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  Zyra e Auditorit të Përgjithshëm (ZAP) kryen auditime të rregullsisë dhe 

të performancës. Auditori i Përgjithshëm në Detyrë është kreu i Zyrës së 

Auditorit të Përgjithshëm, i cili ka rreth 145 të punësuar. Auditori i 

Përgjithshëm dhe Zyra e Auditorit të Përgjithshëm janë të pavarur dhe 

çertifikon rreth 90 Pasqyra Vjetore Financiare çdo vit, derisa ndërmarrin 

edhe forma të tjera të auditimit. 

Misioni ynë është “që të kontribuojmë në menaxhim të shëndoshë financiar 

në administratë publike”. Ne do të kryejmë auditime cilësore në përputhje 

me standardet e njohura ndërkombëtare të auditimit të sektorit publik dhe 

praktikat e mira evropiane. Ne do të ndërtojmë besim në shpenzimin e 

fondeve publike. Ne do të luajmë një rol aktiv në sigurimin e interesit të 

taksapaguesve dhe palëve tjera të interesit në rritjen e llogaridhënies 

publike. 

Raportet e nxjerra nga ZAP promovojnë drejtpërsëdrejti llogaridhënien 

pasi që ato ofrojnë bazë për t’i kërkuar llogari menaxherëve të çdo 

organizate buxhetore. 

Auditimet jo të detyrueshme kryhen për të vlerësuar nëse programet publike 

menaxhohen në mënyrë të duhur, kost-efektive dhe efikase dhe nëse sistemet 

për matjen dhe raportimin e tyre janë funksionale. 

Auditori i Përgjithshëm në Detyrë ka vendosur në lidhje me auditimin e 

menaxhimit të derivateve në Komunën e Malishevës në konsultim me 

Ndihmës Auditorin e Përgjithshëm, Qerkin Morina, i cili e ka mbikëqyrur 

auditimin.  

Raporti i lëshuar është rezultat i auditimit të kryer nën menaxhimin e  

Drejtorit Bujar Sejdiu, i mbështetur nga Florim Maliqi (Udhëheqës i ekipit) 

dhe Bekim Mikullovci. 

 

 

ZYRA E AUDITORIT TË PËRGJITHSHËM –Adresa: Musine Kokollari, No. 16, Prishtina 10000, Kosova 
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Përmbledhje e përgjithshme 

Hyrje  

Në Qershor të vitit 2014 Zyra e Auditorit të Përgjithshëm ka publikuar raportin e auditimit për 

Pasqyrat Vjetore Financiare (PFV) të komunës së Malishevës për vitin e përfunduar më 31 dhjetor 

2014. Në raportin vjetor për PVF-të janë shpalosur disa dobësi që reflektojnë kontrolle të dobëta të 

menaxhimit të derivateve. Auditori i Përgjithshëm në Detyrë ka vendosur të kryhet një auditim i 

veçantë për menaxhimin e derivateve në këtë komunë. 

Ky raport përmbledhë çështjet kryesore që janë gjetur nga ky auditim. Falenderoj Kryetarin e 

Komunës dhe stafin e tij për ndihmën e tyre gjatë procesit të auditimit. 

Qëllimi i këtij auditimit ishte rishikimi i dizajnit të kontrolleve të brendshme nëse janë zbatuar në 

një mënyrë që siguron një menaxhim të mirë të derivateve në pajtim me kërkesat ligjore dhe 

praktikat e mira. Qasja jonë ka përfshirë testet dhe procedurat të cilat ne menduam se ishin të 

nevojshme për të arritur në një konkluzion lidhur me menaxhimin e përgjithshëm të derivateve në 

komunë.   

Auditimi ynë është fokusuar në: 

 

Përshkrimi 

Kontrolli i brendshëm dhe struktura organizative e një entiteti duhet të ofrojë përcaktimin e 

autorizimit dhe përgjegjësisë, linjat e raportimit dhe llogaridhënien për të siguruar arritjen e 

objektivave të përcaktuara. 

Shpenzimet për derivate paraqesin një zë të rëndësishëm në strukturën e shpenzimeve për mallra 

dhe shërbime të komunës (12%). Shuma e faturave të paguara në vitin 2014 për derivate është 

89,126€1. Në këtë shumë bëjnë pjesë edhe disa pagesa për furnizimet e bëra në vitin 2013. Gjithsej 

sasia e derivateve të shpenzuara në vitin 2014 ishte 64,768 litra (shih Aneksin 1).  

                                                      
1 Sipas të dhënave në SIMFK 

Dizajnin, zbatimin 
dhe efektivitetin e 

kontrolleve të 
brendshme në 

fushën e 
shpenzimeve të 

derivateve  

Pajtueshmërinë me 
ligjet dhe rregulloret 

lidhur me 
shpenzimin e 

derivateve 

Formën dhe 
kualitetin e 
raportimit 
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Shfrytëzimi i derivateve në këtë komunë ishte bërë për këto kategori kryesore2: 

 Derivate për automjete; 

 Derivate për nxemje qendrore; dhe 

 Derivate për gjenerator. 

Konkluzioni i përgjithshëm 

Komuna e Malishevës nuk ka arritur të krijojë një kontroll të brendshëm dhe strukturë 

organizative adekuate dhe efektive për të siguruar që derivatet menaxhohet në harmoni me 

objektivat e komunës dhe në pajtim me kërkesat legjislative. Menaxhimi i derivateve është 

shoqëruar me dobësi të ndryshme që janë shpalosur në vazhdim të këtij raporti.  

Konkluzionet dhe rekomandimet tona kryesore për Kryetarin janë: 

 

 

 

 

  

                                                      
2 Ekzistojnë edhe disa kategori të vogla siç janë derivate për kositjen e barit apo përdorimin e mjeteve të ndryshme. 

Në përgjithësi kontrollet mbi 
shpenzimin e derivateve janë të 
dobëta dhe në shumicën e kohës 
ato nuk kanë qenë funksionale 

dhe efektive 

Kryetari duhet ta rishikojë 
dizajnin e kontrolleve  për 

menaxhimin e derivateve dhe  t'i 
forcojë kontrollet për të siguruar 

një menaxhim adekuat dhe 
efektiv të shpenzimeve të 

derivateve  

Një pjesë e konsiderueshme e 
shpenzimeve të derivateve nuk 

është e dokumentuar fare, 
përderisa pjesa tjetër e 

dokumentimit është përcjellur me 
dobësi të shumta  

Kryetari duhet t'i analizojë arsyet 
e mungesës respektivisht të 
dokumentimit të dobët të 

shpenzimeve dhe të sigurojë që 
dobësitë e identifikuara do të 

menjanohen plotësisht 

Mungon një sistem efektiv i 
komunikimit, raportimit  dhe 

mbikëqyrjes së shpenzimeve të 
derivateve 

Kryetari duhet të sigurojë që do të 
vendosen linjat e duhura të 

komunikimit dhe raportimit për 
shpenzimet e derivateve. Zbatimi 

i masave duhet të mbikëqyret 
direkt nga Kryetari i komunës. 
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1 Fushëveprimi i  auditimit dhe metodologjia 

Auditimi menaxherial është i definuar si verifikim i kontrolleve të brendshme dhe vlerësim i 

menaxhimit financiar dhe operativ të aplikuar në një apo më shumë fusha të menaxhimit. 

Është përgjegjësi e menaxhmentit të komunës së Malishevës të vendosë sistem adekuat dhe 

efektiv të kontrolleve të brendshme dhe të sigurojë menaxhim të mirëfillt financiar dhe operativ. 

Objektivi kryesor i këtij auditimi ka qenë vlerësimi i përshtatshmërisë dhe efektivitetit të 

kontrolleve të brendshme për të siguruar një menaxhim të mirëfillt të shpenzimeve për derivate. 

Fushëveprimi i këtij auditimi përfshin rishikimin e operacioneve lidhur me menaxhimin e 

derivateve në komunën e Malishevës për periudhën 1 janar deri më 31 dhjetor 2014 dhe nëse ato 

janë në pajtueshmëri me kërkesat ligjore.  

Auditimi është kryer në përputhje me standardet e auditimit të pranuara ndërkombëtarisht. 

Metodologjia e auditimit ka përfshirë: 

 rishikimin e politikave dhe procedurave; 

 rishikimin, analizimin dhe testimin e të dhënave; 

 intervistat me zyrtarët kyç në këtë proces; dhe  

 ekzaminimet në terren. 

Ne kemi shqyrtuar kontrollet menaxheriale, për të përcaktuar shkallën deri ku mund të 

mbështetemi në to për përcaktimin e testimit të hollësishëm, i cili është i nevojshëm për të siguruar 

nivelin e nevojshëm të dëshmive për të mbështetur konkluzionin e Auditorit të Përgjithshëm (AP).  

Procedurat tona kanë përfshirë një rishikim të kontrolleve të brendshme dhe sistemeve të 

kontabilitetit dhe teste substanciale të shoqëruara me to vetëm deri në atë masë që konsiderohet e 

nevojshme për kryerjen efektive të auditimit. Të gjeturat e auditimit nuk duhet të konsiderohen 

sikur përfaqësojnë një pasqyrë gjithëpërfshirëse të të gjitha dobësive të cilat ekzistojnë, apo edhe të 

të gjitha përmirësimeve që mund të bëhen në sistemet dhe procedurat ekzistuese. Të gjeturat me 

rëndësi më të vogël nuk janë paraqitur në këtë raport, por janë raportuar te stafi i komunës.  

Pjesët e mëposhtme ofrojnë një përmbledhje më të detajuar të gjetjeve tona të auditimit, me theks 

të veçantë në vëzhgimet dhe rekomandimet në fushat e rishikimit. 
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2 Derivatet për automjete 

Përshkrimi      

Automjetet zyrtare janë të gjitha automjetet në pronësi apo në përdorim të një entiteti publik. Ato 

përfshijnë veturat, kombibusët, autobusët, kamionët, traktorët, etj. Automjetet zyrtare duhet të 

shfrytëzohen në mënyrë ekskluzive vetëm për udhëtime zyrtare të cilat kanë një destinacion apo 

qëllim që shërben për kryerjen e detyrave zyrtare. 

Komuna e Malishevës ballafaqohet me mungesë të automjeteve zyrtare funksionale3. Komuna 

posedon 23 automjete funsionale (10 janë në shfrytëzim nga administrata e komunës, 8 nga 

QKMF4 dhe 5 automjete të zjarrëfikësve). Për të plotësuar nevojat zyrtare, stafi senior i komunës 

(11 drejtorë) shfrytëzojnë automjetet private duke u furnizuar me 50 litra derivate në muaj. Kjo 

është përcaktuar me një vendim5 të Kryetarit të komunës. Kryetari aktual ka zbritur kuotën e 

lejuar të furnizimit me 50 litra nga 100 litra sa ishte në qeverisjen paraprake. 

Për të krijuar një sistem të përshtatshëm dhe efektiv të menaxhimit të derivateve për automjete 

zyrtare kërkohet përcaktim i qartë i autorizimeve për furnizim me derivate dhe shfrytëzim të 

automjeteve, dokumentim i plotë i udhëtimeve në pajtim me kërkesat e Udhëzimit Administrativ6 

(UA) si dhe raportim cilësor dhe sistematik mbi të gjitha shpenzimet e derivateve. 

Rekomandimet 
 

Çështja 1 – Mospajtueshmëri me UA për përdorimin e automjeteve zyrtare 

E gjetura  Menaxhmenti i komunës nuk ka arritur të vendosë kontrolle për të siguruar 

përdorimin e automjeteve në pajtim me kërkesat e UA. Ne kemi identifikuar 

këto papajtueshmëri me UA gjatë përdorimit të automjeteve zyrtare: 

 Nuk ekziston një zyrtar që do të ishte i ngarkuar me udhëheqjen e njësisë së 

transportit; 

 Automjetet zyrtare përdoren, si brenda ashtu edhe jashtë vendit, pa 

parashtrim të kërkesës dhe arsyetimin e nevojës për udhëtim dhe aprovimin 

nga eprori relevant; 

 Automjetet zyrtare përdoren nga nëpunësit civil që nuk kanë pozitën e 

vozitësit, pa plotësimin e formularit të paraparë me UA; dhe 

                                                      
3 Komuna posedon disa automjete të cilat janë jashtë përdorimit dhe janë në proces të shitjes 
4 Qendra Kryesore e Mjekësisë Familjare 
5 Vendimi Nr. 01/170 i datës 28.01.2014 
6 UA 03/2008 për përdorimin e automjeteve të Qeverisës ë Kosovës 
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 Nuk mbahet evidencë sistematike. Nuk hartohen raporte mujore të 

shpenzimeve për të gjitha automjetet duke përfshirë raportin për secilin 

automjet veç e veç.  

Rreziku  Mungesa e zyrtarit të ngarkuar me udhëheqjen e transportit dhe përdorimi i 

automjeteve zyrtare në format e përshkruara më lartë përveç që është në 

kundërshtim me kërkesat e UA mund të rezultojë me përdorim të automjeteve 

për nevoja private dhe/apo në mënyrë jo efikase dhe jo ekonomike. 

Rekomandimi 1 Kryetari i komunës duhet t’i rishikojë kontrollet dhe, sipas nevojës, t’i 

ridizajnojë ato për të siguruar që përdorimi i automjeteve zyrtare bëhet vetëm 

për objektiva zyrtare, në mënyrë efikase dhe ekonomike si dhe në pajtueshmëri 

të plotë me UA. Raportet për shpenzimet e përgjithshme dhe individuale për 

secilin automjet duhet të hartohen nga një zyrtar i ngarkuar me njësinë e 

transportit dhe të njejtat të rishikohen nga menaxhmenti për të siguruar 

përdorim efikas dhe ekonomik të automjeteve. 

Çështja 2 – Dokumentim i dobët i udhëtimeve zyrtare 

E gjetura  Në vitin 2014 nga automjetet zyrtare ishin shpenzuar 31,086 litra derivate 

ndërsa nga ato private7 ishin shpenzuar 6,004 litra derivate. Rishikimi ynë ka 

identifikuar një dokumentim të mangët dhe me shumë gabime aritmetikore për 

përdorimin e automjeteve për udhëtime zyrtare, si në vijim: 

 Nuk ekziston asnjë dokumentim për qëllimin e udhëtimeve zyrtare, 

distancën e kaluar dhe derivatet e shpenzuara me automjetet private. Në 13 

raste nuk dihet numri i tabelave të automjetit të drejtorëve të furnizuar me 

derivate (560 litra). Përveç automjeteve private, drejtorët shpesh kanë 

shfrytëzuar edhe automjetet zyrtare edhe pse kishin përfituar nga 50 litra në 

muaj; 

 Nga rishikimi i 20 rasteve nga çdo libër-udhëtim i automjeteve zyrtare të 

administratës së komunës kemi identifikuar: 

 Për dy automjete zyrtare nuk ekzistojnë evidencat e udhëtimeve. 

Derivatet e shpenzuara nga këto dy automjete në vitin 2014 ishin 1,918 

litra; 

 Kemi identifikuar 5 raste të mungesës së dokumentimit të  distancës së 

kaluar (3,489km); 

 Në 36 raste të identifikuara mungonte përshkrimi i qëllimit të udhëtimit; 

                                                      
7 Të autorizuara me Vendim të Kryetarit 
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 Në 37 raste mungonin nënshkrimet e përdoruesve të automjeteve. Një 

rast ishe udhëtim në Durrës (518km); 

 Në shumë raste mungonte data e udhëtimit; dhe 

 Kemi identifikuar dy raste kur distanca e kaluar është e pakuptimt dhe 

nuk ekziston ndonjë arsyetim. Një rast është distanca 319km në relacionin 

Malishevë-Prizren-Malishevë dhe një destinacion i panjohur për servisim 

të automjetit në distancë 208km. 

Rreziku  Mungesa e dokumentimit dhe dokumentimi i varfër i përdorimit të 

automjeteve shton rrezikun që përdorimi i tyre të mos jetë efikas dhe 

ekonomik, me mundësi potenciale të keqpërdorimit dhe shfrytëzimit të 

automjeteve për qëllime private. 

Rekomandimi 2 Kryetari i komunës duhet të inicojë një analizë të arsyeve që kanë shkaktuar 

paraqitjen e dobësive të identifikuara. Kryetari duhet t’i forcojë kontrollet mbi 

përdorimin e automjeteve për të siguruar që ato shfrytëzohen vetëm për 

qëllime zyrtare dhe në mënyrë efikase dhe ekonomike. I tërë dokumentacioni 

për secilin automjet duhet të jetë i plotë dhe i qartë duke arsyetuar të gjitha 

udhëtimet zyrtare.    

Çështja 3 – Dobësi tjera të furnizimit me derivate 

E gjetura  Rishikimi ynë ka identifikuar që komuna nuk ka emëruar zyrtarë të autorizuar 

për furnizim me derivate por furnizimi bëhet spontanisht nga përdoruesit e 

automjeteve. Numri i personave që kanë kryer furnizimet në vitin 2014 ishte 

135.  

Në anën tjetër, komuna nuk kryen harmonizime të rregullta dhe efektive 

ndërmjet të dhënave të brendshme të saj dhe të dhënave të ofruara nga 

operatori. Një harmonizim i tillë kryhet vetëm për automjetet e QKMF-së8.  Në 

108 raste ne kemi gjetur që me derivate ishin furnizuar automjete të panjohura. 

Në 51 nga këto raste (4,362 litra) automjetet e furnizuara nuk ishin të 

regjistruara në regjistrin zyrtar të komunës. Në 57 nga këto raste (5,657 litra) 

nuk ishin regjistruar numrat e tabelave të automjeteve dhe/apo shpenzimi i 

derivateve nuk ishte dokumentuar.  Sipas komunës, një pjesë e këtyre kanë 

ndodhur për shkak të gabimeve teknike në regjistrimin e të dhënave. 

                                                      
8 Qendra Kryesore e Mjekësisë Familjare. 
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Rreziku  Mungesa e autorizimeve dhe harmonizimeve efektive rezulton me 

mbivlerësim të shpenzimeve të derivateve për automjetet zyrtare. Gabimet 

sistematike në regjistrimin e të dhënave mund të jenë subjekt i furnizimeve 

fiktive. 

Rekomandimi 3 Kryetari i komunës duhet të sigurojë që zyrtarët e autorizuar do të emërohen 

menjëherë për të gjitha furnizimet me derivate dhe lista e zyrtarëve të 

autorizuar do t’i dërgohet operatorit ekonomik. Harmonizimet e rregullta 

ndërmjet të dhënave duhet të kryhen në çdo drejtori të komunës për të 

parandaluar mbivlerësimet potenciale të shpenzimeve për derivate. Ansjë 

pagesë ndaj furnizuesit nuk duhet të kryhet për furnizimet e panjohura 

dhe/apo të paqarta. 
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3 Derivatet për përdorime tjera komunale 

Përshkrimi 

Derivatet për përdorime tjera janë furnizimet për nxemje qendore dhe gjeneratorë në objektet e 

komunës. Në këtë kategori bën pjesë edhe furnizimi për nevoja ad-hoc siç mund të jetë kositja e 

barit në disa hapësira të komunës. 

Në vitin 2014 furnizimi për nxemje qendore për nevojat e komunës ishte 7,660 litra ndërsa 

furnzimi për gjenerator ishte 6,955 litra. Furnizimi për nevoja tjera komunale ishte 895 litra.  

Rekomandimi 
 

Çështja 4 – Furnizimi me derivate për nxemje dhe gjenerator 

E gjetura  Rishikimi ynë ka identifikuar që pranimi i derivateve për nxemje dhe 

gjeneratorë në komunë nuk bëhet nga një komision por vetëm nga zyrtari që 

kryen furnizimin. Në vitin 2014 ishin 13 të tillë. Për më tepër, ekzistojnë tri 

raste kur nuk dihet se kush e ka bërë furnizimin (500 litra). Poashtu, nuk ka 

dokumentim të shpenzimit të derivateve të kësaj natyre. 

Komuna është furnizuar me 895 litra derivate për nevoja tjera. Ne nuk kemi 

pranuar autorizimet për këto furnizime dhe raportet për shpenzimin e 

derivateve në këto raste. 

Rreziku  Mungesa e komisioneve me rastin e pranimit të derivateve për nxemje dhe 

gjeneratorë është në kundërshtim me kërkesat ligjore ndërsa furnizimi për 

nevoja ad-hoc pa autorizime paraqet praktikë jo të duhur të menaxhimit të 

derivateve. Rastet e tilla mund të rezultojnë me keqpërdorim të sasisë së 

derivateve. 

Rekomandimi 4 Kryetari duhet të inciojë hartimin e një procedure të brendshme (në harmoni 

me ligjet në fuqi dhe praktikat e mira) për furnzimin, pranimin dhe raportimin 

e shpenzimit të derivateve për nxemje, gjeneratorë dhe nevoja të ndryshme të 

komunës. Kryetari duhet t’i forcojë kontrollet, pas aprovimit të kësaj 

procedure, për të siguruar zbatimin të plotë dhe efektiv. 

 



ZYRA E AUDITORIT TË PËRGJITHSHËM – KANCELARIJA GENERALNOG REVIZORA 
OFFICE OF THE AUDITOR GENERAL 

 

12 

4 Derivatet për entitete jo-publike 

Përshkrimi 

Komuna e Malishevës ndan një pjesë të buxhetit të saj për përkrahje të entiteteve jo-publike siç 

janë klubet sportive dhe OJQ-të e ndryshme që veprojnë për të mirën e qytetarëve të Malishevës. 

Një prej formave të përkrahjes është furnizimi me derivate për nevoja të tyre. 

Rekomandimi 
 

Çështja 5 – Përkrahja e klubeve dhe OJQ-ve me derivate 

E gjetura  Në vitin 2014 komuna e Malishevës ka përkrahur disa klube sportive dhe OJQ 

me 2,100 litra derivate për automjete dhe nxemje. Ne kemi identifikuar që këto 

klube dhe OJQ furnizohen në pikat e shitjes së derivateve të operatorit të 

kontraktuar nga komuna. Përveç kësaj, komuna nuk ka vendosur një formë 

sistematike për raportimin e shpenzimeve të bëra nga këta përfitues ndonëse 

ne kemi pranuar direkt nga njëri përfitues raportet e shpenzimit të derivateve 

pas kërkesës nga komuna. 

Rreziku  Furnizimi i entiteteve jo-publike me derivate nga operatori i kontraktuar nga 

komuna është në kundërshtim me procedurat e Thesarit dhe rregullat 

financiare dhe rezulton me keqkuptim të shpenzimeve të komunës për 

derivate. 

Rekomandimi 5 Kryetari i komunës duhet ta rishikojë formën e përkrahjes së entiteteve jo-

publike. Kontrata me operatorin ekonomik duhet të përdoret vetëm për 

nevojat e komunës, ndërsa përkrahja e klubeve dhe OJQ-ve duhet të realizohet 

në formën e subvencioneve.   
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Aneksi I. Shpenzimet e derivateve gjatë vitit 2014 (litra) 

Përshkrimi 
Automjete 

Zyrtare 
Automjete 

Private9 
Të 

panjohura10 
Nxemje 

Qendrore 
Gjenerator 

Klube dhe 
OJQ11 

Janar 2,122 170 482 2,500 300 - 

Shkurt 2,126 500 390 1,000 250 500 

Mars 2,547 595 770 - 600 - 

Prill 2,632 610 635 - 1,600 - 

Maj 3,329 518 1,974 - 450 - 

Qershor 2,765 541 1,155 - 530 - 

Korrik 2,711 500 880 - 900 - 

Gusht 2,361 484 615 - 400 - 

Shtator 2,447 485 1,085 - 500 - 

Tetor 2,435 586 1,160 - 230 50 

Nëntor 2,766 605 1,577 2,045 575 1,500 

Dhjetor 2,845 410 240 2,115 620 50 

Total 31,086 6,004 10,963 7,660 6,955 2,100 

 

                                                      
9 Automjetet private të drejtorëve të lejuara me Vendim të Kryetarit 
10 Furnizime me derivate në raste të paqarta për shkak të gabimeve dhe dokumentimit të varfër  
11 Furnizimet e bëra nga disa klube sportive dhe OJQ bazuar në marrëveshjet me komunën 
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