
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Në mbështetje të neneve 10 dhe 15 të Ligjit Nr. 05/L-055 për Auditorin e Përgjithshëm dhe 

Zyrën Kombëtare të Auditimit të Republikës së Kosovës (Gazeta Zyrtare e Republikës së 

Kosovës,  Nr. 17/10 qershor 2016); 

 

Auditori i Përgjithshëm, miraton: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RREGULLORE (ZKA) Nr. 02/2020 

PËR ORGANIZIMIN E BRENDSHËM 

DHE SISTEMATIZIMIN E VENDEVE TË PUNËS  

NË ZYRËN KOMBËTARE TË AUDITIMIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prishtinë, 23 shtator 2020 
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KAPITULLI  I  

DISPOZITA TË PËRGJITHSHME 

 

Neni 1 

Qëllimi 

 

Me këtë Rregullore përcaktohet organizimi i brendshëm, sistemimi dhe klasifikimi i vendeve 

të punës në Zyrën Kombëtare të Auditimit të Republikës së Kosovës (në tekstin e mëtejmë: 

ZKA). 

Neni 2 

Fushëveprimi 

 

1. Dispozitat e kësaj Rregulloreje zbatohen për personelin e ZKA-së.  

 

2. Statusi i Auditorit të Përgjithshëm është përcaktuar me Kushtetutën e Republikës së Kosovës 

dhe me Ligjin Nr. 05/L-055 për Auditorin e Përgjithshëm dhe Zyrën Kombëtare të Auditimit 

të Republikës së Kosovës. 

 

Neni 3 

Përkufizimet 

 

1. Për qëllime të kësaj Rregulloreje, termet dhe shprehjet në vijim, kurdo që përdoren, kanë 

kuptimin e përcaktuar si më poshtë: 

 

1.1. “Ligj” - Ligji Nr. 05/L-055 për Auditorin e Përgjithshëm dhe Zyrën Kombëtare të 

Auditimit të Republikës së Kosovës. 

 

1.2. “Legjislacion” - aktet juridike primare e sekondare që aplikohen në Republikën e 

Kosovës. 

 

1.3. “Auditor” do të thotë një zyrtar i autorizuar nga Auditori i Përgjithshëm për të kryer 

detyra audituese. 

 

1.4.  “Auditim”, “auditim financiar”, “auditim i pajtueshmërisë”, ”auditim i 

performancës” dhe “auditim i sistemeve të informacionit” kanë kuptimin e njëjtë sikurse 

është përcaktuar në SNISA. 

 

1.5. “PVA” nënkupton Planin Vjetor të Auditimit sipas nenit 20 paragrafit 2 të Ligjit. 

 

1.6. “ONISA” (INTOSAI) nënkupton Organizatën Ndërkombëtare të Institucioneve 

Supreme të Auditimit. 

 

1.7. “SNISA” nënkupton Standardet Ndërkombëtare për Institucionet Supreme të 

Auditimit, të lëshuara nga ONISA. 

 

1.8. “ZKA” nënkupton Zyrën Kombëtare të Auditimit të Republikës së Kosovës. 

 

1.9. “Strukturë organizative” nënkupton organizimin e njësive dhe sistemimin e 

personelit. 

1.10. “Personel” nënkupton punonjësit në ZKA. 

 

1.11. “Vendi i punës” apo “pozita e punës” kanë kuptimin e njëjtë, por përdorimi i njërës 

apo tjetrës fjalë përdoret përshtatshmërisht me kontekstin e fjalisë. 
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Neni 4 

Auditori i Përgjithshëm 

 

1. Auditori i Përgjithshëm ushtron mandatin e përcaktuar me Kushtetutë, Ligjin Nr. 05/L-055 

për Auditorin e Përgjithshëm dhe Zyrën Kombëtare të Auditimit të Republikës së Kosovës dhe 

legjislacionin përkatës.  

 

2. Në mungesë të Auditorit të Përgjithshëm, Zëvendës Auditori i Përgjithshëm do të kryejë 

detyrat e Auditorit të Përgjithshëm në përputhje me Ligjin dhe do t’i ketë të njëjtat kompetenca 

dhe përgjegjësi si të Auditorit të Përgjithshëm. 

 

3. Auditori i Përgjithshëm i raporton Kuvendit të Kosovës në mënyrën e përcaktuar me Ligj. 

 

Neni 5 

Selia dhe logoja zyrtare e ZKA-së 

 

1. Selia e ZKA-së është në Prishtinë.  

 

2. ZKA-ja ka në përdorim logon e vet zyrtare. 

 

Neni 6                                                                                                                                              

Administrimi i dokumenteve dhe vulat 

 

1. ZKA-ja i administron dokumentet e krijuara, mbajtura dhe të pranuara sipas legjislacionit në 

fuqi. 

 

2. ZKA-ja ka në përdorim vulën katrore të pranim/dorëzimit dhe vulën e rrumbullakët, të cilat 

i përdorë në përputhje me ligjin përkatës për vula. 

 

3. Rregullat për klasifikimin, ruajtjen dhe arkivimin e dokumenteve zyrtare, përcaktohen me 

akt nënligjor të nxjerrë nga Auditori i Përgjithshëm. 

 

 

KAPITULLI II 

ORGANIZIMI I BRENDSHËM  

 

Neni 7 

Struktura organizative  

 

1. ZKA-ja përbëhet nga: 

 

1.1. Kabineti i Auditorit të Përgjithshëm; 

1.2. Shërbimet e Auditimit; 

1.3. Shërbimet Administrative; dhe 

1.4. Auditimi i Brendshëm.  

 

2. Auditori i Përgjithshëm, për çdo vit miraton Planin Vjetor të Auditimit, ku përcaktohet 

ndarja e detyrave audituese. 
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NËNKAPITULLI I 
KABINETI I AUDITORIT TË PËRGJITHSHËM 

 

Neni 8 

Kabineti i Auditorit të Përgjithshëm  

 

1. Kabineti ndihmon Auditorin e Përgjithshëm në kryerjen e detyrave të tij.  

 

2. Kabineti përbëhet nga:  

 

2.1. Zëvendës Auditori i Përgjithshëm;  

2.2. Këshilltarët e Auditorit të Përgjithshëm; 

2.3. Asistent ekzekutiv; dhe 

2.4. Zyrtar mbështetës.  

 

3. Auditori i Përgjithshëm emëron njërin nga bartësit e pozitës sipas nënparagrafit 2.2. në 

cilësinë e Udhëheqësit të Kabinetit.  

 

 

NËNKAPITULLI II 

SHËRBIMET  E AUDITIMIT 
 

Neni 9 

Dispozita të përgjithshme 

 

1. Shërbimet  e Auditimit realizohen në përputhje me mandatin e përcaktuar me legjislacionin 

përkatës në fuqi dhe në pajtim me SNISA-t. 

 

2. Auditori i Përgjithshëm miraton doracakë dhe udhëzues të nevojshëm për përcaktimin e 

përgjegjësive dhe procedurave për ushtrimin e veprimtarisë audituese.  

 

Neni 10  

Organizimi i Shërbimeve të Auditimit 

 

1. Shërbimet e Auditimit organizohen si në vijim: 

 

1.1. Auditimet financiare, të pajtueshmërisë dhe të performancës, realizohen nga ekipet e 

auditimit në pajtim me PVA-në.  

1.2. Menaxhimi i cilësisë dhe çështjet tjera në auditim, realizohen nga departamentet:  

 

1.2.1. Departamenti për Metodologji dhe Sigurimin e Cilësisë;  

1.2.2. Departamenti për Çështje Juridike dhe kundër Mashtrimeve;  

1.2.3. Departamenti për Bashkëpunim Ndërkombëtar;  

1.2.4. Departamenti për Komunikim dhe Zhvillim Profesional. 
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Neni 11 

Auditimet financiare, të pajtueshmërisë dhe të performancës 

 

1.  Në kuadër të auditimeve financiare, të pajtueshmërisë dhe të performancës, përfshihen këto 

pozita: 

 

1.1. Ndihmës i Auditorit të Përgjithshëm; 

1.2. Udhëheqës i Auditimit; 

1.3. Udhëheqës i ekipit të auditimit; 

1.4. Auditor senior; 

1.5. Auditor; 

1.6. Auditor junior. 

 

2. Në përputhje me nevojat për zbatimin e mandatit ligjor të ZKA-së dhe përmbushjen e 

objektivave strategjike si dhe në përputhje me kërkesat e SNISA 140 për rotacion të personelit 

kyç të auditimit, me PVA-në Auditori i Përgjithshëm miraton sistemimin vjetor të personelit, 

sipas paragrafit 1 të këtij neni.  

 

3. Detyrat dhe përgjegjësitë e pozitave të përcaktuara në paragrafin 1 të këtij neni definohen 

me përshkrimet individuale të vendeve të punës. 

 

4. Pozitat e punës sipas paragrafit 1, nënparagrafët 1.1, 1.2 dhe 1.3 janë pozita profesionale 

menaxheriale, kurse pozitat nga nënparagrafët 1.4 deri 1.6 janë pozita profesionale.  

 

 

Neni 12 

Menaxhimi i cilësisë dhe çështjet tjera në auditim 

 

1. Detyrat dhe përgjegjësitë e departamenteve sipas nënparagrafit 1.2 të nenit 10 të kësaj 

Rregulloreje, janë:  

 

2. Departamenti për Metodologji dhe Sigurimin e Cilësisë, ushtron këto detyra dhe përgjegjësi: 
 

2.1. Publikon SNISA-t e përditësuara;  

2.2. Harton dhe përditëson Doracakët e Auditimit; 

2.3. Siguron përkrahjen e vazhdueshme dhe efektive përmes metodave më të zhvilluara të 

auditimit; 

2.4. Në bashkëpunim me njësitë tjera i propozon Auditorit të Përgjithshëm për miratim 

dokumentet strategjike dhe planet përkatëse;  

2.5. Harton raporte përmbledhëse për funksionimin e menaxhimit të cilësisë;  

2.6. Bënë kontrollin e cilësisë së proceseve dhe rezultateve të auditimit dhe ofron siguri të 

arsyeshme se janë kryer në përputhje me SNISA-t dhe kërkesat tjera; 

2.7. Siguron të dhënat financiare nga institucionet relevante për nevoja të auditimit;  

2.8. Siguron mirëmbajtjen dhe funksionimin efektiv të sistemit elektronik të auditimit, 

aplikacionit IDEA dhe aplikacioneve të tjera të auditimi; 

2.9. Bën vlerësimin për vendosjen e opinionit në raportet e auditimit, sipas kërkesës së 

Auditorit të Përgjithshëm; 

2.10. Mbledh stastistika dhe bën analiza. 
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3. Në Departamentin për Metodologji dhe Sigurimin e Cilësisë përfshihen këto pozita: 

 

3.1. Drejtor i departamentit;  

3.2. Specialist për metodologji; 

3.3. Specialist për sigurimin e cilësisë; 

3.4. Specialist për sistemin elektronik të menaxhimit të auditimit; 

3.5. Specialist për çështje makro-ekonomike. 

 

4. Departamenti për Çështje Juridike dhe kundër Mashtrimeve, ushtron këto detyra dhe 

përgjegjësi:  
 

4.1. Ofron këshilla profesionale, mendime juridike dhe rekomandime për Auditorin e 

Përgjithshëm; 

4.2. Propozon, harton dhe mbikëqyrë zbatimin e akteve juridike të ZKA-së, duke siguruar 

përputhshmërinë e tyre me legjislacionin në fuqi dhe SNISA-t;  

4.3. Përcjellë praktikat legjislative ndërkombëtare lidhur me Institucionet Supreme të 

Auditimit;  

4.4. Përcjellë ndryshimet dhe plotësimet e reja ligjore dhe informon personelin e ZKA-së 

lidhur me to; 

4.5. Jep interpretime të akteve juridike për çështje të auditimit sipas Udhëzuesit për 

Shërbimet Juridike; 

4.6. Përfaqëson ZKA-në në procedura gjyqësore, ndërmjetësim dhe arbitrazh;   

4.7. Analizon rastet indikative të mashtrimit të pranuara nga ekipet e auditimit si dhe 

vlerëson nëse dyshimi për mashtrim duket i arsyeshëm për t'iu dërguar institucioneve të 

zbatimit të ligjit për hetime të mëtutjeshme në përputhje me Udhëzuesin e Auditimit mbi 

Mashtrimin; 

4.8. Komunikon dhe shkëmben informatat me institucionet e zbatimit të ligjit lidhur me 

çdo tregues potencial të rasteve indikative të mashtrimit, të identifikuar gjatë aktiviteteve 

të auditimit apo të pranuar nga personat apo institucionet tjera; 

4.9. Kryen detyrat dhe përgjegjësitë që lidhen me zbatimin e ligjit përkatës për mbrojtjen 

e sinjalizuesve;  

4.10.  Harton procedurat e nevojshme të punës për funksionimin e departamentit. 

 

5. Në Departamentin për Çështje Juridike dhe kundër Mashtrimeve përfshihen këto pozita: 

 

   5.1. Drejtor i departamentit; 

   5.2. Këshilltar i lartë juridik; 

   5.3. Këshilltar i lartë juridik kundër mashtrimeve; 

   5.4. Këshilltar juridik. 

 

6. Departamenti për Bashkëpunim Ndërkombëtar ushtron këto detyra dhe përgjegjësi:  
 

6.1. Zhvillon bashkëpunimin me institucione dhe organizata të ndryshme në fushat e 

ndërlidhura me auditimin, përfshirë ONISA, Gjykatën Evropiane të Auditorëve dhe 

Institucionet Supreme të Auditimit;  

6.2. Shërben si pikë e kontaktit dhe kujdeset për raportimin e progresit në kuadër të 

procesit të integrimeve evropiane; 

6.3. Kryen funksionin ndërlidhës në aktivitetet me organizatat profesionale të auditimit 

dhe Institucionet Supreme të Auditimit; 
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6.4. Përpunon, koordinon dhe përgatitë dokumentacionin për pjesëmarrje në projekte të 

bashkëpunimit dhe siguron zbatimin e tyre;  

6.5. Koordinon dhe ofron mbështetje për pjesëmarrjen e punonjësve të ZKA-së në grupe 

ndërkombëtare të punës dhe projekte të përbashkëta të auditimit; 

6.6. Koordinon dhe monitoron bashkëpunimin ndërkombëtar të ZKA-së, në shkëmbimin 

e informacionit dhe përvojave me Institucionet Supreme të Auditimit; 

6.7. Në bashkëpunim me Departamentin për Çështje Juridike dhe kundër Mashtrimeve, 

harton marrëveshjet e mirëkuptimit dhe bashkëpunimit që ZKA-ja i nënshkruan me 

Institucionet Supreme të Auditimit. 

 

7. Në Departamentin për Bashkëpunim Ndërkombëtar përfshihen këto pozita: 

 

  7.1. Drejtor i departamentit;  

  7.2. Këshilltar për bashkëpunim ndërkombëtar. 

 

8. Departamenti për Komunikim dhe Zhvillim Profesional ushtron këto detyra dhe 

përgjegjësi: 
 

8.1. Ofron përkrahje profesionale për ZKA-në në fushën e komunikimit dhe informimit 

me Kuvendin e Kosovës përkatësisht komisionet parlamentare, institucionet tjera publike, 

shoqërinë civile, mediat, palët tjera të interesit dhe publikun; 

8.2. Përcjellë aktivitetet e Auditorit të Përgjithshëm dhe stafit të ZKA-së; 

8.3. Monitoron mediat, përgatitë konferenca për medie dhe njoftime për shtyp, si dhe 

deklarata, raporte dhe publikime në medie të shkruara elektronike dhe rrjete sociale; 

8.4. Përgatitë takime dhe forume me shoqërinë civile për marrjen e inputeve të jashtme 

lidhur me auditimin; 

8.5. Propozon, harton dhe siguron zbatimin e strategjisë dhe planeve të komunikimit të 

ZKA-së; 

8.6. Përditëson faqen elektronike zyrtare të ZKA-së;  

8.7. Koordinon aktivitetet lidhur me publikimin e raporteve të auditimit; 

8.8. Shqyrton kërkesat për qasje në dokumente publike dhe përgatitë raporte për zbatimin 

e Ligjit për Qasje në Dokumente Publike;  

8.9. Harton Strategjinë e Zhvillimit Profesional në përputhje me SNISA-t përfshirë 

programet për trajnim fillestar dhe edukimin e vazhdueshëm profesional; 

8.10. Koordinon aktivitetet me Departamentin për Metodologji dhe Sigurimin e Cilësisë, 

Divizionin e Burimeve Njerëzore dhe me njësitë tjera organizative për hartimin dhe 

zbatimin e Planit Vjetor të Trajnimit;  

8.11. Bashkëpunon me Departamentin për Çështje Juridike dhe kundër Mashtrimeve, lidhur 

me dëgjimet publike në komisionet parlamentare të Kuvendit të Kosovës, për diskutimin e 

çështjeve që ndërlidhen me mandatin e ZKA-së apo shqyrtimin e projektligjeve që janë në 

procedurë parlamentare; 

8.12. Ofron mbështetje administrative për Forumin Konsulativ dhe shërben si sekretari për 

aktivitetet e tij. 
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9. Në Departamentin për Komunikim dhe Zhvillim Profesional përfshihen këto pozita: 

 

    9.1.  Drejtor i departamentit; 

    9.2.  Këshilltar i lartë për bashkëpunim me Kuvendin; 

    9.3.  Këshilltar për medie; 

    9.4.  Këshilltar për komunikim; 

    9.5.  Këshilltar për zhvillim profesional. 

 

10. Departamenti sipas këtij neni menaxhohet nga drejtori, i cili i përgjigjet dhe raporton 

Auditorit të Përgjithshëm dhe/apo të autorizuarit të tij. 

 

NËNKAPITULLI III 

SHËRBIMET ADMINISTRATIVE 
 

Neni 13 

Dispozita të përgjithshme  

 

1. Shërbimet Administrative menaxhohen nga Drejtori i Përgjithshëm Administrativ, i cili i 

raporton Auditorit të Përgjithshëm. 

 

2. Në kuadër të Shërbimeve Administrative funksionojnë: 

2.1. Departamentet që udhëhiqen nga drejtorët, të cilët i raportojnë Drejtorit të Përgjithshëm 

Administrativ. Në kuadër të departamentit veprojnë divizionet që drejtohen nga udhëheqësit, 

të cilët i raportojnë drejtorit të departamentit; dhe  

2.2. Njësia për Prokurim funksionon si njësi e veçantë organizative që i raporton Drejtorit të 

Përgjithshëm Administrativ. 

 

Neni 14 

Organizimi i Shërbimeve Administrative 

 

1. Shërbimet Administrative realizohen nga këto departamente/njësi:  

 

1.1. Zyra e Drejtorit të Përgjithshëm Administrativ; 

1.2. Departamenti për Buxhet dhe Burime Njerëzore, që përbëhet nga këto njësi: 

 

1.2.1. Divizioni për Buxhet dhe Financa;  

1.2.2. Divizioni për Burime Njerëzore.  

 

1.3.  Departamenti për Shërbime të Përbashkëta që përbëhet nga këto njësi: 

 

1.3.1. Divizioni për Logjistikë;  

1.3.2. Divizioni për Administrimin e Dokumenteve; 

1.3.3. Divizioni për Përkthime. 

 

1.4. Departamenti për Shërbimet e Teknologjisë së Informacionit; dhe 

1.5. Njësia për Prokurim. 
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Neni 15 

Zyra e Drejtorit të Përgjithshëm Administrativ 

 

1. Zyra ofron mbështetje për Drejtorin e Përgjithshëm Administrativ.  

 

2. Në kuadër të Zyrës, përfshihen këto pozita: 

 

2.1. Zyrtar certifikues;    

2.2. Zyrtar ligjor;   

2.3. Zyrtar i lartë administrativ.    

 

Neni 16 

Departamenti për Buxhet dhe Burime Njerëzore 

 

1. Ky departament, në përputhje me strategjinë dhe objektivat e ZKA-së, harton planet vjetore 

të punës për përmbushjen e objektivave dhe raporton rregullisht mbi ecuritë buxhetore, 

analizon dhe vlerëson proceset e brendshme administrative dhe i propozon Drejtorit të 

Përgjithshëm Administrativ marrjen e masave përkatëse.   

 

2. Në kuadër të këtij departamenti bëjnë pjesë: Divizioni për Buxhet dhe Financa; dhe 

Divizioni për Burime Njerëzore.  

 

3. Detyrat dhe përgjegjësitë e Divizionit për Buxhet dhe Financa, janë: 

 

3.1. Përgatitë dokumentet e domosdoshme për procesin buxhetor; 

3.2. Planifikon dhe përgatitë propozim-buxhetin vjetor, sipas nevojave të njësive 

kërkuese; 

3.3. Harton planin vjetor të rrjedhës së parasë së gatshme dhe bënë alokimet e fondeve;   

3.4. Ekzekuton buxhetin në pajtim me ndarjet buxhetore dhe kryen transaksione  tjera 

financiare; 

3.5. Zbaton qarkoret qeveritare në lidhje me procesin buxhetor; 

3.6. Menaxhon shpenzimin e fondeve sipas kodeve adekuate dhe njësive organizative; 

3.7. Menaxhon sistemet përkatëse buxhetore; 

3.8. Përgatitë raporte periodike për ecuritë buxhetore si dhe ofron këshilla për tejkalimin 

e sfidave buxhetore;  

3.9. Themelon dhe mirëmbanë regjistrat kontabël të ZKA-së; dhe 

3.10. Përgatitë pasqyrat financiare vjetore dhe periodike. 

 

4. Detyrat dhe përgjegjësitë e Divizionit për Burime Njerëzore, janë: 

 

4.1. Propozon planin vjetor të rekrutimit; 

4.2. Harton planin e punës për përmbushjen e objektivave; 

4.3. Kompleton dhe përditëson dosjet e personelit me të dhëna personale; 

4.4. Administron sistemin përkatës për menaxhimin e burimeve njerëzore, përfshirë 

kompletimin e dosjeve personale të stafit, vajtje-ardhjen nga puna, sistemin e vlerësimit të 

performancës, etj;  

4.5. Proceson të gjitha ndryshimet mujore në lidhje me pagat, kontratat e punës, avansimin 

apo uljen në pozitë të stafit dhe zbatimin e politikave tjera lidhur me kompensimet; 

4.6. Mbanë evidenca të rregullta mbi nivelin e certifikimit dhe trajnimeve profesionale të 

stafit; 
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4.7. Ndihmon Departamentin për Komunikim dhe Zhvillim Profesional në identifikimin e 

nevojave për trajnime dhe bashkërendon aktivitetet me departamentet përkatëse për 

zbatimin e Planit Vjetor të Trajnimit; 

4.8. Ofron udhëzime dhe ndihmon stafin në zbatimin e procedurave lidhur me 

pjesëmarrjen në trajnime, seminare dhe aktivitete të tjera profesionale, brenda dhe jashtë 

vendit; 

4.9. Propozon dhe zhvillon politikat dhe procedurat lidhur me procesin e rekrutimit në 

përputhje me parimet dhe legjislacionin në fuqi dhe mbikëqyrë zbatimin e tyre; 

4.10. Propozon dhe zhvillon politikat dhe procedurat lidhur me procesin e vlerësimit të 

rezultateve në punë dhe menaxhimit të performancës;  

4.11. Ndihmon aktivitetet e Departamentit për Çështje Juridike dhe kundër Mashtrimeve 

për hartimin e akteve nënligjore lidhur me burimet njerëzore;  

4.12. Ofron mbështetje administrative për komisionet dhe grupet punuese dhe shërben si 

sekretari për aktivitetet e tyre; dhe 

4.13. Harton dhe dorëzon te Auditori i Përgjithshëm Planin Vjetor të Pushimeve. 

 

5. Në sistematizimin e vendeve të punës në Departamentin për Buxhet dhe Burime Njerëzore, 

përfshihen këto pozita: 

 

5.1. Drejtor i departamentit;   

5.2. Udhëheqës i divizionit;   

5.3. Zyrtar për burime njerëzore;    

5.4. Zyrtar për financa.                                                                                    

 

Neni 17 

Departamenti për Shërbime të Përbashkëta 
 

1. Departamenti për Shërbime të Përbashkëta harton planet vjetore në përputhje me strategjinë 

dhe objektivat e ZKA-së, që kanë të bëjnë me ofrimin e shërbimeve përkrahëse për personelin 

e ZKA-së. Në kuadër të këtij departamenti, bëjnë pjesë:  
 

1.1. Divizioni për Logjistikë;  

1.2. Divizioni për Administrimin e Dokumenteve; dhe  

1.3. Divizioni për Përkthime. 

 

2. Detyrat dhe përgjegjësitë e Divizionit për Logjistikë, janë: 
 

2.1. Kujdeset për shfrytëzimin racional të automjeteve zyrtare; 

2.2. Siguron mirëmbajtjen teknike të automjeteve dhe hapësirave të punës; 

2.3. Propozon përbërjen e komisioneve për pranimin e pasurive, pajisjeve teknike, 

derivateve dhe materialit shpenzues; 

2.4. Mbanë regjistrat e inventarizimit vjetor dhe barazimet e gjendjes aktuale të pasurive 

dhe stoqeve me regjistrat kontabël dhe i raporton Drejtorit të Përgjithshëm Administrativ; 

2.5. Proceson të gjitha kërkesat dhe faturat; 

2.6. Siguron zbatimin, monitorimin dhe vlerësimin e procedurave që lidhen me 

logjistikën; dhe 

2.7. Menaxhon depon e ZKA-së. 
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3. Detyrat dhe përgjegjësitë e Divizionit për Administrimin e Dokumenteve, janë: 
 

3.1. Bënë menaxhimin e dokumenteve në pajtim me dispozitat ligjore në fuqi dhe aktin 

për administrimin e dokumenteve; 

3.2. Kryen shërbime profesionale-teknike si: informimi mbi procedurat administrative, 

pranimi, evidentimi, shpërndarja e dokumenteve në institucionet përkatëse, klasifikimi dhe 

ruajtja e tyre. Të gjitha këto veprime kryhen edhe në mënyrë elektronike; dhe 

3.3. Arkivon lëndët, bënë regjistrimin e tyre, mirëmbanë dhe largon nga arkivi i ZKA-së 

lëndët e afatizuara për ruajtje pas skadimit të afatit.  

 

4. Detyrat dhe përgjegjësitë e Divizionit për Përkthime, janë: 
 

4.1. Përkthen raporte dhe shkresa të tjera nga gjuha shqipe në gjuhën serbe dhe angleze, 

dhe anasjelltas; 

4.2. Ofron përkthim simultan në takime pune, trajnime dhe konferenca.  

 

5. Në sistematizimin e vendeve të punës në Departamentin për Shërbime të Përbashkëta, 

përfshihen këto pozita: 

 

5.1. Drejtor i departamentit;                                               

5.2. Udhëheqës i divizionit;                                               

5.3. Përkthyes;                                                                     

5.4. Zyrtar për administrimin e dokumenteve/arkivë;         

5.5. Zyrtar për logjistikë;                                                     

5.6. Zyrtar për pasuri;                                                          

5.7. Vozitës;                                                                         

5.8. Mirëmbajtës i objektit.                                                

 

 

Neni 18 

Departamenti për Shërbimet e Teknologjisë së Informacionit 

 

1. Detyrat dhe përgjegjësitë e këtij departamenti, janë: 

 

1.1. Siguron që shërbimet e teknologjisë së informacionit dhe komunikimit të jenë efikase 

dhe efektive;  

1.2. Përgatitë udhëzues dhe politika për shërbimet e teknologjisë së informacionit; 

1.3. Zbaton dhe mirëmbanë infrastrukturën e rrjetit dhe sistemit të teknologjisë së 

informacionit;  

1.4. Kujdeset për funksionimin e rregullt dhe azhurnimit të sistemit të teknologjisë së 

informacionit; 

1.5. Kujdeset për rregullimin e të gjitha problemeve me harduer dhe sistemin operativ;  

1.6. Kujdeset për faqen elektronike zyrtare të ZKA-së, intranetin dhe bazat tjera të të 

dhënave;  

1.7. Kujdeset për ruajtjen e të dhënave të ZKA-së të vendosura në sistemin e teknologjisë 

informative. 

 

2. Në këtë departament përfshihen këto pozita: 
 

2.1. Drejtor i departamentit;                                                                          

2.2. Zyrtar për softuer / harduer;                                                                     

2.3. Zyrtar për administrimin e rrjetit dhe sistemeve të TI.                                                         
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Neni 19 

Njësia për Prokurim 
 

1. Detyrat dhe përgjegjësitë e Njësisë për Prokurim, janë: 
 

1.1. Përgatitë, koordinon dhe zbaton Planin Vjetor të Prokurimit, në pajtim me nevojat e 

njësive kërkuese të organizatës dhe të njëjtin, përmes Drejtorit të Përgjithshëm 

Administrativ, ia dorëzon Auditorit të Përgjithshëm për miratim, si dhe 

Agjencisë Qendrore të Prokurimit për informim; 

1.2. Siguron se fondet e duhura janë zotuar para nënshkrimit të kontratave; 

1.3. Siguron që të gjitha kërkesat e prokurimit janë përgatitur në përputhje me rregullat 

dhe procedurat e prokurimit; 

1.4. Përcakton metodologjinë e prokurimit për tenderë dhe procedurat e vlerësimit të 

çmimeve; 

1.5. Propozon menaxherët e kontratave dhe mbikëqyrë punën e komisioneve për hapjen 

dhe vlerësimin e ofertave; 

1.6. I raporton Drejtorit të Përgjithshëm Administrativ në baza mujore për realizimin e 

projekteve dhe progresin e kontratave; dhe 

1.7. Ofron këshilla dhe asiston menaxhmentin në marrjen e vendimeve lidhur me çështjet 

kontestuese që mund të dalin me rastin e ekzekutimit të kontratave. 

 

2. Udhëheqësi i Njësisë për Prokurim i raporton Drejtorit të Përgjithshëm Administrativ. 

 

 

NËNKAPITULLI IV 

AUDITIMI I BRENDSHËM 

 

Neni 20 

Njësia për Auditim të Brendshëm 

 

1. Detyrat dhe përgjegjësitë e Njësisë së Auditimit të Brendshëm, janë: 
 

1.1. Këshillon Auditorin e Përgjithshëm për zbatimin adekuat dhe respektimin e ligjeve, 

rregullave, politikave, udhëzimeve dhe doracakëve të brendshëm në ZKA; 

1.2. Ofron siguri të arsyeshme nëse kontrollet e brendshme janë të dizajnuara mirë, janë 

të mjaftueshme dhe operojnë në mënyrë efektive; 

1.3. Përgatitë me kohë planin strategjik dhe operativ të auditimit të brendshëm në bazë të 

vlerësimit të rrezikut; 

1.4. Organizon dhe kryen të gjitha aktivitetet e auditimit brenda ZKA-së, në pajtim me 

kërkesat dhe standardet e auditimit të brendshëm; 

1.5. Përgatitë dhe dorëzon raportet individuale sipas planit vjetor të punës, si dhe dorëzon 

raportin vjetor për të gjitha aktivitetet e auditimit; 

1.6. Kryen auditime ad-hoc për fusha të caktuara të rishikimit; 

1.7. Përgatitë dhe zbaton programin e sigurisë së cilësisë për auditimin e brendshëm; 

1.8. Raporton te Auditori i Përgjithshëm për çdo tregues potencial të mashtrimit apo 

korrupsionit brenda ZKA-së dhe bën propozime për përmirësimin e gjendjes; 

1.9. Bënë rishikimin e pasqyrave financiare vjetore dhe periodike të ZKA-së dhe ofron 

këshilla për përmirësim, para se ato t’i dorëzohen Ministrisë së Financave; dhe 

1.10. Bashkëpunon ngushtë me Komitetin e Auditimit lidhur me planet e auditimit, 

diskutimin e raporteve dhe çështjeve tjera që dalin nga auditimi i brendshëm.  
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2. Udhëheqësi i Njësisë së Auditimit të Brendshëm i raporton Auditorit të Përgjithshëm. 

 

 

Neni 21 

Komiteti i Auditimit 

 

1. Komiteti i Auditimit është organ i pavarur këshilldhënës për Auditorin e Përgjithshëm dhe 

e mbështetë Njësinë për Auditimin e Brendshëm. 

 

2. Komiteti i Auditimit themelohet dhe i ushtron funksionet në përputhje me ligjin përkatës për 

kontrollin e brendshëm. 

 

 

Neni 22 

Komisionet dhe Grupet punuese  

 

1. Për ushtrimin e funksioneve të caktuara, Auditori i Përgjithshëm themelon komisione të 

përhershme, detyrat dhe përgjegjësitë e të cilave përcaktohen me akte të brendshme. 

 

2. Auditori i Përgjithshëm ose zyrtarët e autorizuar nga ai mund të themelojnë edhe komisione 

të tjera dhe grupe punuese të përhershme ose të përkohshme për zhvillimin e aktiviteteve 

brenda fushëveprimtarisë së ZKA-së dhe që veprojnë të ndara nga njësitë organizative. 

 

 

Neni 23 

Forumi Konsultativ 

 

1. Auditori i Përgjithshëm zhvillon takime me shoqërinë civile me qëllim të konsultimit për 

çështje të auditimit. Për këtë qëllim mund të themelohet Forumi Konsultativ.  

 

2. Departamenti për Komunikim dhe Zhvillim Profesional ofron mbështetje administrative dhe 

shërben si sekretari për aktivitetet e Forumit Konsultativ. 

 

 

KAPITULLI  III 

KLASIFIKIMI I VENDEVE TË PUNËS 

 

Neni 24  

Kriteret për klasifikimin e vendeve të punës  

 

1. Kriteret për klasifikimin e vendeve të punës janë:  

 

1.1. Përgjegjësia - përcakton nivelin e përgjegjësisë së vendit të punës në ushtrimin e 

detyrave për realizimin e objektivave të ZKA, vendimmarrje, menaxhim të personelit dhe 

burimeve tjera; 

1.2. Kompleksiteti - përcakton nivelin e ndërlikueshmërisë dhe llojllojshmërisë së 

detyrave të punës; 

1.3. Kualifikimet - përcaktojnë nivelin e arsimimit, trajnimeve dhe njohurive përkatëse 

për ushtrimin e detyrave të vendit të punës; dhe 

1.4. Përvoja profesionale - përcakton detyrat, natyrën dhe cilësinë e përvojës së punës, 

të ndërlidhur drejtpërdrejtë me profesionin e punonjësit.  
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2. Detyrat dhe përgjegjësitë për secilin titull të vendit të punës përcaktohen me aktin për 

përshkrimin e vendit të punës. 

 

 

 

NËNKAPITULLI I 

KABINETI I AUDITORIT TË PËRGJITHSHËM 

 

Neni 25 

Zëvendës Auditori i Përgjithshëm 

 

1. Me autorizim të Auditorit të Përgjithshëm, Zëvendës Auditori i Përgjithshëm ushtron të 

gjitha funksionet dhe kryen të gjitha detyrat dhe kompetencat e Auditorit të Përgjithshëm. 

  

2. Kualifikimet themelore për këtë vend pune janë: 

 

2.1. Diplomë fakulteti në ekonomi, drejtësi apo administratë publike; 

2.2. Tetë (8) vite përvojë në fushën e kontabilitetit, auditimit, financave publike, drejtësisë 

ose administratës publike; dhe   

2.3. Katër (4) vite përvojë menaxheriale. 

 

 

NËNKAPITULLI II 

SHËRBIMET  E AUDITIMIT 
 

Neni 26 

Ndihmësi i Auditorit të Përgjithshëm 

 

1. Ndihmësi i Auditorit të Përgjithshëm e ndihmon Auditorin e Përgjithshëm në kryerjen e 

detyrave të tij.  

 

2. Kualifikimet themelore për këtë vend pune janë: 

 

2.1. Diplomë fakulteti; 

2.2. Shtatë (7) vite përvojë pune në fushën e kontabilitetit, auditimit, financave publike 

ose administratës publike; dhe 

2.3. Katër (4) vite përvojë menaxheriale. 

  

3. Në rastet kur Ndihmësi i Auditorit të Përgjithshëm emërohet për kryerjen e funksioneve në 

kuadër të auditimeve financiare dhe të pajtueshmërisë, kërkohet certifikatë për auditim të 

jashtëm: certifikim për auditor apo auditor i certifikuar i sektorit publik.                                                                                                                           

 

Neni 27 

Udhëheqësi i Auditimit   

 

1. Udhëheqësi i Auditimit për auditimet e finaciare dhe të pajtueshmërisë emërohet për të 

mbikëqyrur dhe udhëzuar aktivitetet e ekipeve të auditimit, ose për kryerjen e funksioneve të 

tjera sipas autorizimeve nga Auditori i Përgjithshëm. Kualifikimet themelore për këtë pozitë 

janë: 

 

1.1.  Diplomë fakulteti;  

1.2.  Shtatë (7) vite përvojë pune profesionale në auditim;  
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1.3.  Tre (3) vjet përvojë menaxheriale; dhe   

1.4.  Certifikatë për auditim të jashtëm (certifikim për auditor apo auditor i certifikuar i 

sektorit publik). 

 

2. Udhëheqësi i Auditimit për auditimet e performancës emërohet për të mbikëqyrur dhe 

udhëzuar aktivitetet e ekipeve të auditimit, ose për kryerjen e funksioneve të tjera sipas 

autorizimeve nga Auditori i Përgjithshëm. Kualifikimet themelore për këtë pozitë janë: 

 

2.1.  Diplomë fakulteti;  

2.2.  Shtatë (7) vite përvojë pune profesionale në auditim, prej tyre tre (3) vjet përvojë 

menaxheriale; 

2.3. Të ketë të përfunduar njërën nga skemat e certifikimit për auditor apo studimet master; 

dhe 

2.4. Njohuri të gjuhës angleze.  

 

Neni 28       

Udhëheqësi i Ekipit 

 

1. Udhëheqësi i Ekipit për auditimet financiare dhe të pajtueshmërisë udhëheqë aktivitetet e 

ekipit të auditimit. Kualifikimet themelore për këtë vend pune janë: 

 

1.1. Diplomë fakulteti;  

1.2. Pesë (5) vite përvojë pune profesionale në auditim apo kontabilitet, prej tyre së paku 

dy (2) vite në auditim në ZKA; 

1.3. I certifikuar në skemën për kontabilist, apo auditor i sektorit publik;                                                                                                                                     

 

2. Udhëheqësi i Ekipit për auditimet e performancës udhëheqë aktivitetet e ekipit të auditimit. 

Kualifikimet themelore për këtë vend pune janë: 

 

2.1. Diplomë fakulteti; 

2.2. I certifikuar në njërën nga skemat për auditor apo diplomë në studimet master; 

2.3. Pesë (5) vite përvojë pune profesionale në auditim, hulumtim apo analiza, prej tyre dy 

(2) vite në auditimin e performancës. 

 

3. Udhëheqësi i Ekipit për auditimet e TI-së udhëheqë aktivitetet e ekipit të auditimit. 

Kualifikimet themelore për këtë vend pune janë: 

 

3.1. Diplomë fakulteti në fushat relevante të TI-së; 

3.2. Pesë (5) vite përvojë pune profesionale në fushën e TI-së, prej tyre dy (2) vite në fushën 

e auditimit; dhe 

3.3. Njohuri të gjuhës angleze.    

 

 

Neni 29 

Auditori senior  

 

1. Kualifikimet themelore për këtë vend pune në auditimet financiare dhe të pajtueshmërisë 

janë: 

 

1.1. Diplomë fakulteti;  

1.2. Shtatë (7) vite përvojë pune profesionale në auditim; 
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1.3. Të jetë i certifikuar për auditim të jashtëm (certifikim për auditor apo auditor i 
certifikuar i sektorit publik). 

 

2. Kualifikimet themelore për këtë vend pune në auditimet e performancës janë: 

 

2.1. Diplomë fakulteti; 

2.2. Të ketë të përfunduar njërën nga skemat e certifikimit për auditor apo diplomë master; 

2.3. Shtatë (7) vite përvojë pune profesionale në auditim, hulumtim apo analiza, prej të 

cilave tri (3) vite në auditim të performancës;  

2.4. Njohuri e gjuhës angleze. 

 

3. Kualifikimet themelore për këtë vend pune në auditimet e teknologjisë informative  janë: 

 

3.1. Diplomë fakulteti në fushat relevante të TI-së; 

3.2. Shtatë (7) vite përvojë pune profesionale në fushën e TI-së; dhe 

3.3. Njohuri e gjuhës angleze.  

 

Neni 30 

Auditor  

 

1. Kualifikimet themelore për këtë vend pune në auditimet financiare dhe të pajtueshmërisë 

janë: 

 
1.1.  Diplomë fakulteti;  
1.2. Pesë (5) vite përvojë pune profesionale në auditim, kontabilitet, financa apo 
administratë publike; 
1.3. Të jetë i certifikuar në skemën e certifikimit për kontabilist, auditim të brendshëm ose 
auditor i sektorit publik.                                                                                                                                     

 

2. Kualifikimet themelore për këtë vend pune në auditimet e performancës janë: 

 

2.1. Diplomë fakulteti; 

2.2. Të ketë të përfunduar njërën nga skemat e certifikimit për auditor apo studimet master; 

2.3. Pesë (5) vite përvojë pune profesionale në auditim, hulumtim apo analiza, prej tyre një 

(1) vit në auditimin e performancës; dhe 

2.4. Njohuri e gjuhës angleze 

 

3. Kualifikimet themelore për këtë vend pune në auditimet e teknologjisë informative janë:  

 

3.1. Diplomë fakulteti në fushat relevante të TI-së; 

3.2. Pesë (5) vite përvojë pune profesionale në fushën e TI-së, prej tyre së paku dy (2) vite 

në fushën e auditimit; 

3.3. Certifikimi për auditor nga fusha e TI-së do të ketë përparësi; dhe 

3.4. Njohuri e gjuhës angleze.  

 

Neni 31 

Auditori junior  

 

1. Kualifikimet themelore për këtë vend pune në auditimet financiare dhe të pajtueshmërisë 

janë: 

 

1.1. Diplomë fakulteti;  
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1.2. Tri (3) vite përvojë pune profesionale në auditim, kontabilitet, financa apo 

administratë publike; 
1.3. Të jetë i certifikuar në njërën nga skemat e certifikimit për teknik kontabiliteti, 
kontabilist, asistent-auditor i sektorit publik apo auditor i brendshëm. 

                                                                                                                              
2. Kualifikimet themelore për këtë vend pune në auditimet e performancës janë: 

 

2.1. Diplomë fakulteti; 

2.2. Tri (3) vite përvojë pune profesionale në auditim, hulumtim apo analiza, prej tyre një 

(1) vit në auditim; dhe 

2.3. Të posedojë njohuri të mira komunikimi në gjuhën angleze. 

 

 

Neni 32  

Drejtori i Departamentit për Metodologji dhe Sigurimin e Cilësisë 

 

1. Drejtori menaxhon me aktivitetet e departamentit.  

 

2. Kualifikimet themelore për këtë vend pune janë: 

 

2.1.  Diplomë fakulteti;  

2.2.  Përvojë pune profesionale prej shtatë (7) vitesh në fushën e auditimit, prej tyre tri (3) 

vite menaxheriale;               

2.3. Të jetë i certifikuar për auditim të jashtëm: certifikim për auditor apo auditor i 

certifikuar i sektorit publik. 

2.4. Njohuri të gjuhës angleze.    

 

 

Neni 33 

Drejtori i Departamentit për Çështje Juridike dhe kundër Mashtrimeve 

1. Drejtori menaxhon me aktivitetet e departamentit. 

 

2.  Kualifikimet themelore për këtë vend pune janë: 

 

2.1. Diplomë fakulteti në shkencat juridike;  

2.2. Përvojë pune profesionale prej shtatë (7) vitesh, prej tyre tri (3) vite menaxheriale.   

 

 

Neni 34 

Drejtori i Departamentit për Bashkëpunim Ndërkombëtar  

 

1. Drejtori menaxhon me aktivitetet e departamentit. 

 

2. Kualifikimet themelore për këtë vend pune janë: 

 

2.1.  Diplomë fakulteti në shkencat shoqërore;  

2.2. Përvojë pune profesionale prej shtatë (7) vitesh në fushën e marrëdhënieve 

ndërkombëtare, administratës publike apo auditimit, prej tyre tri (3) vite menaxheriale;               

2.3.  Njohuri të gjuhës angleze.    
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Neni 35 

Drejtori i Departamentit për Komunikim dhe Zhvillim Profesional  

 

1. Drejtori menaxhon me aktivitetet e departamentit. 

 

2.  Kualifikimet themelore për këtë vend pune janë: 

  

2.1. Diplomë fakulteti në shkencat shoqërore;  

2.2. Përvojë pune profesionale prej shtatë (7) vitesh në fushën e komunikimit publik, 

administratës publike apo auditimit, prej tyre tri (3) vite menaxheriale. 

 

 

Neni 36 

Specialisti për metodologji 

 

4. Kualifikimet themelore për këtë vend pune në auditimet financiare dhe të pajtueshmërisë 

janë: 

 

4.1. Diplomë fakulteti;  

4.2. Shtatë (7) vite përvojë pune profesionale në auditim; 
4.3. Të jetë i certifikuar për auditim të jashtëm: certifikim për auditor apo auditor i 
certifikuar i sektorit publik. 

 

5. Për kualifikimet themelore për këtë vend pune në auditimet e performancës dhe auditimet e 

teknologjisë informative kërkohen kualifikimet e përshkruara në paragrafët 2 dhe 3 të nenit 29 

të kësaj Rregulloreje. 

 

 

Neni 37 

Specialisti për sigurimin e cilësisë 

 

1. Kualifikimet themelore për këtë vend pune në auditimet financiare dhe pajtueshmërisë janë: 

 

1.1. Diplomë fakulteti;  

1.2. Shtatë (7) vite përvojë pune profesionale në auditim; 

1.3. Të jetë i certifikuar për auditim të jashtëm (certifikim për auditor apo auditor i 

certifikuar i sektorit publik). 

 

2. Për kualifikimet themelore për këtë vend pune në auditimet e performancës dhe auditimet e 

teknologjisë informative kërkohen kualifikimet e përshkruara në paragrafët 2 dhe 3 të nenit 29 

të kësaj Rregulloreje. 

 

 

Neni 38 

Specialisti për sistemin elektronik të menaxhimit të auditimit 

 

1. Kualifikimet themelore për këtë pozitë janë: 

 

1.1. Diplomë fakulteti në fushën e inxhinierisë së softverit apo në shkencat kompjuterike; 

1.2. Përvojë pune profesionale prej shtatë (7) vitesh në menaxhim, zhvillim, analizë, 

integrim ose zbatim të sistemeve softuerike; dhe 

1.3. Njohuri të gjuhës angleze.    
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Neni 39 

Specialisti për çështje makro-ekonomike 

 

1. Kualifikimet themelore për këtë vend pune janë: 

 

1.1. Diplomë fakulteti në ekonomi apo fusha të ngjajshme;  

1.2. Shtatë (7) vite përvojë pune profesionale në fushën e ekonomisë. 

 

Neni 40 

Këshilltari i lartë juridik  

 

1. Kualifikimet themelore për këtë vend pune janë: 

 

1.1. Diplomë fakulteti ne shkencat juridike dhe 

1.2. Shtatë (7) vite përvojë pune profesionale. 

 

Neni 41 

Këshilltari i lartë juridik kundër mashtrimeve 

 

1. Kualifikimet themelore për këtë vend pune janë:     

                                                             

1.1. Diplomë fakulteti ne shkencat juridike; dhe 

1.2. Shtatë (7) vite përvojë pune profesionale. 

 

 

Neni 42 

Këshilltari i lartë për bashkëpunim me Kuvendin  

 

1. Kualifikimet themelore për këtë vend pune janë:                                                                 

 

1.1. Diplomë fakulteti; dhe 

1.2. Shtatë (7) vite përvojë pune profesionale në administratë publike. 

 

Neni 43 

 Këshilltari juridik 

 

1. Kualifikimet themelore për këtë vend pune janë: 

 

1.1. Diplomë fakulteti në shkencat juridike; dhe 

1.2. Pesë (5) vite përvojë pune profesionale.   

 

Neni 44 

Këshilltari për medie 

 

1. Kualifikimet themelore për këtë vend pune janë:                                                                 

 

1.1. Diplomë fakulteti në shkencat shoqërore; 

1.2. Pesë (5) vite përvojë pune profesionale; dhe                                                               

1.3. Njohuri të gjuhës angleze. 
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Neni 45 

Këshilltari për zhvillim profesional 

 

1. Kualifikimet themelore për këtë vend pune janë:  

   

1.1. Diplomë fakulteti ne shkencat shoqerore;                                

1.2. Pesë (5) vite përvojë pune profesionale; dhe                                                               

1.3. Njohuri të gjuhës angleze. 

 

Neni 46 

 Këshilltari për komunikim 

 

1. Kualifikimet themelore për këtë vend pune janë:     

                                                             

1.1. Diplomë fakulteti në shkencat shoqërore ose diplomë fakulteti në fushën e gazetarisë, 

komunikimit masiv ose në ndonjë fushë të përafërt;                                                              

1.2. Pesë (5) vite përvojë pune profesionale; dhe                                                               

1.3. Njohuri të gjuhës angleze. 

 

Neni 47 

 Këshilltari për bashkëpunim ndërkombëtar 

 

1. Kualifikimet themelore për këtë vend pune janë:     

                                                            

1.1. Diplomë fakulteti në shkencat shoqërore;                                

1.2. Pesë (5) vite përvojë pune profesionale; dhe                                                               

1.3. Njohuri të gjuhës angleze. 

 

 

NËNKAPITULLI III 

SHËRBIMET ADMINISTRATIVE 
 

Neni 48 

Drejtori i Përgjithshëm Administrativ 

 

1. Drejtori i Përgjithshëm Administrativ kryen funksionin e zyrtarit kryesor administrativ dhe 

është përgjegjës për funksionet administrative.  

 

2. Kualifikimet themelore për këtë vend pune janë: 

 

2.1. Diplomë fakulteti në ekonomi, drejtësi, administratë publike apo fusha të ngjajshme;  

2.2. Shtatë (7) vite përvojë pune profesionale; dhe   

2.3. Katër (4) vite përvojë menaxheriale. 

 

Neni 49 

Pozitat në Shërbimet Administrative 

 

1. Për vendin e punës “drejtor i departamentit”, kërkohen këto kualifikime themelore: 

 

1.1. Diplomë fakulteti përkatës; 

1.2. Përvojë pune profesionale prej shtatë (7) vitesh, prej tyre katër (4) menaxheriale.                                                                                                                       



21 

 
 

2. Për vendin e punës “udhëheqës i divizionit” kërkohen këto kualifikime themelore: 

 

2.1. Fakulteti i drejtimit përkatës; dhe   

2.2. Përvojë pune profesionale prej gjashtë (6) vitesh prej tyre tri (3) menaxheriale. 

 

3. Kualifikimet themelore për vendet e punës: zyrtar certifikues, zyrtar për financa, zyrtar i 

lartë administrativ, zyrtar për burime njerëzore, zyrtar për administrimin e rrjetit dhe sistemit 

të teknologjisë informative, zyrtar për harduer dhe softuer, përkthyes si dhe zyrtar ligjor, janë: 

 

3.1. Fakulteti i drejtimit përkatës; dhe   

3.2. Përvojë pune profesionale prej dy (2) vitesh. 

 

4. Kualifikimet themelore për vendet e punës: “zyrtar për logjistikë” dhe “zyrtar për pasuri”, 

janë: 

 

4.1. Niveli bachelor i shkollimit; dhe   

4.2. Përvojë pune së paku një (1) vit. 

 

5. Kualifikimi themelor për vendin e punës “zyrtar për administrim të dokumenteve/arkivë” 

është: 

 

5.1. Shkollë e mesme.   

 

6. Kualifikimet themelore për vendet e punës “Vozitës i automjeteve zyrtare” dhe 

“Mirëmbajtës i objektit”, janë: 

 

 6.1. Shkolla e mesme;  

 6.2. Patent shoferi kategoria “B”; dhe         

 6.3. Përvojë pune në vozitje prej tri (3) vitesh. 

 

7. Funksionet dhe detyrat e caktuara të cilat nuk janë paraparë si vende pune në Shërbimet 

Administrative, me akt të veçantë bartësve të pozitave të caktuara iu caktohen si detyra shtesë. 

Funksionet nga ky paragraf, përfshijnë por nuk kufizohen vetëm në detyrat si: zyrtar zotues, 

zyrtar shpenzues, zyrtar për regjistrimin e pasurisë në SIMFK, zyrtar për pranimin e mallit. 

 

8. Për pozitën “udhëheqës i Njësisë së Prokurimit” kërkohen këto kualifikime: 

 

8.1. Diplomë fakulteti përkatës; 

8.2. Përvojë pune profesionale prej shtatë (7) vitesh:                                                                                                                                        

8.3. Certifikimi përkatës sipas legjislacionit në fuqi.  

 

 

NËNKAPITULLI IV  

 

Neni 50 

Udhëheqësi i Njësisë për Auditim të Brendshëm 

 

1. Udhëheqësi i Njësisë për Auditim të Brendshëm menaxhon me aktivitetet e njësisë. 

 

2. Kualifikimet për këtë vend pune janë: 

 

2.1.   Diplomë fakulteti;     
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2.2. Certifikim në skemën e auditimit të brendshëm në sektorin publik; dhe                                           

2.3.   Përvojë pune profesionale prej gjashtë (6) vitesh. 

 

 

KAPITULLI  IV 

DISPOZITAT KALIMTARE DHE PËRFUNDIMTARE 
 

Neni 51                                                                                                                               

Riemërtimi i vendeve të punës, pagat dhe përshkrimi i detyrave 

 

1. Personelit sipas klasifikimit paraprak të vendeve të punës, iu zëvendësohen, plotësohen 

dhe/apo harmonizohen aktet individuale të marrëdhënies së punës, në përputhje me 

riemërtimin e vendeve të punës sipas kësaj Rregulloreje.  
 

2. Lartësia e pagave dhe shtesave në pagë përcaktohet me vendim të Auditorit të Përgjithshëm, 

në pajtim me këtë Rregullore, parimet e legjislacionit në fuqi dhe alokimet buxhetore nga 

Kuvendi i Kosovës.  
 

3. Përgatitja e përshkrimit të detyrave të punës për pozitat e reja dhe përditësimi për pozitat 

ekzistuese, koordinohet nga Departamenti për Buxhet dhe Burime Njerëzore. Auditori i 

Përgjithshëm i miraton të gjitha përshkrimet e detyrave të punës. 
 

Neni 52 

Dispozitat përfundimtare 
 

1. Për zbatimin e kësaj Rregulloreje nxjerren akte përkatëse. 
 

2. Numri i përgjithshëm i vendeve të punës në ZKA caktohet sipas ligjit vjetor të buxhetit të 

Republikës së Kosovës. 
 

3. Klasifikimi i pozitave sipas nivelit dhe numri i personelit, paraqitet në Shtojcë të kësaj 

Rregulloreje dhe është pjesë përbërëse e saj. 
 

Neni 53                                                                                                                                      

Ndryshimi dhe plotësimi i Rregullores 
 

Kjo Rregullore mund të ndryshohet dhe plotësohet në çdo kohë nga Auditori i Përgjithshëm, 

në përputhje me nevojat ligjore dhe organizative.   
 

Neni 54 

Dispozitat shfuqizuese 
 

Me hyrjen në fuqi të kësaj Rregulloreje, shfuqizohet Rregullorja Nr. 02/2018 për Organizimin e 

Brendshëm dhe Sistematizimin e Vendeve të Punës. 

 

Neni 55 

Hyrja në fuqi  
 

Kjo Rregullore hyn në fuqi në ditën e publikimit në Gazetën Zyrtare të Republikës së Kosovës.  

 

Prishtinë, 23 shtator 2020 

 
 

Besnik Osmani 

 

______________________                                                                                                                       

Auditor i Përgjithshëm 
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SHTOJCË 
 
1. Me këtë Shtojcë përcaktohet numri i bartësve të pozitave. Në kuadër të Shërbimeve të 

Auditimit numri i bartësve të pozitave mund të ndryshohet për nevoja organizative dhe sipas 

ndarjeve buxhetore. 

  

2. Për qëllim të këtyre ndryshimeve, vendi i lirë i punës nuk krijohet në rrethana kur auditorët 

emërohen në pozitat: udhëheqës i auditimit apo udhëheqës i ekipit të auditimit. 

 

3. Numri i personelit në ZKA përcaktohet në Tabelën si në vijim: 

 

Tabela 1: Klasifikimi i pozitave 
 

Emërtimi Nr. i  

Personelit 

Grada / 

Koeficienti 

Zëvendës Auditor i Përgjithshëm 1 ZKA/01 

Drejtor i Përgjithshëm Administrativ 1 ZKA/K-20 

Ndihmës i Auditorit të Përgjithshëm 5 ZKA/02 

Pozitat në Kabinetin e Auditorit të Përgjithshëm 6 Sipas akteve në fuqi 

Udhëheqës i Njësisë së Auditimit të Brendshëm 1 Sipas akteve në fuqi 

Drejtor i Departamentit për Metodologji dhe Sigurimin e 

Cilësisë  

1 ZKA/03 

Drejtor i Departamentit për Çështje Juridike dhe kundër 

Mashtrimeve 

1 ZKA/03 

Drejtor i Departamentit për Bashkëpunim Ndërkombëtar 1 ZKA/03 

Drejtor i Departamentit për Komunikim dhe Zhvillim 

Profesional 

1 ZKA/03 

Udhëheqës i Auditimit Sipas 

PVA 

ZKA/03 

Udhëheqës i Ekipit të auditimit Sipas 

PVA 

Grada profesionale dhe shtesa sipas akteve 

në fuqi 

Specialist për metodologji 2 ZKA/04 

Specialist për sigurimin e cilësisë 4 ZKA/04 

Specialist për çështje makro-ekonomike 1 ZKA/04 

Specialist për sistemin elektronik të menaxhimit të auditimit 1 ZKA/04 

Auditor senior   70 ZKA/05 

Auditor  28 ZKA/06 

Auditor junior  20 ZKA/07 

Auditor senior  (për auditimin e performancës) 4 ZKA/05 

Auditor (për auditimin e performancës) 6 ZKA/06 

Auditor junior (për auditimin e performancës) 6 ZKA/07 

Auditor senior (për auditimin eTI) 3 ZKA/05 

Auditor (për auditimin eTI) 3 ZKA/06 

Këshilltar i lartë juridik 1 ZKA/05 

Këshilltar i lartë juridik kundër mashtrimeve 2 ZKA/05 

Këshilltar i lartë për bashkëpunim me Kuvendin  1 ZKA/05 

Këshilltar për medie 1 ZKA/06 

Këshilltar juridik 2 ZKA/06 

Këshilltar për bashkëpunim ndërkombëtar 2 ZKA/06 

Këshilltar për zhvillim profesional 1 ZKA/06 

Këshilltar për komunikim 1 ZKA/06 

Drejtor i departamentit/ udhëheqës i njësisë  

në Shërbimet Administrative 

4 ZKA/K-10 

Udhëheqës i divizionit në Shërbimet Administrative 5 ZKA/K-09 

Zyrtar certifikues 1 ZKA/K-09 

Përkthyes  3 ZKA/K-08 

Zyrtar për financa  1 ZKA/K-08 

Zyrtar i lartë administrativ 1 ZKA/K-08 

Zyrtar për pasuri 1 ZKA/K-07 

Zyrtar për burime njerëzore  1 ZKA/K-08 
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Zyrtar për administrimin e rrjetit dhe sist. të TI  2 ZKA/K-08 

Zyrtar për harduer dhe softuer  1 ZKA/K-08 

Zyrtar ligjor 1 ZKA/K-08 

Zyrtar për logjistikë 1 ZKA/K-07 

Zyrtar për administrim të dokumenteve/arkivë 1 ZKA/K-07 

Vozitës 2 ZKA/K-05 

Mirëmbajtës i objektit 1 ZKA/K-05 

  


