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Gjirokastër më 14.01.2017

RAPORTI VJETOR PËR VITIN 2016.

PREGATITUR NGA :KANCELARI I UNIVERSITETIT

DREJTUAR : SENATIT AKADEMIK të Universitetit “Eqrem Cabej” Gjirokastër

BORDIT të Universitetit “Eqrem Cabej” Gjirokastër

Në zbatim të ligjit nr.9936, datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në
Republikën e Shqipërisë”, të Ligjit Nr.80/2015 datë 22.07.2015, “Për arsimin e Lartë dhe
kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë” neni 32, të
Udhëzimit nr.2, datë 06.02.2012 ”Për proçedurat standarte të zbatimit të buxhetit”, gjendjes
reale të zbatimit të buxhetit, konform miratimeve të herëpashershme pranë Këshillit të
Administrimit të Universitetit ”Eqrem Cabej” Gjirokastwr , konfirmuar dhe nga Dega e
Thesarit Gjirokastër, është pregatitur për miratim Raporti vjetor për vitin 2016 për gjithë
veprimtarinë finnaciare të institucionit si më poshtë:

BURIMET E FINANCIMIT TË UNIVERSITETIT “EQREM CABEJ”
DHE

MENAXHIMI I FONDEVE TË VITIT 2016

Për vitin 2016, financimi nga Buxheti i shtetit në formën e trasfertës së pakushtëzuar
ishte në vlerën 244.601.000 lekë , e cila e ndarë sipas zërave të shpenzimit jepet në
tabelen e mëposhtme:
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Me financimin nga Buxheti i Shtetit, i cili është akorduar në zërin e pagave , kontribute të
sigurimeve shoqërore , dhe një pjesë për shpenzime operative, është realizuar pagesa e
pagave të punonjësve akademik dhe administrativ, sipas strukturës organike të miratuar për
vitin 2016, prej 194 punonjësish.
Në fillim të vitit buxhetor Trasferta e pakushtëzuar e akorduar u planifikua mbi ndryshimin e
mundshëm të strukturës akademike dhe administrative të Universitetit, e cila do të
implementohej menjëherë pas zgjedhjes së autoriteteve drejtuese të institucionit si dhe
krijimit të Bordit të Universitetit në vlerën 206.400.000 lekë fond page, 30.201.000 lekë
kontribut i sigurimeve shoqërore dhe 8.000.000 lekë për shpenzime operative .

Gjatë vitit 2016, nga zyra e Kancelarit është kërkuar rialokim fondesh , pasi duke ndjekur
realizimin e buxhetit në kohë, fondi i planifikuar për paga dhe sigurime shoqërore do të
ishte i pashpenzuar deri në fund të vitit .Për këtë qëllim , duke parë edhe nivelin e të
ardhurave të realizuara nga institucioni me miratimin e KA-së së Universitetit është
rialokuar për shpenzime operative edhe një fond prej 12.395.334 lekësh me vendimet : Nr.9
datë 22.09.2016 dhe Nr.12 datë 28.10.2016 ,Ky fond do të mbulonte shpenzimet operative
të instiotucionit në përgjithësi si dhe shpenzimet e detyrueshme që përbënin titull ekzekutiv
për zbatimin e vendimeve gjyqësore të humbura nga Universiteti, në vlerën 2.395.334 lekë.

Vlera reale e fondit të pagave ishte 172.650.621 lekë dhe pjesa tjetër prej 6.429.059 lekë
janë paguar orët suplementare dhe orët e part time të miratuara dhe të kryera pas muajit
shtator 2016.
Sic tregon edhe tabela e mësipërme , realizimi i fondeve nuk është i plotë , pasi faktorët që
ndikuan në mosrealizimin e fondeve të pagës dhe të shpenzimeve operative ishin :
1-Mos dalja e akteve nënligjore në zbatim të Ligjit të ri të Arsimit të Lartë , na ka penguar në
realizimin e fondit ,pasi nuk u miratua asnjë strukturë e re shtesë nga buxheti i vitit të

Nr Emërtesa Plani Viti 2016 Realizimi
2016

% real. Me
plan.fill

Trasferta
pakushtezuar

Trasferta
pakushtezuar

1 Fondi i pagave

shuma

194.004.666 (177.958.604)
(1.121.076)
179.079.680

92.3

Sigurime shoqerore 30.201.000 28.204.402 93.3
Shpenzime operative 19.995.334 15.746.306 78.7

Trasferta me jashte 400.000 247.530 62

3 Investime 0
Gjithsej shpenzime 244.601.000 223.277.918 91.3
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kaluar.Planifikimi i fondit të pagave për personel shtesë ( administrator Universiteti,
administrator fakulteti ) rezultoi i papërdorur deri në fund të vitit 2016.
2-Mos miratimi i Departamenteve tw Ekonomikut nw Fakultet Ekonomik nga MAS-i .
3-dhe nga mos veprimi i Departamenteve të cilat kanë planifikuar aktivitete të ndryshme
shkencore ,kombëtare dhe ndërkombëtare dhe nuk kanë realizuar asnjë të tillë përgjatë
vitit 2016.
Masa e mbetur e papërdorur nga trasferta e pakushtëzuar është 21.323.082 lekë.

Nga fondi i pagave gjatë vitit 2016 është dhënë shpërblime për rast fatkeqësie ose për dalje
në pension në një vlerë prej 1.121.076 lek, ndërsa shpërblim nga fondi i vecantë nuk është
dhënë për asnjë punonjës.

Për zërin e investimeve nga Buxheti i Shtetit për vitin 2016, nuk u cel asnjë fond nga MAS-i.

PËR VITIN 2016, FINANCIMI NGA TË ARDHURAT DYTËSORE

KRIJIMI I TË ARDHURAVE DYTËSORE për Universitetin “Eqrem Cabej” Gjirokastër
është si më poshtë :

Nr Lloji i të ardhurave Viti 2016
1 Qera 240.852
2 Tarifa Shkollimi 62.787.654
3 Fotokopje e vërtetime e te tjera 512.785
4 Sponsorizime 468.471
5 Tarife regjistrimi e te tjera (kredite te

pashlyera)
206.523

Të tjera 413.074
SHUMA 64.629.359
Zbritet si shumë e xhiruar tepër nga posta
shqiptare për llogari të Universitetit

1.829.560

Totali i të ardhurave 2016 62.799.799

Sic shihet edhe nga tabela e krijimit të të ardhurave për vitin 2016, të ardhurat janë
realizuar në vlerën 62.799.799 lekë, nga 66.753.400 lek të realizuara në vitin 2015, nivel
ky më i ulët në këto vitet e fundit (pasi të ardhura reale janë 62.331.328 lekë, pasi vlera prej
468.471 lekë është sponsorizim nga projekti JWEELL, shpenzimet e financuara pas
vlerësimit të performancës së shpenzimeve të këtij projekti nga Ministria e Financave).
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Duke analizuar të ardhurat e realizuara në vitin 2010,2011,2013, dhe 2014,2015,dhe
2016, gjatë shtatë viteve të fundit vwrehet se: janë rritur të ardhurat e Universitetit, në një
masë të konsiderueshme, kryesisht nga hapja e programeve të studimit “Master
Profesional” dhe “Master Shkencor” pothuajse në të gjitha programet e studimit të
Universitetit,ku numri i studentëve të regjistruar ka ardhur në rritje, deri në vitin
2014,ndërsa pas vitit 2014 ka ulje drastike , të arkëtimit të të ardhurave si pasojë e uljes së
numrit të studentëve të regjistruar .

Ne vite realizimi i te ardhurave është si më poshtë:

Viti 2010 : 77.445.516 lek
Viti 2011: 77.571.209 lek
Viti 2012: 84.382.759 lek
Viti 2013: 83.934.246 lek
Viti 2014: 91.483.313 lek
Viti 2015: 66.753.400 lek
Viti 2016: 62.799.799 lek

Ulja e nivelit të të ardhurave është rezultat i drejtpërdrejtë i numrit të ulët të studentëve të
regjistruar për vitin akademik 2016-2017,krahasimisht me 2014-2015 dhe 2015-2016

Cikli i studimit 2014-2015 2015-2016 2016-2017
Bachelor FESHSH 611 555 499
Part time FESHSH 352 163 97
Bachelor FSHN 496 470 379
Part time FSHN 50 26 15
Master 382 401 237
Totali 1891 1615 1227
Studente
përsëritës

100 63

V.o. Numri i studentëve përsëritës është përfshirë në numrin total të cdo fakulteti.

Sic shihet nga tabela numri i studentëve për vitin akademik 2016-2017 është në rënie, dhe
ndikimi i tyre në nivelin e arkëtimit të të ardhurave do jetë tepër i ndjeshëm për vet faktin që
numri i studentëve të ciklit të dytë të studimeve (master shkencor dhe profesional)
pothuajse është përgjysmuar.
Një vlerë e konsiderueshme e arkëtimit të të ardhurave ishte edhe arkëtimi i tarifës së
provimeve të prapambetura që japin studentët e Masterit Profesional dhe Shkencor , të
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cilët nuk mbaruan studimet brenda afatit kohor të përcaktuar në legjislacion (1.5 vjet, ose 2
vjet),dhe paguajnë për cdo provim sipas krediteve përkatëse.
Kjo vlerë krijon një masë të qëndrueshme të përvitshme në nivelin e të ardhurave , pasi
sistemi part- time është tkurrur totalisht (vetëm një vit ka mbetur), dhe të ardhurat e
realizuara nga ky program studimi për vitin 2015 dhe 2016 janë tkurrur në ¼ e vlerës së
arkëtimeve të viteve 2010-2013.

Një faktor i cili ndikon negativisht në rritjen e të ardhurave është trajtimi i një numri të madh
studentësh , rreth 153 studente, nga të cilët : 125 studentë bachelor të viteve të ndryshme 8
studentë bachelor part time,dhe 20 studentë Master shkencor dhe profesional ), të cilët
vijnë nga shtresa sociale, me prindër invalid , ose të përndjekur politik,etj. dhe paguajnë
pjesërisht tarifën e shkollimit ose nuk e paguajnë fare, sipas sistemit të studimit përkatës të
studentit.

Në krahësim me vitet e tjera numri i studentëve të kësaj shtrese sociale që përfitojnë nga
VKM-ja është rritur me rreth 20 studentë.

Vlera e të ardhurave totale për Universitetin për vitin 2016 është :

Struktura e financimit Sipas thesarit Realisht

Trashëguar nga 2015 46.298.034 46.298.034

Krijuar në 2016 64.629.359 62.799.799

Totali 110.927.393 109.097.833

Përdorur në 2016 43.482.400 43.482.400
Derdhur tepër nga posta
shqiptare 1.829.560

Trashëgohet për 2017 65.615.433 65.615.433

Sic shihet edhe nga tabela , fondi i trashëguar nga vitet e kaluara , përbën një masë të
konsiderueshme të funksionimit të institucionit , pasi shpenzimi nga të ardhurat nuk e kalon
masën e trashëguar, duke na dhënë mundësinë që për vitin 2017 të kemi një
qëndrueshmëri konstante në planifikimin e shpenzimeve pa u detyruar të bëjmë reduktime
radikale të tyre.Kjo situatë kërkon impenjim të të gjitha hallkave të institucionit që cdo njësi e
tij të jap një kontribut konkret për të krijuar burime të tjera financimi për universitetin, pasi të
ardhurat nga tarifat e shkollimit janë në ulje të dukshme.
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Për vitin 2016, financimi nga të Ardhurat dytësore sipas zërave është:

Nr Emërtesa e
shpenzimeve

Viti 2016

Limiti i perdorimit Realizimi % real. Me
plan.fill

1 Fondi i pagave 40.000.000 22.190.618 55.3
2 Shpenzime

Operative
19.116.000 14.039.476 73.4

3 Investime 17.353.512 7.252.306 41

shuma 76.469.512 43.482.400 56.8

Plani i limitit të përdorimit nga të ardhurat dytësore për vitin 2016 në total është 76.469.512
lekë , përfshirë ndryshimet e herepasherëshme, (të cilat janë miratuar rast pas rasti nga KA-
ja ) dhe realizimi 43.439.390 lekë, ku të detajuar sipas artikujve të shpenzimeve i
analizojmë më poshtë:

I- Financimi nga të ardhurat dytësore në zërin e pagave në vlerën 22.190.618 lekë, ka
përfshirë pagesën pjesore te orëve të Part-time , orët jashtë kohës normale të punës , oret
suplementare deri në 30 % .Një pjesë e shpenzimeve për paga të sitemit part time, të
orëve të miratuara 30-70 % të ngarkesës mësimore me miratim nga Ministri kanë kaluar
nga trasferta e pakushtëzuar për arsye se kishim fonde të shumta ,duke mbajtur rezervë të
ardhurat. Është reduktuar shumë nga ana jonë niveli i përdorimit të të ardhurave edhe për
faktin se që nga muaji Qershor 2016 ,nuk është bërë asnjë pagesë për orët mbi kohën
normale të punës , të cilat zinin një pjesë të konsiderueshme në buxhetin e të ardhurave, të
detyruar nga gjendja reale e arkëtimit të të ardhurave të institucionit.

II-Financimi nga të ardhurat për shpenzimet operative në vlerën 14.039.471 lekë
Fondi për shpenzimet operative është përballuar pjesërisht nga të ardhurat e institucionit
pasi një pjesë e trasfertës së pakushtëzuar që do të mbetej e lirë në fund të vitit 2016 është
rialokuar nga ana jonë për shpenzime operative duke ulur nivelin e përdorimit të tyre nga
29.116.000 lekë në 19.116.000 lekë, dhe realizimi i shpenzimeve të detajuara sipas zërave
jepen të detajuara në Regjistrin e Realizimit të prokurimeve publike 2016.

Të gjitha këto rialokime janë kërkuar për miratim në Këshillin e Administrimit dhe janë
miratuar me vendimet përkatëse , duke i pasqyruar në Regjistrin e Parashikimeve Publike
, të ndryshuar, ku janë njoftuar edhe Zyra e Prokurimeve pranë MAS-it, edhe Dega e
Thesarit Gjirokastër.
Shpenzimet sipas zërave të detajuara janë dhënë tek tabela e Regjistrit të Realizimit të
Prokurimeve. Në tabelë është dhënë planifikimi dhe realizimi sipas zërave me gjithë
ndryshimet përkatëse të miratuara gjatë vitit nga KA-ja.
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Nga zëri i shpenzimeve operative u financuan shpenzimet për kontratat e prokuruara dhe
për shpenzimet me blerje të vogël, ku për arsye se janë planifikuar nga të ardhurat e
institucionit , i është dhënë një rëndësi të vecantë efektivitetit të tyre, me qëllim realizimin e
shpenzimeve më të domosdoshme për të mbajtur një rezervë që është e trashëgueshme
për vitin në vazhdim.
Realizimi i shpenzimeve operative është në vlerën afërsisht 73.4 % dhe e detajuar sipas
zërave tregohet në tabelen e realizimit të shpenzimeve si më poshtë:

Emërtimi I shpenzimeve operative

Shpenzime operative janar

– dhjetor 2016

Planifikimi Realizimi

1 Roje civile(kontrate shtese) 475,193 475,193

2 Roje civile 5,408,807 4,988,648

3 Karburant 1,000,000 1,000,000

4 Kanceleri ,boje,fotokopje,printeri etj. 500,000 500,000

5 Kanceleri, shtypeshkrime, bojra 2,500,000 2,356,980

6 Materiale pastrimi 800,000 330,828

7 Sherbime kompjuterike 200,000 158,160

8 Mirembajtje fotokopjuesi 400,000 120,720

9 Materiale elektrike hidraul. Ndert. 1,000,000 649,496

10 Te tjera materiale zyre, 500,000 244,560

11 Energji 2,600,000 2,070,966

12 Uje 700,000 331,771

13 Telefon 1,000,000 545,046

14 Sherbim postar 100,000 88,606

15 Sherbime te ndryshme 1,000,000 912,785

16 Mirembajtje mjet transporti (dy mjete) 800,000 753,014
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17 Materiale dhe sherbime specifike 800,000 770,840

18 Kuota e sigurimit te mjeteve 300,000 149,395

19 Sherbime Interneti, 120,000 106,333

20 Miremb te aparateve kondisiner 200,000 90,240

21 Kosto reklam.dhe publik. +buletin 2,000,000 269,962

22 Kosto legale( abonime etj.miremb kontrate) 550,000 108,000

23 Kosto te seanc bordeve ,mbledh senati 5,000,000 4,134,548

24 Dieta, brenda ,jashte, ekspedita 5,000,000 4.751.877

25 sherbime te printimit dhe publikimit 200,000 200,000

26 mirembajtje e godinave 600,000 336,960

27 Shpenzime pritje e percjellje 600,000 238,100

28 Shpenzime për konferenca kombëtare 100,000 0

29 taksë antaresim ne organ. universitare 605 400,000 248,636

30 Aktivitete shkencore departamente 545,000 0

31 Konf.Ndërkomb.shkencore 1,000,000 64.800

32 Mirembajtje e kaldajave e gjenerator 30,000 30,000

33 Ilace mjekesore e laboratorike bio kimia 200,000 146,868

35 Shpenzime per Qeverine studentore 180,000 180,000

36
Mirembajtje e sistemit të alarmit dhe të
serverit 307,000 285,932

37
Sherbime specifike (Per vendimet
gjyqesore ) 2,395,344 2,395,335

Totali I shpenzimeve operative 39,511,344 30,034,599

Sic shihet edhe nga Regjistri i Realizimit të shpenzimeve ka shumë zëra me
mosrealizime në përgjithësi , që kryesisht janë nga mos planifikimi i mirë i fondit të tyre që
në fillim të vitit, pasi nuk sillen kërkesa reale dhe shkresore nga Departamentet dhe si
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rrjedhojë planifikohen nga ana jonë sipas praktikave të vitit të kaluar, pasi gjatë vitit sjellin
kërkesa dhe ndodhemi para faktit që nuk kemi fonde ,duke na vënë në vështirësi finnaciare
dhe në kryerjen e një sërë procedurash, të cilat mund të eleminoheshin nëse do të ishin më
korrekte Departamentet në kërkesat e tyre me qëllim mbarevajtjen e të gjitha aktiviteteve,
mësimore, shkencore e administrative në institucion.

-Kemi një mosrealizim të konsiderueshëm (kursim të fondeve) tek zërat e shpenzimeve të
Telefonit dhe Energjisë,Ujë, ku vitet e tjera kemi patur më shumë shpenzime dhe prandaj
është planifikuar më shumë në fillim të vitit.Edhe gjatë vitit 2016, është hequr totalish
furnizimi me energji elektrike të objektit të Ish-Shtëpisë së ushtarakëve ,duke lënë vetëm
godinën e rojeve civile me energji,dhe për ambientet e dhëna me qera u është kërkuar
lidhja e kontratës së furnizimit me energji të bëhet nga vetë qeramarrësit, si dhe janë ulur
në vlerë të konsiderueshme shpenzimet telefonike statike në zyrat e universitetit, si dhe ato
të telefonisë celulare.Në lidhje me furnizimin e institucionit me ujë , është bërë instalimi i
matësit të ujit , duke minimizuar faturën mujore afrofe të këtij shërbimi nga 140.000
lekë/muaj në 15.000 -45.000 lekë/muaj.

Në zërat e tjerë ka mos realizime pjesore, për arsye të vlerave të ulëta gjatë prokurimit , si
dhe, kryerjen e shërbimeve më emergjente dhe funksionale të nevojat reale,duke rritur
efektivitetin e përdorimit të tyre me qëllim grumbullimin e të ardhurave dhe përdorimin e
tyre për blerje të laboratoreve, apo shpenzime të tjera në funksion të procesit të
mësimdhënies dhe kërkimit shkencor.Sic shihet nga tabela e Regjistrit të parashikimit dhe
të realizimit të fondeve të shpenzimeve operative të dhënë më lart fondet e prokuruara për
“Materiale pastrimi”, (zëri 6), “materiale zyre” (zëri 10) dhe “Materiale elektrike, hidraulike
ndërtimi” (zëri 9), ka realizim të ulët për shkak të prokurimeve ku konkurojnë subjekte me
vlera shumë të ulëta nga fondi i parashikuar, duke na vënë shumë herë edhe në vështirësi
për pranimin e mallrave nga cilësia e tyre (oferta anomalisht të ulëta).

-Një mosrealizim i konsiderueshëm është në zërin Kosto reklamimi dhe dhe publikime +
buletine,pasi nga Fakultetet u paraqit materiali vetëm për botimin e dy buletineve ,
“kërkimeve Universitare” , nga katër të planifikuar cdo vit buxhetor.

-Mosrealizim total kemi në zërat, “Shpenzime për Konferencat Kombëtare” (zëri 28)
“Aktivitete Shkencore të Departamenteve” (zëri 30), dhe një vlerë shumë të ulët tek zëri
“Konferenca Ndërkombëtare” (zëri 31), pasi nuk u zhvillua asnjë aktivitet i tillë nga
Departamentet, si dhe nuk kishim asnjë kërkesë nga ndonjë Departament për zhvillimin e
ndonjë konference .
Konkretisht, Departamenti i Ekonomikut nuk realizoi aktivitetin shkencor për 15 vjetorin e
krijimit të Departamentit Ekonomik ,si dhe Departamenti i Fizikës nuk realizoi Aktivitetin
shkencor “Mbrojtja e Mjedisit nga rezatimi” , ku për të dyja këto aktivitete ishin sjellë kërkesa
të detajuara, por nuk u ndërmor nga Departamentet asnjë veprim konkret.Kjo ndodh shpesh
në të gjitha rastet duke na vënë para faktit që planifikojmë fonde për mbështetjen e
aktiviteteve shkencore dhe Departamentet nuk përpiqen për realizimin e tyre , duke ulur në
një nivel shumë të ulët edhe kontributin që duhet të kenë ata për rritjen e kërkimit shkencor
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në institucion apo në zhvillimin e rajonit të jugut ku Universiteti ynë është i vetmi institucion i
arsimit të lartë publik.

III- Financimi për investime dhe Studime Projektime, në vlerën 7.252.306 lekë

a)Në zërin e investimeve dhe studime projektime, kemi një realizim prej 41 % të të
ardhurave të parashikuara, dhe ky mos realizim ka ardhur si pasojë e prokurimit të
objekteve ku ka një vlerë më të ulët se ajo e preventivuar nga specialistët tanë, ose mos
realizim procedure .Konkretisht në këtë zë është (referojuni tabelës së shpenzime për
investimet)që jepet më poshtë) realizuar pjesa më e madhe e objekteve të planifikuara, por
tre prej tyre nuk janë realizuar totalisht.
”Për objektin “Laboratori i Elektronikës dhe Elektromagnetizmit” (zëri 8 ) dhe “”Laboratori i
Biologjisë” (zëri 4) nuk u realizuan, pasi nga Departamentet sjellin preventiva të cilat
praktikisht janë të pamundura të realizohen (sic janë shprehur operatorët ekonomik të cilët
konkurojnë),ose specifikimet teknike janë të pa studiuara mirë , duke sjellë vështirësinë e
realizimit të tyre.
Për “Laboratori mekanik dhe termodinamik” (zëri 3)u realizua procedura e prokurimit deri
në lidhjen e kontratës , por nuk u arrit nga operatori ekonomik të përmbushte kontratën e
lidhur me Universitetin, kështu që po procedohet me zgjidhjen e kontratës dhe
përemushjen e detyrimeve ligjore që rrjedhin për operatorin në këto raste.Për këtë prokurim
edhe në vitin 2015 u gjendëm në kushtet ku operatorët ekonomik nuk mund të gjenin paisjet
e kërkuara dhe proceduam me penalitetet e zgjidhjes së kontratës.Pas kësaj nga ana jonë
u vu në dispozicion të Departamentit të Fizikës preventivi dhe specifikimet teknike për
rishikim, por përsëri edhe me rishikimin e preventivit nga ana e tyre, për vitin 2016 u
gjendëm në të njëjtat kushte me zbatimin e kontratës dhe lëvrimin e mallit nga operatori
ekonomik.
Në zërin “Libra për bibliotekën” u realizua prokurimi dhe lëvrimi i fondit për dy lotet
(Histori- Gjeografi – Letërsi) dhe (Biologji –Kimi), ndërsa për lotin e tretë (Ekonomiku dhe
Matematikë –Informatika), u prokurua tre herë dhe nuk u paraqit asnjë operator për
konkurim, duke sjellë mosrealizimin e fondit .
Edhe për zërin 11 “Paisje për lëndën e Edukimit Fizik” nuk u ndërmor asnjë prokurim, pasi
në kushtet kur nuk kemi ambiente specifike për zhvillimin e kësaj lënde, nuk mund të
prokuronim për paisjet e parashikuara. Edhe pse u njoftua Departamenti dhe personat
përgjegjës për të planifikuar dicka tjetër në kushtet e ambienteve të Universitetit (paisje
portative ose lëvizshme )nga ana e tyre nuk u soll asnjë kërkesë konkrete.
Për objektet e tjera , të cilat janë janë miratuar gjatë vitit në KA-në e Universitetit , kemi një
realizim total të tyre, pavarësisht nga vlera pas prokurimit të fondit.

b)Në zërin supervizion kolaudim kemi një mosrealizim (kursim fondi), pasi kontrata për
këto shërbime ishte planifikuar në varësi të fondit limit fillestar, ndërkohë me prokurimin e
fondit të rikonstruksionit të objektit ky fond ishte i ulët në krahësim me fondin fillestar dhe
vlera që tepron është se kontrata e këtyre shërbimeve sipas legjislacionit përkatës është në
varësi të fondit të zbatimit të objektit
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Vlera e parashikuar dhe ajo e realizuar për të gjithë objektet e invesitmeve për vitin 2016
është si më poshtë:

Emërtimi i shpenzimeve për investime Planifikuar Realizuar

1 Paisje kompjuterike, elektrike 231 3,547,000 3,399,600

2 Paisje Zyre (Mobileri dhe metalike) 508,000 442,560

3 Laboratore mekanik dhe termo dinamik 4,000,000 0

4 Laborator Biologjisë 430,000 0

5 Rikonstr te nyjeve h/ s tek godina e Re dhe Mediateka 1,088,000 956,650

6 Studime projektime 43,000 42,700

7 Supervizion-kolaudim 60,000 32,616

8 Laboratori I Elektronikes dhe Elektromagnetizmit 4,500,000 0

9 Paisje për server room(inverter dhe paisje te tjera) 523,512 480,932

10 Libra per Biblioteken 2,000,000 1,633,914

11 Paisje per lenden e edukimit fizik 250,000 0

12 Ndertimi I rampes per invalidet 404,000 263,334

Totali 17,353,512 7,252,306

Bashkengjitur keni Evidencen e Realizimit të shpenzimeve Janar- Dhjetor 2016, Evidencen
e realizimit të të ardhurave, si dhe Evidencën e të ardhurave te trashëguara për vitin 2016
të konfirmuar nga Dega e Thesarit Gjirokastër.
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