshme dhe të sakta për debitorët, Komuna nuk është në gjendje të 
përgatisë një buxhet të saktë dhe të besueshëm, të raportojë për koeficientët e 
mbledhshmërise së të hyrave, apo të përcjellë mbledhjen e të hyrave vetanake në kohën e 
duhur.  

• Barazimi i te hyrave. Zyrtari përgjegjës për të hyrat bën regjistrmin e tyre në Free Balance 
bazuar në ekstraktet e siguruara nga banka. Departamentet operacionale nuk kanë bërë 
ndonjë barazim të të hyrave të mbledhura me ato të regjistruara nga kontabiliteti për tu 
sigururar që të ardhurat janë regjistruar ne kategorine e duhur ne Free Balance. Nga testimi 
yne ne identifikuam dy raste ku të ardhuar jane regjistruar në kategorinë e gabuar.  

• Tatimi ne prone. Është praktike e Komunës te ngarkoje tatimin ne prone ne vitin aktual për 
te gjitha pronat e regjistruara deri ne Shkurt te atij viti. Po ashtu nga te dhënat qe ne kemi 
pranuar nga Departamenti i Tatimit ne Prone kemi identifikuar 218 raste ankesash per 
faturime gjate vitit 2008, ku disa prej tyre lidhen me te dhena baze te gabuara. Ne kemi 
vërejtur një diferencë prej 1,792 EUR midis të dhënave të marra nga Ministria e Financave - 
Departamenti i Tatimit te Pronës (shumes se gjeneruar për tatimin mbi pronë) dhe atyre të 
regjistruara per arkëtimet nga të ardhurat nga tatimin mbi pronën sipas Deklaratës 
Financiare. 

• Te hyrat nga licencat e biznesit. Komuna nuk komunikon me Ministrinë e Tregëtisë dhe 
Industrisë në mënyre që të marrë numrin e bizneseve aktive në Komunë. Si pasojë, bizneset 
joaktive ose të mbyllura mund të faturohen, ndërsa bizneset aktive mund të mos faturohen.  

• Te hyrat nga qiraja. Te hyrat e arketuara nga qiraja ishin 31 mije Euro ose 39% e shumes 
prej 80 mije Euro sipas kontratave te qirase.    

2.3.2 Rreziku 
Ndërsa për të arkëtueshmet nuk kërkohet shpalosja në pasqyrat financiare, mungesa e saktësisë 
dhe plotësisë se tyre do të ndikojë mbi të hyrat që Komuna mund të fitojë.  

Kontrolle jo të përshtatshme dhe të pamjaftueshme në lidhje me të hyrat, softuerin dhe sistemin 
e faturimit, rrisin rrezikun e manipulimit të të dhënave dhe keqpërdorim të informacionit. Një 
sistem i tille mund të çojë në faturim jo të plote dhe të hyra jo të plota.  
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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 Free Balance. Si pasojë, përveç se 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 barazimet e 
nevojshme ose analiza sipas debitorëve. 

2.3.3 Rekomandim 
Ne rekomandojmë që Kryetari të sigurohet qe Komuna të ndërmarrë hapa për të përmirësuar 
sistemin e kontabilitetit dhe të faturimit në mënyrë që të sigurojë kontrolle të sigurta, eficiente 
dhe efektive në faturim dhe të hyra. Përmirësimi i procedurave të lidhura me këto sisteme do ti 
mundësonte menaxhmentit monitorimin dhe menaxhimin e rreziqeve të mëdha dhe sigurimin që 
vendimet në lidhje me buxhetimin, planifikimin dhe mbledhjen e të hyrave janë mbartur siç 
duhet. Ne i rekomandojmë Komunës pikat si në vijim:  
• Implementimin e një sistemi të faturimit që përfshin detaje të përditësuara për paguesit, 

adresën e tyre të tanishme, historinë dhe normën e mbledhjes së të hyrave nga këta pagues. 
Qasje në informacion të tillë duhet të kenë vetëm një numër i limituar i personash dhe të 
autorizuar nga menaxhmenti. 

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

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

• Të ushtrojë barazime të rregullta në mes të dy sistemeve për të gjitha tipet e të hyrave. Në 
rastet kur ka diferenca, ato duhet të hulumtohen dhe të zgjidhen brenda një afati të caktuar.  

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

2.3.4 Përgjigja e menaxhmentit 
Lidhur me këtë pikë duhet të potencohen dy gjëra: 

• Se pari, faturat të cilat i lëshon Departamenti për Ekonomi dhe Zhvillim lidhur me qirate për 
objektet komunale që shfrytëzohen, dhe të cilat dërgohen përmes postës më tepër janë për të 
informuar palët lidhur me pagesat që duhet të kryejne për secilin muaj. Në bankë nuk mund 
të kryhet pagesa pa e plotësuar edhe faturën e cila e përmban numrin e Unirefit dhe e cila 
përmban edhe kodin e të hyrës për të cilin është realizuar. Kështu nga shënimet e thesarit 
mund të identifikohet se një e hyrë e realizuar ditore nga kush eshtë kryer, sa ka qenë shuma 
dhe për cilën lloj të hyre është paguar.  

• Ndërsa çështja e dytë, të cilën duhet patjetër për ta përmirësuar është mungesa e pasqyrave 
analitike për çdo obligues, si dhe shpalosja e borxheve të pa arkëtuara nga kjo kategori në 
Pasqyrat Financiare si Llogari të Arkëtueshme. 
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2.4 Shpenzimet 

2.4.1 Vëzhgimi 
Pagat dhe mëditjet 
Ne kemi gjetur raste kur dosjet e personelit ishin jo te plota. Nga testimi yne ne gjetem keto 
raste: 
1 Në 2 raste është punësuar personel i cili nuk e ka kualifikimin e duhur sipas kërkesave te 

shpallura në gazetë.  

2 Ka mungesë të përshkrimit të punës, kodit te sjelljes, dhe nuk ka një regjister apo mënyrë 
tjetër qe te kontrollohet hyrja dhe dalja e punëtoreve nga vendi i punës. 

3 Punonjësit nuk nënshkruajnë gjithmonë listën e pagesave dhe në disa raste janë berë 
nënshkrimet nga koleget e tyre. 

4 Në dosjet e personelit ka informacion të kufizuar per vlerësimet e performancave. 

5 Dosjet e stafit nuk përmbajne të gjitha dokumentet dhe informacionet e kërkuara sipas ligjit 
dhe udhëzimeve administrative MSHP/DASHC 2003/11.    

Procedurat e prokurimit 
Gjate punes sone ne kemi identifikaur gjetjet e meposhtme: 

1 Ne kemi vërejtur 4 raste qe komisioni për vlerësimin e tenderit është krijuar vetëm nga stafi 
i departamentit të prokurimit. Në mënyrë që të jetë në përputhje me ligjin e prokurimit 
komisioni duhet të ketë edhe staf nga Departamenti i Financave dhe Departamenti për të 
cilin është bërë tenderi. Komisioni për vlerësimin e ofertave duhet të ketë të paktën një 
punonjës profesionist për vlerësimin e tendarave respektive. 

2 Faza e dyte e kontraktimit per projektin e fshatit Suhadoll, ne shumen prej 20 mije Euro nuk 
ishte zgjedhur sipas kerkesave ligjore te prokurimeve dhe procedurave te tjera te prokurimit 
dhe nuk kishta aprovimin e Agjensise se Prokurimeve Publike (APP).  

3 Kishte gjashte raste te fillimit te procedurave te prokurimeve para kerkeses formale nga 
Drejtuesi i Departamentit sic jane kerkesat ligjore.  

4 Ka dy raste ku procedurat e prokurimit kane filluar pa aprovim dhe kërkesë për zotimin e 
parave (prokurimi nr: 18515 008 053 521, 18515 007 061 521).  

5 Ka dy raste ku procedurat e prokurimit nuk ishin publikuar ne gazete (prokurimi nr: 18515 
085 007 521, 18515 008 053 521).  

6 Ne nje rast dokumenti i prokurimit fillestar nuk ishte nenshkruar nga komiteti (prokurimi nr: 
18515 008 032 521).  

7 Nga testimi yne janë dy rastet kur kreu i prokurimit nuk ka caktuar komision të vlerësimit, 
është një formë zyrtare që kërkohet me ligj për të emëruar komisionin e vlerësimit 
(prokurmi nr: 18515 008 061 511, 18515 007 054 521).  
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8 Ne 7  raste anëtarët e vlerësimit te komisionit nuk nënshkruan deklaratën nën betim, dhe nuk 
kane forme te deklarimit te konflikt të interesit sipas procedurave qe kërkohen (prokurimit 
nr: 18515 008 032 521, 18515 007 044 521, 18515 007 047 428, 18515 008 011 521, 18515 
085 007 521, 18515 007 054 521, 18515 007 061 521).  

9 Ne  një rast, një anëtar i komitetit te vlerësimet nuk e ka nënshkruar formularin e vlerësimit. 
Gjithashtu edhe shtate anëtarët e komitetit janë nga departamenti i prokurimeve.  

10 Ne një rast njoftimi i fituesit nuk është botuar në KRPP dhe ka dy raste që nuk është botuar 
në gazetë (procurement no. 18515 007 047 428).   

2.4.2 Rreziku 
Edhe pse gjetjet e lartpërmendura nuk kanë efekt material në pasqyrat financiare, mungesa e 
komunikimit në kohë dhe aprovimit nga autoritetet përkatëse ose mungesa e dokumentacionit 
në dosje mund të çojë në mospërputhje me Legjislacionin dhe kërkesat  Rregullatore.  

2.4.3 Rekomandim 
Ne rekomandojmë që Kryetari të sigurohet se Komuna do të ndërmarrë hapa të mëtejshëm për 
përmirësimin e kontrolleve mbi shpenzimet dhe pagesat, dhe të jetë në pajtueshmëri të plotë me 
legjislacionin dhe kërkesat e rregulloreve lokale. 

2.4.4 Përgjigja e menaxhmentit 
Pas marrjes së shkresës suaj lidhur me mungesat e dokumentacionit të konstatuar gjatë 
zhvillimit të procedurave të prokurimit, mund të konstatojme sa vijon: 

1 Kjo verejtje qëndron. Per arsye të ngarkesës, punëtorët nga stafet e tjera shpesh kanë 
munguar në vlersimin e ofertave dhe na është imponuar vlersimi vetëm me anëtarë të 
prokurimit për të mos pasur vonesa në fillimin e procedurave të vleresimit. 

2 Tek verejtja e dytë, operatori fitues i cili është zgjedhur në vitin 2007, është tërhequr pa 
perfunduar punimet, pasi ka bankrotuar. Për këtë arsye ne kemi angazhuar një operator tjetër 
sipas propozimit të APP edhe pse ata nuk na kanë dhënë pëlqim me shkrim. 

3 Kjo pikë nuk qëndron sepse asnjë procedurë e prokurimit nuk ka filluar pa kërkesë të njësisë 
iniciuese të procedures. 

4 Për rastet e cekura, per proceduren me nr. të prokurimit 18515 007 061 521, kemi kopjet e 
kërkesës për zotimin e mjeteve si dhe kopjen e kërkesës per fillimin e procedures së 
prokurimit.  

5 Sa i perket shpalljeve në gazeta per procedura të prokurimit jemi duke i kërkuar e janë të 
publikuara dhe sapo të gjenden do ti dergojmë. 

6 Edhe për këtë verejtje kemi gjetur dokumentin e vleresimit të komisionit per proceduren me 
nr. 18515 008 032 521. 

7 Sa i përket pikes 7, kemi gjetur të gjitha aktvendime per themelimin e komisioneve per 
tendera. 
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8 Kjo pikë qendron sepse kohet e fundit kemi filluar të aplikojmë nënshkrimin e deklaratave 
nën betim. 

9 Edhe ky rast është gjetur dhe ekziston kopja. 

Lidhur me komentet e dhëna, ne do të dërgojmë së bashku me komentet edhe dokumtet shtesë.  
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2.5 Auditi i brendshem 

2.5.1 Vëzhgimi 
• Komuna nuk ka krijuar një Komitet Auditimi. 

• Komuna nuk ka kryer një ndjekje të regullt të gjetjeve të auditit të brendshëm gjate vitit 
2008. 

2.5.2 Rreziku 
Mungesa e një Komiteti Auditimi dhe e nje ndjekje te regullt te gjetjeve te auditimit, rrit 
rrezikun e dështimit të kontrolleve të brendshme. Për më tej, nuk lejon që funksionet të cilat 
mbulohen zakonisht nga një Komitet Auditimi të kryhen me pavarësinë e duhur nga Komuna.  

2.5.3 Rekomandim 
Kryetari i Komunes duhet të konsiderojë krijimin e një Komiteti Auditimi me anëtarë që kanë 
eksperiencë të lidhur me raportimin financiar dhe kontrollin e brendshëm. Komiteti i Auditimit 
duhet të vendosë politika dhe procedura të duhura për të siguruar një standart të lartë ‘udhëheqje 
të korporatës’. Komiteti i Auditimit duhet të rishikojë statusin aktual dhe të propozojë veprime 
për përmirësime në sa më poshtë: 

• Kontabiliteti dhe proceset e raportimit financiar të Komunës; 

• Vlerësimi i sistemeve të kontrollit të brendshëm të implementuara nga Menaxhimi; 

• Proceset e auditimit të brendshëm dhe të jashtëm; 

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

• Plani i auditit të brendshëm dhe ndjekja e gjetjeve të auditit të brendshëm. 

2.5.4 Përgjigja e menaxhmentit 
Edhe pse raportet e Auditorit të brendshëm janë dorëzuar dhe janë shqiptuar në Komitetin për 
Politik dhe Financa, do të ishte më mirë që të formohej Komiteti i Auditimit të brendshëm me 
qëllim të sigurimit të pavarësisë me të madhe të auditorit dhe shtimin e efikasitetit të auditimit të 
brendshëm në përgjithësi. Por, arsyeja e vetme ka qenë që me rastin e Planifikimit të buxhetit ka 
munguar mbulesa financiare për pagesën e mëditjeve të anëtarëve të këtij Komiteti shtesë, në 
vitin 2010 në Komunën e Lipjanit do të emërohet edhe Komiteti i Auditimit me qëllim të 
funksionimit të Auditimit të brendshëm në përputhje me Ligjin e Audititimit të brendshëm 
03/L-128. 

 

 



ABCD 

 16 

3 Çështjet e ngritura vitin e kaluar 

3.1 Vëzhgimet e vitit te kaluar 
 
1 Pasqyrat Financiare 
Nuk ka pasur barazime te rregullta te departamenteve ne komune me departamentin për buxhet 
dhe financa.  
2 Te hyrat 
Sa i përket planifikimit dhe realizimit të te hyrave kemi vërejtur se ekziston një diference e 
madhe në mes të te hyrave te planifikuara dhe te hyrave te realizuara, ku të hyrat e planifikuara 
gjate vitit 2007 kanë qene 650,000 euro, ndërsa te hyrat e arketuara duke përfshirë donacionet 
jane 1,221,442.03 Euro. Kemi vërejtur po ashtu mospërputhje ne mes të të dhënave për të hyrat 
të mbajtura nga secili departament dhe atyre të departamentit të financave. 
Gjate testimit te te hyrave vetanake kemi vërejtur këto parregullsi: 

• Zyrtari i te hyrave nuk ka bërë barazime javore në mes te dokumenteve burimore dhe 
deklaratave (raporteve) bankare. 

• Departamenti i financave ka raportuar për të hyra nga tatimi në pronë në vlerë prej 
240,766.47 Euro, ndërsa Departamenti i tatimit ne prone raporton për 243,635.95 Euro, një 
diferencë prej 2,869.48 Euro. 

• Sipas Departamentit për gjeodezi, kadastër dhe prone te hyrat janë në vlerë prej 105,980 
Euro, ndërsa departamenti për buxhet dhe financa ka raportuar te hyra ne vlere prej 121,672 
Euro, një diference prej 15,692 Euro. 

• Departamenti për ekonomi dhe zhvillim nuk mban një evidencë të mire të te hyrave dhe nuk 
mbahen dosje apo kartela elektronike për secilin biznes. Gjate auditimit ne ketë 
Departament nuk na është ofruar dëshmi sa licenca janë lëshuar për secilën kategori te 
bizneseve dhe sa është shuma e inkasuar nga këto biznese. 

• Sipas raportit te Departamentit te Urbanizmit te hyrat e realizuara nga ky departament janë 
216,555 Euro, prej tyre 129,486 Euro për kompensim të tokës dhe 87,069 Euro për 
shndërrimin e tokës nga bujqësore në industriale . Ndërsa sipas raportit te Departamentit për 
Buxhet dhe Financa te hyrat janë 216.595 Euro, prej tyre 176,843 Euro për kompensimin e 
tokës, dhe 39,752 Euro për shndërrimin e tokës. Edhe pse shumat totale janë të ngjashme, 
ndarja e tyre ndryshon dhe kemi marrë konfirmim nga zyrtarët që nuk është bërë barazimi 
në mes te Departamentit për Buxhet dhe Financa dhe departamenteve tjera. 

• Gjate ekzaminimit në shkollën e mesme profesionale “Adem Gllavica” dhe Gjimnazin 
“Ulpiana” kemi vërejtur se mjetet e arkëtuara nga objektet e liruara me qira ne kuadër te 
shkollës nuk janë depozituar ne llogarinë e Komunës, dhe janë përdorur për shpenzime të 
paautorizuara. 

• Gjate auditimit në shtëpinë e shëndetit kemi vërejtur se të hyrat e realizuara nga lëshimi i 
certifikatave mjekësore për patentë shofer ne vlerë prej 18 Euro për një certifikatë janë 
mbledhur në kesh nga Zyrtari për Financa. Kufiri për pagesa në kesh është 10 Euro. 
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3 Shpenzimet – Regjistrimi dhe raportimi i Subvencioneve 

• Ne lenden me numër te referencës: C-93862, zotimi dhe pagesa janë bere pas kryerjes se 
vizitës ne Turqi, dhe nuk është përgatitur ndonjë raport për të mbështetur shpenzimet e bëra. 

• Ne lenden me numër reference 1324, subvencioni është shfrytëzuar për një qëllim tjetër nga 
i planifikuari. Subvencioni ishte dhënë për studentët, veteranët e luftës etj. por në vend të 
këtyre është përdorur për një memorial lufte në Kraisha. 

• Ne departamentin për Kulture, Rini dhe Sport nuk dihen kriteret për dhënien e 
subvencioneve. 

4 Pagat dhe Mëditjet 
Kemi vërejtur se dosjet e personelit janë te pa kompletuara; për shembull mungonin kriteret e 
konkursit si dhe është bërë ndryshimi i koeficientit pa ndonjë dëshmi që mbështet vendimin për 
këtë ndryshim. 
5 Shpenzimet Kapitale (Prokurimi) 
Gjate vitit 2007 Komuna ka shpenzuar 1,382,657 Euro në kontrata prokurimi. Ne kemi 
përzgjedhur për testim 16 mostra në vlerë prej 986,893.49 Euro. 

• Në kontratën me numër: 3-400-3/302-“ Furnizime me medikamente mjekësore” me vlere 
prej 3,540 Euro, mungon vendimi i emërimit te komisionit për vlerësimin e ofertave. Po 
ashtu mungojnë edhe deklaratat nen betim te anëtareve te komisionit për vlerësim. 

• Ne kontratën - Kanalizimi ne fshatin Bujan me vlere 92.720 Euro, ne shpalljen e pare te 
tenderit kane munguar procesverbali i hapjes, raporti i vlerësimit dhe njoftimi i anulimit te 
tenderit. Po ashtu edhe gjate shpalljes se tenderit për herën e dyte ka munguar njoftimi për 
rishpallje te tenderit. 

• Ne gjashtë kontrata mungojnë deklaratat nen betim te anëtareve te komisionit për vlerësim 
të tenderit. 

• Ne kontratën me numër: 18515005007521, Asfaltimi i rrugës Ribar i Madh – Zllakuqan me 
vlere prej 102’874 euro operatorit ekonomik fitues nuk i është kërkuar sigurimin e 
ekzekutimit i cili është kusht që parashihet me Nenin 60 të LPP-së 2003/17. 

• Kontrata me numër: 18515039007521 Ndërtimi i kanalizimit dhe ujësjellësit ne fshatin 
Suhadoll dhe Suhadoll i Hashanëve me vlere prej 100,066 Euro; operatori ekonomik fitues 
nuk ka arritur t’i përmbushe obligimet sipas kontratës, pasi qe ka përfunduar vetëm 60% te 
punëve. Komuna nuk ka ndërmarre asnjë hap për t’u siguruar që puna të përfundohej apo që 
të aplikonte penalet, por në vend të këtyre ka nënshkruar kontratë te re me një operator tjetër 
ekonomik pa përdorur procedurat e domosdoshme te prokurimit. 

• Kontrata me numër: 18515044007521, Ndërtimi i ujësjellësit për fshatrat: Rufci i Ri, Rufc i 
Vjetër, Ribar i Vogël, Hallaq i Vogël me vlere prej 119.651 euro; projekti nuk është 
realizuar sipas planit te parapare me kontrate. Ne ketë dosje vërehet se ka munguar 
certifikata e aftësive teknike në të cilën jipet lista e gjithë stafit të kualifikuar dhe teknik. 

• Ne kontratën me numër: 9215007063121, Furnizimi i shkollave me banka dhe karrige 
parashihet qe sipas kontratës furnizimi te kryhet brenda 7 ditëve, ndërsa operatori ekonomik 
nuk i është përmbajtur kontratës. 
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• Ne kontratën me numër:18515025007521 asfaltimi i rrugës ne fshatin Sllovije- faza e dyte; 
për ketë projekt janë zotuar vetëm 75,000 euro ndërsa kontrata është lidhur për 109.807 
euro, pra entiteti ka hyre ne obligime pa i zotuar shumën e caktuar te mjeteve. 

6 Paraja e gatshme  

• Komuna ka kryer disa pagesa në shuma mbi 100 euro duke përdorur paranë e imët. 

• Një faturë pagese e datës 29.05.2007 ne vlere prej 300 euro ishte dedikuar për shpallje të 
tenderit dhe shërbime të transportit, 

• Një faturë pagese e datës 24.05.2007 në vlere prej 500 euro ishte dedikuar për shpenzime 
udhëtimi dhe ushqimi. 

7 Menaxhimi i pasurisë 

• Komuna nuk mban regjistër gjithëpërfshirës dhe të përditësuar të pasurive ashtu si kërkohet 
me Udhëzimin administrativ përkatës. 

• Komuna nuk mban regjistra adekuate kontabël ashtu si kërkohet për pasuritë fikse. Për këtë 
arsye, nuk ka qenë e mundur të jepet dëshmi e mjaftueshme për gjendjen e pasurive fikse 
meqë nuk është bërë inventarizimi i fundvitit. 

• Nuk ka Zyrtar të Pasurisë dhe as komision vlerësimi ashtu si kërkohet me Udhëzimin 
Administrativ 2005/11. 

• Nuk mbahen dosjet e veçanta për secilin automjet te cilat duhet te përmbajnë të gjithë 
dokumentacionin përkatës. 

• Qe nga muaji maj i vitit 2007 Komuna nuk ka pasur kontrata me ndonjë operator ekonomik 
për servisimin dhe mirëmbajtjen e automjeteve. 

3.2 Statusi ne këtë vit 
• Statusi këtë vit për piken 1 është i detajuar ne piken e sivjetshme 2.1. 

• Vëzhgimet për pikat 2 deri 6 me lart, te cilat lidhen me te hyrat, shpenzimet dhe procedurat 
e lidhura me to, janë te detajuara ne statusin e këtij viti ne pikat 2.3 dhe 2.4. 

• Status i pikës 7 me lart, mbetet i njëjtë ne përjashtim te menaxhimit te makinave te komunës 
ku pjesa me e madhe e tyre janë shitur. Statusi këtë vit është i detajuar ne piken e sivjetshme 
2.2. 
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Shtesa 2 
 
Forma te ndryshme te Opinioneve te Auditimit te perdorua nga Zyra e Auditorit Gjeneral 
ne Raportin e Auditimit Vjetor per vitin 2009 
(Marre nga ISSAI 4000) 
 
9. Nje opinion auditimi normalisht jepet ne nje format standart, dhe lidhet me pasqyrat 
financiare ne teresi, duke evituar keshtu nevojen per te sqaruar gjeresisht se cfare qendron pas 
tij, por duke bere te mundur per lexuesit nepermjet llojit te tij, te kuptuarit e pergjithshem te 
domethenies se tij. Natyra e fjaleve do te ndikohet prej kuadrit ligjor per auditimin, por 
permbajtja e opinionit do te jete e nevojshme te tregoje qarte nese eshte i pakualifikuar apo i 
kualifikuar dhe, nese eshte i kualifikuar, eshte i kualifikuar per disa aspekte apo eshte nje 
opinion kunder (paragrafi 14) ose nje refuzim per te dhene opionion (paragrafi 15). 
 
10. Nje opinion i pakualifikuar jepet kur audituesi eshte i kenaqur ne cdo aspekt material per 
sa vijon:  
(a) Pasqyrat financiare jane pergatitur duke perdorur baza kontabel te pranueshme dhe politika 
te cilat jane zbatuar ne menyre te qendrueshme;  
(b) Pasqyrat jane ne perputhje me kerkesat statutore dhe regulloret perkatese;  
(c) Sipas njohurise se audituesit mbi njesine e audituar, pamja e paraqitur nga pasqyrat 
financiare eshte e qendrueshme; dhe  
(d) Pasqyrat financiare permbajne shpalosjet e duhura te informacionit per te gjitha ceshtjet 
materiale.  
 
11. Terheqje e vemendjes. Ne disa rrethana audituesi mund te mendoje se lexuesi nuk do te 
jete ne gjendje te kuptoje drejt pasqyrat financiare nese atij nuk i terhiqet vemendja per ceshtje 
te rendesishme apo te pazakonta. Si parim i pergjithshem, audituesi qe jep nje opinion te 
pakualifikuar nuk u referohet aspekteve te pasqyrave financiare ne opinion, nese ky do 
keqinterpretohej si nje kualifikim. Me qellim evitimin e dhenies se kesaj pershtypje, referimet 
qe kane kuptimin e “terheqjes se vemendjes” paraqiten ne nje paragraph te vecante prej 
opinionit. Megjithate, audituesi nuk duhet te perdore nje terheqje vemendje per ceshtje te cilat 
lidhen me mungesen e shpalosjes se duhur te informacionit ne pasqyrat financiare, dhe as si nje 
alternative apo zevendesuese te kualifikimit te opinionit. 
 
12. Nje auditues mund te mos jete ne gjendje te shprehe nje opinion te pakualifikuar nese 
ekziston ndonje prej rrethanave te meposhtme dhe sipas gjykimit te audituesit efekti i tyre ne 
pasqyra financiare eshte ose mund te jete material:  
(a) Ka pasur kufizim te qellimit te auditimit;  
(b) Audituesi konsideron nese pasqyrat jane te paplota ose keqinterpretuese, ose nese ka nje 
shmangie te pajustifikuar nga standartet kontabel te pranuara; ose  
(c) Ka pasiguri qe prek pasqyrat financiare.  
 
13. Opinion i kualifikuar. Kur audituesi nuk eshte dakord ose eshte i pasigurt per nje ose me 
shume zera te vecante te pasqyrave financiare, te cilet jane materiale por jo thelbesore per te 
kuptuar pasqyrat, duhet dhene nje opinion i kualifikuar. Formulimi i opinionit normalisht tregon 
nje rezultat te kenaqshem per auditimin, subjekt ky i nje deklarate te qarte dhe koncize per 
ceshtjet per te cilat audituesi ka kundershtim apo te cilat krijojne pasiguri qe sjellin kualifikimin 
e opinionit. Percaktimi sasior i efektit financiar qe vjen prej pasigurise apo kundershtimeve nga 
ana e audituesit, i ndihmon perdoruesit e pasqyrave, megjithese ky nuk eshte gjithmone i 
mundur apo i rendesishem.  
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14. Opinion kunder. Kur audituesi nuk eshte ne gjendje te krijoje nje opinion mbi pasqyrat 
financiare te marra ne teresi, per shkak te kundershtive kaq thelbesore sa e demtojne 
prezantimin e pozicionit ne masen qe nje opinion i kualifikuar vetem per disa aspekte do te ishte 
i papershtatshem, jepet nje opinion kunder. Formulimi i nje opinioni te tille ben te qarte se 
pasqyrat financiare nuk jane te paraqitura ne menyre te drejte, duke specifikuar qarte dhe shkurt 
te gjitha ceshtjet e kundershtuara. Perseri, percaktimi sasior i efektit financiar ndihmon 
perdoruesit e pasqyrave, nese nje gje e tille eshte praktike dhe e rendesishme.  
 
15. Refuzim per te dhene Opinion. Kur audituesi nuk eshte ne gjendje te krijoje nje opinion 
mbi pasqyrat financiare te marra ne teresi, per shkak te nje pasigurie apo nje kufizimi te 
qellimit, kaq thelbesor sa nje opinion i kualifikuar vetem per disa aspekte do te ishte i 
papershtatshem, jepet nje refuzim per te dhene opinion. Formulimi i nje refuzimi te tille ben te 
qarte se nuk mund te jepet nje opinion, duke specifikuar qarte dhe shkurt ceshtjet e pasigurta.  
 
16. Per SAI eshte e zakonshme qe te jepet nje raport i detajuar qe sqaron opinionin ne rrethana 
kur nuk eshte e mundur te jepet nje opinion i pakualifikuar.  
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Komuna e Lipjanit 
Neni 9. Raporti i Buxhetit  
për vitin që mbaron më 31 Dhjetor 2008  

(Shumat ne mijë EUR, vetëm nëse permendet ndryshe) 

Raporti i Buxhetit 

Përshkrimi 

Buxheti fillestar 
Rregullorja 

2008/13 

Buxheti me 
Rishikim 

Urdhëresa 
Administrative  

03/L-093 

Buxheti përfundimtar, 
Sistemi Informativ i 

Menaxhmentit 
Financiare të Kosovës  

SIMFK 
Ndryshimit  

ne % 
Ndryshimit  

ne % 
Ndryshimit  

ne % 
a b        c d e=(c-b)/b  f=(d-b)/b g=(d-c)/c 
Total Buxheti 2008 5,855 6,004 7,800 2.54 33.22 29.91
     
Rrogat dhe Pagat 3,869 3,907 4,072 0.98 5.25 4.22
Mallrat dhe Shërbimet 554 554 706 - 27.44 27.44
Shpenzimet Komunale 112 112 155 - 38.39 38.39
Subvencione dhe Transferet 80 80 83 - 3.75 3.75
Investimet Kapitale 1,240 1,351 2,784 8.95 124.52 106.07

Raport buxheti duke përfshirë edhe grantet donatore 

Përshkrimi 
Buxheti fillestar 

Rregullorja 2008/13 

Buxheti me Rishikim 
Urdhëresa 

Administrative  03/L-
093 

Buxheti 
përfundimtar  

SIMFK 
Ndryshimit  

ne % 
Ndryshimit  

ne % 
Ndryshimit  

ne % 
a b        c d e=(c-b)/b  f=(d-b)/b g=(d-c)/c  
Total Buxheti 2008 5,855 6,004 7,800 2.54 33.32 29.91
       
Granti i përgjithshëm 5,125 5,274 5,440 2.91 6.15 3.15
Të hyrat vetanake 2008 730 730 1,453 - 99.04 99.04
Të hyrat vetanake të bartura 
nga viti 2007 - - 652 - - -
Grantet e Brendshme - - 150 - - -
Grantet e Jashtme - - 105 - - -
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         Komuna e Lipjanit 
Neni 9. Raporti i Buxhetit (vazhdim) 
për vitin qe mbaron me 31 Dhjetor 2008 
(Shumat ne mijë EUR, vetëm nëse permendet ndryshe) 

Raporti i ekzekutimit te Buxhetit 

Përshkrimi  

Buxheti fillestar 
Rregullorja 

2008/13 

Buxheti 
përfundimtar  

SIMFK Pagesat 
Ndryshimet 

ne % 
Ndryshimet 

ne % 
A  b  c d e=d/b  f= d/c 
Gjithsejtë pagesat 1+2+3+4 5,855 7,800 7,256 23.93 6.97
Pagesat nga Granti i Përgjithshëm  1 5,125 5,440 5,417 5.7 0.42
Rrogat dhe Pagat  3,869 4,072 4,059 4.95 0.32
Mallrat dhe Shërbimet  487 488 482 (1.43) 1.43
Shpenzimet Komunale  112 112 111 0.89 0.89
Subvencione dhe Transferet   -  -  -  -  -
Investimet Kapitale  657 768 765 16.59 (0.26)
Pagesat nga të hyrat vetanake 2008 2 730 1,453 954 30.68 (34.34)
Rrogat dhe Pagat  - - - - -
Mallrat dhe Shërbimet  67                 132 111 67.16 15.15 
Shpenzimet Komunale  -                     4 2  - (50) 
Subvencione dhe Transferet  80                   80 80 - - 
Investimet Kapitale  583               1,237 761 30.36 (38.56) 
Pagesat nga të hyrat vetanake 2007 3 - 652 640  - 1.84
Rrogat dhe Pagat  - - - - -
Mallrat dhe Shërbimet  - 87 85 - (2.3)
Shpenzimet Komunale  - 38 30 - (21.05)
Subvencione dhe Transferet  - 3 3 - -
Investimet Kapitale  - 524 522 - (0.38)
Pagesat nga Donacionet 4 - 255 245 - (3.92)
Rrogat dhe Pagat  - - - - -
Mallrat dhe Shërbimet  - - - - -
Shpenzimet Komunale  - 1 1 - -
Subvencione dhe Transferet  - - - - -
Investimet Kapitale  - 254 244 - 3.94
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Komuna e Lipjanit  
Neni 9. Raporti i Buxhetit (vazhdim) për vitin qe mbaron me 31 Dhjetor 2008 
(Shumat ne mijë EUR, vetëm nëse permendet ndryshe) 

Raport i Pagesave sipas Programeve 
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Total 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
Gjithësej Pagesat 1+2+3+4 133 260 54 38 2,282 85 60 76 25 22 30 116 743 65 3,267 7,256 
Pagesat nga Granti i 
Përgjithshëm 1 133 203 54 36 750 68 47 69 25 22 30 109 648 45 3,178 5,417 
Pagat dhe meditjet  119 90 45 30 12 47 33 53 16 16 24 26 592 35 2921 4,059 
Te mirat dhe sherbimet  13 102 9 5 25 20 12 13 8 5 6 7 34 4 219 482 
Shpenzimet Komunale  1 11 0 1 24 1 2 3 1 1 0 0 22 6 38 111 
Subvencionet ddhe transferet  - - - - - - - - - - - - - - - - 
Investimet Kapitale  - - - - 689 - - - - - - 76 - - - 765 
Pagesat nga Burimet 
Vetanake 2008 2 - 15 - 2 773 17 11 - - - - - 62 20 54 954 
Pagat dhe meditjet  - - - - - - - - - - - - - - - - 
Te mirat dhe sherbimet  - 15 - 2 12 - 6 - - - - - 42 - 34 111 
Shpenzimet Komunale  - - - - - - 2 - - - - - - -  2 
Subvencionet ddhe transferet  - - - - - 17 3 - - - - - 20 20 20 80 
Investimet Kapitale  - - - - 761 - - - - - - - - - - 761 
Pagesat nga të hyrat 
vetanake të bartura 2007 3 - 42 - - 515 - 2 7 - - - 7 33 - 34 640 
Pagat dhe meditjet  - - - - - - - - - - - - - - - - 
Te mirat dhe sherbimet  - 30 - - - - 1 7 - - - - 33 - 14 85 
Shpenzimet Komunale  - 12 - - - - - - - - - - - - 18 30 
Subvencionet ddhe transferet  - - - - - - 1 - - - - - - - 2 3 
Investimet Kapitale  - - - - 515 - - - - - - 7 - - - 522 
Pagesat dhe Grantet e 
Donatoreve  4 - - - - 244 - - - - - - - - - 1 245 
Pagat dhe meditjet  - - - - - - - - - - - - - - - - 
Te mirat dhe sherbimet  - - - - - - - - - - - - - - - - 
Shpenzimet Komunale  - - - - - - - - - - - - - - 1 1 
Subvencionet ddhe transferet  - - - - - - - - - - - - - - - - 
Investimet Kapitale  - - - - 244 - - - - - - - - - - 244 
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Komuna e Lipjanit 
Neni 9. Raporti i Buxhetit (vazhdim)  
për vitin qe mbaron me 31 Dhjetor 2008 
(Shumat ne mijë EUR, vetëm nëse permendet ndryshe) 

Raport i Pranimeve sipas Programeve 

  Code 

 
 

   
Adminstrata 

Buxhet    
dhe 
Financa 

 
 

Inspeksioni 
Sherb. 
Publike 

Ekonomi 
dhe 

Zhvillim 

Gjeodezi 
dhe 

Kadaster Urbanizem Shendetesi Kulturë  

Arsim 
dhe 

Shkence Total 
Total receipts  118 307 3 216 185 140 407 54 2 21 1,453 
Tatimi në Pronë 40110 - 305 - - - - - - - - 305 
Taksa per leje ndërtimi 50009 - - - - - - 241 - - - 241 
Qiraja për objekte publike 50408 - - - - 8 - - - 1 - 9 
Shfrytëzimi i pronës pub. 50405 - - - 1 20 - - - - - 21 
Taksa per regj. e Trashigim. 50011 - - - - - 81 - - - - 81 
Inspection in the Field 50504  - - - - 24 - - - - 24 
Të hyrat nga Administrata 50013 1 - - - - - - - - - 1 
Taksa për pjesm. në tend. 50020 6 - - - - - - - - - 6 
Regjistrimi i automjeteve 50001 - - - - - - - - - - - 
Taksa në Certif. e martese   50014 - - - - - - - - - - - 
Taksa në Certif. vdekjes   50015 - - - - - - - - - - - 
Taksa në Certif. tjera  50016 36 - - - - - - - - - 36 
Taksa në verifikimin e 
dokumenteve tjera  50017 - - 

- 

- - 27 - - - - 27 
Taksa admin. për 
fletëkërkesë   50019 7 2 

- 

- - - 1 - 1 - 11 
Shitja e pasurisë  50403 67 - - - - - - - - - 67 
Licenca në pranimin e lokal.   50205 - - 3 - - - - -   3 
Taksa rrugore 50002 - - - 67 - - - - - - 67 
Licenca tjera për bizneset   50290 - - - - 157 - - - - - 157 
Taksa nga gjykata  50021 - - - 103 - - - - - - 103 
Taksa ne demolim  50010 - - - - - 8 - - - - 8 
Të hyrat e tjera 55300 - - - 45 - - - - - - 45 
Taksa në Ndryshimitn e 
destinimit të tokës  50012 1 - 

- 

- - - 165 - - - 166 
Pjesmarrja nga Shëndetësia/ 
Edukimi 50409 - - 

- 

- - - - 54 - 21 75 
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Komuna e Lipjanit 
Neni 9. Raporti i Buxhetit (vazhdim)  
për vitin qe mbaron me 31 Dhjetor 2008 
(Shumat ne mijë EUR, vetëm nëse permendet ndryshe) 
 
Pagesat nga Fondi i Konsoliduar i Kosovës (‘FKK) dhe Te Hyrave Vetjave (THV) 
 
         Klasifikimi Ekonomik 

       

Rrogat 
dhe 
Mëditjet 

Mallrat 
dhe 
Shërbimet 

Shpenzimet 
Komunale 

Subvencionet 
& Transferet 

Shpenzimet 
Kapitale Totali 

              
Mbrojtja Sociale - - -  - -       -   
Shërbimet e Përgjithshme 
Publike 381 252 54 21 1,964 2,672
Mbrojtja - - - - - -
Rendi dhe Siguria Publike 53 18 3 - - 74
Çështjet /mardhënjet Ekonomike 33 14 1 - - 48
Mbrojtja e Mjedisit - - - - - -
Çështjet e Banimit dhe 
Komunitetit 50 11 1 - 84 146
Shëndetësia 592 109 22 20 - 743
Rekreacioni,kultura dhe 
Religjioni 29 4 6 20 - 59
Arsimi 2,921 270 56 22 - 3,269

   
 K

la
si

fik
im

i f
un

ks
io

na
l 

TOTALI 4,059 678 143 83 2,048 7,011
    
 

Pagesat nga Grantet e Percaktuara 
 
      Klasifikimi Ekonomik 

       

Rrogat 
dhe 
Mëditjet 

Mallrat 
dhe 
Shërbimet 

Shpenzimet 
Komunale 

Subvencionet 
& Transferet 

Shpenzimet 
Kapitale Totali 

              
Mbrojtja Sociale - - - -  -  -
Shërbimet e Përgjithshme 
Publike - - - -  244 244
Mbrojtja - - - -  - -
Rendi dhe Siguria Publike - - - -  - -
Çështjet /mardhënjet Ekonomike - - - -  - -
Mbrojtja e Mjedisit - - - -  - -
Çështjet e Banimit dhe 
Komunitetit - - - -  - -
Shëndetësia - - - -  - -
Rekreacioni,kultura dhe 
Religjioni - - - -  - -
Arsimi - - 1 -  - 1

   
   

   
K

la
si

fik
im

i f
un

ks
io

na
l 

TOTALI - - 1 - 244 245
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Komuna e Lipjanit 
Neni 10. Pasqyra e pranimit dhe pagesave në para të gatshme  
Per vitin qe mbaron me 31 Dhjetor 2008 
(Shumat ne mijë EUR, vetëm nëse permendet ndryshe) 

   2008      2007      2006     

   
Llogaria e Vetme e 

Thesarit   
Llogaria e Vetme e 

Thesarit    
Llogaria e Vetme e 

Thesarit   

   

Buxheti i 
Konsuliduar 

i Kosovës 
BKK  THV  

Pagesat 
nga palët e 

treta te 
jashtme  BKK  THV  

Pagesat 
nga palët e
treta te 
jashtme  BKK  THV  

Pagesat 
nga palët e 
treta te 
jashtme 

 Shënim  EUR ’000 EUR ’000  EUR ’000  EUR ’000 EUR ’000  EUR ’000  EUR ’000 EUR ’000  EUR ’000 
PRANIMET                 
Ndarjet nga Fondi i Përgjithshëm  2  5,417 1,594 - 4,578 873 - 4,888 840 - 
Ndarjet nga Fondi me Qëllime te 
Dedikuara   - - - - - - - - - 
Grantet e Përcaktuara te 
Donatoreve  3  245 - - 152 - - 167 - - 
Pranimet tjera  4  - - - - - - - - - 
Totali i Pranimeve   5,662 1,594 - 4,730 873 - 5,055 840 - 
PAGESAT      
Operacionet   - - - - - - - - - 
Pagat dhe Mëditjet  5  4,059 - - 3,708 2 - 3,709 11 - 
Mallrat dhe Shërbimet  6  482 196 - 462 100 - 511 92 - 
Shërbimet Publike  7  112 32 - 117 74 - 105 27 - 
   4,653 228 - 4,287 176 - 4,325 130 - 
Transferet      
Transferet dhe Subvencionet  8  - 83 - - 83 - - 89 - 
Shpenzimet Kapitale   - - - - - - - - - 
Prona, Ndërtesa dhe Pajisjet  9  1,009 1,283 - 443 614 - 730 621 - 
Pagesat tjera  10  - - - - - - - - - 
   1,009 1,366 - 443 697 - 730 710 - 
Totali i Pagesave   5,662 1,594 - 4,730 873 - 5,055 840 - 
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Komuna e Lipjanit 
Neni 11. Raporti i ekzekutimit të buxhetit  
për vitin qe mbaron me 31 Dhjetor 2008 
(Shumat ne mijë EUR, vetëm nëse permendet ndryshe) 
   2008  2007  2006 

   

Buxheti 
fillestar 
(Ndarja)  

Buxheti Final 
(Ndarja)  Pagesat  

Buxheti 
Aktual  Pagesat  Pagesat 

   A  B  C  D=C-A  E  F 
 Shënim  EUR ’000  EUR ’000  EUR ’000  EUR ’000  EUR ’000  EUR ’000 
Hyrja e parasë se gatshme ne llogari te thesarit             
Tatimimi  12  - -  - - - - 
Fondi i përgjithshëm   5,125 5,440  5,417 292 4,530 4,449  
Te hyrat vetanake 13  730 1,453  954 224           477           793  
Grante the ndihma  14  - 652  640 640           396           476  
Pranimet kapitale 15  - 255  245 245           199           177  
Fondi i privatizimit  16  - -  - -  -  -  
Tjera  17  - -  - -  -  -  
Pranimet totale te mbledhura për BKK-ne  5,855 7,800   7,256  1,401        5,602 5,895 
      
Daljet e parasë se gatshme nga llogarite e 
thesarit      
Pagat dhe mëditjet  18  3,869              4,072   4,059            190 3,710 3,721  
Mallrat dhe Shërbimet 19  554                706   678            124           563           602  
Shërbimet publike  20  112                155   144              32           191           132  
Transferet dhe Subvencionet  21  80                  83   83                3             83             89  
Shpenzimet kapitale  22  1,240              2,784   2,292          1,052 1,055 1,351  
Fondi i privatizimit  23  - -  -               -   - - 
Tjerat  24  - -  -               -   - - 
Totali i pagesave i bere nga BKK nëpërmjet 
LlVTh 5,855 7,800   7,256  1,401        5,602 5,895 
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1. Politikat Kontabël 

a) Baza për Përgatitje te Pasqyrave Financiare 

Pasqyrat financiare janë përgatitur në përputhje me Standartet Ndërkombëtare të Kontabilitetit për 
Sektorin Publik (‘SNKSP’) Bazuar në Paranë e Gatshme Raportimi Financiar sipas Kontabilitetit të 
Bazuar në Paranë e Gatshme dhe me Udhëzimin Administrativ Nr. 2008 /13 Raportimi Vjetor i 
Organizatave Buxhetore. 

Politikat kontabël janë aplikuar në mënyrë konsistente gjatë gjithë periudhës raportuese. 

b) Entiteti raportues 

Pasqyrat financiare janë për një entitet në sektorin publik: Komuna e Lipjanit (“Komuna”).  

Komuna nuk operon me llogarinë e saj bankare. Qeveria ushtron funksionin e thesarit qëndror që 
administron shpenzimet me para te gatshme që bën Komuna gjatë gjithë vitit financiar. Këtij 
funksion i referohemi si “Llogaria e Vetme e Thesarit” ose “LlVTh”. Pagesat e bëra për Komunën 
në këtë llogari janë të shpalosura në kolonën e Llogarisë së Thesarit  ne Pasqyrën e Pranimeve dhe 
Pagesave me para të gatshme si dhe pasqyrat tjera financiare. 

c) Pagesat nga palët e treta 

Komuna përfiton nga mallrat dhe shërbimet e blera në emër të saj si rezultat i pagesave me para të 
gatshme nga palët e treta gjatë periudhës raportuese. Pagesat e bëra nga palët e treta për Komunën 
nuk përbëjnë pranime ose pagesa me para të gatshme por Komuna është përfituese e tyre. Komuna 
prezanton ndaras pagesat sipas burimit në Pasqyrën e Pranimeve dhe Pagesave me para të gatshme 
si dhe pasqyrat tjera financiare.  

d) Monedha raportuese 

Monedha raportuese është Euro. 

e) Pranimet dhe Pagesat 

Pranimet (Të hyrat) njihen në momentin kur kalojnë në kontrollin e Qeverise. Këtu përfshihen 
paratë e transferuara në LlVTh në Bankën Qëndrore të Kosovës (“BQK”), paratë e mbajtura në 
llogaritë e bankave tregtare 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 ne BQK.   

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

f) Transferet 

Shumat janë transferuar tek pranuesit legjitimë në pajtim me mandatin operues dhe autoritetin e 
Komunës. 

g) Buxhetet 

Informacioni i paraqitur në buxhetin fillestar, të rishikuar dhe atë përfundimtar është publik dhe 
burimi primar për këtë informacion është si më poshtë: 

• Buxheti fillestar është aprovuar me Regulloren 2008/13 

• Buxheti i rishikuar është aprovuar me Ligjin Nr. 03/L-93 

• Buxheti përfundimtar është përfshirë në Sistemin Informativ të Menaxhimit Financiar të 
Kosovës dhe është publikuar si pjesë e pasqyrave financiare të konsoliduara të Qeverisë së 
Kosovës. 
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2. Ndarjet e Fondit të Përgjithshëm 
 
Klasifikimi ekonomik  2008  2007 2006 

 
BKK 

EUR ‘000 
THV 

EUR ’000 
Total 

EUR ’000 EUR ’000 EUR ’000 
Pagat dhe mëditjet 4,059 - 4,059 3,710 3,721
Mallrat dhe Shërbimet 482 196 678 557 602
Shërbimet Publike 111 32 143 185 127
Subvencionet dhe 
transferet -  83 83 83 89
Shpenzimet Kapitale 765 1,283 2,048 916 1,189
Total 5,417 1,594 7,011 5,451 5,728

3. Grantet e Përcaktuara të Donatorëve 

 
2008 

EUR ’000  
2007 

EUR ’000 
2006 

EUR ’000 
Pagat dhe mëditjet -                        -                    - 
Mallrat dhe Shërbimet -                        5                   5 
Shërbimet Publike                     1                        5  -
Subvencionet dhe transferet - - -
Shpenzimet Kapitale                 244                    142               162 
Total                 245                    152                167 

4. Pranime tjera 

Nuk ka pasur pranime te tjera gjate vitit 2008. 
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5. Pagat dhe mëditjet 

Përshkrimi  2008  2007 2006 

 
BKK

EUR ‘000 
THV 

EUR ’000 
Total 

EUR ’000 EUR ’000 EUR ’000
Pagesat nga FFK      

Neto pagat        3,455           -        3,455 
  

3,218  
 

3,181 
Tatimi ne te hyra personale          129           -          129         107          109 
Pagesa e kontributit pensional nga 
punedhenesi          193           -          193         177          177 
Pagesa e kontributit pensional nga i 
punësuari          193           -          193         177          177 
Pagesat për Sindikata -0.10% te 
0.50%            12           -            12           10              1 
Pagesat e punës jashtë orarit            20           -            20            10 
Pagesat ditore te parlamentareve dhe 
te punës se komisioneve            57           -            57           21            56 
Shujtat            -            -            -            -            -  
Pagesat e ndrimeve            -           -            -            -            -  
Mëditjet e kontraktuara            -            -            -            -              9 
Pjesëmarrja ne Kuvend           -            -            -            -            -  

      4,059           -       4,059      3,710       3,720 
Pagesa nga Granti  
Pagat me orar te plote           -            -            -            -            -  
Pagesa për pune jashtë orarit           -            -            -            -            -  
Pagesat e kontraktuara           -            -            -            -            -  
Total      4,059           -       4,059 3,710       3,720 
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6. Mallra dhe Shërbime 

Përshkrimi  2008  2007 2006 

 
BKK 

EUR ‘000 
THV 

EUR ’000
Total

EUR ’000 EUR ’000 EUR ’000
Pagesat nga FKK  
Shpenzimet e udhëtimit 17 4 21 19 13
Shërbimet e telekomunikimit 8 4 12 14 29
Shërbimet kontraktuale 18 27 45 28 58
Kompensimet për vijimin e 
gjykimeve 6 0 6 4 2
Mobiljet dhe pajisjet më pak se 
1000 EUR 82 20 102 84 99
Mobiljet dhe pajisjet tjera 68 49 117 70 99
Lënda djegëse 162 76 238 218 218
Regjistrmi i automjeteve 7 1 8 8 7
Mirëmbajtja dhe riparimet 81 10 91 96 51
Qiraja 6 1 7 4 7
Shpenzimet e marketingut 20 4 24 10 18
Shpenzimet e reprezentacionit 7 0 7 2 2
 482 196 678 557 603
Pagesat nga Grantet  
Shpenzimet e udhëtimit - - - -
Shërbimet e telekomunikimit - - - -
Shërbimet kontraktuale - - - -
Mobiljet dhe pajisjet 1000-5000  - - 5 -
Shpenzimet tjera - - - -
Lënda djegëse - - - -
Avancat - - - -
Shërbimet financiare - - - -
Mirëmbajtja dhe riparimet - - - -
Qiraja - - - -
Shpenzimet e marketingut - - - -
Shpenzimet e reprezentacionit - - - -
 - - - 5 -

Total 482 196 678 562 603
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7. Shpenzimet komunale 

Përshkrimi  2008  2007 2006 

 
BKK

EUR ‘000
THV

EUR ’000
Total

EUR ’000
EUR 
’000 

EUR 
’000

Shpenzimet për komunali te 
paguara nga FKK 111 32 143 186 127 
Shpenzimet për komunali te 
paguara nga grantet 1 - 1 5 5 
Total 112 32 144 191 132 

8. Transferet dhe Subvencionet 

Përshkrimi  2008  2007 2006 

 
BKK

EUR ‘000
THV

EUR ’000
Total

EUR ’000 EUR ’000 EUR ’000
Pagesat nga FKK  
Subvencionet - - - - -
Subvencionet për entitetet publike - 24 24 20 16
Subvencionet për entit. pub. Kultur. - 8 8 4 7
Subvencionet për entitetet jo-
publike - 1 1 6 2
Pagesat për përfituesit individual - 47 47 53 46
Pensionet bazik - - - - -
Pensionet invalidore - - - - -
Pensionet ose ndihmat sociale - - - - -
Pagat për invalidët e luftës - - - - 4
Pagesat për familjet e viktimave te 
luftës - - - - 14
Pensionet e përkohshme te Trepçës - - - - -
Transfere nga qeverite e tjera - 3 3 - -
 - 83 83 83 89
Pagesat nga Grantet  
Subvencionet - - - - -
Subvencionet për entitetet publike - - - - -
Subvencionet për entitetet jo-
publike - - - - -
Pagesat për përfituesit individual - - - - -
Total - 83 83 83 89
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9. Prona, Objektet dhe Pajisjet 

Përshkrimi  2008  2007 2006 

 
BKK

EUR ‘000
THV

EUR ’000
Total

EUR ’000 EUR ’000 EUR ’000
Pagesat nga FKK  
Struktura tjera  14 186 200 32 214
Kanalizimi 128 114 242 150 11
Ndërtesat - - - - -
Ndërtimi I rrugëve 546 844 1,390 619 692
Sistemi i ujit dhe i hedhurinave 1 29 30 - -
Sistemi I furnizimit me ujë - - - 68 195
Energji, gjenerimi, bartja dhe 
furnizimi  - - - - -
Makineria - 44 44 - 31
Toka - - - - 2
Transferet e kapitalit - - - - 4
Kapitalet tjera 76 66 142 46 40
 765 1,283 2,048 915 1,189
Pagesat nga Grantet  
Struktura tjera  36 - 36 15 26
Kanalizimi 100 - 100 71 -
Ndërtesat - - - - -
Ndërtimi I rrugëve 108 - 108 28 131
Sistemi i ujit dhe i hedhurinave - - - - -
Sistemi I furnizimit me ujë - - - 28 5
 244 - 244 142 162
Total 1,009 1,283 2,292 1,057 1,351

10. Pagesa tjera 

Nuk ka pasur pagesa te tjera gjate vitit 2008.
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11. Harmonizimi i Ndarjeve fillestare dhe finale të buxhetit 

   
Përshtatjet e Autorizuara nga Ligji mbi Menagjimin e Financave 

Publike dhe llogaridhënie LMFPP     

  

Ndarja 
Fillestare 
Buxhetore 

Ndryshimet 
sipas Sec.29 
Ligji 03/L-

048 

Ndryshimet 
sipas Sec.30 

Ligji 03/L-048 

Ndryshimet 
sipas Sec.31 ligji 

03/L-048 
Ndryshimet ne 

THV   

Ndarjet finale 
te buxhetit 

SIMFK  

Përshtatjet e 
buxhetit 
fillestar 

Kategoria e ndarjes  EUR ’000 EUR ’000 EUR ’000 EUR ’000 EUR ’000  EUR ’000  EUR ’000 
Hyrjet           
Fondi i Përgjithshëm  5,125 149 166 - - 5,440 106%
Te hyrat vetanake  730 - - - 723 1,453 199%
Te hyrat vetanake te bartura nga 
2007  

-
- - - 652 652 -

Grantet dhe ndihmat  - - - 255 - 255 -
Pranimet Kapitale  - - - - - - -
Fondi i Privatizimit  - - - - - - -
Tjera  - - - - - - -
Total  5,855 149 166 255 1,375 7,800 -
Daljet   
Pagat dhe mëditjet   3,869 38 165 -  - 4,072 105.3%
Mallrat dhe shërbimet   554 - - -  152 706 127.4%
Shërbimet publike   112 - - 1  42 155 138.2%
Transferet dhe subvencionet   80 - - 3 - 83 103.8%
Shpenzimet Kapitale   1,240 - 111 255 1,178 2,784 224.5%
Fondi I privatizimit   - - - -  - - - 
Tjera  - - - -  - - - 
Total  5,855 38 276 258 1,372 7,800 133.2%



Komuna e Lipjanit 
 
Neni 12. Shpalosja e shenimeve 
31 Dhjetor 2008 

36 

12. Tatimi 

  

2008 
Buxheti 
fillestar  2007 2006 

% i 
totalit 

% e 
Ndryshimitt 

nga

Përshkrimi Shënim EUR ’000  EUR ’000 EUR ’000 2008 2007
        
Doganat 12.1 - - - % %
Administrata 
Tatimore 12.2 - - - % %
Tatime tjera 12.3 - - - % %
Total   - - - % %

13. Te hyrat vetanake 

 2008 2007 2006 % i % e

Përshkrimi EUR ’000 EUR ’000 EUR ’000 totalit 2008  
Ndryshimit 

nga 2007
Tatimi në pronë 305 241 233 21% 3%
Taksa adminstrative  856 623 505 59% 23%
Taksa trafiku 68 - - 5% 0%
Gjoba ne trafike  45 - - 3% 
Te hyra nga gjykata  103 - - 7% (100%)
Mjekësia 54 47 40 4% 18%
Arsimi 22 16 15 1% 10%
Total  1,453 927 793 100% (46%)
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13.1   Te hyrat vetanake 

  2008 2007 2006
Përshkrimi  EUR ’000 EUR ’000 EUR ’000
Tatimi në pronë  305 241 233
Totali i të hyrave tatimore  305 241 233
Pjesëmarrja ne tender  6 6 8
Taksa rrugore  68 8 -
Certifikatat martesore  - 10 -
Certifikatat e Lindjes  1 9 -
Certifikatat e Vdekjes  - 2 -
Certifikatat e tjera  36 6 30
Verifikimin i dokumenteve te ndryshme  27 27 12
Taksa Adminstrative për fletëkërkesë  11 9 9
Pranimi teknik i lokalit  3 4 4
Licenca tjera biznesore  157 155 178
Shitja e sherbimeve (Pasurise)  66 1 8
Taksat e gjykatës (hipotekat)  8 27 -
Qiraja nga objektet publike  9 9 8
Inspektimet dhe matjet në teren  24 19 19
Taksat për leje ndërtimi  242 177 88
Taksat e trashigimisë   81 48 63
Ndërrimi i destinimit të tokës  164 40 28
Pjesmarrja e shëndetësisë  54 47 40
Pjesmarrja e Arsimit (Qerdhes)  22 17 16
Përdorimi i pronës publike  21 65 49
Taksa trafiku  103 - -
Gjoba ne trafike   45 - -
Totali i të hyrave jo tatimore  1,148 686 560
Totali i të hyrave të tërësishme  1,453 927 793

14.  



Komuna e Lipjanit 
 
Neni 12. Shpalosja e shenimeve 
31 Dhjetor 2008 

38 

15. Grantet dhe Ndihma 

 2008 2007 2006
Përshkrimi EUR ’000 EUR ’000 EUR ’000
U.N.D.P 34 63 27
Qeveria Britaneze 70 50 -
Cida Kanadeze  - 4 18
Donatorët e brendshëm  150 76 132
Qeveria e Norvegjisë  1 5 -
Erix Schalpen - - 11
Granti Danez  - - -
Total 255 198  188

 

16. Pranimet kapitale 

  Fitimet nga shitja 
  2008 2007 2006

Natyra e aseteve  EUR ’000 EUR ’000 EUR ’000
Toka         -       -        - 
Ndërtesa         -       -        - 
Infrastruktura         -       -        - 
Punishtja         -       -        - 
Pajisjet        -       -        - 
Total  - - -

17. Fondi i Privatizimit 

  Fitimet nga privatizimi 
  2008 2007 2006

NPSH  EUR ’000 EUR ’000 EUR ’000
NPSH #1        -        - 
NPSH #2        -        - 
NPSH #3        -        - 
NPSH #4        -        - 
NPSH #5        -        - 
Total  - - -

 



Komuna e Lipjanit 
 
Neni 12. Shpalosja e shenimeve 
31 Dhjetor 2008 

39 

18. Tjera 

  2008 2007 2006
Natyra e pranimit  EUR ’000 EUR ’000 EUR ’000
Depozitat e lojës se lotarisë     
Depozitat e Komisionit 
Regulativ     
Depozitat e ADD     
Depozitat e Odes Speciale     
Total  - - -

 
Shënimi 18 deri në Shënimin 24 
 
Këto shënime që kanë qëllim sqarimin e dallimit material në kolonën D nuk jane pergatitur. SNKSP 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 përshtatjet në sistemin numërator 
mund të nevojiten. Kur të sqarohen dallimet të ndonjë kategorie të ndarjes, do të kërkohet përmbledhja e 
natyrës së ndryshimitt që ka përbërë ndryshim në atë kategori. 
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Neni 13.  
 
Obligimet raportuese sipas LMFPP 

 
Nr Departamenti 2008 2007

    
1 Administrata - -
2 Arsimi - -
3 Shëndetësia - -
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Neni 14.   

25. Pasqyra e faturave (obligimeve) të papaguara 2008 

Data e 
fatures Numri i fatures Ofertuesi Qellimi 

EUR 
’000

07.06.08 800024 Standard-benz Derivate 0.45
29.08.08 800038 Standard-benz Derivate 1.39
29.08.08 800041 Standard-benz Derivate 1.50
29.08.08 800043 Standard-benz Derivate 0.05
06.10.08 800045 Standard-benz Derivate 1.21
06.10.08 800046 Standard-benz Derivate 1.32
06.10.08 800049 Standard-benz Derivate 0.09
06.10.08 800053 Standard-benz Derivate 0.05
10.10.08 800054 Standard-benz Derivate 1.35
10.10.08 800055 Standard-benz Derivate 1.17
10.10.08 800056 Standard-benz Derivate 1.24
10.10.08 800057 Standard-benz Derivate 0.18
10.10.08 800060 Standard-benz Derivate 0.04
26.10.08 800065 Standard-benz Derivate 0.40
18.11.08 800068 Standard-benz Derivate 0.16
18.11.08 800071 Standard-benz Derivate 1.12
02.12.08 800084 Standard-benz Derivate 0.37
03.12.08 800078 Standard-benz Derivate 1.86
03.12.08 800079 Standard-benz Derivate 0.93
03.12.08 800081 Standard-benz Derivate 2.78
03.12.08 800082 Standard-benz Derivate 0.09
03.12.08 800086 Standard-benz Derivate 1.11
03.12.08 800087 Standard-benz Derivate 1.08
03.12.08 800088 Standard-benz Derivate 0.15
03.12.08 800089 Standard-benz Derivate 1.45
03.12.08 800090 Standard-benz Derivate 0.04
18.01.09 800096 Standard-benz Derivate 1.85
18.01.09 800097 Standard-benz Derivate 0.21
18.01.09 800098 Standard-benz Derivate 0.82
18.01.09 800099 Standard-benz Derivate 1.05
18.01.09 800100 Standard-benz Derivate 0.28
18.01.09 800101 Standard-benz Derivate 0.06
18.01.09 800102 Standard-benz Derivate 2.02
18.01.09 800103 Standard-benz Derivate 0.81
18.01.09 800104 Standard-benz Derivate 0.40
18.01.09 800105 Standard-benz Derivate 0.53
18.10.09 800106 Standard-benz Derivate 0.08
18.01.09 800107 Standard-benz Derivate 0.22
01.11.08 0009309 AutotaxiFadilP Transport 0.41
01.10.08 0009308 AutotaxiFadilP Transport 0.41
01.12.08 0009310 AutotaxiFadilP Transport 0.41
19.01.08 0009311 AutotaxiFadilP Transport 0.20
01.09.08 0009307 AutotaxiFadilP Transport 0.41
19.01.09 94/09 Radiokosova Shpallje 0.20
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25. Pasqyra e faturave (obligimeve) të papaguara 2008 (vazhdim) 
    
Data e 
fatures Numri i fatures Ofertuesi Qellimi 

EUR 
’000

19.01.09 95/09 Radiokosova Shpallje 0.23
24.11.08 87/08 Radiokosova Shpallje 0.20
15.12.08 92/08 Radiokosova Shpallje 0.20
27.04.08 038375 Infopress Shpallje 1.90
12.09.08 834 Infopress Shpallje 2.50
28.10.08 1008 Infopress Shpallje 2.02
01.03.08 038191 Infopress Shpallje 0.44
30.03.08 038296 Infopress Shpallje 0.68
29.09.08 039049 Infopress Shpallje 1.66
30.07.08 038694 Infopress Shpallje 1.49
30.08.08 038845 Infopress Shpallje 1.93
29.11.08 039311 Infopress Shpallje 0.23
20.11.08 039251 Infopress Shpallje 0.61
30.11.08 039349 Infopress Shpallje 0.22
02.03.08 1004 infocopy Mirembajtja  0.15
02.03.08 1003 infocopy Mirembajtja 0.16
29.08.08 1723 infocopy Mirembajtja 0.13
17.12.08 2067 infocopy Mirembajtja 0.07
24.12.08  infocopy Mirembajtja 0.80
01.12.08 00001/1 FotovideoHava Ftesa dhe mirnjohje 0.18
01.12.08 0000/3 FotovideoHava Ftesa dhe mirnjohje 0.15
11.07.08 2044 Zyra e kryeministrit  0.12
10.11.08 10/2008 PTK Bartja e postes 0.20
10.12.08 11/1 2008 PTK Sherbime Postare 2.37
12.01.09 12/2008 PTK Bartja e postes 0.19
10.12.08 11/2008 PTK Bartja e postes 0.18
03.12.08 030805002312 PTK- Shp.e telefonit 0.37
04.09.08 550016672 PTK Shp.e telefonit 0.04
04.09.08 550009461 PTK Shp.e telefonit 0.04
07.06.08 550009443 PTK Shp.e telefonit 0.14
06.11.08 550017581 PTK Shp.e telefonit 0.05
03.12.08 550017581 PTK Shp.e telefonit 0.11
03.12.08 550009461 PTK Shp.e telefonit 0.07
03.12.08 550016674 PTK Shp.e telefonit 0.16
03.02.08 550009452 PTK Shp.e telefonit 0.08
03.12.08 550009445 PTK Shp.e telefonit 0.11
03.12.08 550009444 PTK Shp.e telefonit 0.09
03.12.08 550009460 PTK Shp.e telefonit 0.35
03.12.08 550016672 PTK Shp.e telefonit 0.03
03.12.08 550016671 PTK Shp.e telefonit 0.66
03.12.08 550009465 PTK Shp.e telefonit 0.33
03.12.08 550003530 PTK Shp.e telefonit 0.03
03.12.08 550003535 PTK Shp.e telefonit 0.01
03.12.08 550009439 PTK Shp.e telefonit 0.14
03.12.08 550009441 PTK Shp.e telefonit 0.11
03.12.08 550009443 PTK Shp.e telefonit 0.16
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25. Pasqyra e faturave (obligimeve) të papaguara 2008 (vazhdim) 
    
Data e 
fatures Numri i fatures Ofertuesi Qellimi 

EUR 
’000

    
04.01.09 550009445 PTK Shp.e telefonit 0.12
04.01.09 550009444 PTK Shp.e telefonit 0.07
04.01.09 550016672 PTK Shp.e telefonit 0.03
04.01.09 550016671 PTK Shp.e telefonit 0.67
04.01.09 550009452 PTK Shp.e telefonit 0.05
04.01.09 550016674 PTK Shp.e telefonit 0.14
04.01.09 550009441 PTK Shp.e telefonit 0.11
04.01.09 550009439 PTK Shp.e telefonit 0.13
04.01.09 550003530 PTK Shp.e telefonit 0.02
04.01.09 550009443 PTK Shp.e telefonit 0.14
04.01.09 550017581 PTK Shp.e telefonit 0.16
04.01.09 550009461 PTK Shp.e telefonit 0.07
04.01.09 550009460 PTK Shp.e telefonit 0.07
04.01.09 550003535 PTK Shp.e telefonit 0.01
04.01.09 550009465 PTK Shp.e telefonit 1.64
07.07.08 754 Zyra e Kryeministrit Gazeta zyrtare 0.09
09.06.08 683 Zyra e Kryeministrit Gazeta zyrtare 0.09
18.08.08 892 Zyra e Kryeministrit Gazeta zyrtare 0.09
23.07.08 822 Zyra e Kryeministrit Gazeta zyrtare 0.09
13.10.08 980 Zyra e Kryeministrit Gazeta zyrtare 0.09
19.12.08 DFE-9006604 KEK Shp.e rrymes 0.10
21.01.09 DFE-9005616 KEK Shp.e rrymes 0.01
21.01.09 DFE-9010968 KEK Shp.e rrymes 0.89
19.12.08 DFE-9021429 KEK Shp.e rrymes 0.06
19.12.08 DFE_9021430 KEK Shp.e rrymes 1.27
19.12.08 DFE-9021431 KEK Shp.e rrymes 1.66
21.01.09 DFE-9010285 KEK Shp.e rrymes 0.01
21.01.09 DFE-9012672 KEK Shp.e rrymes 0.16
21.01.09 DFE-9001043 KEK Shp.e rrymes 0.09
21.01.09 DFE-9001044 KEK Shp.e rrymes 0.50
21.01.09 DFE-9006155 KEK Shp.e rrymes 0.10
19.12.08 DFE-9006525 KEK Shp.e rrymes 0.01
21.01.09 DFE-9001042 KEK Shp.e rrymes 0.37
21.01.09 DFE-9012698 KEK Shp.e rrymes 1.51
21.01.09 DFE-9016314 KEK Shp.e rrymes 0.96
21.01.09 DFE-9001046 KEK Shp.e rrymes 0.57
21.01.09 DFE-9012732 KEK Shp.e rrymes 2.67
27.11.08 Udhëtim zyrtar  Mëditje 0.13
01.12.08 30805002312 PTK-Vala Shp. të telefonit 0.43
01.01.09 0782168 Kur,,Prishtina,,Lipjan Uji 0.17
01.01.09 0782185 Kur,,Prishtina,,Lipjan Uji 0.12
31.12.08 096022/12 ,,pastrimi,,Lipjan Mbeturinat 0.02
31.12.08 096005/12 ,,pastrimi,,Lipjan Mbeturinat 0.15
31.12.08 782177 kur,,Prishtina,,Lipjan Uji 0.35
27.11.08 004/10/2008 NGB,,Shkendija,, Gazete mujore 0.08
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25. Pasqyra e faturave (obligimeve) të papaguara 2008 (vazhdim) 
    
Data e 
fatures Numri i fatures Ofertuesi Qellimi 

EUR 
’000

31.12.08 - K. momunla Pagar 4.96
17.12.08 4/12/2008 NGB,,Shkendija,, Gazete mujore 0.08
04.01.09 550009454 PTK Shp.e telefonit 0.14
03.12.08 550009454 PTK Shp.e telefonit 0.12
19.12.08 DFE-9006589 KEK Shp.e rrymes 0.02
19.12.08 DFE-9006600 KEK Shp.e rrymes 0.08
19.12.08 DFE-9006597 KEK Shp.e rrymes 0.06
19.12.08 DFE-9006560 KEK Shp.e rrymes 0.05
19.12.08 DFE-9015584 KEK Shp.e rrymes 0.01
19.12.08 DFE-9021441 KEK Shp.e rrymes 0.57
19.12.08 DFE-9006571 KEK Shp.e rrymes 0.06
19.12.08 DFE-9006584 KEK Shp.e rrymes 0.61
19.12.08 DFE-9006615 KEK Shp.e rrymes 0.39
19.12.08 DFE-9015588 KEK Shp.e rrymes 0.09
19.12.08 DFE-9011259 KEK Shp.e rrymes 0.06
19.12.08 DFE-9006560 KEK Shp.e rrymes 0.05
19.12.08 DFE-2001867 KEK Shp.e rrymes 1.18
24.11.08 12763 ,,Lindi Company,,Lipjan Furnizime 0.15
05.01.09 04/08 ,,Mehdi Tërpeza,,Lipjan Transport I nx. 0.63
02.12.08 03/08 ,,Mehdi Tërpeza,,Lipjan Transport I nx. 0.75
25.11.08 02/08 ,,Mehdi Tërpeza,,Lipjan Transport 0.91
5.12.08 43002 ,,Linda Tours,,Smallushe Transport 0.09

16.09.08 13-08 
NPT,,Remi Com"Torine-
Lipjan Mirëmbajtje 2.97

01.09.08 0009303 ,,Fadil Pacolli,,Kishnapole Transport I nx. 0.41
01.10.08 0009304 ,,Fadil Pacolli,,Kishnapole Transport I nx. 0.41
01.11.08 0009305 ,,Fadil Pacolli,,Kishnapole Transport I nx. 0.41
01.12.08 0009306 ,,Fadil Pacolli,,Kishnapole Transport I nx. 0.41
21.01.09 9012703 KEK Shp.e rrymes 1.60
21.01.09 9005560 KEK Shp.e rrymes 0.48
21.01.09 9012473 KEK Shp.e rrymes 0.57
21.01.09 9009110 KEK Shp.e rrymes 0.06
21.01.09 9009038 KEK Shp.e rrymes 0.16
21.01.09 9006173 KEK Shp.e rrymes 0.03
21.01.09 9006130 KEK Shp.e rrymes 0.40
21.01.09 9005516 KEK Shp.e rrymes 0.26
21.01.09 9017222 KEK Shp.e rrymes 0.01
21.01.09 9018335 KEK Shp.e rrymes 0.01
15.11.08 udhëtim zyrtar Maqedoni-3 dite Mëditje - drsk 0.12
15.11.08 udhëtim zyrtar Maqedoni-3 dite Mëditje - drsk 0.12
19.12.08 9016433 KEK Shp.e rrymes 0.04
21.01.09 9009144 KEK Shp.e rrymes 0.01
21.01.09 9009134 KEK Shp.e rrymes 0.01
21.01.09 9009113 KEK Shp.e rrymes 0.01
21.01.09 9009112 KEK Shp.e rrymes 0.01
21.01.09 9009111 KEK Shp.e rrymes 0.04
21.01.09 9009062 KEK Shp.e rrymes 0.01
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25. Pasqyra e faturave (obligimeve) të papaguara 2008 (vazhdim) 
    
Data e 
fatures Numri i fatures Ofertuesi Qellimi EUR ’000
21.01.09 9009043 KEK Shp.e rrymes 0.01
21.01.09 9009039 KEK Shp.e rrymes 0.05
21.01.09 9009035 KEK Shp.e rrymes 0.01
21.01.09 9009026 KEK Shp.e rrymes 0.01
21.01.09 9009020 KEK Shp.e rrymes 0.02
21.01.09 9006239 KEK Shp.e rrymes 0.01
21.01.09 9009022 KEK Shp.e rrymes 0.02
19.11.08 2000100 KEK Shp.e rrymes 0.52
21.01.09 9006256 KEK Shp.e rrymes 0.01
21.01.09 9001039 KEK Shp.e rrymes 0.04
21.01.09 9006169 KEK Shp.e rrymes 0.05
21.01.09 9012733 KEK Shp.e rrymes 0.09
21.01.09 9006171 KEK Shp.e rrymes 0.02
21.01.09 9006131 KEK Shp.e rrymes 0.01
21.01.09 9009157 KEK Shp.e rrymes 0.01
21.01.09 9009166 KEK Shp.e rrymes 0.03
21.01.09 9011269 KEK Shp.e rrymes 0.01
04.09.08 550017203 PTK Shp.e telefonit 0.03
4.09.08 550003547 PTK Shp.e telefonit 0.23
06.11.08 550089887 PTK Shp.e telefonit 0.12
3.12.08 550002272 PTK Shp.e telefonit 0.04
4.01.09 550003549 PTK Shp.e telefonit 0.05
3.12.08 550003401 PTK Shp.e telefonit 0.05
27.10.08 186.5 ,,Dida Comerc"Lipjan Furnizime 0.19
11.12.08 2221 ,,korabi,,Lipjan Ushqim dhe pije 0.20
04.01.09 550014038 PTK Shp.e telefonit 0.05
04.01.09 550002272 PTK Shp.e telefonit 0.04
31.12.08 096021/12 ,,Pastrimi,,Lipjan Mbeturinat 0.14
31.12.08 3309/00503 ,,Pastrimi,,Lipjan Mbeturinat 0.06
31.12.08 3307/00796 ,,Pastrimi,,Lipjan Mbeturinat 0.05
31.12.08 096020/12 ,,Pastrimi,,Lipjan Mbeturinat 0.12
31.12.08 096018/12 ,,Pastrimi,,Lipjan Mbeturinat -drsk 0.02
31.12.08 096012/12 ,,Pastrimi,,Lipjan Mbeturinat 0.07
31.12.08 096002/12 ,,Pastrimi,,Lipjan Mbeturinat 0.12
01.01.09 0782176 Kur,,Prishtina,,Lipajn Uji 0.08
01.01.09 0782181 Kur,,Prishtina,,Lipajn Uji 0.05
01.01.09 0782183 Kur,,Prishtina,,Lipajn Uji 0.15
01.01.09 0782166 Kur,,Prishtina,,Lipajn Uji 0.04
01.01.09 0782167 Kur,,Prishtina,,Lipajn Uji 1.10
01.01.09 0782169 Kur,,Prishtina,,Lipajn Uji 0.02
01.01.09 0782157 Kur,,Prishtina,,Lipajn Uji 0.03
14.11.08 0831803 ,,nimi,,Lipjan Kurora 0.03
09.12.08 2857 "Nimi"Lipjan Kurora 0.33
07.01.09 02/09 NTP"Best"Lipjan Koktej me rast  0.10
15.10.08 10/08 DPH"Lahuta" Shfrytzim tereni sportiv 0.12
25.11.08 02960 "Neotrik"Lipjan Zërimi 0.07
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25. Pasqyra e faturave (obligimeve) të papaguara 2008 (vazhdim) 
    
Data e 
fatures Numri i fatures Ofertuesi Qellimi 

EUR 
’000

    
30.11.08 02962 "Neotrik"Lipjan Zërimi  0.07
05.11.08 02961 "Neotrik"Lipjan Zërimi  0.07

23.12.2008 8Nr 4-400-26 OJQ"Jeta Rinore"Lipj. 
Manifestim për Vitin e 
Ri  0.35

05.11.2008 8Nr 4-400-27 Klubi letr."Fazli Grajqevci" 
Pages poezive më të 
mira 0.20

04.01.09 2/2009 NBT"BBB"Lipjan  0.28
16.01.09 000301 "Korabi"Lipjan Sportisti I vitit 0.28

04.01.09 0007506 DPH"Visari" 
Koktej me rast.spor.të 
vitit 0.13

03.12.2008 188200232008 PTK prishtinë Shpenzimet e telefonit 0.06
04.01.2009 189745502009 PTK prishtinë Shpenzimet e telefonit 0.08
01.11.2008 0695725 K.U.R ,,PRISHTINA,, - N.O.U-it  Shpenzimet e ujit 0.02
01.11.2008 0695730 K.U.R ,,PRISHTINA,, - N.O.U-it  Shpenzimet e ujit 0.45
01.11.2008 0695739 K.U.R ,,PRISHTINA,, - N.O.U-it  Shpenzimet e ujit 0.02
01.11.2008 0695741 K.U.R ,,PRISHTINA,, - N.O.U-it  Shpenzimet e ujit 0.02
01.12.2008 0768823 K.U.R ,,PRISHTINA,, - N.O.U-it  Shpenzimet e ujit 0.02
01.12.2008 0768828 K.U.R ,,PRISHTINA,, - N.O.U-it  Shpenzimet e ujit 0.58
01.12.2008 0768837 K.U.R ,,PRISHTINA,, - N.O.U-it  Shpenzimet e ujit 0.04
01.12.2008 0768839 K.U.R ,,PRISHTINA,, - N.O.U-it  Shpenzimet e ujit 0.02
01.01.2009 0782170 K.U.R ,,PRISHTINA,, - N.O.U-it  Shpenzimet e ujit 0.02
01.01.2009 0782175 K.U.R ,,PRISHTINA,, - N.O.U-it  Shpenzimet e ujit 0.58
01.01.2009 0782184 K.U.R ,,PRISHTINA,, - N.O.U-it  Shpenzimet e ujit 0.04
01.01.2009 0782186 K.U.R ,,PRISHTINA,, - N.O.U-it  Shpenzimet e ujit 0.02

30.11.2008 096003/11 KRM ,,PASTRIMI,, N.O Lipjan 
Shpenzimet 
mbeturinave 0.12

30.11.2008 3310/00797 KRM ,,PASTRIMI,, N.O Lipjan 
Shpenzimet 
mbeturinave 0.05

31.12.2008 096003/12 KRM ,,PASTRIMI,, N.O Lipjan 
Shpenzimet 
mbeturinave 0.12

31.12.2008 3311/00797 KRM ,,PASTRIMI,, N.O Lipjan 
Shpenzimet 
mbeturinave 0.05

21.01.2009 DFE-9009023 KEK Distribucioni Ferizaj Shpenzimet e rrymës 0.12
21.01.2009 DFE-9006030 KEK Distribucioni Ferizaj Shpenzimet e rrymës 0.22
21.01.2009 DFE-9010940 KEK Distribucioni Ferizaj Shpenzimet e rrymës 0.06
21.01.2009 DFE-9005665 KEK Distribucioni Ferizaj Shpenzimet e rrymës 0.91
21.01.2009 DFE-9012250 KEK Distribucioni Ferizaj Shpenzimet e rrymës 0.07
- sipas kontrates KRM"Pastrimi "Lipjan Shpen. e Pastrimit 6.00
Total    105.62
 
Faturat e mesiperme te leshuara ne vitin 2009, lidhen me sherbime te vitit 2008. 
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Neni 15. 

26. Huat dhe Avancat e pa arsyetuara 

 
   2008
Data e 
lëshimit  CPO No. Qëllimi EUR ’000
    
 - - -
Total  -

 
 
Neni 16. 

27. Përmbledhja e Aseteve jo-financiare në posedim të organizatës buxhetore 

 2008 2007 2006
Klasifikimi i aseteve EUR ’000 EUR ’000 EUR ’000
    
Pajisjet - - -
Infrastruktura - - -
Ndërtesat  - - -
Toka - - -
 - - -

 
  2008
ID Kategoria Kategoria EUR ’000
   
   
   
Total  
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28. Përmbledhja e të hyrave vetanake të bartura  

   2008  2007
   EUR ’000  EUR ’000
  
Te hyrat vetanake te bartura nga vitit I kaluar          652            429 
Te hyrat vetanake te pranuara ne ketë vit sipas shënimit 13       1,453            927 
Totali ne dispozicion për ndarje ne vitin aktual        2,105        1,356 
 Shuma e ndare për ketë vit 
 Pagat dhe Mëditjet -             (2)
 Mallrat dhe Shërbimet (197)         (100)
 Shërbimet publike (32)           (74)
 Transferet dhe subvencionet (83)           (83)
 Shpenzimet kapitale (1,283)         (614)
 Tjerat -               - 
 Totali i pagesave ne 2008 (1,595)  873
  Shuma e bartur   510  483
 
 
Neni 17. 

29. Detyrimet kontingjente 

 
    2008 2007 2006
Natyra e detyrimeve 
kontingjente  

Arsyeja për 
detyrime  EUR ’000 EUR ’000 EUR ’000

       
       
       
       
       
Total    - - -

 


