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I.

HYRJE

Menaxhimi i Financave Publike (MFP) ngërthen në vete disa procese të rëndësishme, siç janë realizimi i
buxhetit, caktimi i prioriteteve, kontrolli i shpenzimeve, llogaridhënia, dhe transparenca. Gjatë procesit
të shtet ndërtimit është shumë e rëndësishme që të investohet në ngritjen e kapaciteteve njerëzore që
do të ndërtonin një sistem efektiv për menaxhimin e financave publike. Në të kundërtën, dështimi për
të vendosur sistem efektiv krijon mundësi për keqpërdorime dhe rrjedhimisht pakënaqësi për
shërbimet që duhet të ofrohen nga organet e qeverisjes për qytetarët. Menaxhimi efektiv dhe efikas i
financave publike, me theks të veçantë në fushën e prokurimit publik, garanton menaxhim racional të
parasë publike dhe vlerë më të lartë të të mirave që burojnë nga paratë e shpenzuara.
Një pjesë e madhe e buxhetit të Republikës së Kosovës ndahet për institucionet e nivelit qendror1.
Organet e vetëqeverisjes lokale konsiderohen më të afërta me qytetarët dhe si të tilla janë përgjegjëse
për menaxhimin e një pjese të konsiderueshme të financave publike. Nga viti 2006 deri në vitin 2009,
buxheti vjetor i Kosovës për nivelin komunal është ngritur nga 157 milion në 263 milion euro2. Rritja e
buxhetit është rezultat i procesit të fuqizimit të vetëqeverisjes lokale që vjen me shpalljen e pavarësisë së
Republikës së Kosovës, me ç’rast janë bartur kompetenca më të mëdha në nivelin lokal dhe është
arritur rritja e realizimit të të hyrave vetanake3 të komunave dhe nivelit qendror përkatësisht rritja e
buxhetit të Kosovës.
Në Kosovë brenda periudhës 2005-2009 janë ndryshuar dhe plotësuar disa herë ligjet për menaxhimin e
financave publike me qëllim të ngritjes së transparencës dhe llogaridhënies. Rrjedhimisht, kryetarët e
komunave kanë fituar kompetenca të shtuara të cilat ndërlidhen me sigurimin e menaxhimit efektiv të
financave publike4. Menaxhimi i mirë i financave publike përpos planifikimit efektiv ka të bëjë edhe me
funksionimin e mekanizmave për mbikëqyrjen e ekzekutimit të buxhetit. Nivelet komunale të vendimmarrjes kanë krijuar mekanizma për sigurimin e menaxhimit racional dhe efektiv të resurseve publike.
Njëri prej këtyre mekanizmave me rëndësi të veçantë është edhe Komiteti për Politikë dhe Financa
(KPF), i cili është komitet i përhershëm i përbërë nga anëtarë të Kuvendit Komunal të partive në
pushtet dhe opozitë5. Auditimi i brendshëm dhe ai i jashtëm gjithashtu luajnë një rol shumë të
rëndësishëm. Njësia për Auditimin e Brendshëm, e përbërë nga auditorët e brendshëm, i raporton
menaxhmentit të komunave dhe Komitetit të Auditimit6. Zyra e Auditorit të Përgjithshëm,7 është

1 Në vitin 2009 mbi 81% të buxhetit të Kosovës është ndarë për nivelin qendror. Siguruar nga ‘Pasqyrat Financiare’, të
botuara nga Departamenti i Thesarit, Ministria e Ekonomisë dhe Financave.
2Edhe pse buxheti i nivelit lokal në këtë periudhë ka pas ngritje, përqindja e buxhetit për komuna kundrejt buxhetit të
përgjithshëm ka pësuar rënie pasi që në vitin 2006 ishte rreth 25% ndërsa në 2009 ulet në rreth 19 % të buxhetit të
përgjithshëm. Ibid.
3 Nga 2006 në 2009 rritja në nivelin komunal ka qenë për 25% gjersa në nivelin qendror rritja nga viti 2006 në 2009 e
buxhetit të Republikës së Kosovës ka qenë afër 100%. Ibid.
4 Në mes tjerash kompetencat e kryetarëve të komunave lidhen me emërimin dhe shkarkimin e drejtorëve të cilët
menaxhojnë drejtoratet komunale si dhe kontrollit të brendshëm të menaxhimit të financave publike ku raporti i Zyrës së
Auditorit të Përgjithshëm i drejtohet Kryetarit të Komunës dhe Njësia e Auditimit të brendhshëm raporton te Kryetari. Shih
më tutje Ligjin për Vetëqeverisje Lokale, Neni 62, alinea 2.
5 Në bazë të Nenit 51, alinea 1 dhe nenit 52, alinea 2 të Ligjit për Vetëqeverisje Lokale (LVL), ky komitet ka mandat që të
shqyrtojë dokumente, strategji, politika, dhe rregullore të cilat kanë të bëjnë me aspektin financiar duke përfshirë edhe planin
vjetor të prokurimit, planin vjetor të punës për auditimin e brendshëm dhe ndryshimet e buxhetit gjatë vitit fiskal.
6 Ligji për Auditorin e Brendshëm, Neni 12.
7 Ligji për Themelimin e Auditorit të Përgjithshëm dhe Zyrës së Auditimit të Kosovës.
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mekanizëm i nivelit kombëtar për mbikëqyrje nga jashtë dhe çdo vit bën auditimin e të gjitha
organizatave buxhetore.
Për më tepër, një menaxhim i dobët i financave publike rrjedh nga dizajnimi i dobët apo mos
funksionimi i mekanizmave mbikëqyrës të ndryshëm sikurse auditorët e brendshëm, Komitetet e
Auditimit (KA) dhe Komiteti për Politikë dhe Financa (KPF). Niveli i profesionalizmit të auditorëve të
brendshëm, funksionimit i komiteteve përkatëse si dhe angazhimi i anëtarëve të tyre për të kontribuuar
në planin e punës të auditorit të brendshëm, janë disa nga faktorët që ndikojnë në fuqizimin ose
brishtësinë e mekanizmave mbikëqyrës. Në rastet kur nuk funksionon në mënyrë efektive auditimi i
brendshëm në Komunë zakonisht dalin probleme të cilat është e vështirë të përmirësohen pas kalimit të
një periudhe kohore, meqë krijohen praktikat jofunksionale. Rrjedhimisht, që nga viti 2005 e deri më
2009 Zyra e Auditorit të Përgjithshëm8 ka raportuar mbi një sërë të praktikave jofunksionale në nivelin
komunal sikurse lidhja e kontratave me kontraktuesit jo më të favorshëm, pagesa më të mëdha sesa ato
të parapara me kontratë apo ligj, dosje jo të kompletuara të tenderimit, punë të pa përfunduara, kualitet
më të dobët të punëve të kryera, mungesë të pasqyrës së qartë të realizimit të të hyrave vetanake si dhe
hyrje në obligime të mëdha, e deri te përvetësimi i pronës publike.
Përkitzai për të arritur menaxhim efektiv financiar dhe transparent ne Komunat e Kosovës, KIPRED
ka ndërmarrë këtë analizë. Ky raport përbëhet nga dy pjesë, ku fillimisht prezantohet vlerësimi
gjithëpërfshirës dhe në pjesën e dytë janë vendosur të gjeturat specifike për secilën komunë. Raporti
tenton që të ofroj zgjidhje për përmirësimin e procesit të menaxhimit të financave publike, me fokus të
veçantë në çështjet të cilat adresohen në raportet e Zyrës së Auditorit të Përgjithshëm të Kosovës.
Hulumtimi dhe publikimi i raportit është mbështetur nga Programi për Zhvillim i Kombeve të
Bashkuara (UNDP) në Kosovë.

II.

METODOLOGJIA

Për të analizuar menaxhimin e buxheteve komunale në Kosovë, KIPRED ka hartuar një metodologji të
përzier, por kryesisht kualitatitve, duke u bazuar në analizë të përmbajtjes, analizë të diskursit dhe në
intervista të thella individuale.
Fillimisht, analistët e KIPRED-it kanë bërë një analizë të hollësishme të kornizës ligjore sa i përket
fushës së hulumtimit, duke u përqendruar në Ligjin për Menaxhimin e Financave Publike dhe
Përgjegjësitë (LMFP)9, Ligjin për Financat e Pushtetit Lokal (LFPL)10, Ligjin për Vetëqeverisjen Lokale
(LVL)11, Ligjin për Themelimin e Zyrës së Auditorit të Përgjithshëm dhe Zyrës së Auditimit të
Kosovës (LTHZAPZAK)12, Ligjin për Auditimin e Brendshëm (LAB)13, dhe Ligjin për Prokurimin
Publik (LPP)14.
Raportet e Auditimit nga viti 2005 deri në vitin 2009, Zyra e Auditorit të Përgjithshëm.
Ligji numër 03/L-221.
10 Ligji numër 03/L-049.
11 Ligji numër 03/L-040.
12 Ligji numër 03/L-075.
13 Ligji numër 03/L-128.
14 Ligji numër 2003/17.
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Me të përfunduar analiza e kornizës ligjorë, hulumtuesit e KIPRED-it kanë shikuar me kujdes të gjitha
raportet e auditimit të publikuara nga Zyra e Auditorit të Përgjithshëm (ZAP), për të gjitha 27 komunat
që kanë qenë pjesë e këtij hulumtimi15, prej vitit 2005 deri në vitin 2009. Gjithsejtë janë analizuar 135
raporte të ZAP-it, me fokus në të gjeturat e përsëritura dhe në rekomandimet e papërmbushura. Më së
shumti janë marrë parasysh rekomandimet e dala në raportet e ZAP për komunat për vitin 2009. Qasja
e analizës ka qenë fillimisht e veçantë, ku secila komunë është studiuar veçanërisht, ndërsa më pas janë
studiuar me kujdes çështjet e ngjashme dhe fenomenet negative të spikatura në këto raporte.
Po ashtu, KIPRED ka grumbulluar dhe analizuar të dhëna nga raportet dhe dokumentet e publikuara
nga Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal (MAPL), Departamenti i Thesarit në Ministrinë e
Ekonomisë dhe Financave (MEF), Asociacionin e Komunave të Kosovës (AKK), Komisioni Europian
(KE), UNDP, Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik (KRRPP), dhe raporte tjera relevante. Të
gjitha këto informata, së bashku me analizën e raporteve të ZAP-it, janë futur në një bazë të përbashkët
të shënimeve, nga e cila janë analizuar edhe një herë me kujdes. Baza e shënimeve ka shërbyer edhe për
të nxjerrur informatat dhe statistikat e nevojshme që janë përdorur në këtë raport. Analizimi i raporteve
të ZAP-it ka përfunduar me identifikimin e fushave të caktuara ku ka pasur çalime të shumta në
menaxhimin e buxheteve komunale. Kjo njëkohësisht edhe e ka krijuar bazën e hulumtimit në terren.
Qasja e KIPRED-it në pjesën e hulumtimit në terren ka qenë gjithëpërfshirëse. Hulumtuesit tanë janë
takuar dhe kanë intervistuar detalisht zyrtarë të të 27 komunave që kanë qenë pjesë e këtij hulumtimi.
Të intervistuarit kanë qenë kryesisht drejtorë të Drejtorive për Buxhet dhe Financa, anëtarë të
Komiteteve për Politikë dhe Financa në Asambletë Komunale dhe udhëheqës apo zyrtarë për çështje
gjinorë në këto komuna. Për më shumë, KIPRED-i po ashtu ka zhvilluar intervista me aktivistë të
shoqërisë civile të nivelit lokal dhe akterë tjerë relevant në fushën e menaxhimit të buxheteve komunale.
Gjatë kësaj pjese të hulumtimit, janë mbeldhur informata të sakta dhe të detajizuara sa i përket sfidave
dhe problemeve në menaxhim të buxheteve komunale. Po ashtu gjatë kësaj pjese të hulumtimit, janë
nxjerrë edhe pikëpamjet nga këndvështrimi komunal për temën e hulumtimit.
Informatat nga terreni janë regjistruar dhe janë analizuar dy herë, një herë në bazë të komunave dhe më
pas në bazë të gjetjeve më të rëndësishme të përbashkëta në gjithë Kosovën. Krahasimi i gjetjeve nga
pjesa e parë e hulumtimit dhe gjetjeve nga terreni, ka rezultuar me një analizë të detajizuar që
përshkruhet në këtë raport.
Një nga vështirësitë që është paraqitur gjatë punës kanë qenë raportet e ZAP të cilat nuk kanë
vazhdimësi dhe dallojnë për kah cektësia e informatave që përmbajnë. Auditimi i jashtëm është bërë
nga auditorë të ZAP-it dhe auditorë të tri kompanive private sic janë KPMG, Deloittee, dhe Grant
Thorton. Raportet e auditorëve të ndryshëm dallojnë njëri nga tjetri për kah cështjet të cilat i trajotojnë,
cektësia e auditimit, mënyra e paraqitjes së rekomandimeve, dhe trajtimi i rekomandimeve të viteve
paraprake. Për shkak të këtyre cështjeve, raportet e disa komunave përmbajnë të dhëna të kufizuara
ndërsa disa tjera kanë informata shumë më të hollësishme dhe prekin numër më të madh të cështjeve.
Studimi ka për përfshirë 27 komuna të Kosovës. Meqë disa komuna në Kosovë janë krijuar rishtazi kjo ka ndikuar që ato të mos
përfshihen në këtë analizë të KIPRED. Gjithashtu, mungesa e raporteve të ZAP për vitet për të cilat është analizuar menaxhimi i fondeve
publike nëpër komuna, raporti nuk ka përfshirë komunën e Graçanicës, Hanit të Elezit, Junikut, Kllokotit, Leposaviqit, Mamushës,
Parteshit, Ranillugut, Zubin Potokut, dhe Zveçanit.
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3,726
4,577
2,984
9,621
3,530
8,628
10,410
3,705
3,119
4,031
4,262
5,681
4,599
9,010
696
2,678
9,112
7,181
26,788
16,552
4,752
6,024
4,051
1,355
2,091
4,133
5,258
168,555

2005
EUR (‘000)

2009
EUR (‘000)

Rritja
mesatare
vjetore ’05‘09
5.75%
10.38%
7.84%
10.20%
8.28%
11.01%
10.52%
9.70%
7.38%
8.65%
9.75%
10.62%
8.49%
10.29%
13.94%
7.95%
11.66%
11.50%
18.07%
8.47%
9.69%
8.77%
12.07%
7.56%
11.24%
11.04%
13.06%
11.27%

370
363
208
1,554
675
945
1,737
472
274
543
466
578
955
838
13
397
1,608
607
5,563
3,150
932
800
367
43
177
469
575
24,680

2005
EUR (‘000)
427
680
358
2,965
1,125
2,316
2,608
780
445
1,038
678
1,359
549
1,715
25
507
2,283
1,116
18,301
4,342
711
1,125
564
74
240
750
906
47,987

Të dhënat janë siguruar nga ‘Pasqyrat Financiare’, të publikuara nga Departamenti i Thesarit, MEF.

Komuna me performancën më të dobët

4,750
7,372
4,142
15,423
5,095
14,203
16,439
5,665
4,242
5,939
6,536
9,243
6,826
14,408
1,100
3,735
15,387
11,983
60,325
24,336
7,360
8,985
7,056
1,727
3,485
6,733
9,549
282,045

Komuna me performancën më të mirë;

Deçan
Drenas
Dragash
Ferizaj
Fushë Kosovë
Gjakovë
Gjilan
Istog
Kaçanik
Klinë
Kamenicë
Lipjan
Malishevë
Mitrovicë
Novobërdë
Obiliq
Pejë
Podujevë
Prishtinë
Prizren
Rahovec
Suharekë
Skenderaj
Shtërpcë
Shtime
Viti
Vushtrri
TOTAL:

2009
EUR (‘000)

Të hyrat vetanake
Rritja
mesatare
vjetore ’05‘09
4.49%
14.36%
12.20%
14.54%
11.89%
26.68%
12.12%
11.08%
14.56%
15.40%
9.68%
19.78%
-8.15%
15.76%
44.17%
5.29%
10.85%
15.25%
28.74%
7.88%
-2.42%
7.81%
13.04%
98.75%
7.65%
13.44%
9.80%
15.25%

Përbërja e buxhetit nga të hyrat

9.94%
7.94%
6.96%
16.15%
19.11%
10.95%
16.68%
12.73%
8.79%
13.47%
10.94%
10.18%
20.77%
9.30%
1.82%
14.84%
17.65%
8.46%
20.77%
19.03%
19.61%
13.29%
9.07%
3.17%
8.47%
11.36%
10.93%
14.64%

2005
EUR (‘000)

Buxheti

8.99%
9.22%
8.63%
19.23%
22.09%
16.31%
15.86%
13.77%
10.48%
17.48%
10.37%
14.70%
8.04%
11.90%
2.23%
13.58%
14.84%
9.31%
30.34%
17.84%
9.67%
12.52%
8.00%
4.31%
6.89%
11.15%
9.48%
17.01%

2009
EUR (‘000)

TABELA KRAHASIMORE16:

9.02%
9.08%
8.20%
16.82%
21.32%
15.08%
15.93%
12.93%
9.48%
15.03%
10.39%
14.23%
11.22%
10.86%
2.21%
16.35%
15.47%
9.17%
29.08%
19.17%
12.16%
13.38%
9.35%
3.22%
7.50%
9.88%
10.30%
16.46%

Mesatarja
vjetore ’05‘09

III. PLANIFIKIMI DHE PËRPILIMI I BUXHETIT
a.

Analizimi i nevojave

TOTAL

Rritja20

2009

2008

2007

96,651
RROGAT DHE PAGAT
MALLRAT
DHE
26,399
SHERBIMET
SHPENZIMET KOMUNALE SUBVENCIONET DHE
1,592
TRANSFERET
43,842
INVESTIMET KAPITALE

2006

2005

Me gjithë se theksohet se komunat kanë autonomi në planifikimin e buxhetit të tyre, realisht ky
proces ende bëhet nga niveli qendror në atë komunal. Qarkoret buxhetore të lëshuara nga
Ministria e Ekonomisë dhe Financave (MEF) caktojnë kufijtë për linjat buxhetore. Afër 50% e
buxhetit ndahet për Paga dhe Mëditje dhe diku 11% për Mallra dhe Shërbime dhe Shpenzime
Komunale17. Komunat mund të planifikojnë projekte kapitale me 38% të buxhetit dhe të ndajnë
1.4% të buxhetit në Subvencione18. Komunat ngritin brengën se niveli qendror është duke
injoruar kërkesat reale që ekzistojnë për komunat, posaçërisht sa i përket linjës Mallra dhe
Shërbime dhe Shpenzime Komunale. Zyrtarët komunal shprehen se MEF lëshon qarkoret
buxhetore pa ndonjë konsultim të mirëfilltë paraprak me komunat19. Janë dy çështje sipas
zyrtarëve komunal që niveli qendror ka injoruar e të cilat kanë ndikuar në rritjen e nevojës për
buxhet më të lartë në linjën Mallra dhe Shërbime dhe Shpenzime Komunale, të cilat janë
inflacioni dhe mirëmbajtja e infrastrukturës. Në Kosovë, inflacioni i çmimeve ka ndikuar që
shpenzimet operative të rriten pasi që për shërbime të njëjta ka nevojë për fonde më të mëdha.
Pika tjetër ka të bëjë me ndërtimin e objekteve, rrugëve, kanalizimeve, dhe implementimin e
projekteve tjera të cilat duhet të mirëmbahen. Mungesa e fondeve adekuate për këtë linjë ka
ndikuar që komunat të bëjnë shpenzime të cilat nuk mund t’i mbulojnë me buxhetin e alokuar
andaj ato hyjnë në obligime të cilat barten nga njëri vit në tjetrin. Në anën tjetër, në mungesë të
mbikëqyrjes efektive dhe mungesës të formave tjera për disiplinim e komunave sa i përket
shpenzimeve, zyrtarët e MEF-it deklarojnë se kjo ju mbetet e vetmja mënyrë për të ngritur
efikasitetin e komunave.
Ndarjet buxhetore për 27 komuna ('000 Euro)

98,677

99,160

110,234 128,724

5.62%

23,834

24,558

29,645

29,077

2.42%

8,103

7,757

7,449

8,440

0.87%

2,878

3,092

3,798

6,135

29.83%

49,539

54,143

70,990

109,670

17.73%

168,484 183,032 188,710 222,115 282,045

Tabelat e Buxhetit të Rishikuar 2010, Ministria e Ekonomisë dhe Financave.
Ibid.
19 Asociacioni i Komunave të Kosovës (AKK) kërkon që komunat të kenë autonomi në ndarjen e buxhetit për
shpenzimet operative, “Deklaratë Parimore”, Asociacioni i Komunave (publikuar më 2010).
20 Rritja mesatare vjetore e secilës linjë nga viti 2005 deri në vitin 2009. Të dhënat janë siguruar nga ‘Pasqyrat
Financiare’, të publikuara nga Departamenti i Thesarit, MEF.
17
18
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b.

2006

2007

2008

2009

Planifikimi i dobët i projekteve dhe strategjive

Planifikimi i projekteve është në nivel të ulët. Kjo është si rrjedhojë e mungesës të një konsultimi
gjithëpërfshirës gjatë përpilimit të prioriteteve të komunës, arsyeshmërisë së dobët të projekteve
të planifikuara, dhe mospërputhjes të ndarjeve buxhetore me strategjitë afatmesme të komunave.
Në përputhje me Ligjin për Vetëqeverisjen Lokale21, komunat organizojnë takime për konsultime
me qytetarët rreth planifikimit dhe shpenzimit të buxhetit22. Megjithatë këto takime nuk janë
efektive dhe komunat e gjejnë shumë sfiduese për të zhvilluar ndonjë model i cili do të siguronte
pjesëmarrje të kënaqshme. Kështu mbetet që informatat kryesore për prioritetet dhe projektet të
bëhen nga Drejtoratet e Komunës dhe në fund të vendoset nga Kryetari i Komunës se çka do të
përfshihet në propozim buxhetin që i dërgohet Komitetit për Politikë dhe Financa. Në praktikë
shumica e anëtarëve të Komiteteve për Politikë dhe Financa dhe shumica e Kuvendeve
Komunale janë anëtar të partive në koalicion që qeverisin komunën dhe ka pjesëmarrje
margjinale nga opozita. Si rrjedhojë mungon ndonjë vlerësim më kritik nga ana e legjislativit. Në
mungesë të sistemit efikas për të marrë informata nga qytetarët për nevojat reale në terren,
prioritetet për shpenzime bëhen sipas vlerësimeve të grupeve të vogla të interesit. Prandaj edhe
banorët e komunave janë shumë të pakënaqur me punën e komunës, ku në bazë të një hulumtimi
të Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal23 del se në përgjithësi vetëm 14.42% e
qytetarëve janë të kënaqur me Shërbimet Administrative të Komunave, 10.5% të kënaqur me
Planifikim dhe Ndërtim në nivel komunal, 10.85% të kënaqur me rrugët e komunave, dhe
11.65% të kënaqur me sistemin e kanalizimit.
Shih nenin 68.
Intervistat e KIPRED me Zyrtarë Komunal të 27 Komunave dhe zyrtarët e Ministrisë së Ekonomisë dhe
Financave, tetor 2010 – janar 2011.
23 Raport i Performancës së Komunave 2009, Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal (publikuar në nëntor,
2010).
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Për më tepër, përpilimi i Kornizës Afatmesme Buxhetore apo Strategjive Afatmesme Zhvillimore
për 3 vite është në fazë fillestare dhe ende nuk është plotësisht i institucionalizuar. Propozimet
për buxhet të cilat dorëzohen në kuvende komunale kanë mungesë të informatave. Drejtoratet e
komunës i ofrojnë propozimet për projekte Drejtorisë për Buxhet që shumicën e rasteve
përmbajnë vetëm emrin e projektit dhe vlerësimin e kostos, pa informata mbi arsyeshmërinë apo
përputhsmërisë me strategjitë e komunës24. Propozimet e tilla procedohen tek Komiteti për
Politikë dhe Financa dhe pastaj në Kuvend Komunal. Planifikimi në nivel komunal është shumë i
dobët dhe mungon përkushtim për të vepruar në përputhje me strategjitë afatmesme të
aprovuara nga kuvendet komunale. Sic tregon një Drejtor i Drejtorisë për Buxhet dhe Financa:
“përkundër paraqitjes të sektorit të bujqësisë si prioritet në strategjinë zhvillimore të komunës dhe deklarimeve
publike të anëtarëve të kuvendit komunal se do të përkrahin këtë fushë, po të njëjtit anëtarë nuk kanë lejuar që
në buxhet të përfshihen projekte të këtij sektori.”25
Planifikimi i dobët paraqet probleme gjatë ekzekutimit të buxhetit. Raportet e Zyrës së Auditorit
të Përgjithshëm (ZAP) paraqesin se komunat kanë bërë pagesa më të larta se ato të paraqitura në
oferta për shkak të kontraktimit të punëve shtesë26, kontrata me shuma më të larta se ato të
aprovuara në Kuvend Komunal27, madje edhe planifikim shumë më të lartë se sa ofertat
aktuale28.

IV. MENAXHIMI I FONDEVE PUBLIKE DHE PASURISË
SË KOMUNËS
a. Pasqyrat Financiare
Pasqyrat vjetore financiare janë kontakti i parë i auditorëve të jashtëm në ciklin e vlerësimit
kualitativ të rregullsisë së menaxhimit të parasë publike. Kryesisht analizohen dokumente të të
ndarjeve buxhetore, shifrat e realizuara dhe bilancet në librat kontabël. Menaxhmenti i
Komunave ka përgjegjësinë e drejtpërdrejtë për përgatitjen dhe prezantimin e Pasqyrave
Financiare në mënyrë të drejtë dhe në përputhje me ligjet dhe rregulloret në fuqi29. Kjo
përgjegjësi gjithashtu përfshin ekzekutimin e buxhetit në mënyrë të duhur, si dhe mirëmbajtjen e
sistemit të kontrollit të brendshëm.

Intervistat e KIPRED me Zyrtarë Komunal të 27 komunave, tetor 2010-janar 2011.
Intervistë e KIPRED me Zyrtarë Komunal të një komune të Rajonit të Prishtinës, 14 janar 2011.
26 Gjatë vitit 2009 janë paraqitur tetë kontrata të tilla në komunën e Klinës, Lipjanit, Mitrovicës, Gjakovës, Gjilanit,
dhe Kacanikut
27 Gjatë vitit 2009, janë identifikuar pesë aktivitete të prokurimit në një komunë ku shuma e përgjithshme e
kontratave të lidhura ka tejkaluar buxhetin e paraparë mbi 262 mijë euro
28 Gjatë vitit 2009, raporti i ZAP specifikon dy raste kur komuna e Pejës ka planifikuar shuma shumë më të larta se
ato që janë kontraktuar dhe thekson se në shumë prokurime tjera ka vërejtur mospërputhje në mes të planifikimit
dhe shumave të nënshkruara
29 Ligji për Menaxhimin e Financave Publike dhe Udhëzimi Adminstrativ 20/2009 për Raportimin Vjetor të
Organizatave Buxhetore, Ministria e Ekonomisë dhe Financave.
24
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Auditorët e ZAP në raportet e tyre shprehin Opinione mbi Pasqyrat Financiare30 sa i përket
besueshmërisë dhe cilësisë së menaxhimit financiar. Nga analizimi i raporteve të auditimit për
përudhën 2005-2009, auditorët kanë refuzuar të japin Opinion në mbi 91% të rasteve31. Në vitin
2009, rastet më pozitive sa i përket opinionit të auditorit janë në Komuna e Prishtinës dhe
Prizrenit32 ku auditorët kanë konstatuar se pasqyrat financiare janë paraqitur në mënyrë adekuate.
Komunat kanë kapacitete të dobëta njerëzore për përgatitjen e pasqyrave financiare33. Mungesa e
trajnimeve cilësore dhe pjesëmarrjes së zyrtarëve kompetent për këtë fushë ka rënduar edhe më
shumë prezantimin jo adekuat të pasqyrave financiare. Gjatë dhënies së Opinionit për përgatitjen
e pasqyrave financiare kompanitë audituese përdorin kritere të ndryshme nga ato që përdor
ZAP34. Vonesat e komunave në dorëzimin e pasqyrave tek Departamenti i Thesarit i MEF, dhe
raportet financiare tremujore te Ministri i Ekonomisë dhe Financave, në kohën e paraparë
mbeten shqetësuese.
Edhe pse udhëzimi administrativ dhe LMFP për Raportimin Vjetor të Organizatave Buxhetore
parasheh ndërmarrjen e masave35 për mos respektimin e afatit të dorëzimit të pasqyrave
financiare, kjo vazhdon të ndodhë. Në të njëjtën kohë Ministria e Ekonomisë dhe Financave
(MEF) dhe Zyra e Auditorit të Përgjithshëm (ZAP) nuk janë mjaft bashkëpunues me komunat
duke mos dhënë udhëzimet e nevojshme se si të veprohet36. Në anën tjetër, komunat nuk
tregojnë interesimin e nevojshëm për të adresuar problemet, që edhe është detyrë e komunave.
Sido që të jetë, shqetësuese mbetet fakti që për pesë vitet e fundit ZAP përsërit të njëjtin
rekomandim për respektimin e afatit të dorëzimit të pasqyrave financiare mirëpo ky problem nuk
adresohet nga niveli komunal.

b.

Menaxhimi dhe realizimi i të hyrave vetanake

Të hyrat vetanake të komunave përbëjnë një pjesë të mirë të buxhetit komunal. Në vitin 2009, të
hyrat vetanake të komunave kanë përbërë 18.48% të 264 milion eurove të buxhetit për

30 Opinion i Auditimit është format standard që jepet nga auditorët mbi rregullsinë e përgatitjes së pasqyrave
financiare në bazë të standardeve ISSAI 400.
31 Sipas Standardeve Ndërkombëtare të Institucioneve Supreme të Auditimit – 400, mohimi i opinionit jepet në ato
raste kur auditorët konstatojnë se ka mangësi substanciale, paqartësi apo informatat e ofruara nuk janë të besueshme.
32 Të dyja këto komuna në vitin 2009 janë audituar nga auditor të ZAP për ndryshim nga komunat tjera të cilat janë
audituar nga kompanitë e kontraktuara nga ZAP.
33 Me gjithë trajnimet dhe udhëzimet e përpiluara nga Departamenti i Thesarit në MEF, kapacitetet e nivelit lokal
ende vlerësohen dobët nga Zyrtarët e Komunave, MEF, dhe ZAP.
34 Auditorët e ZAP nuk marrin parasysh regjistrin e pronave për dhënie të Opinionit për pasqyrat financiare, në anën
tjetër, kompanitë audituese e marrin parasysh paraqitjen e pronave kur japin Opinion për rregullsinë e pasqyrave
financiare. Takim i KIPRED me zyrtarë të ZAP, mars 2011.
35 Udhëzimi Administrativ Nr. 20/2009, Neni 18 dhe LMFP, Neni 75.
36 Intervistat e KIPRED me Zyrtarë Komunal të 27 komunave, tetor 2010 – janar 2011.
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2008

2009

2007

Realizimi
24,680
Përqindja e buxhetit total nga të
hyrat vetanake
14.64%

2006

2005

komuna37. Burimet kryesore për realizimin e të hyrave vetanake janë lejet e ndërtimit me rreth
28% dhe tatimi në pronë me 26.75%38.
Të hyrat vetanake

27,720

29,139

42,592

47,987.1

15.15%

15.44%

19.09%

17.01%

Të hyrat vetanake realizohen nga departamentet e ndryshme të komunës. Zyrtari i të hyrave
vetanake pranon informatat nga drejtoritë të cilat vjelin të hyrat vetanake dhe mban listën
gjithëpërfshirëse të realizimit të të hyrave. Komunat ende nuk kanë zhvilluar programe softuerike
të cilat do të shtonin efikasitetin dhe njëkohësisht do të rrisnin cilësinë e informatave të
mbledhura. Tatimi në pronë është e vetmja e hyrë e cila regjistrohet në një program softuerik të
automatizuar. Të dhënat për burimet tjera të të hyrave vetanake, duke përfshirë lejet për ndërtim,
lejet për ushtrim të veprimtarisë afariste, regjistrimin e automjeteve, regjistrimin e trashëgimisë,
dhe shfrytëzimin e pronës publike, etj., ruhen në programe ku ndër më të shpeshtat janë MS
Word dhe Excel. Për këto të hyra, komunat nuk kanë një sistem të automatizuar të faturimit i cili
do të ruante me saktësi numrin dhe detaje të informatave të debitorëve. Raportet e Zyrës së
Auditorit të Përgjithshëm çdo vit kanë cilësuar këtë dukuri si një rrezik të lartë, megjithatë
komunat kanë dështuar të adresojnë një rekomandim të tillë. Kjo dukuri bartë rrezikun që
komunat të mos jenë në gjendje të tregojnë me saktësi se kush janë debitorët, për çfarë janë të
ngarkuar, dhe informata tjera. Kjo dukuri gjithashtu kontribuon në mos përputhjen e të dhënave
të paraqitura në pasqyra financiare, ato që i posedojnë departamentet operacionale, dhe ato që
futen në sistemin Free Balance39. Zhvillimi i softuerëve bart një kosto financiare dhe nevojën për
trajnim të stafit gjë që komunat nuk kanë mundur ta përkrahin. Kështu që pritjet në komuna janë
që Ministria e Ekonomisë dhe Financave të adoptojë një program unik për të gjitha komunat
duke ndikuar që kosto për komunë të jetë shumë më e vogël sesa në raste kur komunat e
porosisin programin veç e veç.
Një problem tjetër i identifikuar në menaxhimin e realizimit të të hyrave vetanake është mungesa
e bashkëpunimit dhe koordinimit ndërinstitucional. Raportet e Auditorit të Përgjithshëm ndër
vite theksojnë se Komunat nuk komunikojnë me Agjencinë për Regjistrimin e Bizneseve dhe nuk
identifikojnë bizneset të cilat operojnë në komunë për t’i ngarkuar me lejen e ushtrimit të

Raporti Vjetor Financiar 2009 i Departamentit të Thesarit të MEF, sipas të dhënave të futura në Sistemin të
Integruar për Menaxhimin e Financave në Kosovë.
38 Raporti i Realizimit të Hyrave Vetanake të Komunave për vitin 2009 krahasuar me vitin 2008, Departamenti i
Reformës dhe Integrimeve Evropiane, Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal. Në këto tabela nuk janë
përfshirë gjobat në trafik.
39 Për të ilustruar një rast të tillë, në vitin 2009 auditori i përgjithshëm gjen në një komunë se të hyrat nga taksa për
lejet e ndërtimit është paraqitur 71,798 euro në pasqyrat financiare, 77,024 euro në dokumentet e Departamentit
përkatës, dhe 76,161 euro në Free Balance. Një gjë e tillë është edhe pasojë e dështimit të zyrtarëve komunal për të
bërë barazime të rregullta për të hyrat vetanake dhe futja e kodeve të gabuara në sistemet e raportimit financiar.
37
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veprimtarisë afariste dhe me taksën për shërbime profesionale40. Lista e bizneseve të cilat
ngarkohen me taksën komunale është shumë e vogël në krahasim me numrin e bizneseve të cilat
regjistrohen apo operojnë. Një shembull pozitiv e ka ngritur Drejtori i Financave në Komunën e
Gjakovës, ku menjëherë pas shkëmbimit të informatave me Agjencinë për Regjistrimin e
Bizneseve dhe Administratën Tatimore të Kosovës të hyrat janë rritur nga 103 mijë në 130 mijë
Euro nga viti 2009 në vitin 2010 vetëm nga regjistrimi i bizneseve.

c.

Prokurimi publik

Gjatë vitit 2009, komunat kanë lidhur 5,240 kontrata me vlerë mbi 154 milion euro për blerjen e
mallrave, shërbimeve, apo produkteve të cilat kanë kaluar nëpër procedura të prokurimit të
parapara me Ligjin për Prokurimin Publik41. Komunat të cilat kanë vlerë më të madhe të fondeve
të shpenzuara përmes procedurave të prokurimit janë Prishtina me mbi 26 milion euro,
Skenderaj me mbi 17 milion euro, dhe Prizreni me mbi 15 milion euro, ndërsa fondet më të
vogla i kanë shpenzuar Novobërda me 505 mijë euro, Obiliqi me 804 mijë euro, Dragashi me
rreth 1.1 milion euro, dhe Shtërpca me 1.2 milion euro42. Prokurimi publik është ndër shtyllat më
të kritikuara në Kosovë43. Raportet e Auditorit të Përgjithshëm theksojnë në mënyrë të veçantë
se problemet më të mëdha në ekzekutim të buxhetit ndërlidhen me fushën e prokurimit,
menaxhimin e të hyrave vetanake, dhe mosfunksionimi i mekanizmave mbikëqyrës. Sa i përket
fushës së prokurimit, zyrtarët komunal shumë shpesh shkelin procedurat e prokurimit duke
sakrifikuar transparencën dhe efikasitetin gjatë shpenzimit të fondeve publike. Çështjet
brengosëse ndërlidhen me mos kompletimin e dosjeve të tenderëve, pagesa më të mëdha se sa
marrëveshja në kontratë, apo ajo e lejuar apo e aprovuar nga Agjencia e Prokurimit Publik dhe
shkelje tjera të cilat vazhdimisht rëndojnë menaxhimin e financave publike në nivelin lokal. Në
përgjithësi këto probleme janë pasojë e ndërhyrjeve të qëllimshme për të përcaktuar fituesin e
tenderit, mungesës së profesionalizmit të stafit që punon në fushën e prokurimit publik,
mungesës së ndjekjes penale të zyrtarëve të cilët janë përgjegjës për këto shkelje, dhe kontrollit të
brishtë të brendshëm. Një nga zyrtarët komunal shprehet se parregullsitë në procedura të
prokurimit janë si rrjedhojë e manipulimeve dhe merr për shembull kur ‘kompania ofron një
çmim prej 30,000 eurove për kryerje të punëve përderisa në bazë të kritereve të përcaktuara në
tender vetëm materiali do të kushtonte 50,000 euro.’44 Zyrtari tregon se ky nuk është rezultat i
ekonomisë së tregut duke shpjeguar se kjo është arsyeja pse komunat kanë kanalizime jo
funksionale, rrugë të kualitetit të ulët që dëmtohen brenda vitit, dhe shumë punë tjera të cilat
mbesin të papërfunduara.

Ligji nr. 03/L-049 për Financat e Pushtetit Lokal, neni 10 dhe 11.
Raporti mbi aktivitetet e prokurimit publik në Kosovë 2009, Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik, Shkurt
2010.
42 Ibid.
43 Shih Raportin e Progresit për Kosovën 2010, Komisioni Europian (publikuar në nëntor, 2010).
44 Intervistë e KIPRED me Zyrtarë Komunal të rajonit të Pejës, 13 janar 2011.
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1) Dosjet e tenderit
Raportet e Zyrës së Auditorit të Përgjithshëm vazhdimisht paraqesin se komunat shkelin
procedurat e prokurimit dhe posedojnë dokumentacion jo të plotë në dosjet e prokurimit.
Mungesa e një dokumentacioni të tillë gjithnjë krijon mundësi për manipulim të tenderëve duke
lejuar që komunat të përpilojnë tenderë të cilët janë të destinuar për kompani të caktuara duke
paraqitur kushte dhe kritere të cilat eliminojnë apo dëmtojnë konkurrencën e mirëfilltë. Në anën
tjetër dokumentacioni i pakompletuar tregon se kushtet e parapara me kontratë apo tender nuk
janë përmbushur as nga kompania fituese. Edhe pse në procedurat e vlerësimit dhe mbikëqyrjes
të tenderëve nuk përfshihen kryetarët e komunave megjithatë ndikimi i tyre është shumë i madh
ndërsa në dokumentacion nuk figuron askund emri i tyre për vendimet e marra.45 Mungesa dhe
plotësimi i mangët i dokumentacionit të dosjeve të tenderit tregon se prokurimi publik në nivel
lokal ka mungesë të cilësisë dhe në pjesë të madhe është sipërfaqësor.
Parregullsitë vërehen qysh në fazat fillestare të procedurave të prokurimit. Në 10 komuna,
raportet e ZAP nxjerrin në pah më shumë se 31 raste kur ka munguar dokumenti për caktimin e
komisionit të vlerësimit, nënshkrimi i anëtarëve të komisionit të vlerësimit në procesverbalin e
vlerësimit, apo anëtarët e vlerësimit nuk kanë nënshkruar deklaratën nën betim46. Mungesa e
këtyre dokumenteve apo nënshkrimit të ndonjë anëtari të vlerësimit është kryesisht rezultat i ikjes
nga vlerësimi transparent, kryerjes së procedurës së vlerësimit jo në përputhje me ligjin,apo
mospajtimit të anëtarit me rrjedhjen e procesit dhe vendimin e komisionit. Shqetësimi rritet kur
del në pah se komunat lidhin kontrata të cilat jo gjithherë zgjedhin ofertuesin më të mirë në
përputhje me kriteret e caktuara, ku raportet e ZAP për 8 komuna gjatë vitit 2009 kanë ngritur
një cështje të tillë për mbi 17 raste47. Argumentimi i dobët nga ana e zyrtarëve komunal për këto
shkelje lë të nënkuptojmë se më shumë kemi të bëjmë me favorizim të kompanive të caktuara
sesa me mungesë të kapaciteteve të vlerësimit apo gabimeve teknike. Si shembuj të mos
përzgjedhjes së ofertuesve më të mirë janë shpallja e ofertuesit me çmimin më të lartë si fitues
kur kërkohet çmimi më i lirë,48 aplikimi i standardeve të dyfishta gjatë vlerësimit të kompanive në
fushat të cilat përcaktojnë fituesin,49 dhe diskualifikimi i ofertuesve me arsyetime të
paqëndrueshme. Gjendja rëndohet edhe më shumë kur komunat nuk ruajnë dosjet me oferta të
konkurruesve tjerë. Kjo gjë rëndon transparencën e komunës sa i përket aktiviteteve të
prokurimit dhe vlerësimin adekuat rreth procedurave të prokurimit.

Intervistë e KIPRED me Zyrtarë të Lartë të Agjencisë Kundër Korrupsionit, mars 2011.
Raportet e ZAP ngrisin këto cështje për komunat sic janë Lipjani, Novobërda, Shtërpca, Gjakova, Mitrovica, Vitia,
Peja, Podujeva, Kacaniku, dhe Vitia
47 Raportet e ZAP për Komunën e Klinës, Lipjan, Mitrovicë, Novobërd, Prishtinë, Prizren, Ferizaj, dhe Viti
48 Raste të tilla janë gjetur në shumë komuna ndër vite mirëpo ju mund të gjeni në tabelën e Shembujve ku Rasti 1
dhe Rasti 3 ilustrojnë këto raste.
49 Në tabelën me Shembuj, më specifikisht rasti 2 ilustron një rast të tillë.
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SHEMBUJ:

RASTI 1: Në një komunë gjatë vitit 2009, Auditori i Përgjithshëm ka gjetur se komuna në një
tender ku çmimi për njësi ka qenë kriteri kryesor ka përzgjedhur ofertuesin i cili ka ofruar
çmim për njësi prej 1,978 euro duke përzgjedhur ofertuesin tjetër që ka ofruar 3,786 euro për
njësi.
RASTI 2: Në një komunë gjatë vitit 2009, Auditori i Përgjithshëm ka gjetur se komuna ka
përdorur standarde të dyfishta gjatë vlerësimit të stafit dhe referencave të ofertuesve, duke
dëmtuar konkurrencën e barabartë. Në të dyja vlerësimet një ofertues, për të cilin vlerësimi ka
qenë shumë më i dobët se ai për kompaninë fituese, ka ofruar dëshmi më të mëdha se
posedon kapacitete njerëzore dhe përvojë më të madhe se kompania fituese e cila ka marrë
pikët maksimale.
RASTI 3: Në një komunë gjatë vitit 2009, Auditori i Përgjithshëm ka gjetur se komuna për
furnizim ka zgjedhur operatorin ekonomik i cili ka ofertuar me vlerën prej 55,376 €, duke
eliminuar atë me 48,368 €. Dokumentacioni i operatorit të eliminuar nuk është ruajtur në dosje
Vërehet se ka raste të shpeshta kur nuk deponohet siguria (garancia) e tenderit ose ajo skadon
para se të përfundojnë punimet. Raportet e ZAP për 14 komuna paraqesin më shumë se 35 raste
të cilat kanë pas probleme të tilla,50 ku për komunën e Shtërpcës thekson se asnjë nga mostrat e
testuara nga auditorit të jashtëm kanë munguar dokumentet e sigurimit të ekzekutimit të punës.
Në bazë të ligjeve në fuqi, në rast të mos depozitimit të sigurisë së tenderit, komuna nuk është e
lejuar që të përfshijë tenderuesin në procesin e vlerësimit51. Duke parë këtë trend, do të nevojitet
ende kohë për Komunat që të fillojnë të ekzekutojnë garancitë. Kjo praktikë e punës lejon që
kompanitë të mos ndjejnë presion nga komuna për të qenë më efikase në kryerjen e punëve apo
për të ofruar kualitetin që kërkohet me kontratë. Mirëpo, numri i madh i shkeljeve të tilla52 dhe
reagimi i zyrtarëve se ky është vetëm një gabim i vogël procedural paraqet një brengë se komunat
janë duke i neglizhuar procedurat të cilat sigurojnë menaxhim efektiv të financave publike.
2) Pagesat e parapara me kontratë
Sipas zyrtarëve komunal, është normale që komunat të kërkojnë punë, shërbime apo materiale
shtesë nga ato që janë kontraktuar fillimisht, dhe të cilat ofrohen me kompensim shtesë nga
operatori ekonomik që veçse është duke implementuar projektin. Arsyetimet për këto raste janë
se gjatë implementimit të projekteve gjithmonë paraqitet nevoja për punë, shërbime apo mallra
shtesë të cilat për shkaqe të ndryshme ka qenë e pamundur të parashihen në projektimin fillestar
apo për shkak të problemeve që lindin gjatë implementimit. Në anën tjetër, kontraktimin shtesë
përmes procedurave të negociimit, lehtë shndërrohet në mjet që përdoret për përfitime personale
pasi që kontrata në këtë rast negociohet dhe eviton shumë filtra të cilët do të përdoreshin në
50 Raportet e ZAP të cilat ngritin këto shqetësime janë për komunën e Kamenicës, Klinës, Pejës, Podujevës,
Prishtinës, Prizrenit, Rahovecit, Shtërpcës, Skenderajit, Dragashit, Ferizajit, Istogut, Kacanikut, dhe Vitisë.
51 Ligji për Prokurimin Publik, neni 57, alinea 2.
52 Shkelje të tjera të cilat mungojnë ose nuk janë të plota përfshijnë edhe Deklaratën nën Betim; dokumentin për
caktimin e mbikëqyrësit ose komisionit mbikëqyrës për implementim; vendimin për emërimin e komisionit të
pranimit teknik; mungesën e nënshkrimit të personit të duhur në Formularin e Pranimit teknik; mungesën e faturave
të lëshuara për projekte; dhe mungesën e raporteve të komisionit për mbikëqyrjen apo vëzhgimin e projektit.
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ndonjë procedurë të rregullt të prokurimit53. Për më tepër përdorimi i shpeshtë i kësaj metode
dhe mungesa e transparencës paraqet brengën se për çfarë në të vërtetë shpenzohen fondet.54 Në
bazë të Ligjit për Prokurim Publik, me aprovim të Agjencionit për Prokurim Publik (APP),
organizatat buxhetore lejohen të përdorin procedurat e negociuara pa publikim paraprak mirëpo
vlera e shërbimeve apo mallrave duhet të jetë më e vogël se 10% e kontratës55. Raportet e ZAP
për vitin 2009 paraqesin raste kur komunat kanë kontraktuar punë shtesë pa kërkuar fare
aprovim nga APP ku pagesat e bëra shkojnë deri në dhjetëra mijëra euro përmbi shumën e
marrëveshjes fillestare56. Nganjëherë shuma e kontraktuar ka tejkaluar madje edhe 10% të
shumës totale duke bërë shkelje të dyfishtë të ligjit.57 Problemet e përmendura dhe shqetësimet e
ngritura nga akterët e ndryshëm tregojnë se ka zbrazëtira të theksuara në procedurat dhe sistemet
e menaxhimit të fondeve të cilat shpenzohen përmes procedurave të negociimit.
3) Përfundimi i punëve të tenderuara
Komuna është e detyruar që në çdo kontratë të specifikoj datën e fillimit dhe përfundimit të
punimeve. Në rast se kompania dështon që të përfundoj punën para afatit të paraparë me
kontratë, atëherë komuna është në gjendje që të shqiptoj dënim për çdo ditë vonesë ashtu siç e
parasheh edhe në kontratë. Deri më tani, reagimi i komunave ka qenë i dobët ndaj kompanive të
cilat kanë dështuar të përfundojnë në kohë projektet, duke përfshirë këtu raste të vonesave prej
disa ditë e deri në më shumë se një vit. Arsyetimet zyrtare gjithnjë qëndrojnë në atë se sezoni
dimëror ka pamundësuar kryerjen e projekteve në kohë dhe rrjedhimisht ka munguar shqiptimi i
dënimeve. Megjithatë, komunat kanë marrëveshje gojore me kompanitë fituese të tenderëve për
mos aplikim të dënimeve58. Këto marrëveshje gojore, apo marrëveshje “xhentëlmene”,
parashohin që në njërën anë komuna të kursejë kompanitë nga dënimet për vonesa e në anën
tjetër kompanitë të mos bëjnë ndonjë ankesë për vonesa të pagesave. Komunat kanë mundur të
arkëtojnë shuma të mëdha nga shqiptimi i dënimeve për vonesa mirëpo marrëveshjet gojore kanë
dëmtuar rëndë efikasitetin e zhvillimit të projekteve duke lejuar kompanitë të bëjnë vonesa pa
ndonjë ndëshkim. Për më tepër, komunat nuk kanë absorbuar fondet të cilat burojnë nga
ndëshkimet ashtu që të sanojnë dëmet që shkaktohen nga ato vonesa.

d.

Zotimi i mjeteve

Likuiditeti financiar i komunave është shumë i rëndësishëm për të siguruar se komunat kryejnë
me kohë pagesat ndaj kompanive që kanë ofruar shërbime, punë apo mallra. Në bazë të ligjit për
prokurim publik, komunat nuk kanë të drejtë të fillojnë procedurat e prokurimit pa e bërë
vlerësimin e implikimeve buxhetore dhe pa u siguruar se ekzistojnë mjetet për të mbuluar
Intervistat e KIPRED me akterë të shoqërisë civile dhe anëtarë të partive opozitare në Kuvende Komunale, tetor
2010 – janar 2011.
54 Ibid.
55 Ligji për Prokurimin Publik, neni 35.
56 Raste ku të tilla janë paraqitur në raportet e ZAP për vitin 2009 për komunat Klinë, Lipjan, Mitrovicë, Gjakovë,
Ferizaj, dhe Kacanik.
57 Në vitin 2009 në një komunë, me miratim të kryetarit të komunës janë kontraktuar punë shtesë prej rreth 24 mijë
eurove që, ka qenë diku 14% e kontratës së përgjithshme.
58 Intervistat e KIPRED me Zyrtarë të Komunave, tetor 2010 – janar 2011.
53

17

shumën e caktuar. Zyra e Auditorit të Përgjithshëm paraqet se në shumë raste komunat nuk kanë
përfillur zotimin e mjeteve deri në lidhje të kontratës, kanë bërë zotimin e mjeteve në vlerë
shumë më të vogël se vlera e projektit, dhe në një numër të dosjeve nuk ka poseduar Deklaratën
e
Nevojave
dhe
Vendosshmërisë
për
“Komuna ka obligime mbi një
Disponueshmërinë e Fondeve. Këto gjetje paraqesin se
milion euro të cilat i bartë nga
Komunat kanë dështuar të përmbushin të gjitha kushtet
viti në vit” - Drejtor Komunal
për të filluar me procedurat e prokurimit. Pasi që
për Buxhet dhe Financa
procedurat e prokurimit deri në përzgjedhjen e një
kompanie fituese marrin shumë kohë, komunat kanë
preferuar që të fillohet me prokurimin dhe në ndërkohë të mblidhen fondet e nevojshme.
Komunat shohin këtë si mënyrën e vetme për të shfrytëzuar buxhetin me efikasitet.59 Megjithatë,
mungesa e sigurimit të mjeteve para fillimit të projektit bartë edhe rreziqet e veta.Komunat
vazhdojnë të jenë në obligime nga qindra mijëra euro e deri në miliona euro për shkak se kanë
iniciuar projekte dhe kanë marrë shërbime për të cilat vazhdojnë të mungojnë mjetet për t’i kryer
obligimet. 60 Një gjë e tillë sjellë probleme në planifikimet dhe ekzekutimin e buxhetit për vitet në
vijim.

e.

Menaxhimi i pasurisë

Ligji mbi Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësive obligon të gjitha Organizatat
Buxhetore të regjistrojnë pasuritë dhe të mbajnë regjistra kontabël.61 Me qëllim që të sigurojë një
menaxhim sa më efektivë të Pasurive Qeveritare, Ministria e Ekonomisë dhe Financave në korrik
të vitit 2005 kishte nxjerrë Udhëzim Administrativ i cili obligon të gjitha Organizatat Buxhetore
që në afat prej 45 ditëve të formojnë Komisionin për Vlerësimin e Pasurive, të caktojnë të paktën
një zyrtar të Pasurive si dhe të bëjnë regjistrimin dhe mirëmbajtjen e të gjitha shënimeve mbi
pasuritë. 62 Një gjë e tillë nuk është përmbushur plotësisht gjatë viteve të kaluara. Ndërsa me
udhëzimin administrativ 21/2009 themelimi i Komisionit për Vlerësimin e Pasurisë kërkohet të
bëhet vetëm në raste kur ka nevojë63. Mungesa e regjistrave të plota të pasurive paraqet nevojë
për krijimin e Komisioneve për Vlerësimin e Pasurive dhe Pajisjeve.
Kanë kaluar mbi pesë vite nga hyrja në fuqi e udhëzimit administrativ për rregullimin e cështjes
të regjistrimit të pronave dhe Komunat akoma nuk kanë zbatuar në tërësi obligimet që kanë dalë
nga udhëzimi 2005/11 apo udhëzimi 21/2009 që ka zëvendësuar atë të parin por në esencë ka
mbetur shumë i ngjajshëm. Raportet e Zyrës së Auditorit të Përgjithshëm paraqesin se gjendja
mbetet pothuajse e njëjtë që nga viti 2006, me disa përmirësime të vogla. Të gjeturat kryesore në
Intervistat e KIPRED me Zyrtarë të Komunave, tetor 2010 – janar 2011.
Të gjitha komunat gjenden në obligime. Raportet e ZAP nxjerrin në pah listat e obligimeve të komunave, ku për
shembull gjatë vitit 2009 komuna një komunë ka realizuar shpenzime të cilat e tejkalojnë buxhetin e aprovuar për
341 mijë euro, ndërsa komuna tjetër kishte obligime prej mbi 2 milion Euro të cilat do të ndikonin në realizimin e
planeve të vitit 2010.
61 Ligji nr 03/L-048 (apo më herët i njohur me nr 2003/2) për Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë.
62 Udhëzimi Administrativ 2005/11 i cili është zëvendësuar nga Udhëzimi Administrativ 21/2009 për Menaxhimin e
Pasurisë Qeveritare.
63 Udhëzimi Administrativ 21/2009 për Menaxhimin e Pasurisë Qeveritare, Neni 5, Alinea 1.
59
60
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menaxhimin dhe regjistrimin e pasurive janë: regjistrat jo të plotë të pasurive; mos mbajtja e të
dhënave të sakta të pasurive në shënimet kontabël të Free Balance, posaçërisht vlerësimi i
pasurisë, si dhe nuk është kryer zhvlerësimi i pasurive për nevoja të pasqyrave financiare të
komunës64.
Mos hartimi i një regjistri të plotë dhe të saktë të pronave dhe pajisjeve në posedim, ka bërë që
Komunat të mos jenë në dijeni për pasuritë që kanë në posedim e as për vlerën reale të këtyre
pasurive. Mungesa e një regjistri të tillë bën të pamundur kontrollet e brendshme mbi pasuritë e
Komunës. Kjo mund të shpie deri në keqpërdorim të pasurive, siç janë shpronësimi apo
përdorimi pa kompensim i pronave, dhe në mungesë të transparencës është e vështirë të bëhet
identifikimi i këtyre keqpërdorimeve në kohë. Mundësia e vetme për të siguruar një regjistër
gjithëpërfshirës mbetet në dokumentacionet që disponon Kadastra. Për më tepër, Ministritë e
linjës të cilat investojnë nëpër komuna nuk ju ofrojnë informata të plota komunave65 duke krijuar
kështu mangësi në të dhënat që komunat i posedojnë rreth pasurive të tyre.
Rastet më të rënda të dëmtimit të buxhetit të komunës që kanë ndodhë si pasojë e mos hartimit
të një liste gjithëpërfshirëse të pronave dhe objekteve në posedim janë ato të dhënies së pronës
së komunës me koncesion dhe më vonë bartja e atyre pronave në pronësi të përhershme të
kompanive private. 66Mungesa e hartimit të një liste të pronave dhe objekteve në posedim të
komunave ka quar edhe në dhënien e lokaleve të komunës me qira pa aplikuar procedurat e
rregullta.
Pikë tjetër e paraparë me Ligjin mbi Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë, është
obligimi që kanë Organizatat Buxhetore që një herë në vit, në përfundim të çdo viti fiskal, të
bëjnë inventarizimin e të gjitha pasurive që janë në posedimin e saj. Komunat kanë filluar të
bëjnë inventarizimin, por procesi jo në të gjitha rastet ka shkuar si duhet. Zyrtarët komunal
përkundër pjesëmarrjes në trajnimet e organizuara nga MEF për përdorimin e Sistemit
Informativ të Menaxhimit Financiar, vazhdojnë të kenë paqartësi rreth përdorimit të Regjistrit
Kontabël. 67 Këto paqartësi ndërlidhen me zhvlerësimin e pronës e cila është trashëguar nga vitet
paraprake dhe regjistrimin e pronës e cila në bazë të dokumentacionit nuk është pronë e
Komunës por ende figuron si pronë e ndërmarrjeve shoqërore.

f.

Mbikëqyrja e brendshme

Ligji për Auditim të Brendshëm synon të avancoj nivelin e disiplinës dhe efikasitetin në
menaxhimin e financave publike duke obliguar krijimin e mekanizmave për mbikëqyrje të
brendshme. Auditimi i brendshëm kontrollon pajtueshmërinë e aktiviteteve të institucioneve me

64 Disa nga komunat nuk kanë dokumentacionin e plotë për objektet që i kanë në posedim dhe si rrjedhojë nuk janë
të sigurtë se në cfarë forme t’i regjistrojnë ato pasuri në sistem.
65 Intervista të KIPRED me Zyrtarë Komunal, tetor 2010 – janar 2011, dhe Raportet e ZAP.
66 Raportet e ZAP-it 2005-2009, Intervistat e KIPRED me Zyrtarë të Komunave, tetor 2010-janar 2011 dhe
Intervistë e KIPRED me Zyrtarë të Lartë në Ministrinë e Administrimit të Pushtetit Lokal, dhjetor 2010.
67 Intervistat e KIPREDme Zyrtarë të Komunave dhe auditorë të ZAP, tetor 2010 – janar 2011 dhe shkurt 2011.
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ligjet në fuqi, me fokus të veçantë në ligjin për menaxhimin e financave publike, ligjin për
prokurimin publik, dhe rregulloret tjera në fuqi. Sistemi institucional i auditimit të brendshëm
përbëhet nga Komiteti i Auditimit i cili e mbikëqyr punën e auditorëve të brendshëm që veprojnë
brenda Njësisë së Auditimit të Brendshëm.
Numri i auditimeve të brendshme në nivelin lokal është ngritur ndër vite, ku nga viti 2008 në
vitin 2009 ka pas rritje të auditimeve të kryera për rreth 13%, duke u rritur nga 131 në 148
auditime gjatë vitit 2009.68 Gjatë vitit 2009 është përmbushur 82% nga plani i auditimeve të
planifikuara, apo janë kryer 148 nga 180 auditime. Megjithatë, ky mund të konsiderohet si sukses
për auditimin e brendshëm duke pas parasysh përkrahjen jo të mjaftueshme të sistemit me
kapacitete njerëzore. Numri i auditorëve të brendshëm në komuna është larg atij të planifikuar,
pasi që në vitin 2009 janë punësuar vetëm 36 nga 66 sa ka qenë plani.69 Mungon përkrahja
financiare për sisteme efektive të auditimit të brendshëm nga ana e komunave dhe si pasojë
gjithnjë ato hasin në vështirësi për të rekrutuar dhe mbajtur në punë auditorët e brendshëm.
Sfidat më të rëndësishme në këtë sistem mbesin rekrutimi, mbajtja në punë dhe aftësimi i
avancuar i auditorëve dhe anëtarëve të komiteteve të auditimit.
Menaxhmenti i komunës ka keqkuptuar rolin e auditorëve të brendshëm, ku këta të fundit shihen
më shumë si pengesë dhe detyrim ligjor se sa përkrahje për menaxhim më të mirë dhe evitim të
shkeljeve ligjore. Rrjedhimisht, auditorët e brendshëm, përveç auditimeve të planifikuara të cilat
bëhen në konsultim me menaxhmentin e komunës, kanë marrë një numër shumë të vogël të
kërkesave nga menaxhmenti për të bërë auditime të proceseve të caktuara. Në kuadër të këtij
bashkëpunimi të brishtë, menaxhmenti komunal ka dështuar të zbatojë një pjesë të madhe të
rekomandimeve të adresuara nga auditori i brendshëm.70 Në vazhdimësi ka munguar ndëshkimi
ndaj personave të cilët janë gjetur të kenë bërë shkelje.
Deri në fund të vitit 2009, vetëm 11 nga 27 komunat patën themeluar komitetin e auditimit71.
Pjesa tjetër e komunave nuk kanë krijuar ambient të përshtatshëm për të siguruar pavarësinë e
auditorëve të brendshëm pasi që nuk kanë Komitete të Auditimit72. Për më tepër, në këto
komuna ku nuk ka Komitete të Auditimit, auditorët e brendshëm raportojnë vetëm te kryetari i
komunës për veprimtarinë e tyre gjë që limiton lirinë e veprimit që auditori do të kishte po të
raportonte te një komitet, në përputhje me ligjin.

68 Raporti për funksionimin e sistemit të Auditimit të Brendshëm në Sektorin Publik të Kosovës për vitin 2009,
Njësia Qendrore për Harmonizimin e Auditimit të Brendshëm, Ministria e Ekonomisë dhe Financave.
69 Ibid.
70 Në vitin 2009, menaxhmenti komunal ka zbatuar 48% të rekomandimeve të auditorit të brendshëm, 29% i ka
zbatuar pjesërisht, dhe 23% kanë mbetur të pazbatuara. Raporti për funksionimin e sistemit të Auditimit të
Brendshëm në Sektorin Publik të Kosovës për vitin 2009, Njësia Qendrore për Harmonizimin e Auditimit të
Brendshëm, Ministria e Ekonomisë dhe Financave.
71 Komunat të cilat kishin komitete të themeluara janë Drenasi, Fushë Kosova, Prishtina, Shtimja, Dragashi,
Suhareka, Mitrovica, Vushtria, Gjilani, Ferizaji, dhe Vitia. Raporti për funksionimin e sistemit të Auditimit të
Brendshëm në Sektorin Publik të Kosovës për vitin 2009, Njësia Qendrore për Harmonizimin e Auditimit të
Brendshëm, Ministria e Ekonomisë dhe Financave.
72 Deri në fund të 2010, tri komuna tjera kanë formuar Komitetet e Auditimit.
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Auditorët e brendshëm në vazhdimësi kanë marrë pjesë në trajnime, përfshirë ato teknike, dhe
simulime të udhëhequra nga ekspertë ndërkombëtar. Përkundër trajnimeve të mëdha puna e
auditimit të brendshëm është ndikuar mjaft nga lëshimi i punës nga ana e auditorëve. Është
vërejtur një shembull pozitiv të trajnimit apo shkollimit të 54 auditorëve të brendshëm nga të
gjitha institucionet për t’u certifikuar ndërkombëtarisht, ku 19 nga ata janë auditor të brendshëm
të komunave.73 Njëkohësisht, shkollimi do të ndikoj edhe në ngritjen e kapaciteteve vendore për
zhvillimin e trajnimeve të nivelit ndërkombëtar për auditorët në të ardhmen.

V.

MBIKËQYRJA E JASHTME

a. Zyra e Auditorit të Përgjithshëm dhe kompanitë e kontraktuara
Zyra e Auditorit të Përgjithshëm (ZAP) dhe Zyra e Auditimit të Kosovës, janë organe të
përcaktuara me ligj74 si përgjegjëse për auditimin e një numri të entiteteve të lidhura me shtetin e
Kosovës, pronën publike, buxhetin e Kosovës si dhe komunat. Auditimi duhet të bëhet të
paktën një herë në vit sipas Standardeve Ndërkombëtare të Auditimit.
Në përgjithësi, mungon llogaridhënia për implementimin e rekomandimeve të ZAP. Kjo vërehet
nga numri i madh i çështjeve sic janë pasqyrat financiare, rexhistrimi i pronës, pagesat nga palët e
treta, prokurimi publik, sistemi i faturimit, e cështje tjera që vazhdojnë të përsëriten nga njëri vit
në tjetrin dhe pajtimi i menaxhmentit të komunës me vërejtjet pa marrë mundin të sqarojnë më
hollësisht shkakun e atyre problemeve. Një pjesë e madhe e komunave kanë injoruar
rekomandimet duke mos përpiluar planin e veprimit për t’iu qasur problemeve të ngritura.75 Një
gjë e tillë vërehet nga komentimi i menaxhmetit të komunave në të gjeturat e auditorit, ku në
vitin 2009, nëntë komuna nuk dhënë ndonjë sqarim për të gjeturat e auditorit76, tetë komuna
kanë kthyer përgjigje shumë të kufizuar77, dhe vetëm 10 komuna kanë marrë mundin që të japin
komente dhe sqarime të detajuara rreth të gjeturave të auditorit78. Deri më tani ka munguar
ndëshkimi apo ndjekja penale e zyrtarëve të cilët kanë qenë përgjegjës për shkeljet e ngritura në
raporte të auditimit. Kjo tregon se ka munguar angazhimi i mekanizmave për mbikëqyrje të
jashtme dhe prokurorisë publike që të ushtrojnë presion në komuna për të përmirësuar
funksionimin e menaxhimit të financave publike.

73 Puna e Auditimit të Brendshëm monitorohet dhe përkrahet përmes trajnimeve nga Njësia Qendrore për
Harmonizimin e Auditimit të Brendshëm (NJQHAB), e cila funksionon në kuadër të Ministrisë së Ekonomisë dhe
Financave. NJQHAB prodhon një raport vjetor të detajuar ku paraqiten të dhënat e detajuara për performancën e
auditorëve të brendshëm në të gjitha institucionet, si dhe punën e institucioneve në përkrahjen dhe bashkëpunimin
me auditorët e brendshëm.
74 Shih Ligjin 2008/03-L075 për Themelimin e Zyrës së Auditorit të Përgjithshëm dhe Zyrës së Auditimit të
Kosovës, Neni 3, alinea 2.
75 Intervistat e KIPRED me Zyrtarë të Komunave, tetor 2010 – janar 2011.
76Komunat janë: Decani, Dragashi, Ferizaji, Fushë Kosova (për shkak se ka pas shumë pak rekomandime nga
auditori), Istogu, Lipjani, Podujeva, Skënderaji, Vitia.
77Komunat janë: Drenasi, Klina, Kamenica, Malisheva, Novobërda, Obiliqi, Rahoveci, dhe Vushtrria.
78 Komunat janë: Gjakova, Gjilani, Mitrovica, Peja, Prishtina, Prizreni, Suhareka, Shtërpca, dhe Shtimja.
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Përderisa auditimi i komunave të Kosovës deri në vitin 2007 është kryer nga vet ZAP, ky i
fundit, për shkak të kapaciteteve njerëzore të limituara, tani kontrakton kompani të jashtme për
të audituar komunat e Kosovës çdo vit në përputhje me ligjin. Sidoqoftë, raportet e auditimit të
kompanive të jashtme nuk kanë vazhdimësi me ato të ZAP. Zyrtarët komunal janë ankuar për
kohën e shkurtë që kompanitë i kushtojnë auditimit, nivelit profesional të këtyre auditorëve të
kontraktuar si dhe cektësisë të nivelit të auditimit, me theks të vecantë për kompanitë KPMG
dhe Grant Thorton. Një shenjë e kësaj është fakti se disa nga raportet e audimit të kryera nga
kompanitë janë gati identike gjatë viteve, nganjëherë duke pasur paragrafë të tërë të njëjtë.
Për më tepër, raporteve të auditimit nga kompanitë e jashtme shpesh u mungojnë dy detaje
kryesore që janë të nevojshme për kryerjen e një auditimi kualitativ. Një nga kriteret të cilat këto
kompani nuk i plotësojnë mirë është citimi i detajuar i ligjeve në rastet kur auditori vë re ndonjë
parregullsi. Kjo shkakton paqartësi për personat të cilët i lexojnë këto raporte dhe në vetë
komunat. Për më tepër, këto kompani nuk e bëjnë të qartë mjaftueshëm nëse komentet e
menaxhmentit të komunës ndaj vërejtjeve të tyre qëndrojnë apo nuk qëndrojnë. Proceset e
përshkruara më lartë janë të rëndësishme për të ndihmuar komunën në implementimin e
rekomandimeve si dhe për të korrigjuar gabime të mundshme të kompanive të auditimit.

b.

Komiteti për Politikë dhe Financa

Sipas Ligjit për Vetëqeverisje Lokale, Komiteti për Politikë dhe Financa duhet të bëjë
“shqyrtimin e të gjitha politikave, dokumenteve fiskale dhe financiare, planeve dhe iniciativave,
duke përfshirë dokumentet e planifikimin strategjik, Kornizën vjetore buxhetore afatmesme,
planin vjetor të prokurimit, rregulloren vjetore për tatimet, tarifat dhe pagesat, planin vjetor të
punës për auditimin e brendshëm, buxhetin vjetor afatmesëm dhe çdo ndryshim të buxhetit
gjatë vitit fiskal si dhe për marrjen e raporteve nga kryetari dhe dorëzimin e rekomandimeve në
kuvendin e komunës.”79 Përbërja e Komitetit reflekton përbërjen e Kuvendit Komunal,
rrjedhimisht shumicën e përbëjnë anëtarët e partive që janë në koalicionin qeverisës. Çdo
dokument që ka të bëjë me menaxhimin e financave publike së pari kalon nëpër këtë Komitet
dhe më pastaj përcillet së bashku me komente dhe rekomandime për në Kuvendin Komunal për
miratim përfundimtar.
Përkundër përgjegjësive dhe obligimeve të cilat rrjedhin nga ligji për Komitetin për Politikë dhe
Financa, në praktikë puna e këtij organi është shumë e zbehtë. Koalicioni qeverisës siguron pa
problem shumicën për të votuar dokumentet që kalojnë përmes këtij komiteti, dhe në këtë frymë
bëhet shqyrtimi i dokumenteve të rëndësishme pa ndonjë debat të mirëfilltë.80 Kontributi i
anëtarëve të Komitetit për Politikë dhe Financa është i mangët si në fazën e planifikimit të
buxhetit ashtu edhe në mbikëqyrjen e implementimit të planeve të aprovuara dhe menaxhimit të
fondeve publike. Komunat përfundojnë me planifikime vjetore të cilat nuk përkojnë me
Strategjinë Afatmesme Zhvillimore apo Kornizën Afatmesme të Buxhetit, të cilat janë hartuar
Ligji për Vetëqeverisjen Lokale, Neni 52, alinea 2.
Intervistat e KIPRED me anëtarë të Komiteteve për Politikë dhe Financa dhe Zyrtarë të Komunave, tetor 2010 –
janar 2011.
79
80
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nga vetë komuna dhe aprovuar nga Kuvendi Komunal. Në njërën anë, një gjë e tillë ndodh pasi
që koalicioni qeverisës injoron opozitën rreth rekomandimeve dhe shqetësimeve të ngritura dhe
përfaqëson vetëm agjendën e caktuar nga partia. Ndryshe anëtarët e Kuvendit Komunal kanë
mungesë të njohurive profesionale rreth çështjeve të menaxhimit të financave publike dhe
sistemit të kontrollit të brendshëm komunal duke mos e ndihmuar procesin transparent dhe
llogaridhënës në komunë ndaj qytetarëve.

VI. PERSPEKTIVA GJINORE
Qeveria lokale gjendet në vështirësi për të vendosur komunikim efektiv me qytetarët apo
organizatat e shoqërisë civile.81 Përkundër angazhimit të komunave për të organizuar takime me
qytetarët për të diskutuar buxhetin dhe çështje tjera, interesimi dhe pjesëmarrja e qytetarëve është
shumë e ulët.82 Takimet me pjesëmarrje më të lartë rezultojnë të jenë ato që mbahen jashtë
ndërtesës së Kuvendeve Komunale, megjithëse pjesëmarrja e grave edhe në këto raste është
shumë e vogël.83 Andaj, nevojat dhe çështjet e ngritura në këto takime nuk reflektojnë edhe në
aspektit gjinor.
Komunat kanë të caktuar nga një Zyrtar për Çështje Gjinore (ZÇGJ) që vepron në kuadër të
Njësisë për të Drejtat e Njeriut. Në mungesë të një linje buxhetore për këta zyrtarë, vërehet qartë
mungesa e një strategjie afatgjatë për realizimin e projekteve me efekt më të gjerë ndaj çështjeve
gjinore. Financimi i këtyre projekteve varet nga vullneti i Kryetarit të Komunës. Zakonisht
buxheti i ndarë për aktivitete të tilla është shumë i vogël dhe në të shumtën e komunave ky
buxhet shfrytëzohet për mbulimin e shpenzimeve të takimeve të ZÇGJ-së. Perceptimi i çështjeve
gjinore zakonisht ndërlidhet me organizimin e ndonjë takimi për festimin e 8 marsit, ku shumë
zyrtarë e interpretojnë si një aktivitet për barazinë gjinore.84 Ajo çka është më shqetësuese është
se në shumë komuna ky është aktiviteti i vetëm që u kushtohet projekteve të veçanta të grupeve
më të diskriminuara sikurse grave.85 Në raste të rralla organizohen trajnime dhe punëtori.
Trajnimet dhe seminaret e ndjekura nuk kanë vazhdimësi ashtu që të konkretizohen në ndonjë
projekt apo aktivitet i cili do të ishte në përfitim të grave apo edhe burrave në nivele lokale duke
marrë parasysh nevojat e ndryshme të projekteve të zhvillimit për burra dhe gra. Puna e ZCGJ-së
rëndohet edhe më shumë nga ngarkimi me detyra shtesë për shkak të limitimeve që Komunat
kanë për rekrutimin e stafit.
Intervistat e KIPRED me Zyrtarë të Komunave, tetor 2010 – janar 2011; dhe Ariana QosajMustafa, ‘Fuqizimi i Pjesëmarrjes Qytetare të Grave në Proceset e Shtetndërtimit’, KIPRED
2010.
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Kosovo Mosaic, me fokus në Shërbimet Publike dhe Autoritetet Lokale, tetor 2009.
Intervistat e KIPRED me Zyrtarë të Komunave, tetor 2010 – janar 2011; dhe Ariana Qosaj-Mustafa, ‘Fuqizimi i
Pjesëmarrjes Qytetare të Grave në Proceset e Shtetndërtimit’, KIPRED 2010.
84 Intervistat e KIPRED me Zyrtarë të Komunave, tetor 2010 – janar 2011.
85 Gratë në Kosovë janë më të diskriminuara kur vie deri te pozita e tyre ekonomike, sociale dhe politike në krahasim
me burrat, duke vështirësuar pjesëmarrjen e tyre si qytetarë aktiv në proceset e vendim-marrjes në Kosovë si ne
nivelin lokal ashtu edhe atë qendror. Shih KIPRED ‘Fuqizimi i Pjesëmarrjes Qytetare të Grave në Proceset e
Shtetndërtimit: Rishikimi i sektorit te sigurisë dhe decentralizimit,’(2010).
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Financimi i projekteve të OJQ-ve që kanë për qëllim avancimin e çështjeve gjinore në nivel lokal
është shumë i vogël dhe shpesh anashkalohet Zyrtarja për Çështje Gjinore. Për shkak të
mungesës së një linje buxhetore dhe rrjedhimisht pamundësisë së ZÇGJ-ve për të dhënë
përkrahje financiare për një numër të madh të projekteve të OJQ-ve, OJQ-të kanë vendosur të
ndërprenë bashkëpunimin me ZÇGJ-të.86 Si rrjedhojë, OJQ-të komunikojnë drejtpërdrejtë me
Drejtoratet e caktuara të cilat kanë linja buxhetore dhe mund të përkrahin projekte të tilla. Kjo ka
ndikuar që roli i ZÇGJ-ve nëpër komuna të zhvlerësohet dhe të mos ketë vlerësim adekuat të
ndikimit të projekteve që përfshijnë çështjet gjinore. Aktiviteteve të pakta që fokusohen në femra
dhe çështje të barazisë gjinore në nivelin lokal zakonisht u mungon kualiteti. Mungesa e një linje
të veçantë ka ndikuar që ZÇGJ-të të mos kenë plane të punës dhe projekte të cilat me kohë janë
të planifikuara dhe kontribuojnë ndaj qëllimeve afatmesme apo afatgjata.
Sa i përket statistikave, stafi i komunave përbëhet nga 77% meshkuj dhe 23% gra.87 Pjesa më e
madhe e grave janë të punësuara si shërbyes civil, dhe vërehet se përfaqësimi i tyre në nivel të
lartë dhe menaxherial është edhe më i ulët. Asnjë Kryetar Komune nuk është grua, dhe gratë
përbëjnë vetëm 12.95% të pozitave të larta dhe menaxheriale. Edhe pse ZÇGJ-të marrin pjesë në
rekrutimin e stafit, përqindja e grave të punësuara është larg prej 40% që parashihet me Ligjin për
Barazi Gjinore.88 Ka rënie të interesimit të organeve të qeverisjes lokale dhe donatorëve për të
përkrahur OJQ-të dhe iniciativat të cilat synojnë në ngritjen e vetëdijes të grave dhe burrave
nëpër komuna për mundësitë e punësimit dhe angazhimit në strukturat e qeverisjes gjë që
vështirëson më tutje ngritjen e pjesëmarrjes së grave.

Intervistat e KIPRED me Zyrtarë të Komunave, tetor 2010 – janar 2011.
Komunikim me email i KIPRED me zyrtarë të Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal, janar 2011.
88 Ligji për Barazinë Gjinore, nr 2004/2.
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PUNËSIMI SIPAS GJINISË89:

Deçan
Drenas
Dragash
Ferizaj
Fushë-Kosovë
Gjakovë
Gjilan
Istog
Kaçanik
Kamenicë
Klinë
Lipjan
Malishevë
Mitrovicë
Novobërdë
Obiliq
Pejë
Podujevë
Prishtinë
Prizren
Rahovec
Skenderaj
Suharekë
Shtërpcë
Shtime
Viti
Vushtrri
PËRGJITHSHME

Administrata në Komunë
M
F
TOTAL
75%
25%
106
77%
23%
120
91%
9%
126
74%
26%
280
66%
34%
137
70%
30%
256
77%
23%
312
73%
27%
139
82%
18%
119
78%
22%
220
77%
23%
124
79%
21%
180
83%
17%
126
71%
29%
283
87%
13%
46
60%
40%
87
65%
35%
272
79%
21%
223
69%
31%
654
77%
23%
287
86%
14%
148
85%
15%
196
79%
21%
147
74%
26%
65
54%
46%
70
88%
12%
165
81%
19%
221
75%
25%
5,109

Drejtor në Komuna
M
F
92%
8%
92%
8%
100%
0%
92%
8%
73%
27%
85%
15%
100%
0%
100%
0%
100%
0%
92%
8%
100%
0%
100%
0%
100%
0%
100%
0%
90%
10%
88%
13%
80%
20%
90%
10%
73%
27%
92%
8%
89%
11%
100%
0%
100%
0%
88%
13%
100%
0%
90%
10%
93%
7%
92%
8%

Komunat në të cilat punësimi i të dy gjinive është më i baraspeshuar se në tjerat;
Komunat në të cilat punësimi i të dy gjinive është më së paku i baraspeshuar
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Të dhënat janë të datës maj 2010, të siguruara nga Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal.
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TOTAL
12
12
8
13
11
13
15
9
8
12
10
14
12
13
10
8
15
10
11
13
9
11
10
8
7
10
14
298

DEÇAN
Në periudhën 2005-2009, buxheti ka pasur trend rritjeje me një mesatare prej 5.75% në vit. Në
vitin 2009, komuna ka realizuar nga të hyrat vetanake 357,921 €, që ka përbërë rreth 7.54 % të
buxhetit të përgjithshëm prej 4,749,873 Euro. Në vitin 2010, buxheti i rishikuar i komunës ka
qenë 4,928,772 Euro.
Sipas raporteve të Auditorit të Përgjithshëm, organet e auditimit të brendshëm nuk funksionojnë
më së miri si pasojë e mungesës së Komitetit të Auditimit dhe efikasitetetit të ulët të Njësisë së
Auditimit të Brendshëm. Komuna ka dy auditorë në Njësinë e Auditit të Brendshëm. Këto
mungesa kanë bërë që komuna të ketë në vazhdimësi probleme me raportim financiar të cilat
nuk i prodhon në përputhje me aktet ligjore dhe rregullative. Funksionimi më i mirë i
mbikëqyrjes të kontrollit të brendshëm sigurisht se do të përmirësonte problemin siç është
barazimi në mes të departamenteve të cilat vjelin të hyra dhe Zyrtarit për të Hyra Vetanake.
Komuna ndodhet në vështirësi rreth menaxhimit të buxhetit në linjat për Mallra dhe Shërbime
dhe Shërbime Komunale. Zyrtarët komunal theksojnë se përgjegjësia për borxhet e komunës në
këto dy linja bie mbi nivelin qendror pasi që nuk kanë marrë për bazë nevojat në terren. Me
ndërtimin e objekteve, rrugëve të reja dhe me shtrenjtimin e energjisë elektrike, shpenzimet e
operimit dhe mirëmbajtjes janë rritur ndërsa në anën tjetër Ministria e Ekonomisë dhe Financave
ka zvogëluar buxhetin për këtë linjë.
Komuna nuk bën rishikim të buxhetit nga perspektiva gjinore. Megjithatë, komuna përkrah
projekte të cilat kërkohet të mbështeten nga Zyrtarja për Çështje Gjinore. Njëra nga organizatat
që mbështetet është OJQ “Jeta”. Gratë përbëjnë 21.80% të stafit të komunës, ndërsa në nivel të
vendim-marrjes përbëjnë 7.41% të pozitave të Larta dhe Menaxheriale.

DRENAS
Në periudhën 2005-2009, buxheti ka pasur trend rritjeje me një mesatare prej 10.38% në vit. Në
vitin 2009, komuna ka realizuar nga të hyrat vetanake 593,853 Euro, që ka përbërë rreth 8.06% të
buxhetit të përgjithshëm prej 7,372,317 Euro. Në vitin 2010, buxheti i rishikuar i komunës ka
qenë 7,852,555 Euro.
Auditimi i jashtëm për komunën e Drenasit vë në pah problemet si përgatitja jo e rregullt e
pasqyrave financiare të cilat nuk janë në pajtueshmëri me ligjet dhe rregulloret në fuqi, regjistri i
pakompletuar i debitorëve të komunës që mund të ndikojë direkt në mbledhjet e të hyrave
vetanake, si dhe mospërfillja e procedurave të prokurimit.
Zyrtarët e financave në komunën e Drenasit, përgatitjen jo të rregullt të Pasqyrave Financiare e
arsyetojnë me mungesën e trajnimeve adekuate të zyrtarëve të saj. Dizajnimi i një moduli të
veçantë dhe mirë të detajuar nga MEF në bashkëpunim me Zyrën e Auditorit të Përgjithshëm do
të ndihmonte shumë në shmangien e gabimeve që në vazhdimësi bëhen gjatë përgatitjes së
pasqyrave financiare. Rekomandimet e auditorëve për regjistrimin e pronave dhe pasurive duket
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që më në fund janë marrë seriozisht, pasi që komuna ka punësuar një zyrtar të certifikuar që të
bëjë regjistrimin dhe inventarizimin e pasurive. Dëmet që eventualisht janë shkaktuar deri më
tani mund të jenë të parikuperueshme në këtë fazë.
Edhe zyrtarët e financave në Drenas, kanë vërejtjet e tyre karshi institucioneve qendrore. Nga
MEF ata kërkojë më shumë autonomi gjatë shpërndarjes së mjeteve nëpër linja buxhetore,
përderisa nga Ministria e Tregtisë dhe Industrisë kërkojnë bashkëpunim më të madh që ti pajis
me listën e bizneseve aktive, që të mos i ngarkojnë me taksa edhe bizneset që tashmë janë shuar,
por në anën tjetër MTI nuk duhet të lejojë shuarjen e bizneseve pa u siguruar nëse ato i kanë
fshirë obligimet ndajë komunave.
Gratë përbëjnë 20.38% të stafit të komunës, ndërsa në nivel të vendim-marrjes përbëjnë 10.81%
të pozitave të Larta dhe Menaxheriale. Zyra për çështje Gjinore ka një buxhet vjetor prej rreth
5,000 euro që kryesisht është shpenzuar në organizimin e festave të grave. Edhe pse zëri i grave
nuk dëgjohet gjatë planifikimit të buxhetit, zyrtarët meshkuj janë treguar të kujdesshëm ku në
disa projekte kanë marrë parasysh nevojat e tyre siç është rasti i ndriçimit të rrugëve me qëllim të
rritjes së sigurisë.

DRAGASH
Në periudhën 2005-2009, buxheti ka pasur trend rritjeje me një mesatare prej 7.84% në vit. Në
vitin 2009, komuna ka realizuar nga të hyrat vetanake 302,650 Euro, që ka përbërë rreth 7.31% të
buxhetit të përgjithshëm prej 4,141,966 Euro. Në vitin 2010, buxheti i rishikuar i komunës ka
qenë 4,461,977 Euro.
Ndër problemet kryesore të cekura në raportet e auditimit është se komuna përballet me një
sistem të brishtë të kontrollit të ekzekutimit të buxhetit. Në bazë të këtyre raporteve komuna ka
probleme të theksuara me mungesën e listës së debitorëve të komunës dhe anashkalim të
procedurave të prokurimit. Vetëm rishtazi komuna ka formuar komitetin e auditimit i cili ende
nuk operon. Komuna është shumë e vogël dhe ka vështirësi të rekrutoj staf të kualifikuar që do
të ishte pjesë e Komitetit të Auditimit. Për të rënduar më shumë gjendjen e kontrollit, anëtarët e
partisë opozitare refuzojnë të marrin pjesë në Komitetin për Politikë dhe Financa. Këta anëtar
pretendojnë se prezenca e tyre nuk çon peshë pasi që komiteti dominohet nga partia në pushtet e
cila limiton rolin e opozitës në mbikëqyrje të mirëfilltë. Si pasojë, mungojnë organet qenësore për
të siguruar kontroll të mirëfilltë të brendshëm. Prandaj, ka rrezik të lartë për shpërdorim të
detyrës dhe gabimeve gjatë shpenzimit të fondit publik.
Gratë përbëjnë 7.64% të stafit të komunës, ndërsa në nivel të vendim-marrjes nuk ka asnjë grua
tëë vendosur nëë pozitat e Larta dhe Menaxheriale. Sipas Zyrtares për Çështje Gjinore edhe pse
menaxhmenti i komunës pohon se çështjet gjinore janë të rëndësishme, kjo nuk përkthehet në
veprime konkrete. Mjetet e vetme të ndara për çështje gjinore janë mbulimi i shpenzimeve të
udhëtimit të zyrtares për t’u takuar me gratë e kësaj komune, blerja e dhuratave për punëtoret e
komunës dhe organizimi i koktejit për 8 mars.
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FERIZAJ
Në periudhën 2005-2009, buxheti ka pasur trend rritjeje me një mesatare prej 10.14% në vit. Në
vitin 2009, komuna ka realizuar nga të hyrat vetanake 2,309,075 Euro, që ka përbërë rreth
14.97% të buxhetit të përgjithshëm prej 15,423,454 Euro. Në vitin 2010, buxheti i rishikuar i
komunës ka qenë 16,261,478 Euro.
Në bazë të raporteve të auditorit të përgjithshëm, ndër vite Komuna është treguar e ngathët që të
përmirësoj sistemin e menaxhimit të buxhetit. Shqetësimet të cilat përsëriten nga viti 2005 e tutje
janë prokurimi i brishtë, mungesa e një regjistri adekuat të pasurisë, mungesa e kontrollit të të
hyrave vetanake, dhe mospërkrahje e auditorit të brendshëm. Në bazë të hulumtimit, komuna ka
përmirësuar cilësinë e rrugëve dhe investimeve tjera kapitale mirëpo ka mungesë të planifikimit të
duhur dhe transparencës në ekzekutim të buxhetit. Njëri nga anëtarët e Komitetit për Politikë
dhe Financa kritikon procesin e dobët të planifikimit duke deklaruar se në rishikim të buxhetit
bëhet “diku 50% korrigjim i planifikimit fillestar të investimeve kapitale”. Dështimi për të bërë
planifikimin e detajuar të projekteve në kohë lë mundësinë që projektet të zhvillohen në bazë të
tekeve personale të menaxhmentit, gjë që sakrifikon kualitetin që sjell puna e bazuar në strategji
më afatgjate. Anashkalimi i kushteve të kontratës, posaçërisht kryerja e pagesave më të mëdha se
ato të parapara në kontratë limitojnë mundësitë e komunës për t’iu përmbajtur obligimeve tjera.
Në bazë të raporteve të auditorit të përgjithshëm, Komuna nuk ka përkrahur me resurse të
mjaftueshme njerëzore auditorin e brendshëm. Komiteti i Auditimit i formuar rishtazi duhet të
aftësohet sa më shpejt në adresimin e çështjeve në të cilat po çalon menaxhimi i buxhetit. Për më
tepër, drejtorët e komunës duhet konsultuar më shumë auditorin e brendshëm, posaçërisht për
procedurat e prokurimit. Zyrtarët e komunës kanë fituar përshtypjen se gabimet procedurale
mund të përcillen vetëm me ndëshkime të vogla apo në shumicën e rasteve të kalojnë pa u
ndëshkuar.
Gratë përbëjnë 24.70% të stafit të komunës, ndërsa në nivel të vendim-marrjes përbëjnë 15.38%
të pozitave të Larta dhe Menaxheriale. Komuna nuk bën rishikimin e buxhetit apo projekteve
nga perspektiva gjinore me arsyetimin se Zyrtarja për Çështje Gjinore ka hapësirën për të vepruar
nga aspekti gjinor. Buxheti i ndarë për çështje gjinore është rreth 125 Euro në muaj, dhe
kryesisht shfrytëzohet për takime të zyrtares me gratë e komunës. Zyrtarja për Çështje Gjinore
në këtë komunë ankohet për mbingarkesën me detyra të shumta pasi që MAPL dhe ABGJ
lëshojnë vendime të pa koordinuara.
Shoqëria civile ka luajtur rol pozitiv në ushtrimin e presionit publik për të përmirësuar
performancën e komunës ku në një rast ka rezultuar edhe me largim nga pozita të zyrtarit të
prokurimit. Në bazë të hulumtimit, angazhim të nivelit të njëjtë nuk kanë treguar anëtarët e
partive në opozitë, të cilët deklarohen se kanë hapësirë të limituar të ndikimit.
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FUSHË KOSOVË
Në periudhën 2005-2009, buxheti ka pasur trend rritjeje me një mesatare prej 8.28% në vit. Në
vitin 2009, komuna ka realizuar nga të hyrat vetanake 969,451 Euro, që ka përbërë rreth 19.03%
të buxhetit të përgjithshëm prej 5,094,669 Euro. Në vitin 2010, buxheti i rishikuar i komunës ka
qenë 4,787,226 Euro.
Komuna ka trajtuar me kujdes vërejtjet e auditorit të përgjithshëm pasi që ndër vite numri i
rekomandimeve është zvogëluar dukshëm. Sipas zyrtarëve komunal, komuna ka arritur që
përmes trajnimit të stafit të ngritë nivelin e performancës në çështjet që kanë qenë më të
ndjeshme siç ishte edhe kompletimi i dosjeve të tenderit. Edhe përkundër këtyre zhvillimeve
pozitive anëtarë të partive opozitare dhe akterë tjerë vlerësojnë se në praktikë qytetarët nuk
marrin kualitetin e duhur për paratë që investohen. Si pikë reference për këto vlerësime shërbejnë
projektet kapitale, si rrugët, që kur janë të financuara nga donatorët apo të bashkë-financuara nga
qytetarët janë të cilësisë më të lartë se sa projektet të cilat janë të ekzekutuara nga komuna.
Edhe pse planifikimet për të hyrat vetanake mbeten një problem serioz, pasi që caqet e ulëta të
caktuara nga komuna kanë ndikim të keq në ekzekutimin e buxhetit, zyrtarë komunal dhe anëtarë
të partive opozitare janë shprehur të kënaqur me realizimin e të hyrave vetanake. Në vitin 2009
komuna kishte realizuar 149% të planit të të hyrave vetanake. Shfrytëzimi i këtyre mjeteve shtesë
duhet të aprovohet nga Kuvendi Komunal gjë që paraqet më shumë punë burokratike dhe
dëmton efikasitetin në shpenzimin e fondeve publike.
Gratë përbëjnë 32.93% të stafit të komunës, ndërsa në nivel të vendim-marrjes përbëjnë 29.63%
të pozitave të Larta dhe Menaxheriale. Kjo komunë ka ndarë një buxhet vjetor prej rreth 4,000
euro për Zyrtaren për Çështje Gjinore, megjithatë, kjo është e tëra që është bërë për barazinë
gjinore, pasi që mungon rishikimi i buxhetit apo projekteve nga perspektiva gjinore.
Pos që është paraqitur si një shembull i mirë sa i përket trajtimit të gjetjeve të auditorit dhe
përmirësimit të ekzekutimit të buxhetit, vlerësohet lartë edhe fakti se kjo është komuna e parë e
cila ka trajtuar zhvillimin e softuerit për futjen e të dhënave financiare e cila ka qenë kërkesë e
vazhdueshme e auditorit të përgjithshëm për të gjitha komunat.

GJAKOVË
Në periudhën 2005-2009, buxheti ka pasur trend rritjeje me një mesatare prej 11.01% në vit. Në
vitin 2009, komuna ka realizuar nga të hyrat vetanake 2,035,372 Euro, që ka përbërë rreth
14.33% të buxhetit të përgjithshëm prej 14,202,886 Euro. Në vitin 2010, buxheti i rishikuar i
komunës ka qenë 15,013,942 Euro.
Raportet e Auditorit theksojnë se komuna fillon procedurat pa e bërë zotimin e mjeteve. Sipas
zyrtarëve komunal, korniza ligjore90 sa i përket zotimeve financiare dhe procedurave të
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Kjo nënkupton Ligjin për Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë dhe Ligjin për Prokurimin Publik
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prokurimit nuk është efikase për shkak të afateve kohore shumë të gjata dhe burokratike.
Dështimi për të bërë planifikimin e detajuar të projekteve në fillim të vitit e ka bërë të vështirë
për këtë komunë që t’i përmbahet procedurave ligjore.
Komuna ka mungesë të një baze të të dhënave për debitorët ku përfshihet përshkrimi i detajuar i
shërbimit për të cilin komuna ngarkon debitorët. Zyrtari komunal thekson se gabimet evitohen
duke përdorur UNIREF-ët të cilët shërbejnë si sistem i faturimit. Hulumtimi ka treguar se
komuna ka mangësi të kontrollit të brendshëm, pasi që komuna operon me një auditor të
brendshëm i cili ka mungesë të përkrahjes. Kombinimi i këtyre problemeve lë hapësirë për
shpërdorimin e detyrës nga zyrtarë të komunës.
Gjatë fazës së planifikimit, komuna nuk ka zhvilluar plane të detajuara të projekteve të cilat
llogarisin më saktësisht koston, kohën e prokurimit dhe implementimit. Korniza afatmesme
buxhetore komunale 2011-2013, do të ishte bëhej dokument më i kompletuar sikur të përmbante
informata më të detajuara të projekteve dhe arsyetimit për projektet e paraqitura. Gjithashtu,
komuna duhet të mbështes Njësinë e Auditorit të Brendshëm duke siguruar më shumë staf dhe
trajnime të nevojshme gjë që do të siguronte efikasitet më të lartë në zbatimin e mbikëqyrjes dhe
kontrollit të brendshëm.
Gratë përbëjnë 27.91% të stafit të komunës, ndërsa në nivel të vendim-marrjes përbëjnë 13.33%
të pozitave të Larta dhe Menaxheriale. Komuna nuk ka bërë rishikim buxhetor sipas nevojave
gjinore, si pasojë e pjesëmarrjes të ultë të grave në vendimmarrje dhe mungesës së avokimit për
një gjë të tillë. Komuna e Gjakovës ka mbështetur financiarisht projekte të cilat përkrahin gratë
posaçërisht në sferën e sigurisë siç është strehimorja si dhe projektet e bujqësisë të zhvilluara nga
gratë e Krushës.

GJILAN
Në periudhën 2005-2009, buxheti ka pasur trend rritjeje me një mesatare prej 10.52% në vit. Në
vitin 2009, komuna ka realizuar nga të hyrat vetanake 2,098,166 Euro, që ka përbërë rreth
12.76% të buxhetit të përgjithshëm prej 1,6438,584 Euro. Në vitin 2010, buxheti i rishikuar i
komunës ka qenë 15,892,482 Euro.
Raportet e auditorit të përgjithshëm vënë në pah se komuna nuk iu është përmbajtur
procedurave të prokurimit në bazë të ligjit dhe ka pas mungesë të dosjeve të kompletuara të
prokurimit. Në bazë të hulumtimit, kanë munguar ndëshkimet ndaj zyrtarëve të cilët kanë bërë
shkeljen e procedurave të prokurimit. Sipas zyrtarëve komunal vërejtjet e auditorit janë
sipërfaqësore dhe baza ligjore nuk kërkon nga ata përgjegjësi për implementimin e këtyre
rekomandimeve. Në mungesë të ndëshkimeve, ka rënë interesimi për t’i kushtuar ndonjë rëndësi
të madhe mekanizmave të mbikëqyrjes.
Në bazë të hulumtimit, rol të madh për lidhjen e kontratave luan marrëveshja gojore në mes të
komunës dhe kompanisë e cila fiton tenderin. Marrëveshjet “xhentelmene” përfshijnë
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mosndëshkimin e komunës nga ana e kompanive për vonesat në pagesa ndërsa në anën tjetër
komuna nuk aplikon penallti në rast se kompania vonohet në implementimin e projekteve.
Bazuar në këto lloj marrëveshjesh komuna i bartë obligimet nga një vit në tjetrin në mungesë të
mjeteve. Komuna rrezikon të hapen raste gjyqësore kundër saj dhe të krijohen obligime shtesë
sikurse që ka ndodhë në të kaluarën91.
Strukturat vendimmarrëse të komunës duhet të fillojnë të aplikojnë ndëshkime për zyrtarët të
cilët shkelin procedurat ligjore, siç parashihet me Ligjin për Menaxhimin e Financave Publike. Në
mungesë të ndëshkimeve nga komuna apo hetimit të rasteve nga zyra e prokurorit, si dhe sistemit
të brishtë të kontrollit të brendshëm, komuna rrezikon të gjendet në më shumë raste gjyqësore
sikurse ai i ngritur nga punëtorët.
Gratë përbëjnë 20.56% të stafit të komunës, ndërsa në nivel të vendim-marrjes përbëjnë 4.17%
të pozitave të Larta dhe Menaxheriale. Komuna gjendet në vështirësi të madhe për të vendosur
kontakt të qëndrueshëm me qytetarët për të marrë informata rreth nevojave të tyre si pasojë e
mospjesëmarrjes së qytetarëve në tubimet e organizuara nga komuna. Planifikimi i komunës nuk
bazohet në parimin e rishikimit të buxhetit apo projekteve të caktuara nga perspektiva gjinore.
Komuna bazohet vetëm në takimet e Zyrtares për Çështje Gjinore me qytetarët sa i përket
aspektit gjinor. Komuna përkrah OJQ-në “Liria”, strehimore, duke siguruar objektin dhe
shpenzimet operative të kësaj qendre.

ISTOG
Në periudhën 2005-2009, buxheti ka pasur trend rritjeje me një mesatare prej 10.28% në vit. Në
vitin 2009, komuna ka realizuar nga të hyrat vetanake 626,649 €, që ka përbërë rreth 11.06% të
buxhetit të përgjithshëm prej 5,665,165 Euro. Në vitin 2010, buxheti i rishikuar i komunës ka
qenë 6,063,744 Euro.
Sipas Auditorit të Përgjithshëm, komuna e Istogut nuk ka arritur që të siguroj ambient të
përshtatshëm për auditimin e brendshëm pasi që nuk ka krijuar Komitetin e Auditimit. Sipas
Drejtorit të Financave, në komunë është i punësuar vetëm një Auditor i Brendshëm. Mungesa e
funksionimit të pavarur të mekanizmave të mbikëqyrjes dhe kontrollit të brendshëm ka rezultuar
me dosje të tenderit të pa kompletuara. Sigurimi i pavarësisë dhe përkrahjes më të madhe me staf
të auditorit të brendshëm do të përkthehej në kontroll më të mirë në respektimin e procedurave
të prokurimit. Rrjedhimisht, do të minimizoheshin mundësitë për shkelje të procedurave të
prokurimit dhe shpërdorim të detyrës.
Menaxhimi me pasuritë e komunës është njëra nga brengat kryesore që adresohet nga Auditori i
përgjithshëm dhe të gjithë akterët e kësaj komune. Komuna vonë ka filluar të bëjë regjistrimin e
pasurive dhe si pasojë nuk ka evidencë për një numër të madh të pronave dhe objekteve të saja.
Në vitin 2006, komuna nuk ka mund të paguaj disa punëtor pasi që kishte tejkaluar limitin e caktuar nga Ministria.
Dy vite më vonë, gjykata ka marrë vendim që komuna të bëjë pagesën prej 37,990 Euro ndaj këtyre punëtorëve. Ky
është shembull se si komuna mund të pësoj nga shkelja e ligjit dhe kushteve të kontratës.
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Andaj, komuna nuk ka arritur të shfrytëzoj maksimalisht potencialin që ka për të realizuar të hyra
vetanake. Për shkak të mungesës së kësaj evidence, komuna rrezikon që të ballafaqohet me
çështje kontestimore në të ardhmen.
Gratë përbëjnë 23.56% të stafit të komunës, ndërsa në nivel të vendim-marrjes përbëjnë 11.43%
të pozitave të Larta dhe Menaxheriale. Në takimet e zyrtarëve komunal me banorët e Istogut
vërehet mungesë e pjesëmarrjes së grave duke bërë që edhe rishikimi i buxhetit nga perspektiva
gjinore të jetë i mangët. Zyrtarët komunal theksojnë se komuna pranon një numër të vogël të
projekteve për çështje gjinore. Në anën tjetër, anëtarë të opozitës në kuvend komunal deklarojnë
se shkaktar i mungesës së projekteve për çështje gjinore është nepotizmi në komunë.

KAÇANIK
Në periudhën 2005-2009, buxheti ka pasur trend rritjeje me një mesatare prej 7.38% në vit. Në
vitin 2009, komuna ka realizuar nga të hyrat vetanake 353,698 Euro, që ka përbërë rreth 8.34% të
buxhetit të përgjithshëm prej 4,241,664 Euro. Në vitin 2010, buxheti i rishikuar i komunës ka
qenë 4,530,440 Euro.
Sipas raporteve të auditorit, komuna në vazhdimësi ka pasur probleme rreth barazimeve në mes
të departamenteve që grumbullojnë të hyra dhe zyrtarit të Drejtorisë së Financave. Në bazë të
hulumtimit, një gjë e tillë është pasojë e mosekzistimit të një sistemi të centralizuar ku zyrtari në
departamentin e financave do të kishte qasje në informata të sakta dhe të azhurnuara me kohë.
Probleme ka edhe me barazim me listën e borxhlinjve të komunës pasi që barazimet dhe
kompletimi i listës së borxhlinjve lihen në vullnetin e zyrtarëve komunal për të bashkëpunuar.
Vlerësojmë se Komuna urgjentisht duhet të përmirësoj realizimin e të hyrave pasi që niveli
qendror është tërhequr nga bashkëfinancimi i shumë projekteve infrastrukturore si pasojë e
investimeve në autostradë.
Raportet e auditimit kanë nxjerrë në pah se dosjet e tenderit në komunë nuk janë të plota, janë
bërë pagesa më të mëdha se ato të parashikuara me kontratë, është ndryshuar çmimi nga oferta
për furnizim dhe raste tjera relevante. Ekzekutimi i buxhetit në bazë të ligjeve lidhet ngushtë me
kapacitetet e dobëta të komunës për të bërë auditime të vazhdueshme të projekteve. Në këto
shkelje kontribuon edhe mos përmbajtja ndaj planit të aprovuar nga Kuvendi Komunal duke
bërë ndërrim të destinimit të fondeve pa aprovim të Kuvendit. Zyrtarët e Komunës ankohen për
aprovim shumë të hershëm të buxhetit, që përfshinë edhe projektet kapitale, i cili duhet të bëhet
jo më larg se më 30 shtator. Komuna ka theksuar se ndryshimet të cilat ndodhin në komunë nga
dita e aprovimit e deri te fillimi i vitit të ri, që i bie periudhë kohore prej 3 muajve, ndikojnë që
planifikimi i aprovuar të mos jetë i cilësisë më të lartë.
Komuna është shumë e vogël dhe me një ekonomi të dobët, që edhe është pengesa kryesore për
këtë komunë për të realizuar të hyra më substanciale vetanake. Raportet e Auditorit të
Përgjithshëm publikohen në një kohë kur projektet veç kanë përfunduar, prandaj komuna ka
nevojë që të ketë kontroll më të mirë të brendshëm gjatë operimit duke u fokusuar në barazimet
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në mes të departamenteve, listat e plota të borxhlinjve, dhe dosje të kompletuara të tenderimit
ashtu që të nxjerrë maksimumin nga fondet e kufizuara.
Gratë përbëjnë 17.24% të stafit të komunës, ndërsa në nivel të vendim-marrjes përbëjnë 11.54%
të pozitave të Larta dhe Menaxheriale. Komuna nuk ka shqyrtuar ndonjëherë projektet e saja nga
perspektiva gjinore. Përkrahja e vetme për këtë aspekt janë mbulimi i shpenzimeve të udhëtimeve
dhe takimeve të Zyrtarit për Çështje Gjinore.

KAMENICË
Në periudhën 2005-2009 rritja mesatare e buxhetit ka qenë 9.75%. Realizimi i të hyrave vetanake
për vitin 2009 ka qenë 551,363 Euro apo 8.44% e buxhetit prej 6,536,406 Euro. Nër vitin 2010,
buxheti i rishikuar ka qenë 6,049,179 Euro.
Sipas raporteve të auditorit të jashtëm kjo komunë ka probleme rreth mos zbatimit të
ndëshkimeve për mos-realizim të projekteve sipas kontratës, si dhe me mbledhjen e taksave mbi
pronën. Këto probleme, sipas zyrtarëve, shkaktohen edhe nga disa persona brenda administratës
të cilët ndërhyjnë në sistem të faturimit dhe i fshijnë ngarkesat. Në raportet e auditorit të jashtëm
gjithashtu është e theksuar se sistemi i TI të komunës nuk është në nivel. Ky kombinim i
shkeljeve të ndërlidhura le hapësirë për shpërdorimin e detyrës dhe uljen e efikasitetit të
mbledhjes së të hyrave vetanake, prandaj komuna duhet të sigurohet që të përmirësojë kualitetin
e TI dhe qasjes në të dhëna.
Gjithashtu është vërejtur se Komuna e Kamenicës i është shmangur procedurave të rregullta të
prokurimit duke ndarë tenderët në shuma më të vogla se 10,000 euro. Kjo bëhet akoma më
problematike duke pasur parasysh që auditori i brendshëm i përgjigjet vetëm kryetarit të
komunës, duke lënë hapësirë për konflikte interesi apo marrëveshje të brendshme. Shmangia e
procedurave të rregullta të tenderimit dhe mungesa e mbikëqyrjes të brendshme rritë
rrezikshmërinë për shpërdorim të detyrës si dhe seriozisht rrezikon cilësinë e shërbimeve që i
ofrohen komunës.
Problemet e kontrollit të faturimit dhe ngarkimit të brendshëm, sidomos për sa i përket TI,
reflekton në mbledhjen e të hyrave vetanake të komunës si dhe në përputhshmërinë me ligjin.
Komuna duhet të sigurojë qasjen e sigurt në të dhënat e veta si dhe të sigurojë mbikëqyrjen e
sistemit të ngarkimit.
Gratë përbëjnë 19.33% të stafit të komunës, ndërsa në nivel të vendim-marrjes përbëjnë 8.16%
të pozitave të Larta dhe Menaxheriale. Sa i përket përfshirjes së çështjeve gjinore, zyrtari komunal
ka pohuar se komuna ka bërë një investim prej 10,000 euro me qëllim të përmirësimit të jetës së
grave por nuk kemi arritur të gjejmë të dhëna mbi specifikat e projektit.
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NOVOBËRDË
Nga viti 2005 deri në vitin 2010, buxheti i kësaj komune është rritur me një përqindje mesatare
prej 13.94%. Në vitin 2009 komuna ka arritur të realizojë të hyra vetanake në shumë prej 15,815
Euro apo 1.44% të buxhetit total prej 1,100,252 Euro. Në vitin 2010, buxheti i rishikuar i
komunës ka qenë 1,570,842 Euro.
Komuna e Novobërdës ballafaqohet me një numër të lartë të problemeve lidhur me procedura të
prokurimit. Raportet e auditorit të jashtëm tregojnë se kjo komunë ka bërë një serë lëshimesh,
duke filluar nga mos-aprovimi i prokurimit nga zyrtari përkatës, fillimi i punimeve pa u bërë
zotimi i mjeteve e deri të mos-ndëshkimi i operatorëve që kanë bërë shkelje të kushteve të
kontratës. Sipas intervistës me një zyrtar të lartë komunal, shumica e këtyre procedurave është
dashur të anashkalohen për shkak të mungesës së stafit. Kjo mungesë është shfaqur pas lëshimit
të punës nga ana e zyrtarëve serb. Për më tepër, duket se pas zëvendësimit të stafit, MEF nuk i
ka bërë ftesë edhe kësaj komune për një trajnim ku kanë qenë pjesëmarrës zyrtarë nga të gjitha
komunat tjera të Kosovës. Komuna duhet të sigurojë ndjekjen e procedurave ligjore që të
shmangë manipulimin e fondeve publike, si dhe duhet përshpejtuar procedurat e rekrutimit në
raste kur komunës i duhet staf për të arritur afatet.
Sidoqoftë, niveli qendror duhet siguruar trajnimin e stafit në komuna të vogla, siç është
Novobërda. Këto komuna kanë qasje të kufizuar në kapital njerëzor profesional si dhe u
mungojnë fondet për të investuar në trajnimin e stafit të tyre. Për të arritur efikasitetin e kërkuar
nga to, këto komuna duhet të mbështeten qoftë nga donatorë të jashtëm apo nga niveli qendror
sipas nevojave të evidentuara nga komuna.
Gratë përbëjnë 14.06% të stafit të komunës, ndërsa në nivel të vendim-marrjes përbëjnë 16.67%
të pozitave të Larta dhe Menaxheriale. Nga intervista ka qenë e qartë që komuna e sheh si të
pamundur rishikimin e buxhetit nga pikëpamja e barazisë gjinore.

KLINË
Nga 2005 deri më 2009, kjo komunë ka gëzuar një mesatare të buxhetit prej 8.64% për vit. Në
vitin 2009 janë mbledhur 889,343 Euro të hyra vetanake, apo 15% e buxhetit prej 5,939,326
Euro. Në vitin 2010, buxheti i rishikuar i komunës ka qenë 6,134,299 Euro.
Ndër gjetjet e auditorit të jashtëm ishin se komuna nuk mban një listë të detajuar të debitorëve
dhe taksave përkatëse, edhe pse të hyrat vetanake rrjedhin kryesisht nga tatimi në pronë, qiratë si
dhe lejet e biznesit. Këto gjetje të auditorit janë konfirmuar nga zyrtari i intervistuar nga
KIPRED, i cili ka theksuar se edhe pse faturimi i tatimit në pronë është i vetmi sistem që punon
si duhet, mbledhja e të hyrave nga burimet e tjera është nën nivel për shkak të mos marrjes së
masave ndëshkuese ndaj bizneseve apo si shkak i shpërdorimit të detyrës. Këto probleme
reflektojnë në likuiditetin e komunës dhe kanë efekt negativ në planifikimin e investimeve të
komunës.
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Një problem tjetër i cekur është se në mungesë të një këshilli të auditimit, auditori i brendshëm i
përgjigjet kryetarit të komunës. Sipas zyrtarit të intervistuar, për shkak të presionit të brendshëm,
ky auditor nuk është duke e kryer punën si duhet. Për më tepër, mungesa e harmonizimit të
planifikimit dhe shpenzimeve, çështje e ngritur si nga auditori i jashtëm ashtu edhe nga zyrtari i
intervistuar nga KIPRED, e bën planifikimin dhe kontrollin e brendshëm më të pamundur. Mosmbajtja e të dhënave të detajuara për burimet tjera të të hyrave vetanake dëmton komunën dhe
aftësinë e tyre për të investuar dhe planifikuar. Komuna duhet të krijojë një strategji për
planifikimin, menaxhimin dhe mbikëqyrjen e suksesshme të të hyrave vetanake dhe të sigurohet
që mekanizmat për planifikim dhe kontroll të brendshëm të vendosen dhe ndiqen nga të gjithë
zyrtarët dhe drejtoritë e komunës.
Gratë përbëjnë 18.40% të stafit të komunës, ndërsa në nivel të vendim-marrjes përbëjnë 5.13%
të pozitave të Larta dhe Menaxheriale. Zyrtari ka konfirmuar që në Klinë operojnë disa OJQ të
grave dhe ato janë aktive në përpilimin e buxhetit të komunës. Gjithashtu, komuna mbështet
projekte për gratë nëpërmjet një fondi që ndahet për bashkëpunim me palë të dyta, disa nga të
cilat janë këto OJQ të femrave.

MALISHEVË
Nga 2005 deri më 2009, kjo komunë ka gëzuar një mesatare të buxhetit prej 8.49% për vit. Në
vitin 2009 janë mbledhur 439,865 Euro të hyra vetanake, apo 6.44% të buxhetit prej 6,826,397
Euro. Në vitin 2010, buxheti i rishikuar i komunës ka qenë 7,752,927 Euro.
Ndër gjetjet kryesore të auditorit të përgjithshëm vihen re problemet me menaxhimin e pronës.
Ndërkohë që komunat e tjera së paku duket se janë në proces të regjistrimit dhe vlerësimit,
komuna e Malishevës akoma është në proces të trajnimit të zyrtarit për regjistrim. Sipas zyrtarit të
intervistuar nga KIRPED, kjo ka ndodhur për shkak se personi që është trajnuar më parë e ka
lënë punën menjëherë pas përfundimit të trajnimit. Sidoqoftë, problemi i regjistrimit dhe
vlerësimit të pronës është vetëm një anë e problemit.
Sipas informatave të cilat KIPRED ka marrë nga grupet opozitare dhe shoqëria civile problemet
me menaxhimin e pronës në komunë shkojnë aq larg sa që jepen pronat e komunës në
shfrytëzim pa kontratë si dhe ka raste kur bëhet ndërrimi i pronës private me atë të komunës pa
asnjë procedurë ligjore. Këto probleme seriozisht dëmtojnë të hyrat vetanake të komunës si dhe
tregojnë tek një problem i përgjithshëm mbi menaxhimin e komunës.
Për më tepër, ka ankesa edhe lidhur me punën e auditorit të jashtëm i cili duket se e ka
anashkaluar faktin se bëhen manipulime serioze në prokurim brenda komunës. Ky fakt është
mbështetur edhe nga zyrtari komunal i intervistuar i cili ka theksuar se auditori ka bërë një punë
sipërfaqësore, sidomos për sa i përket lëvizjeve të brendshme buxhetore. KIPRED ka
konfirmuar këto dyshime nëpërmjet intervistave me anëtarët opozitarë dhe të shoqërisë civile si
dhe nëpërmjet analizave të veta. Një nga shembujt kryesor mbetet regjistrimi i bizneseve pasi që
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u janë dhënë tenderë me vlera përmbi € 700,000. Komuna duhet të ngritë kapacitetet e auditorit
të brendshëm dhe të vendosë një sistem më të fuqishëm të kontrollit dhe ndëshkimit.
Mungesa efektive e kontrollit mbi prokurim dhe menaxhim të pronave, e kombinuar me
funksionimin jo adekuat të auditorit dhe kontrollit të brendshëm lë hapësirë për shkelje të
ndryshme. Për të rritur efektivitetin e menaxhimit dhe investimit të parasë publike komuna
urgjentisht duhet të vendosë auditim të brendshëm. Për këtë arsye komuna duhet të identifikojë
pikat e dobëta në prokurim dhe të implementojë kontrolle për të siguruar mbarëvajtjen e
procedurave ligjore.
Gratë përbëjnë 15.48% të stafit të komunës, ndërsa në nivel të vendim-marrjes përbëjnë 10.34%
të pozitave të Larta dhe Menaxheriale. Situata e investimeve mbi projekte për femra, apo ajo e
barazisë gjinore në komunë është relativisht e paditur. Sipas zyrtarit komunal të intervistuar
ZKBGj është çuar në trajnime dhe seminare por kjo nuk ka rezultuar me projekte specifike për
gra.

MITROVICË
Nga 2005 deri më 2009, kjo komunë ka gëzuar një rritje mesatare të buxhetit prej 10.29% për vit.
Në vitin 2009 janë mbledhur 1,502,192 Euro të hyra vetanake, apo 10.43% të buxhetit prej
14,408,326 Euro. Në vitin 2010, buxheti i rishikuar ka qenë 13,286,012 Euro.
Ndër shkeljet më të dukshme dhe të përsëritura kanë qenë ato të lidhura me prokurimin dhe
menaxhimin e pronave të komunës. Më saktë, vihet re se dhënia me qira e pronave të komunës
është bërë pa kontratë të vlefshme duke e pamundësuar kështu mbledhjen e të hyrave. Një pjesë
e këtyre problemeve lidhen me faktin se komuna është e përfshirë në çështje gjyqësore për sa u
përket pronave. Sidoqoftë është e qartë që procedurat e prokurimit dhe dhënies të pronave me
qira nuk ndiqen dhe kjo çon në zvogëlimin e të hyrave vetanake.
Sipas auditorit të jashtëm, komuna gjithashtu ballafaqohet me probleme rreth prokurimit.
Komuna e ka bërë praktikë ndarjen e tenderëve në pjesë më të vogla se 10,000 euro për të
anashkaluar procedurat e rregullta të tenderimit. Për më tepër, sipas zyrtarit të intervistuar,
rekomandimet e auditorit të brendshëm nuk përfillen nga menaxhmenti i komunës. Shmangia
nga procedurat e rregullta të tenderimit dhe mungesa e mbikëqyrjes së brendshme le hapësirë për
shpërdorim të detyrës si dhe seriozisht rrezikon cilësinë e mallrave, shërbimeve, dhe punëve që i
ofrohen komunës nga operatorët ekonomik të kontraktuar.
Për të përmirësuar menaxhimin e pronës së komunës dhe ndjekjen e detyrimeve ligjore në
proceset e tenderimit, komuna duhet të zbatojë sugjerimet e auditorit të brendshëm dhe të
ndërmarrë hapa seriozë për vënien e kontrollit mbi prokurim të përgjithshëm dhe menaxhim të
pasurive.
Gratë përbëjnë 25.23% të stafit të komunës, ndërsa në nivel të vendim-marrjes përbëjnë 2% të
pozitave të Larta dhe Menaxheriale. Zyrtari i intervistuar nuk ishte në dijeni për projekte të cilat
përkrahin gratë në veçanti.
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PODUJEVË
Nga 2005 deri më 2009, kjo komunë ka gëzuar një mesatare të buxhetit prej 11.50% për vit. Në
vitin 2009 janë mbledhur 439,865 Euro të hyra vetanake, apo 6.44% të buxhetit prej 11,982,855
Euro. Në vitin 2010, buxheti i rishikuar i komunës ka qenë 13,274,442 Euro.
Sipas auditorit të përgjithshëm, komuna e Podujevës ballafaqohet me probleme me regjistrimin
dhe menaxhimin e pronës. AP ka pikasur se komunës akoma i mungon një regjistër mbi
patundshmëritë si dhe vlerat e pasurive të komunës. Sidoqoftë, sipas intervistës së KIPRED me
një zyrtar të komunës, kjo ndodh pjesërisht për shkak të pamundësisë së regjsitrimit në softuerin
Freebalance të pasurive të ndryshme, amortizimit të tyre, etj. Menaxhimi i pronës është tejet i
rëndësishëm, pjesërisht për shkak të pozicionimit si një burim i sigurt i të hyrave vetanake.
Komuna duhet të insistojë në regjistrimin dhe vlerësimin e shpejtë të pronave të komunës, si dhe
të bëjë presion në autoritetin qendror për të sofistikuar programin Freebalance.
Probleme shfaqen gjithashtu në menaxhimin e resurseve të komunës, ku kjo e fundit përfshihet
në projekte për të cilat nuk ka fonde. Si pasojë, borxhet e komunës ndaj operatorëve ekonomik
shtyhen për muaj apo vite të tërë, duke e përkeqësuar gjendjen financiare të saj. Si rrjedhojë ka
problem edhe në aplikimin e ndëshkimeve për mos-respektim të kontratës. Kjo ndodh për shkak
se komuna frikësohet se nëse aplikon ndëshkime ndaj një operatori ekonomik të cilit i ka mbetur
borxh, këta të fundit mund të hapin procedura të shtrenjta gjyqësore ndaj komunës. Nëse këtyre
problemeve ju shtohet edhe mungesa e një regjistri të debitorëve, të gjitha këto rezultojnë me
mos-barazimin në mes të departamenteve. Komuna duhet të sigurojë një qasje më të kujdesshme
dhe të matur ndaj përfshirjes në projekte, të paktën deri sa të sigurojë një stabilitet financiar. Në
të njejtën kohë duhet rritur efikasiteti i komunikimit në mes të departamenteve në mënyrë që të
mblidhen sa më shumë të ardhura. Harmonizimi i komunikimit të departamenteve të komunës,
sidomos atyre që merren me projekte madhore, duhet të jetë një prioritet për komunën.
Gratë përbëjnë 19.83% të stafit të komunës, ndërsa në nivel të vendim-marrjes përbëjnë 7.14%
të pozitave të Larta dhe Menaxheriale. Në Podujevë ekzistojnë disa OJQ të grave të cilat kanë
aplikuar për fonde, por që janë refuzuar për shkak të numrit të madh të aplikimeve dhe
prioriteteve të komunës. Ndërkohë, mungojnë femrat në pozita vendimmarrëse apo
manaxheriale apo projektet e synuara për përmirësimin e jetës së grave.

SHTËRPCË
Nga 2005 deri më 2009, kjo komunë ka gëzuar një rritje mesatare të buxhetit prej 7.56% në vit.
Në vitin 2009 janë mbledhur 50,341 Euro të hyra vetanake, apo 2.91% të buxhetit prej 1,727,364
Euro. Në vitin 2010, buxheti i rishikuar i komunës ka qenë 2,126,061 Euro.
Ndër problemet kryesore në këtë komunë janë ato të lidhura me prokurimin, apo më saktë
kontraktimin e tenderëve me vlera shumë më të larta sesa mjetet e zotuara, e cila është përcjellë
me mungesën e dokumenteve përkatëse për prokurim dhe me mos-ndjekjen e procedurave të
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prokurimit. Një shembull i qartë i kësaj është se në një nga projektet data e kontraktimit të
projektit është e njëjtë me datën e pranimit teknik të kryerjes së punimeve. Zyrtari i intervistuar
nga KIPRED nuk ishte në dijeni të ndonjë problemi me prokurimin brenda komunës apo me
punën e auditorit të brendshëm. Komuna duhet të sigurojë punësimin e stafit profesional dhe
trajnimin e tyre si edhe vendosjen kontrollit për të eliminuar këtë problem.
Për më shumë, auditori i përgjithshëm ka vënë re mungesën e kontratave të rregullta për mbi
njëqind punëtorë të komunës. Kjo dukuri i përket kryesisht minoritetit serb, të cilët refuzojnë të
nënshkruajnë kontratat apo pranimin e rrogës. Një gjë të tillë e konfirmon edhe zyrtari komunal.
Ndërkohë që është evident ndikimi i situatës politike në këtë komunë, administrata duhet të
paktën të kujdeset për mbrojtjen e investimeve të saja nëpërmjet ndjekjes së procedurave ligjore
për prokurim dhe rritjes së transparencës. Kjo duhet të bëhet edhe me masa më serioze, si
ndjekja penale e shpërdorimit të rëndë të detyrës. Gjithashtu është e rëndësishme për komunën
të punësojë dhe trajnojë staf profesional.
Gratë përbëjnë 25.93% të stafit të komunës, ndërsa në nivel të vendim-marrjes përbëjnë 25.00%
të pozitave të Larta dhe Menaxheriale. Zyrtarët e komunës nuk ishin në gjendje të komentonin
për sa i përket projekteve që fokusohen në femra apo planifikimin buxhetor me fokus në barazi
gjinore.

LIPJAN
Nga viti 2005 deri në 2010, buxheti i komunës së Lipjanit është rritur me një mesatare prej
10.62% në vit. Gjatë vitit 2009 komuna e Lipjanit ka realizuar 1,214,811 Euro në të hyra
vetanake apo 13.14% të buxhetit total prej 9,243,129 Euro. Në vitin 2010, buxheti i rishikuar i
komunës ka qenë 8,745,841 Euro.
Një ndër problemet më serioze në komunën e Lipjanit është i lidhur me regjistrimin e pronave të
komunës. Sipas raportit të auditorit të jashtëm për vitin 2009, ky proces akoma nuk kishte filluar.
Për më tepër, nga intervista me një zyrtar komunal KIPRED ka konfirmuar se, ndërkohë që
është formuar një komision për regjistrimin e pronave, procesi nuk kishte filluar akoma as në
fund të vitit 2010. Mungesa e një liste ose të paktën një pasqyre të përgjithshme të pronave të
komunës ka pasoja në disa sfera. Si fillim, komuna nuk mund të përcaktojë pagesën me të cilën
duhet ngarkuar qira marrësit apo në raste ekstreme mund të mos jetë në dijeni për shfrytëzimin e
pronave të saj. Si pasojë komuna mund të jetë duke humbur para si pasojë e mos-mbledhjes së
taksave apo qirave për përdorimin e pronave të saj ndërkohë që duhet të përballojë koston e
amortizimit të pronave. Për këtë arsye procedurat e regjistrimit të pronave të komunës duhet të
përshpejtohet edhe nëse është e nevojshme që të punësohen persona shtesë deri në përfundimin
e procesit.
Gjithashtu auditori ka vënë re që komunës, së bashku me mungesën e një sistemi të faturimit për
licenca të bizneseve, gjithashtu i mungon një listë e përgjithshme e bizneseve aktive dhe atyre joaktive. Mungesa e një sistemi të unifikuar të kontabilitetit së bashku me mos barazimin e rregullt
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në mes të drejtorive, lë hapësirë të mjaftueshme për shpërdorim të detyrës. Këto probleme i ka
konfirmuar edhe zyrtari i intervistuar nga KIPRED, duke theksuar gjithashtu që stafi ka nevojë
për trajnim të mëtejshëm në fushat e tyre. Komuna duhet të përshpejtojë proceset e
implementimit të rekomandimeve të auditorëve, sidomos për sa i përket të regjistrimit dhe
vlerësimit të pronave të komunës si dhe përforcimit të kontrollit të brendshëm. Për më tepër, kjo
komunë duhet të kontaktojë me MTI për të siguruar lista të përditësuara mbi biznese aktive në
komunë dhe duhet të investojë në menaxhimin më efikas e të hyrave potenciale të kësaj komune.
Gratë përbëjnë 18.36% të stafit të komunës, ndërsa asnjë nga këto gra nuk bën pjesë në pozita
vendim-marrëse. Kjo komunë duhet të sigurohet që përmbush rregullat e pjesëmarrjes së grave
në vendimmarrje. Për sa i përket çështjeve të barazisë gjinore, zyrtarët në Lipjan nuk kanë qenë
në gjendje të konfirmojnë ndonjë përpjekje të komunës për të kontribuar në këtë aspekt.

PEJË
Rritja mesatare buxhetore nga viti 2005 deri në 2009 ka qenë 11.66% për vit. Ndërsa për sa i
përket të hyrave vetanake, në vitin 2009, komuna e Pejës ka realizuar 2,024,748 Euro apo 13.16%
të buxhetit total prej 15,387,258 Euro. Në vitin 2010, buxheti i rishikuar ka qenë 14,636,451
Euro.
Sipas auditorit të jashtëm, komuna e Pejës ballafaqohet me probleme me përgatitjen e pasqyrave
financiare, mbledhjen e të hyrave te brendshme si dhe regjistrimin e pasurive. Sidoqoftë, niveli i
argumentimit të auditorit të jashtëm për këtë komunë është shumë i zbehtë për të siguruar
formimin e një opinioni konkret. Zyrtari komunal i intervistuar nga KIRPED e ka vlerësuar
punën e auditorit të jashtëm si jo-profesionale, duke theksuar se në komentet e kthyera nga
menaxhmenti i komunës për çështjet e ngritura nga auditori, ky i fundit nuk ka aprovuar apo
kundërshtuar komentet duke treguar se ato nuk janë konsideruar.
Për sa i përket çështjeve të ngritura nga auditori i jashtëm gjatë viteve, komuna duket se ka
shënuar një përmirësim në procesin e prokurimit. Parregullsitë e gjetura nga auditori i jashtëm
viteve të fundit duket se janë më të pakta në numër dhe rëndësi. Sidoqoftë kjo mund të jetë
thjeshtë pasojë e cilësisë së auditimit, që është vënë në pyetje serioze nga ana e zyrtarit të
intervistuar nga KIPRED.
Sipas auditorit të përgjithshëm komuna nuk e ka bërë regjistrimin e pasurisë së saj si dhe nuk ka
shpalosur të dhënat mbi pasurinë. Sidoqoftë, sipas zyrtarit komunal, regjistrimi i pasurive jofinanciare është përfunduar dhe ekziston një regjistër i këtyre pasurive. Gjithashtu, në bazë të
këshillave të auditorit të përgjithshëm komuna ka hapur konkursin për punësimin e një kompanie
të jashtme për vlerësimin e pronës.
Sipas zyrtarit të intervistuar komunal, këto raporte janë të përgatitura në mënyrë jo-adekuate dhe
u mungon hulumtimi i problemeve të vërteta që e shqetësojnë komunën. Komuna duhet që të
insistojë në një auditim të kujdesshëm ndaj saj në mënyrë që të identifikohen problemet dhe të
zgjidhen ato për të rritur efektivitetin e menaxhimit.
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Gratë përbëjnë 32.72% të stafit të komunës, ndërsa në nivel të vendim-marrjes përbëjnë 21.15%
të pozitave të Larta dhe Menaxheriale.

OBILIQ
Në periudhën 2005-2009, buxheti ka pasur trend rritjeje me një mesatare prej 7.95 % në vit. Në
vitin 2009, komuna ka realizuar nga të hyrat vetanake 470,651 Euro, që ka përbërë rreth 12.60 %
të buxhetit të përgjithshëm prej 3,734,614 Euro. Në vitin 2010, buxheti i rishikuar i komunës ka
qenë 3,619,881 Euro.
Raportet e auditorëve të jashtëm për komunën e Obiliqit në vazhdimësi kanë dhënë
rekomandime për krijimin e Komitetit të Auditimit. Mos krijimi i këtij Komiteti dhe planifikimi i
dobët nga ana e zyrës së auditorit të brendshëm, sidomos në vitin 2008, e ka rritë rrezikun e
dështimit të kontrollit të brendshëm duke mos lejuar që funksionet të cilat mbulohen nga një
komitet i tillë të kryhen me pavarësinë e duhur.
Nga vizita në komunën e Obiliqit dhe gjatë analizimi të raporteve të auditorëve të jashtëm kemi
vërejtur që menaxhimi i resurseve njerëzore është një nga hallkat më të dobëta. Disa nga
problemet e hasura janë mangësitë në kompletimin e dosjeve të personelit dhe ekzistojnë dallime
në mes të kontratave të lidhura dhe pagesave. Auditorët e jashtëm kanë konstatuar se sistemi i
listës së pagave nuk është i besueshëm, dhe në vend të tij kanë përdorur atë të ofruar nga
Ministria e Shërbimeve Publike. Këto mospërputhje në kontrata mund të rezultojë në
keqpërdorim të fondeve si dhe në rast kontesti të komunës me punonjësit nuk mund të
sigurohen dëshmitë e duhura.
Zyrtarët e Komunës së Obiliqit theksojnë nevojën e organizimi i trajnimeve profesionale,
veçanërisht në fushën e financave, zhvillimit ekonomik lokal dhe menaxhimit të projekteve. Këto
trajnime mund të shërbejnë si rrugëzgjidhje për ngritjen e profesionalizmit të stafit administrativ
dhe shmangien e gabimeve të faktorit njeri.
Gratë përbëjnë 37.84% të stafit të komunës, ndërsa në nivel të vendim-marrjes përbëjnë 29.17%
të pozitave të Larta dhe Menaxheriale. Edhe pse numri i grave të përfshira gjatë planifikimi të
buxhetit është i vogël, në bashkëpunim me donatorët komuna ka përkrahu projekte të vogla nga
1,000 Euro, që për qëllim kanë pasur përmirësimin e kushteve të grave sipërmarrëse.

PRISHTINË
Në periudhën 2005-2009, buxheti ka pasur trend rritjeje me një mesatare prej 18.07% në vit. Në
vitin 2009, komuna ka realizuar nga të hyrat vetanake 17,264,005 Euro, që ka përbërë rreth
28.62% të buxhetit të përgjithshëm prej 60,325,281 Euro. Në vitin 2010, buxheti i rishikuar i
komunës ka qenë 52,271,151 Euro.
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Komuna e Prishtinës, është një ndër të pakta komuna për të cilët auditorët e jashtëm kanë
konstatuar se pasqyrat financiare janë prezantuar në mënyrë të drejtë dhe të vërtetë, duke dhënë
kështu opinion të pakualifikuar me theksim të çështjes. Gjithashtu, nota pozitive janë dhënë edhe
për punën e Njësisë së Auditimit të Brendshëm (NJAB), e cila kishte ndërmarrë aktivitete për të
audituar procedurat e prokurimit si një ndër fushat e vlerësuara me rrezik të lartë.
Në raportin brendshëm të lëshuar nga NJAB janë vërejtur shumë nga parregullsitë dhe janë
dhënë rekomandime përkatëse, mirëpo komuna nuk ka bërë hapa të rëndësishëm për ti zbatuar
ato. Dy nga çështjet të cilat menaxhmenti i komunës duhet të trajtojë më me përgjegjësi janë
rritja e pashpjeguar e mëditjeve dhe shfrytëzimi joadekuat i subvencioneve. Vetëm për dy vitet e
fundit vërejmë një rritje të shpenzimeve për punë jashtë orarit deri në 158%, ndërsa 62% e
mjeteve për subvencione janë shpenzuar për të paguar stafin administrativ. Edhe auditorët e
jashtëm kanë konstatuar se përqindja e lartë e shpenzimeve si subvencione në dobi të punonjësve
të administratës, nuk është në harmoni me rregullat financiare, duke ngritur kështu dyshime se
paratë publike nuk janë duke u menaxhuar në nivelin e duhur dhe funksional. Auditorët
gjithashtu kanë gjetur se nuk janë bërë barazimet në mes të drejtorive, megjithatë tani një gjë e
tillë është përmirësuar me punësimin e 2 zyrtarëve të të hyrave të cilët angazhohen në fund të
çdo muaji t’i bëjnë të gjitha barazimet.
Zyrtarët e financave në komunën e Prishtinës nuk janë të kënaqur me pavarësinë që kanë gjatë
përpilimi të buxhetit pasi që niveli qendror dikton në masë të madhe në ndarjen e buxhetit nëpër
linja të caktuara. Problemet më të shumta hasen në linjën Mallra dhe Shërbime, ku komuna
gjithnjë është në vështirësi për t’i mbuluar shpenzimet që i përkasin kësaj linje. Prandaj, komuna
është e detyruar që të bëjë disa kombinime të cilat nga auditori i jashtëm cilësohen si shkelje, siç
është rasti që mirëmbajtja e rrugëve është futur tek investimet kapitale për shkak se komuna nuk
ka pasur buxhet për të bërë një gjë të tillë po ti kishte përfshirë ato në kategorinë Mallra dhe
Shërbime. I ngjashëm është edhe rasti kur ndërtohen shkolla mirëpo mungojnë fonde për të bërë
mirëmbajtjen e këtyre shkollave.
Gratë përbëjnë 30% të stafit të komunës, ndërsa në nivel të vendim-marrjes përbëjnë 16.67% të
pozitave të Larta dhe Menaxheriale. Edhe pse projektet në përkrahje të grave në komunën e
Prishtinës nuk mungojnë, ato karakterizohen me shumë të meta. Projektet të cilat i përkrah
Komuna kryesisht financohen nga drejtoritë përkatëse, duke e anashkaluar zyrtaren për çështje
gjinore. Si rrjedhojë edhe bashkëpunimi i OJQ-ve të grave me këtë zyrë është shumë i vogël,
ngase sipas zyrtares për çështje gjinore, ato e shohin më të lehtë ti sigurojnë fondet për projektet
e tyre nga drejtoratet e komunës, se sa nga ZÇGJ.

PRIZREN
Në periudhën 2005-2009, buxheti ka pasur trend rritjeje me një mesatare prej 8.47% në vit. Në
vitin 2009, komuna ka realizuar nga të hyrat vetanake 3,735,104 Euro, që ka përbërë rreth
15.35% të buxhetit të përgjithshëm prej 24,336,338 Euro. Në vitin 2010, buxheti i rishikuar i
komunës ka qenë 26,414,080 Euro.
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Rekomandimet e dhëna nga auditimi i pasqyrave financiare për komunën e Prizrenit, deri në vitin
2007 nuk ishin përfillur fare nga menaxhmenti i komunës. Tek në vitin 2007 vërejmë
implementim të pjesshëm të rekomandimeve, por vazhdon të çalojë në përpilimin e planeve të
hartuara nga njësia e auditimit të brendshëm. Gjithashtu, NJAB është kritikuar disa here nga
ZAP se nuk ka pavarësi në fushëveprimin e punës së saj. Në lidhje me kontrollet e brendshme të
komunës, janë konstatuar mangësi të shumta dhe jashtëzakonisht serioze, veçanërisht lidhur me
prokurimin. Nga auditimi i prokurimit për vitin 2009, janë gjetur parregullsi pothuajse në të gjitha
mostrat e marra. Qasja joadekuate kundrejt proceseve të prokurimit ka rritur ndjeshëm rrezikun
nga humbjet dhe keqpërdorimet në komunën e Prizrenit.
Dhënia e avanseve për udhëtime zyrtare është një tjetër fushë ku komuna e Prizrenit ka
menaxhuar në mënyrë jo adekuate. Praktikë e keqe e komunës ka qenë dhënia e parave për
udhëtime para se të parashtrohet kërkesa zyrtare. Gjithashtu asnjë nga rastet e avanseve nuk ka
qenë i paraprirë nga ndonjë agjendë për vendet e vizituar. Mungesa e agjendës për udhëtime
zyrtare si dhe dëshmive të tjera mbi arsyeshmërinë e udhëtimeve nuk japin siguri se të gjitha
udhëtimet zyrtare janë realizuar në funksion të ngritjes profesionale apo përfitimeve tjera për
komunën.
Gratë përbëjnë 22.32% të stafit të komunës, ndërsa në nivel të vendim-marrjes përbëjnë 20% të
pozitave të Larta dhe Menaxheriale. Në kuadër të Drejtorisë për Mirëqenie Sociale, komuna ka
përkrahur disa nga shoqatat e grave. Këtu përfshihet edhe një projekt televiziv, për të cilin janë
ndarë nga komuna 900 euro në muaj për prodhimin e një emisioni për gratë.

SKËNDERAJ
Në periudhën 2005-2009, buxheti ka pasur trend rritjeje me një mesatare prej 12.07% në vit. Në
vitin 2009, komuna ka realizuar nga të hyrat vetanake 480,541 Euro, që ka përbërë rreth 6.81 %
të buxhetit të përgjithshëm prej 7,055,712 Euro. Në vitin 2010, buxheti i rishikuar i komunës ka
qenë 7,468,334 Euro.
Njëri nga problemet e theksuara është se komuna nuk ka prioritete të qarta se ku do të
orientohen investimet kapitale. Prioritetet dhe kriteret për investime zakonisht caktohen në
mënyrë arbitrare nga kryetari i komunës dhe programi i tij politik. Pjesëmarrja e ulët e qytetarëve
në dëgjimet publike për të diskutuar mbi investimet kapitale, është sfidë edhe e komunës së
Skenderajt. Në dy takimet e organizuara nga Kuvendi Komunal, interesimi i qytetarëve ka qenë
shumë i ulët. Fatkeqësisht, duket se zyrtarët komunalë janë pajtuar me këtë dhe nuk shikohen
alternativa të tjera për të siguruar një pjesëmarrje më të madhe, qoftë ajo edhe përmes angazhimit
të ndonjë kompanie profesionale të marketingut apo atyre që merren me hulumtimin e opinionit
publik.
Zyrtarët e financave theksojnë nevojën për trajnime profesionale në lëmin menaxhimit të
financave publike dhe resurseve njerëzore. Disa departamenteve ju mungojnë kuadrot bazë dhe
punësimi i stafit të ri do të kontribuonte pozitivisht në performancën e komunës. Si hap pozitiv
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është se komuna e Skenderajt ka filluar regjistrimin e pasurive të saja në softuerin Freebalance,
mirëpo ky proces nuk ka përfunduar ende dhe gjithashtu pasuritë nuk janë regjistruar nga një
vlerësues profesional i pavarur.
Gratë përbëjnë 13.66% të stafit të komunës, ndërsa në nivel të vendim-marrjes përbëjnë 3.23%
të pozitave të Larta dhe Menaxheriale. Përfshirja e grave gjatë përpilimit të buxhetit është shumë
e ulët. Deri më tani nuk ka pasur ndonjë projekt që ka qenë i dedikuar ekskluzivisht për nevojat e
femrave dhe përmirësimin e rolit të saj në shoqëri.

SUHAREKË
Në periudhën 2005-2009, buxheti ka pasur trend rritjeje me një mesatare prej 8.77% në vit. Në
vitin 2009, komuna ka realizuar nga të hyrat vetanake 1,001,006 Euro, që ka përbërë rreth 11.14
% të buxhetit të përgjithshëm prej 6,732,991 Euro. Në vitin 2010, buxheti i rishikuar i komunës
ka qenë 9,546,359 Euro.
Auditimi i jashtëm për komunën e Suharekës, kishte nxjerrë në pah shumë nga parregullsitë që
ndër vite janë përsëritur në këtë komunë. Ndër rekomandimet më të përsëritura, për të cilat kemi
konsideruar që e kanë dëmtuar më së shumti komunën, janë: dhënia e pronës me koncesion, dhe
më vonë bartja e saj në pronësi të përhershme të kompanive private, si dhe dhënia e lokaleve të
komunës me qira pa aplikuar proceduarat e rregullta. Këtij dëmtimi të pronës së komunë në
masë të madhe i ka kontribuar mos hartimi i një liste gjithëpërfshirëse të pronës dhe pasurisë në
posedim.
Së voni, komuna e Suharekës ka filluar të ndërmarrë masa kundër këtyre abuzimeve duke ngritur
kallëzime penale për 28 raste për shfrytëzimin e jashtëligjshëm të pronave të saj, dhe krijimin e
një komisioni të brendshëm për të regjistruar pasuritë. Që të dy këto masa të ndërmarra janë në
proces e sipër, por ka shumë mangësi sidomos tek komisioni për vlerësim i cili nuk është i
përbërë nga vlerësues të certifikuar.
Gratë përbëjnë 20% të stafit të komunës, ndërsa në nivel të vendim-marrjes përbëjnë 13.79% të
pozitave të Larta dhe Menaxheriale. Mos përfshirja e grave në strukturat udhëheqëse të komunës
arsyetohet me mungesën e kuadrove femra në komunë. Pavarësisht shprehjeve të zyrtarëve se
“nuk bëjmë dallime në mes femrave dhe meshkujve”, kjo mund të vërehet më mirë kur shikohen
aktivitetet e komunës dedikuar grave, ku aktiviteti i vetëm është festimi i 8 marsit.

VITI
Në periudhën 2005-2009, buxheti ka pasur trend rritjeje me një mesatare prej 11.04% në vit. Në
vitin 2009, komuna ka realizuar nga të hyrat vetanake 969,451 Euro, që ka përbërë rreth 14.4% të
buxhetit të përgjithshëm prej 6,732,991 Euro. Në vitin 2010, buxheti i rishikuar i komunës ka
qenë 6,454,804 Euro.
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Nga analizimi i raporteve të auditimit të jashtëm për periudhën 2005-2009, kremi vërejtur se në
vazhdimësi janë dhënë rekomandime për të ndërmarrë masa ndaj atyre që nuk paguajnë tatimin
në pronë. Përkundër vërejtjeve të auditorëve dhe faktit se të hyrat nga tatimi në pronë përbëjnë
afro gjysmën e të hyrave vetanake të komunës, zyrtarët përgjegjës kanë qëndruar duarkryq madje
kanë hezituar të shpërndajnë paralajmërime për ata që nuk i kanë kryer obligimet. Sa për ilustrim
nga 8,200 fatura të papaguara, paralajmërim final ju është dërguar vetëm 21 tatimpaguesve.
Gjendja bëhet edhe më e rëndë kur të merret parasysh neglizhenca e zyrtarëve në sektorin e
tatimit në pronë, të cilët nuk janë kujdesur të ruajnë dëshmitë e pagesave nga qytetarët. Nga vizita
jonë në teren, na është konfirmuar problemi nga ana e zyrtarëve të atjeshëm, ku qasja dhe
ndryshimi i të dhënave zyrtare mund të bëhet shumë lehtë dhe nga kushdo. Mos ruajtja e
dëshmive për pagesat e tatimeve dhe qasja e lehtë në këto të dhëna lenë shumë hapësirë për
manipulime brenda administratës. Në intervista zyrtarët gjithashtu na kanë konfirmuar se ka
pasur raste që të shlyhen obligimet financiare nga sistemi pa u bërë pagesa përkatëse. Kjo
padyshim se është një nga format më të vrazhda të dëmtimit të qëllimshëm të buxhetit, i cili
akumulohet direkt nga taksapaguesit e komunës së Vitisë.
Gratë përbëjnë 12.5% të stafit të komunës, ndërsa në nivel të vendim-marrjes përbëjnë 14.81%
të pozitave të Larta dhe Menaxheriale. Në takimin që kemi pasur me Zyrtaren për Çështje
Gjinore, na është thënë se prioritetet e kësaj zyre për këtë vit kanë qenë përkrahja e personave
me aftësi të kufizuara dhe luftimi i trafikimit me qenie njerëzore. Shqetësuese është interesim i
vogël i vetë femrave për të marrë pjesë në planifikimin e buxhetit, dhe si rrjedhojë në komunën e
Vitisë nuk ka pasur projekte nga të cilat do të përfitonin direkt gratë. Mirëpo, falë ndihmës dhe
bashkëpunimit me donatorët e huaj, është bërë e mundur që të realizohet një projekt për ndihmë
grave të atjeshme. Ndërsa për vitin 2012-2013 komuna në bashkëpunim me donatorët, është
duke planifikuar që të ndajë 50,000 € për të mbështetur projektet e grave.

VUSHTRRI
Në periudhën 2005-2009, buxheti ka pasur trend rritjeje me një mesatare prej 13.06% në vit. Në
vitin 2009, komuna ka realizuar nga të hyrat vetanake 748,893 Euro, që ka përbërë rreth 7.84%
të buxhetit të përgjithshëm prej 9,549,024 Euro. Në vitin 2010, buxheti i rishikuar i komunës ka
qenë 9,841,485 Euro.
Mungesa e një regjistri të debitorëve të komunës, me të dhëna të sakta dhe të hollësishme, ka
pamundësuar përgatitjen e një buxheti të saktë dhe të besueshëm. Si rrjedhim mbledhja e të
ardhurave vetanake nuk ka mundur të kryhet në kohën e duhur. Kontrollet e pamjaftueshme në
lidhje me të ardhurat dhe një softuer joadekuat për faturim kanë rritur rrezikun e manipulimit të
të dhënave dhe keqpërdorimit të informacionit. Deri më tani, komuna nuk ka marrë hapa për të
siguruar një softuer që do të përmirësonte kontrollin e brendshëm, ngase mendojnë se një
softuer i tillë duhet të sigurohet nga ana e nivelit qendror dhe të jetë unik për të gjitha komunat.
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Dukuria e mos aplikimit të dënimeve për kompanitë të cilat nuk i kryejnë punët në afatin e
paraparë me kontratë po e dëmton në masë të madhe buxhetin e komunës në përgjithësi. Ne
kemi analizuar raportet e auditorit të jashtëm për komunën e Vushtrrisë, ku vetëm për vitin 2008
janë identifikuar dhjetë raste të vonesave në kryerjen e punimeve apo rreth 500 ditë vonesë. Vlera
e këtyre kontratave ka qenë rreth 1,5 milion euro për të cilat komuna ka mundur por nuk ka
aplikuar dënimin. Nëse do të shqiptohej dënimi maksimal 10% e kontratës, atëherë buxheti i
komunës do të përfitonte rreth 150,000 euro.
Gratë përbëjnë 18.18% të stafit të komunës, ndërsa në nivel të vendim-marrjes përbëjnë 15.63%
të pozitave të Larta dhe Menaxheriale. Duke pasë parasysh që zëvendës kryetarja e komunës
është femër, mund të themi se përfshirja e grave në strukturat vendimmarrëse është e
kënaqshme. Por, kjo duket të mos ketë mjaftuar që të ketë projekte për gratë e qytetit. Madje
zyrtarët e komunës krejt përgjegjësinë për lënien anash të projekteve të grave ia hedhin pikërisht
zëvendës kryetares, ngase thonë që është obligim i saj që ti adresojë problemet e grave.

RAHOVEC
Në periudhën 2005-2009, buxheti ka pasur trend rritjeje me një mesatare prej 9.69% në vit. Në
vitin 2009, komuna ka realizuar nga të hyrat vetanake 3,735,104 Euro, që ka përbërë rreth
15.35% të buxhetit të përgjithshëm prej 24,336,338 Euro. Në vitin 2010, buxheti i rishikuar i
komunës ka qenë 26,414,080 Euro.
Komuna e Rahovecit deri në vitin 2006 ka pasur probleme serioze me sistemin e kontrollit të
brendshëm, i cili ka qenë krejtësisht i paefektshëm. Krejt kjo si pasojë e mungesës së auditorit të
certifikuar i cili madje nuk ka ndjekur asnjë trajnim nga fusha e auditimit. Tani gjendja është
diçka më e mirë, pasi që janë angazhuar dy auditorë të brendshëm. Menaxhmenti i komunës
duhet ti kushtojë kujdes më të madh auditimit të brendshëm, ngase nëpërmjet saj institucioni e
ruan integritetin, efikasitetin dhe efektivitetin e sistemit financiar .
Për të siguruar një nivel më të lartë të përfshirjes së qytetarëve në planifikimin e buxhetit,
komuna dëgjimet publike i ka ndarë në tri zona të ndryshme të qytetit. Përkundër kësaj dhe
fushatës informuese të organizuar nga komuna, kanë qenë të pakët ata qytetarë që ju kanë
përgjigjur pozitivisht ftesës së komunës. Auditori i përgjithshëm për vitet 2006 dhe 2007 kishte
gjetur disa raste kur janë bërë pagesa për punë të cilat nuk janë kryer, pastaj janë paguar
punëtorët edhe pse të njëjtit kishin dhënë dorëheqje më herët, apo edhe raste kur pagat në
kontratë kanë qenë të ndryshme me ato në listën e pagave pa pasur një vendim për rritje. Këto
gabime që nuk përjashtohet të jenë të qëllimshme kanë ardhur si pasojë e neglizhencës së
punonjësve të cilët nuk kanë azhurnuar dosjet e të punësuarve dhe listën e pagave. Menaxhmenti
i Komunës duhet që të ripërtërijë stafin e saj me kuadro të reja dhe profesionale, veçanërisht në
departamentin e financave. Edhe pse një zëvendësimi i tillë duket të jetë më i vështirë në praktikë
për shkak të gjendjes së keqe materiale dhe kërcënimeve që në të kaluarën kanë marrë
menaxherët nga ata që janë rrezikuar të largohen.
46

Zyrtarët e financave në komunën e Rahovecit kanë vërejtjet e tyre kundrejt Thesarit, i cili me
burokracinë e tij gjatë procedurave të prokurimi po ndikon në efikasitetin e komunës. Mendojnë
se Thesari duhet të jetë më fleksibil, veçanërisht kur është në pyetje mbulimi i shpenzimeve për
shërbime, dhe të lejojë që inicimi i procedurave të prokurimi të bëhet me oferta të negociuar deri
në 10,000 euro.
Gratë përbëjnë 14.53% të stafit të komunës, ndërsa në nivel të vendim-marrjes përbëjnë 20.83%
të pozitave të Larta dhe Menaxheriale. Asnjëherë deri më tani gjatë planifikimit buxhetor nuk
janë marrë parasysh nevojat e grave, e as që ka pasur ndonjë projekt në dobi të tyre. Zyra për
Çështje Gjinore në vazhdimësi ka paraqitë kërkesa për ndarje buxhetore, por një gjë e tillë nuk ka
ndodhë deri më tani. Ky fakt bie ndesh me pohimet e zyrtarëve komunal se ZÇGJ nuk është
anashkaluar asnjëherë.

SHTIME
Në periudhën 2005-2009, buxheti ka pasur trend rritjeje me një mesatare prej 12.06% në vit. Në
vitin 2009, komuna ka realizuar nga të hyrat vetanake 210,514 Euro, që ka përbërë rreth 6.04% të
buxhetit të përgjithshëm prej 3,485,227 Euro. Në vitin 2010, buxheti i rishikuar i komunës ka
qenë 3,810,791 Euro.
Nga analizimi i raporteve të auditimit të jashtëm për komunën e Shtimes, kemi vërejtur rënie sa i
përket nivelit të kontrollit të brendshëm. Këtë konstatim e mbështesim në faktin se deri në vitin
2007 nuk janë dhënë rekomandime serioze për punën e Zyrës së Auditorit të Brendshëm,
përderisa në vitet 2008 dhe 2009 kemi vërejtje për mos zbatimin e tërësishëm të planit të punës,
dhe mungesën e Komitetit të Auditimit. Mungesa e një Komiteti të Auditimit dhe moszbatimi i
planit të auditimit, ka rritur rrezikun e dështimit të kontrollit të brendshëm, dhe funksionet që
mbulohen nga një Komitet i Auditimit të kryhen me pavarësinë e duhur.
Zyrtari i financave deklaron se planifikimi buxhetor jo gjithmonë është në përputhje me nevojat
reale të komunës, p.sh. Ministria e Arsimit ndërton një shkollë mirëpo nuk ndahen fonde shtesë
për mirëmbajtjen e saj. Kështu komuna ballafaqohet me vështirësi në mbulimin e shpenzimeve,
duke u munduar ti mbulojë ato nga linjat tjera buxhetore.
Gratë përbëjnë 37.37% të stafit të komunës që e bënë komunën me përqindjen më të lartë të
punësimit të grave në administratën komunale në Kosovë, ndërsa në nivel të vendim-marrjes
përbëjnë 17.24% të pozitave të Larta dhe Menaxheriale. Organizimi i grave në nivel lokal
konsiderohet të jetë i dobët dhe mungojnë iniciativat e mirëfillta. Këto janë arsyetimet më të
shpeshta që zyrtarët komunal japin si përgjigje për mos përfshirjen e grave në struktura
udhëheqëse, ku asnjë nga drejtorit e komunës nuk ju është besuar atyre. Sa i përket projekteve
zhvillimore, është planifikuar në bashkëpunim me Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale të
bëhet ndërtimi i një çerdheje për fëmijë, që sa do pak do të lejonte hapësirë për punësim të grave.
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VIII. REKOMANDIMET
Rekomandimet në vijim synojnë që të rrisin përgjegjësinë për respektimin e ligjeve në fuqi dhe
menaxhimin efektiv të parave publike në nivelin lokal:
Të përbashkëta:
Krijimi i një Këshilli punues në mes të Komunave, Ministrisë së Ekonomisë dhe
Financave, Zyrës së Auditorit të Përgjithshëm, dhe Ministria e Administrimit të Pushtetit
Lokal për të identifikuar dhe adresuar problemet të cilat ndër vite janë evidente në të
gjitha komunat. Ky raport mund të shërbej si udhërrëfyes për disa nga problemet të cilat
janë të përbashkëta për të gjitha komunat.
Duhet të përshpejtohet decentralizimi i regjistrimit të bizneseve ashtu që të dhënat për
bizneset aktive të jenë të azhurnuara dhe komuna të jetë në gjendje të grumbulloj të të
hyra vetanake nga licencat.
Ministria e Ekonomisë dhe Financave:
Ndarja e buxhetit për linjën Mallra dhe Shërbime dhe Shpenzime Komunale duhet të
reflektoj mbi inflacionin e çmimeve për shpenzime operative dhe ndërtimin e objekteve,
rrugëve, kanalizimeve, etj. Me uljen e fondeve për linjën Mallra dhe Shërbime dhe
Shpenzime Komunale ka bërë që disa komuna të mos arrijnë të përmbushin obligimet
me mjetet të cilat i kanë në dispozicion, madje në disa raste të përdorin fondin për
Investime Kapitale për të mbuluar shpenzimet e krijuara.
Legjislacioni në fuqi duhet të fuqizoj masat ndëshkuese që MEF mund të aplikoj ndaj
organizatave buxhetore për mos respektimin e afatit për dorëzimin e pasqyrave
financiare.
Qeveria e Kosovës duhet të vlerësoj nevojat e Njësisë Qendrore për Harmonizimin e
Auditimit të Brendshëm (NJQHAB) ashtu që në të ardhmen të financohen trajnimet dhe
certifikimi ndërkombëtar i më shumë auditorëve të brendshëm të cilët punojnë nëpër
komuna.
Komunat92:
Konsultimet buxhetore me qytetarë nuk duhet të kufizohen në takime formale, por të
shfrytëzohen mundësi tjera siç janë hulumtimi i opinionit, komunikim direkt me qytetarë
përmes telefonit, internetit, apo ndonjë formë tjetër alternative duke siguruar gjithëpërfshirje sa i përket lokacionit, moshës, gjinisë etj.
Komiteti për Politikë dhe Financa pavarësisht dominimit të anëtarëve të partive politike
në koalicion duhet të ketë rol aktiv dhe të pavarur në vlerësimin e planifikimit buxhetor
duke u kujdesur për përputhje të planeve vjetore me Strategjitë Afatmesme Zhvillimore.
92 Duke përfshirë Kryetarin e Komunës, Komitetin për Politikë dhe Financa, Njësinë e Auditimit të Brendshëm,
Komitetin e Auditimit, Komisionin për Vlerësimin e Pasurisë, dhe mekanizmat e tjerë.

48

Projektet e dorëzuara nga Komuna për aprovim duhet të përmbajnë arsyeshmërinë e cila
shpjegon qartë përputhshmërinë e tyre me Strategjinë Afatmesme Zhvillimore.
Komunat duhet të zhvillojnë strategji për rritjen e të hyrave vetanake. Planifikimi i të
hyrave vetanake duhet të përkojë me strategjitë zhvillimore dhe të reflektoj mbi gjendjen
reale ashtu që të evitohet tejkalimi i realizimit të të hyrave vetanake të planifikuara qysh
në gjysmën e vitit.
Duhet të zhvillohet sistem i faturimit i cili do të përmbajë informata të plota rreth
debitorëve të komunës. Për më tepër, ky sistem duhet të ketë qasje të sigurt dhe vetëm
nga persona të autorizuar për të gjitha Departamentet të cilat inkasojnë të hyra vetanake.
Komunat duhet të zhvillojnë mekanizma për vlerësimin e performancës dhe ndëshkimin
e personelit ku barra për shqiptimin e ndëshkimit do të bie në më shumë se një person.
Një gjë e tillë do të evitonte që presioni për ndëshkim të bie mbi një individ dhe çështja e
ndëshkimeve të shndërrohet në çështje personale.
Ligjet në fuqi duhet të plotësohen duke kërkuar që Kryetari i Komunës të nënshkruaj
kontrata me vlerë të mesme ose të madhe (mbi 10,000 Euro). Një gjë e tillë do të
ndikonte në rritjen e përgjegjësisë gjatë prokurimit dhe do të zvogëlonte shkallën e
rrezikshmërisë të zyrtarëve të prokurimit.
Komunat duhet të bashkëpunojnë me Agjencinë për Prokurimin Publik, me theks të
veçantë gjatë procedurave të negocimit të cilat nuk duhet të përfundohen pa aprovim të
kësaj Agjencie.
Të krijohen urgjentisht Komisionet për Vlerësimin e Pasurisë dhe përpilimi i listave të
regjistrimit të pronave të Komunës komunat ku këto lista mungojnë në përputhshmëri
me Udhëzimin Administrativ 21/2009 të MEF-it.
Të ndahet buxhet i mjaftueshëm për të rekrutuar numrin e nevojshëm/planifikuar të
auditorëve të brendshëm që të sigurohet rregullsia e procedurave që aplikohen gjatë
menaxhimit të buxhetit.
Sigurimi i pavarësisë të auditimit të brendshëm mund të arrihet duke krijuar Komitetet e
Auditimit nëpër komuna dhe përkrahjen e këtyre komiteteve.
Roli i Zyrtarëve për Çështje Gjinore duhet të fuqizohet duke i përfshirë këta zyrtar në
vlerësimin e projekteve të Komunës dhe projekteve të OJQ-ve të cilat përkrahen nga
Drejtoratet e ndryshme të Komunës sa i përket ndikimit tek meshkujt dhe gratë.
Fuqizimi i këtyre zyrtarëve duhet bërë në hartimin e planeve të punës dhe ngritjen e
kapaciteteve të tyre profesionale në rishikimin e buxhetit të komunave nga perspektiva
gjinore.
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Komunat duhet të ndajnë linjë buxhetore për Njësinë për të Drejtat e Njeriut e cila duhet
të rezultoj edhe me linjë për projektet e Zyrtarëve për Çështje Gjinore. Vetëm në këtë
mënyrë do arrihej të përpilohej plan i veprimit me projekte konkrete dhe jo të lihej në
mëshirën e Kryetarit për të financuar projektet.
Zyra e Auditorit të Përgjithshëm:
ZAP duhet të sigurojë kontroll më të mirë të kompanive që kontrakton për të kryer
auditimin e komunave. Ky kontroll gjithashtu duhet të sigurojë që standardet e auditimit
të kompanive të jenë të harmonizuara me kërkesat e ZAP dhe nevojat e komunave.
Ndjekja e standardeve të njëjta, apo një formati të unifikuar të auditimit, do të lehtësonte
procesin e implementimit të rekomandimeve si dhe do të siguronte një auditim më
kualitativ, veçanërisht për sa i përket trajnimit të stafit për këto auditime.
Organizimi i takimeve të rregullta për menaxhimin e financave publike për anëtarët e
Komitetit për Politikë dhe Financa, posaçërisht me trajtimin e raportit të auditorit të
brendshëm dhe raportit të ZAP.
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