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Zyra Kombëtare e Auditimit e Republikës  së Kosovës është 

institucioni më i lartë i kontrollit ekonomik e financiar  dhe për 

punën e vet i jep llogari Kuvendit të Republikës së Kosovës.   

Misioni ynë është që përmes auditimeve cilësore të fuqizojmë 

llogaridhënien në administratën publike për përdorimin efektiv,  

efikas dhe ekonomik të burimeve kombëtare. 

Raportet e Zyrës Kombëtare të Auditimit promovojnë 

drejtpërsëdrejti llogaridhënien e institucioneve publike duke 

ofruar bazë të qëndrueshme për të kërkuar llogari nga 

menaxherët e çdo organizate të audituar. Në këtë mënyrë, ne 

rrisim besimin në shpenzimin e fondeve publike dhe luajmë një 

rol aktiv në sigurimin e interesit të taksapaguesve dhe të palëve 

tjera të interesit në rritjen e përgjegjësisë publike.  

Ky auditim është kryer në përputhje me Standardet  

Ndërkombëtare të Institucioneve Supreme të Auditimit si dhe me 

praktikat e mira evropiane.  

“Univerzum Audit” Sh.p.k. ka kryer auditimin e Pasqyrave Financiare 

Vjetore të Komunës së Ranillugut për vitin e përfunduar më 31 dhjetor 

2018, në emër të Zyrës Kombëtare të Auditimit të Republikës së Kosovës. 

Auditori i Përgjithshëm ka vendosur në lidhje me opinionin e 

auditimit për Pasqyrat Financiare Vjetore Komunës së 

Ranillugut, në konsultim me menaxherin e kontratës Mujë Gashi,  

i cili e ka mbikëqyrur auditimin. 

Raporti është rezultat i auditimit të kryer nga “Univerzum 

Audit” Sh.p.k. nga Astrit Musa , udhëheqës i ekipit si dhe 

Valbona Shabani dhe Florentinë Peci , anëtare. 
 

 
 

 
 

 
 

 

ZYRA KOMBËTARE E AUDITIMIT – Adresa: ,Rr. Ahmet Krasniqi nr 210 , Lagjja Arbëria, Prishtinë 10000, Kosovë 
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Përmbledhje e përgjithshme 

Raporti përmbledhë çështjet kryesore që dalin nga auditimi i Raportit Financiar Vjetore të Komunës 

së Ranillugut për vitin 2018, i cili përfshin  Opinionin e Auditorit të Përgjithshëm për Pasqyrat 

Financiare Vjetore. Ekzaminimi i pasqyrave financiare për vitin 2018 është kryer në përputhje me 

Standardet Ndërkombëtare të  Institucioneve Supreme të Auditimit (SNISA). Qasja jonë ka përfshirë 

testet dhe procedurat, të cilat ishin të nevojshme për të arritur në një opinion lidhur me pasqyrat 

financiare. Qasja e aplikuar e auditimit është paraqitur në Planin e Jashtëm të Auditimit, të datës 

19.11.2018. 

Auditimi është fokusuar në: 

 

Niveli i angazhimit për të kryer auditimin është përcaktuar varësisht nga cilësia e kontrollit të 

brendshëm të zbatuar nga menaxhmenti i Komunës së Ranillugut. 

Opinioni i Auditorit të Përgjithshëm 

Opinion i pamodifikuar 

Pasqyrat Financiare Vjetore për vitin 2018 paraqesin një pamje të drejtë dhe të vërtetë në të gjitha 

aspektet materiale. 

Më gjerësisht shih Pjesën 2.1 të këtij Raporti. 

Shtojca I, shpjegon llojet e opinioneve,sipas SNISA-ve.  

 

 

Pasqyrat Financiare 
Vjetore 

Zbatimi i 
Rekomandimeve

Menaxhimi financiar 
dhe kontrolli
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Konkluzionet dhe rekomandimet kryesore  

 

 

 

 

 

Përgjigja e menaxhmentit në auditimin 2018 

Kryetari i Komunës është pajtuar me gjetjet dhe konkluzionet e auditimit, si dhe është zotuar se do 

t’i adresoj të gjitha rekomandimet e dhëna. 

Zyra Kombëtare e Auditimit vlerëson bashkëpunimin e menaxhmentit dhe personelit të  Komunës, 

gjatë procesit të auditimit. 

 

 

Procesi i përgatitjes së PFV-ve është 
menaxhuar në pajtim me legjislacionin 

në fuqi. 
Nuk kemi rekomandime në këtë fushë

Planifikimi dhe realizimi i buxhetit është 
në nivel të ulët tek investimet kapitale. Po 

ashtu ekzistojnë dobësi në sistemet 
financiare, përfshirë të hyrat, pagat dhe 
meditjet, prokurimin si dhe llogaritë e 

arkëtueshme.

Kryetari duhet të aplikojënjë vlerësim 
të detajuar të fushave brengosëse të 

theksuara në këtë raport për t'i 
identifikuar arsyet për paraqitjen e 

dobësive si dhe të përcaktoj veprimet e 
nevojshme për t'i adresuar ato (shih 

çështjet nga 3.1.1 deri 3.4).

Përgjigja ndaj rekomandimeve të vitit 
paraprak nuk po adresohen ashtu siç

kërkohet për zhvillimin dhe 
përmirësimin e organizatës. 

Kryetari duhet të zbatoj një proces 
rigoroz për të siguruar që 

rekomandimet e vitit paraprak 
adresohen në mënyrë aktive ku 

çështjet/progreset kyçe i raportohen 
menaxhmentit në baza mujore (shih 

çështjen 5).
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1 Fushëveprimi dhe metodologjia e auditimit 

Auditimi përfshin ekzaminimin dhe vlerësimin e pasqyrave financiare dhe të dhënave tjera 

financiare, me sa vijon: 

 Nëse pasqyrat financiare japin një pamje të drejtë dhe të vërtetë të llogarive dhe çështjeve 

financiare për periudhën e auditimit;  

 Nëse të dhënat financiare, sistemet dhe transaksionet janë në pajtim me ligjet dhe rregulloret 

në fuqi;  

 Nëse funksionet e kontrollit dhe të auditimit të brendshëm janë të përshtatshme dhe efikase; 

dhe 

 Nëse janë ndërmarrë veprimet e duhura për zbatimin e rekomandimeve të auditimit. 

Puna e ndërmarrë e auditimit është bazuar në vlerësimin e rrezikut. Ne kemi analizuar veprimtarinë 

e Komunës sëRanillugut, nivelin e mbështetjes në kontrollet menaxheriale për të përcaktuar nivelin 

e testeve të hollësishme, që janë të nevojshme për të siguruar dëshmitë dhe që mbështesin opinionin 

e AP-së. 

Procedurat tona kanë përfshirë rishikimin e kontrolleve të brendshme, të sistemeve të kontabilitetit,  

teste të ndërlidhura substanciale si dhe aranzhimet e ndërlidhura të qeverisjes  deri në masën  që ne 

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

konsiderohen si një pasqyrë gjithëpërfshirëse e të gjitha dobësive që mund të ekzistojnë, apo e të 

gjitha përmirësimeve që mund të bëhen në sistemet dhe procedurat që kanë operuar.  

Kapitujt në vijim ofrojnë përmbledhje të detajuar të gjetjeve tona të auditimit dhe rekomandimet në 

çdo fushë të rishikimit. Përgjigjet e menaxhmentit në  rezultatet e auditimit mund të gjenden në 

Shtojcën II. 
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2 Pasqyrat financiare vjetore dhe obligimet për raportim të 

jashtëm 

Auditimi i Pasqyrave Financiare Vjetore (PFV) merr parasysh pajtueshmërinë me kornizën 

raportuese dhe cilësinë e saktësinë e informacionit të prezantuar në PFV, përfshirë deklaratën e bërë 

nga Zyrtari Kryesor Administrativ dhe Zyrtari Kryesor Financiar.  

Deklarata për prezantimin e PFV-vepërfshinë një numër të pohimeve në lidhje me pajtueshmërinë 

me kornizën raportuese si dhe cilësinë e informacionit në kuadër të PFV-ve. Këto pohime kanë për 

qëllim t’i ofrojnë Qeverisë sigurinë se të gjitha informatat relevante u janë ofruar për të siguruar se 

mund të ndërmerret një proces auditimi.  

2.1 Opinioni i auditimit 

Opinioni i pamodifikuar 

Ne kemi audituar PFV-të Komunës së Ranillugut për vitin e përfunduar më 31 dhjetor 2018, të cilat 

përfshijnë pasqyrën e pranimeve dhe të pagesave në para të gatshme, pasqyrën e ekzekutimit të 

buxhetit, shpalosjet dhe raportet tjera përcjellëse. 

Sipas opinionit tonë, Pasqyrat Financiare Vjetore për vitin e përfunduar më 31 dhjetor 2018, 

prezantojnë një pamje të drejtë dhe të vërtetë në të gjitha aspektet materiale, në përputhje me 

Standardet Ndërkombëtare të Kontabilitetit për Sektorin Publik (sipas kontabilitetit të bazuar në 

para të gatshme), Ligjit nr. 03/L-048 për Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë (me 

plotësime dhe ndryshime) dhe Rregulloren MF, Nr. 01/2017 për raportim vjetor financiar nga 

organizatat buxhetore. 

Baza për opinion  

Auditimi është kryer në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Institucioneve Supreme të 

Auditimit (SNISA). Sipas këtyre standardeve, përgjegjësitë tona janë përshkruar më poshtë tek pjesa 

‘Përgjegjësitë e Auditorit për Auditimin e Pasqyrave Financiare’. Besojmë se dëshmitë e auditimit 

që kemi marrë janë të mjaftueshme dhe të duhura për sigurimin e bazës për opinion.  

Përgjegjësia e menaxhmentit për PFV 

Kryetari i Komunës së Ranillugut është përgjegjës për përgatitjen dhe prezantimin e drejtë të 

pasqyrave financiare sipas Standardeve Ndërkombëtare të Kontabilitetit në Sektorin Publik - 

Raportimi Financiar bazuar në Kontabilitetin e Parasë së Gatshme të modifikuar, dhe për kontrollet 

e brendshme të cilat menaxhmenti i përcakton si të nevojshme për të mundësuar përgatitjen e 

pasqyrave financiare, pa keq-deklarime materiale të shkaktuara qoftë nga mashtrimi apo gabimi. 

Kjo përfshinë zbatimin e Ligjit nr. 03/L-048 për Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë 

(me plotësime dhe ndryshime). 
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Kryetari i Komunës është përgjegjës për të siguruar mbikëqyrjen e procesit të raportimit financiar 

të Komunës. 

Përgjegjësia e Auditorit të Përgjithshëm për auditimin e PFV-ve 

Përgjegjësia jonë është që të shprehim një opinion për PFV në bazë të auditimit të kryer. Auditimi 

është kryer në përputhje me SNISA. Këto standarde kërkojnë që t’i përmbahemi kërkesave të 

SNISA-ve, të planifikojmë dhe të kryejmë auditimin për të marrë siguri të arsyeshme se pasqyrat 

financiare nuk përmbajnë keq-deklarime materiale. 

Siguria e arsyeshme është një nivel i lartë i sigurisë, por nuk garanton se një auditim i kryer në 

pajtim me SNISA-t do të zbuloj çdo keq-deklarim material që mund të  ekzistoj. Keq-deklarimet 

mund të rezultojnë nga mashtrimi ose gabimi dhe konsiderohen materiale nëse, individualisht ose 

së bashku, mund të ndikojnë në vendimet e marra mbi bazën e këtyre PFV-ve. 

Auditimi përfshinë kryerjen e procedurave për të marrë dëshmi në lidhje me informatat financiare 

dhe shpalosjet në PFV. Procedurat e zgjedhura varen nga gjykimi i auditorit, duke përfshirë edhe 

ssvlerësimin e rreziqeve nga keq-deklarimet materiale në PFV, qoftë për shkak të mashtrimit apo 

gabimit. Gjatë vlerësimit të rrezikut, auditori merr në konsideratë kontrollin e brendshëm që është 

relevant në përgatitjen e pasqyrave financiare nga entiteti, në mënyrë që të dizajnoj procedura të 

auditimit që janë të përshtatshme për rrethanat e entitetit, por jo për qëllim të shprehjes së opinionit 

mbi efektivitetin e kontrolleve të brendshme të entitetit.  

Auditimi përfshinë edhe vlerësimin e përshtatshmërisë së politikave kontabël të përdorura, 

arsyeshmërinë e përllogaritjeve kontabël të bëra nga menaxhmenti, si dhe vlerësimin e prezantimit 

të pasqyrave financiare.  
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2.2 Pajtueshmëria me kërkesat për PFV-të dhe kërkesat tjera për 

raportim 

Komuna kërkohet të raportoj në përputhje me kornizën e caktuar raportuese dhe kërkesat tjera për 

raportim. Ne kemi marrë parasysh: 

 Pajtueshmërinë me Rregulloren MF. Nr. 01/2017 për Raportim Vjetor Financiare nga 

Organizatat Buxhetore; 

 Kërkesat e LMFPP-së nr. 03/L-048 (me ndryshime dhe plotësime); 

 Pajtueshmërinë me Rregullat Financiare nr. 01/2013 dhe 02/2013; 

 Planin e veprimit për adresimin e rekomandimeve;  

 Kërkesat e Procedurave të Menaxhimit Financiar dhe të Kontrolleve (MFK); 

 Draft plani dhe plani përfundimtar i prokurimit; dhe 

 Raportet e rregullta tremujore për Kuvendin Komunal dhe diskutimi i raporteve te AB-së 

dhe ZKA-së nga KK. 

Marrë parasysh çka u tha më lartë, Deklarata e bërë nga Zyrtari Kryesor Administrativ dhe ai 

Financiar, me rastin e dorëzimit të PFV-ve në Ministrinë e Financave, mund të konsiderohet e saktë 

në të gjitha aspektet materiale. 

Rekomandimi 

Nuk kemi rekomandime per PFV-të. 

3 Menaxhimi financiar dhe kontrolli 

Puna jonë lidhur me Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin (MFK), pasqyron aktivitetet e detajuara 

të auditimit për sistemet e të hyrave dhe shpenzimeve në organizatat buxhetore. Në mënyrë të 

veçantë, kemi trajtuar menaxhimin e buxhetit, prokurimin, burimet njerëzore dhe pasuritë e 

detyrimet. 

Konkluzioni për menaxhimin financiar dhe kontrollin  

Komuna ka të dizajnuar një sistem të mirë të kontrolleve mbi shpenzimet dhe të hyrat. Megjithatë, 

si rezultat i mos zbatimit të rregulloreve dhe udhëzimeve, auditimi ynë ka nxjerrë në pah 

ekzistencën e disa dobësive në aspektin e pajtueshmërisë, që kanë të bëjnë me  menaxhimin e 

projekteve kapitale, si dhe shpenzimet tjera. Kjo reflekton një mungesë të mbikëqyrjes së duhur nga 

komuna në fushat e përmendura. Në kontekst të sistemeve financiare, kontrollet mbi regjistrimin 

dhe menaxhimin e pasurive në përgjithësi janë të dobëta dhe nuk janë duke u zbatuar në mënyrë 
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efektive. Fushat tjera ku nevojiten më shumë përmirësime, janë procesi i menaxhimit dhe raportimit 

të llogarive të arkëtueshme. 

3.1 Planifikimi dhe realizimi i buxhetit 

Ne i kemi shqyrtuar burimet e fondeve buxhetore dhe shpenzimet e fondeve sipas kategorive 

ekonomike. Kjo është paraqitur në tabelat e mëposhtme:  

Tabela 1. Burimet e fondeve buxhetore (në €) 

Përshkrimi 
Buxheti  

Fillestar 

Buxheti 

Final1 

2018   

Realizimi 

2017 

Realizimi 

2016 

Realizimi 

Burimet e Fondeve:  1,949,633 2,133,825 1,838,350 1,548,080 1,350,529 

Granti i Qeverisë -Buxheti   1,789,732 1,793,904 1,742,574 1,436,195 1,293,476 

Huamarrja 9,278 9,278 -  - - 

Të bartura nga viti paraprak2 -  163,502 76,266 51,615 35,765 

Të hyrat vetjake3 150,623 150,623 5,415 23,423 21,288 

Donacionet e jashtme  -  16,518 14,095 36,847 -  

Buxheti final është më i lartë se buxheti fillestar për 184,192€. Kjo ishte rezultat i të hyrave  vetjake 

të bartura nga viti 2017 në vlerë 163,502€ dhe rritjes së donacioneve në vlerë 16,518€. Në vitin 2018, 

komuna ka shpenzuar 86% të buxhetit final apo 1,742,574€, me një performancë më të lartë 

krahasuar me vitin 2017 (84%). 

Tabela 2. Shpenzimet e fondeve sipas kategorive ekonomike (në €)  

Përshkrimi 
Buxheti 

Fillestar 

Buxheti  

Final 

2018  

Realizimi 

2017 

Realizimi 

2016 

Realizimi 

Shpenzimet e fondeve sipas 

kategorive ekonomike:   

            

1,949,633  

             

2,133,826  

             

1,838,350  

         

1,548,080  

              

1,350,528  

Pagat dhe Mëditjet 
            

1,035,787  
             

1,039,960  
             

1,039,960  
            

975,774  
                 

982,112  

Mallrat dhe Shërbimet  
               

174,873  

                

195,286  

                

105,066  

            

132,683  

                 

139,774  

Shërbimet komunale 
                 

20,000  

                  

34,799  

                  

30,618  

              

26,730  

                   

24,989  

Subvencionet dhe Transferet  
                 

36,994  

                  

42,952  

                  

36,191  

              

46,021  

                   

51,732  

Investimet Kapitale  
               

681,979  
                

820,829  
                

626,515  
            

366,872  
                 

151,921  

                                                 
1 Buxheti Final – buxheti i aprovuar nga Kuvendi i përshtatur më pas nga Ministria e Financave 
2 Të hyrat vetjake të komunave të pashpenzuara në vitin paraprak të bartura në vitin aktual. 
3 Pranimet e përdorura nga entiteti për financimin e aktiviteteve vetiake. 
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Shpjegimet rreth ndryshimeve në kategoritë buxhetore përfshirë arsyet dhe ndikim që kanë pasur: 

 Pavarësisht rritjessë buxhetit për investime kapitale gjatë vitit, prej138,850€, realizimi për 

këtë kategori është 76% e buxhetit final. Programi për Investime Publike përfshin disa 

projekte në vazhdim nga viti i kaluar dhe projekte të reja për vitin aktual. Ka një përmirësim 

të dukshëm në realizimin e investimeve kapitale nëse krahasohen me të njejtën periudh të 

vitit të kaluar; 

 Buxheti final për paga dhe meditje është 1,039,960€ dhe ështërritur në vlerë 4,173€ dhe ishte 

shpenzuar në nivel 100% e buxhetit final; 

 Buxheti final për mallra dhe shërbimeështë rritur për 20,413€ krahasuar me buxhetin fillestar 

dhe ishte shpenzuar në nivel prej 54%.Ka pasur një njëtrajtshmëri në realizimin e 

shpenzimeve për mallëra dhe shërbime gjatë vitit;  

 Buxheti final për shërbimet komunale është rritur për 14,799€ krahasuar me buxhetin 

fillestar, dhe ishte shpenzuat në nivel 87%; dhe 

 Komuna ka pas një buxhet fillestar për Subvencione dhe transfere në vlerë prej36,994 dhe 

kjo vlerëështë rritur në 42,952. Vlera e shpenzuar për subvencione është mbi 84%.  
 

Çështja C14 – Përmirësim në realizimin e investimeve kapitale 

Gjetja  Edhe pse ka një përmisim të dukshëm krahasuar me vitin e kaluar, ekzekutimi i 

ulët lidhur me investimet kapitale është ende sfidë me të cilën përballet komuna. 

Këtë vit realizimi i buxhetit për investime kapitale kap vlerën prej 76% dhe është 

gati dyfish më i lartë se realizimi vitin e kaluar. 

Rreziku  Edhe pse ka përmirësim në realizimin e investimeve kapitale, shfrytëzimi jo 

efektiv i fondeve në dispozicion, do të rezultojë në mos arritjen e objektivave të 

organizatës, me pak projekte për qytetaret dhe në financimin e detyrimeve të 

vitit aktual nga buxhetet e vitit të ardhshëm. 

Rekomandimi C1 Kryetari duhet të sigurojë që përformanca buxhetore është monitoruar në 

mënyrë sistematike në baza mujore dhe që ky rishikim i identifikon dhe adreson 

barrierat për realizim të buxhetit në nivel të planifikuar. Aty ku supozimet e 

buxhetit fillestar janë të pasakta, kjo duhet të reflektohet plotësisht në pozitën e 

buxhetit final. 

 

                                                 
4  Çështja A dhe Rekomandimi A- nënkupton çështjet dhe rekomandimet e reja 

   Çështja B dhe Rekomandimi B- nënkupton çështjet dhe rekomandimet e përsëritura 
   Çështja C dhe Rekomandimi C- nënkupton çështjet dhe rekomandimet pjesërisht të përsëritura. 
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3.1.1 Të hyrat 

Të hyrat e realizuara nga komuna në 2018 ishin në vlerë 94,132€. Ato kanë të bëjnë me të hyrat nga 

tatimi në pronë, taksa për regjistrimin e automjeteve, të hyrat nga urbanizmi, taksat administrative 

etj. 

Tabela 3. Të hyrat  vetjake (në €) 

Përshkrimi  
Buxheti 

fillestar 

Buxheti  

Final 

2018 

Pranimet  

2017 2016 

Pranimet Pranimet 

Të hyrat vetjake 150,623 150,623 94,132 100,634.43 145,069 
 

Çështja A1 – Mos regjistrimi i duhur i te hyrave sipas kategorisë 

Gjetja  Komuna pa pasur të hyra nga urbanizmin (të hyra nga lejet e ndërtimit me kodin 

50009) në vlerë 4,359€. Gjatë procesit të auditimit kemi vërejtur se në këtë 

kategori janë përfshirë edhe të hyrat nga taksat administrative në vlerë prej 402€ 

cilat nuk kanë të bëjnë me të hyrat nga urbanizmi. Edhe pse në vlera të vogla 

dhe jomateriale.  

Rreziku  Regjistrimi i të hyrave në librin kryesor me kode jo adekuate sjell deri të rreziku 

i pasqyrimit jo të drejtë të të hyrave sipas llojit dhe zvoglon mundësin për analiza 

të mirfillta, si dhe vështirëson harmonizimin e të dhënave dhe raportimin 

financiar. 

Rekomandimi A1 Kryetari duhet të siguroj se të hyrat klasifikohen dhe regjistrohen ne kode 

adekuate me rastin e regjistrimit të tyre, sipas planit kontabël të vitit aktual të 

aprovuar nga thesari. 

 

3.1.2 Pagat dhe mëditjet 

Pagat dhe shtesat paguhen përmes një sistemi të centralizuar. Buxheti final për kategorinë e pagave 

dhe mëditjeve ishte 1,039,960€ ndërsa shpenzimet ishin prej 1,039,960€ apo 100%. 
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Çështja B1– Dobësi në menaxhimin e listave të pagave 

Gjetja  Në listat e pagave duhet të përfshihen vetëm personat të cilët aktualisht punojnë 

në institucionet përkatëse. Të Komuna e Ranillugut, ekziston pa pajtueshmëri ne 

mes listës së pagave të shkollave fillore dhe stafit te angazhuar.  

Ne testuam listat e pagave të dy shkollave fillore të komunës, dhe vërejtëm se 

në listat e pagave janë të përfshirë edhe të punësuar në institucione tjera të 

komunës, si:  

 Në një shkollë fillore nga 49 të punësuar të përfshirë në listën e pagave, 

pesë nga ta janë roje në ndërtesat e komunës, tre ishin profesor që punojnë 

në shkollën e mesme të mjekësisë dhe dy pastrues që punojnë në 

institucione parashkollore; dhe  

 Në një shkollë tjetër fillore nga 43 të punësuar të përfshirë në listën e 

pagave, dy janë punëtor sigurimi në objekte të komunës, dy janë zyrtarë 

të komunës dhe një punon në shkollë të mesme.  

Po ashtu si pasojë e mos ndarjes se orëve të mësimit sipas normave të miratuara, 

një pjesë e të punësuarve nuk po arrijnë të kenë normën e plotë të mësimit. 

Rreziku  Përfshirja e stafit nga sektorët tjerë në listat e pagave paraqet paqartësi dhe 

menaxhmenti i komunës nuk ka informata të plota lidhur me personelin e saj, si 

dhe e vënë në pikëpyetje ndarjen e buxhetit. Ndarja e normave të orëve në arsim 

është në kundërshtim me ligjin dhe dispozitat në fuqi. 

Rekomandimi B1 Kryetari duhet të sigurojë se kontrollet janë shqyrtuar, dizajnuar dhe vendosur 

në të gjitha nivelet drejtuese lidhur me fushat e pagave, dhe të sigurojë që të 

pastrohen listë pagat e shkollave nga stafi që nuk janë të punësuar në shkolla , 

si dhe të shqyrtojë mundësinë e mos ndarjes së normave në sistemin arsimor. 

3.1.3 Mallrat dhe shërbimet, si dhe shërbimet komunale 

Buxheti final për mallra dhe shërbime, si dhe shërbime komunale në vitin 2018 ishte 230,085€ (mallra 

dhe shërbime 195,286€ dhe shërbime komunale 34,799€). Prej tyre ishin shpenzuar 135,684€ ( mallra 

dhe shërbime 105,066€ dhe shërbime komunale 30,618€) ose shprehur në përqindje 60% e buxhetit. 

Rekomandimet 

Nuk kemi rekomandime në këtë fushë. 
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3.1.4 Subvencionet dhe transferet 

Subvencionet janë kategori e ndihmave financiare pa kthim të drejtpërdrejtë që u jepen përfituesve 

nga komuna. Subvencionet e dhëna kanë të bëjnë me përkrahjen financiare nga ana e komunës për 

fusha dhe aktivitete të ndryshme. Ato kryesisht u ndahen entiteteve publike dhe personave fizik në 

nevojë. Buxheti fillestar për kategorinë e subvencioneve për vitin 2018 ishte 36,994€, mirëpo me 

rishikim ishin rritur në 42,952€. Nga kjo vlerë ishin shpenzuar 36,191€, apo 84% e buxhetit.  

Rekomandimet 

Nuk kemi rekomandime në këtë fushë. 

 

3.1.5 Investimet kapitale 

Buxheti final për investime kapitale ishte 820,829€. Prej tyre në 2018 ishin shpenzuar 626,515€. Ato 

kanë të bëjnë me ndërtimin e rrugëve, kanalizimeve, objekteve shkollore, etj.  
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Çështja A2 – Dobësi në menaxhimin e kontratave dhe pagesave për investime kapitale 

Gjetja  Disa nga projektet nuk kanë mundur të finalizohen për shkak të mos eliminimit 

të pengesave tjera paraprakisht, si në vijim: 

 Tek projekti “Ndërtimi i Sallës së Sporteve Ranillug“ vlera e përgjithshme 

e të cilit ka qenë 124,789€, komuna ka paguar faturën përfundimtare në vlerë 

prej 54,388€, bazuar në raportin e pranimit të punimeve dhe i paguar më 

datën24/12/2018. Pjesë e punëve ka qenë dhe sistemi i ventilimit si është 

cekur në pikën 17.4 të paramasës në vlerë prej 1,820€. Gjatë ekzaminimit fizik 

me prezencën edhe të zyrtarëve komunal, konstatuam se punimet për 

pozicioni 14.4.1 “Furnizimi dhe montimi i ventillatorëve kulmorë V=4000 

m3/h” në vlerë prej 500€ nuk ishin kryer. Kjo ka pasur dëmtime të objektit 

ende pa filluar përdorimi i objektit potencialisht edhe nga lagështia për 

shkak të mungesës së ventilimit; 

 Tek projekti “Ndërtimi i Biblotekës Ranillug”, komuna ka paguar faturën 

për Paramasa dhe Parallogaria për projektin në vlerë 16,185€. Vlera totale e 

këtij projekti është 64,569€. Bazuar në raportin e pranimit të punimeve dhe i 

paguar me 19/12/2018. Ne kuadër të projektit ishin të përfshira edhe 

mbrojtëset e shkallëve të cilat nuk ishin vendosur në kohën kur ne kemi bërë 

ekzaminimin fizik. Përdorimi i objektit në gjendjen në cilën është përbën 

rrezikshmëri për shfrytëzuesit e objektit. Për më tepër, ky projekt ka punë 

shtesë në vlerë prej 5,3978€. Nga kjo vlerë, zëri më i madh është punët e 

fasadimit në vlerë prej 3,150€ të cilat ishin paraparë edhe në pikën 6.1. të 

paramasës fillestare. Pa pretenduar se jemi ekspert të fushës së 

ndërtimtarisë, mendojmë se kemi të bëjmë me dyfishim të punëve të njejta 

që kan rrjedhur edhe nga planifikimi jo i mirë i projekteve investive kapitale; 

dhe 

 Në disa raste komuna nuk kishte bërë hartimin e projektit ekzekutiv. Sipas 

udhëzimit administrativ Nr. 1/2014 për përgatitjen especifikimeve teknike 

për kontratat për punë kërkohet që Specifikat Teknike duhet të përfshijnë, si 

pjesë substanciale të vetëm, një projekt ekzekutiv të përpiluar. 

Rreziku  Mangësitë e identifikuara kanë rezultuar me mos respektim të procedurave të  

prokurimit sipas Udhëzimit Operativ të LPP-së. Komuna nuk ka arrit të 

përmbush objektivat e planifikuara të infrastrukturës në shërbim të 

taksapaguesve apo kthimin e kundërvlerës për taksen e paguar të qytetarit të 

Ranillugut. Me tutje zhvillimi i procedurave të prokurimit pa një projekt të 

hartuar paraprakisht mund të ndikoj që punimet e zbatuara në këto projekte të 

devijojnë nga kërkesat standarde të ndërtimit dhe të mos arrijnë cilësinë e duhur. 



ZYRA KOMBËTARE E AUDITIMIT - NACIONALNA KANCELARIJA REVIZIJE  - NATIONAL AUDIT OFFICE  

 

16 

Rekomandimi A2 Kryetari duhet të sigurojë se të gjitha zotimet e kontraktuara janë duke u 

realizuar në përpikëri dhe konform kushteve të parashtruara, duke eliminuar 

pengesën para hyrjes në marrëveshje kontraktuese. Nëse përjashtimisht 

paraqitet nevoja për ndërprerje të kontratës duhet të ndiqen procedurat e 

nevojshme sikurse është paraparë me Ligjet dhe Udhëzimet në fuqi. Gjithashtu 

duhet të siguroj se hartimi i projekteve ekzekutive i paraprinë inicimit të 

aktiviteteve të prokurimit te kontratat për punë sipas kërkesave të UA nr. 

1/2014. 

3.2 Pasuritë kapitale dhe jo-kapitale   

Menaxhimi i pasurisë është një pjesë e rëndësishme e menaxhimit financiar dhe kontrollit në 

sektorin publik. Një menaxhim i mirë i pasurive kërkon që komuna të ketë një pamje të plotësisë të 

pasurive, procedura të kontrollit dhe menaxhimit të tyre dhe të azhurnojë vazhdimisht ndryshimet 

në regjistrat e saj. 

Rregullorja Financiare e Thesarit 02/2013 obligon organizatat buxhetore që pasuritë jo financiare të 

menaxhohen sipas kësaj rregulle. Komuna ka arritur ta përfundoj regjistrimin e pasurive mbi 1,000€ 

në SIMFK. Pasuritë me vlerë nen 1,000€ me afat përdorimi mbi një vit duhet të mbahen në sistemin 

e-pasuria, por ky sistem nuk ishte ne funksion për shkak te pa mundësisë ne kyçje. Komuna për 

nevoja te saj përdor një sistem në formatin Excel i cila i ka të gjitha elementet e kërkuara rreth 

regjistrimit te pasurisë. 

Kryetari i Komunës me kohë kishte formuar komisionin për inventarizimin e pasurive të cilët e 

kishin përfunduar këtë proces para përgatitjes dhe dorëzimit të PFV-ve. Vlera neto e pasurive mbi 

1,000€ ishte 8,816,960€, ndërsa e pasurive nën 1,000€ në vlerë 94,070€. 

Rekomandim 

Nuk kemi rekomandim në këtë fushë 

3.3 Trajtimi i parasë së gatshme dhe ekuivalentëve të saj 

Paratë e imta janë fond i vogël i parave që mbahet në përkujdesjen dhe kontrollin e komunës, 

departamentit ose njësive më të vogla buxhetore varësisht nga ndarjet buxhetore, dhe që 

shfrytëzohet për të mbuluar shpenzimet me vlerë të vogël (deri 100€). 

Rekomandim 

Nuk kemi rekomandim në këtë fushë 
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3.4 Të arkëtueshmet 

Komuna bazuar në ligjin e vetëqeverisjes lokale inkason lloje të ndryshme të të hyrave vetjake. 

Llogaritë e arkëtueshme të komunës prezantojnë shuma të mjeteve që qytetarët dhe organizatat i 

detyrohen komunës.  

Lista e debitorëve ndaj komunës (llogaritë e arkëtueshme), sipas të dhënave në PFV është 335,270€. 

Ato kanë të bëjnë me tatimin në pronë në vlerë 167,890€, taksa në firmë 47,680€, shitja e shërbimeve 

110,260€ si dhe të arkëtueshmet nga shfrytëzimi i hapësirës publike 9,440€. Në përgjithësi vlera e të 

arkëtueshmeve ka shënuar një rritje prej 14% në krahasim me vitin e kaluar. 

 

Çështja B2 - Rritja e llogarive të arkëtueshme  

Gjetja  Përkundër rekomandimit të dhënë në vitin paraprak dhe zotimit për zbatimin e 

tij, edhe me tutje komuna nuk ka marrë veprimet e nevojshme për të krijuar 

mekanizma për të rritur inkasimin e të hyrave të faturuara. Si pasojë, të 

arkëtueshmet edhe me tutje janë shumë të larta, ose në nivel më të lartë në raport 

me vitin paraprak për 46,044€.  

Rreziku  Mungesa e masave konkrete për të inkasuar llogaritë e arkëtueshme vazhdon të 

rezultojë në nivele të larta të tyre dhe rrjedhimisht edhe me reduktimin e 

fondeve të mbledhura për buxhetin komunës. Gjithashtu, kjo redukton edhe 

fleksibilitetin e komunës ndaj shpenzimeve të planifikuara që financohen nga të 

hyrat vetjake.  

Rekomandimi B2 Kryetari duhet të siguroje forcimin e mekanizmave për inkasimin e të hyrave të 

saj, përfshirë edhe të arkëtueshmet e mbetura nga vitet paraprake. Fillimisht 

duhen të shfrytëzohen të gjitha veprimet e nevojshme në kuadër të komunës, me 

pas të shfrytëzoj edhe masat tjera ligjore për të siguruar inkasimin e tyre.  

 

3.5 Obligimet e papaguara 

Pasqyra e obligimeve të papaguara ndaj kreditorëve në PVF-të e vitit 2018 ishte 750€. Këto janë 

bartur për t’u paguar në vitin 2019. Obligimet e pa paguara janë të natyrës së shpenzimeve postare, 

mirëmbajtjes së veturave dhe drekave zyrtare. Këto obligime kishin mbetur pa u paguar për shkak 

se janë krijuar në fund të vitit 2018. 

Komuna zbaton një proces të rregullt të raportimit të obligimeve. 

Rekomandimet 

Ne nuk kemi rekomandime në këtë fushë. 



ZYRA KOMBËTARE E AUDITIMIT - NACIONALNA KANCELARIJA REVIZIJE  - NATIONAL AUDIT OFFICE  

 

18 

4 Qeverisja e mirë 

Qeverisja e mirë nënkupton parimet themelore të llogaridhënies, efektivitetin e kontrolleve, 

menaxhimin e rreziqeve, pavarësinë e auditimit të brendshëm, koordinimin e ZKA me auditimin e 

brendshëm dhe qeverisjen e mirë me pasuritë publike.  

Tregues kyç në mbështetje të qeverisjes efektive është zbatimi i rekomandimeve të auditimit pasi 

kjo tregon se në çfarë mase menaxhmenti po ndërmerr veprime për t’i përmirësuar proceset 

ekzistuese dhe kontrollet. Niveli i përmbushjes së kërkesave të MFK nga ana e organizatave 

buxhetore po monitorohet edhe nga plotësimi i listave kontrolluese të vet-vlerësimit që plotësohet 

nga të gjitha OB-të, të cilat në fund të vitit i dorëzohen Ministrisë së Financave.  

Fusha të veçanta të rishikimeve tona lidhur me qeverisjen kanë qenë procesi i llogaridhënies dhe 

menaxhimi i rreziqeve, ndërsa komponentët tjera janë trajtuar në brendi të kapitujve apo 

nënkapitujve të mësipërm të raportit.  

Konkluzioni i përgjithshëm mbi qeverisjen   

Komuna ka dorëzuar pyetësorin e vet-vlerësimit si dhe ka hartuar një listë të rreziqeve, kërkesë kjo 

e procedurës numër katër të dokumentit të Thesarit “Menaxhimi Financiar dhe Kontrolli”. 

Edhe pse Komuna ka bërë një numër përmirësimesh në qeverisje, ende mbesin fusha ku nevojiten 

zhvillime të rëndësishme. Një mjet kyç në mbështetje të qeverisjes efektive është edhe zbatimi i 

rekomandimeve të auditimit. Auditimi i këtij viti ka nxjerrë në pah se niveli i rekomandimeve të 

zbatuara nga viti i kaluar ishte akoma jo në nivelin e pritur. Komuna nuk kishte arritur t’i zbatoj në 

tërësi rekomandimet e vitit të kaluar, përfshirë edhe ato të viteve paraprake.  

Të gjitha organizatat buxhetore (për Komuna) janë të obliguara të përgatisin dhe të përcjellin planet 

strategjike në nivel të organizatës, si: planet urbanistike, hapësinore, plani operativ emergjent, plani 

strategjik kundër korrupsionit, strategjia e zhvillimit rajonal etj. 

Komuna posedon planinstrategji të zhvillimit rajonal, dhe nuk posedon këto planet urbanistike, 

hapësinore, plani operativ emergjent, plani strategjik kundër korrupsionit, planin operativ të 

veprimit emergjent dhe civil   

 4.1 Sistemi i auditimit të brendshëm  

Komuna ka te themeluar Njësinë e Auditimit të Brendshëm (NJAB), e cila operon me vetëm një 

auditor i cili njëkohësisht është edhe drejtor i njësisë. NJAB kishte përgatitë planin strategjik tre 

vjeçar si dhe planin vjetor të auditimit për vitin 2018 i cili është aprovuar nga menaxhmenti i 

komunës. NJAB, për vitin 2018 kishte planifikuar të kryej katër auditime duke u bazuar në 

vlerësimin e rrezikut si dhe përcaktimin e prioriteteve. Plani i aprovuar ishte përmbushur nga NJAB 

duke finalizuar të katër auditimet.  
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Po ashtu NJAB kishte planifikuar një auditim për përcjelljen e zbatimit të rekomandimeve të dhëna 

në raportet e auditimit.  
 

Çështja B3 –Mos themelimi i komitetit të auditimit 

Gjetja  Nga gjithsej 8 rekomandimet e dhëna, pesë ishin zbatuar plotësisht, tre ishin në 

proces të zbatimit dhe të adresuara. Edhe pse ka një vullnet të mirë dhe 

rekomandimet e auditimit të brendshëm merren me prioritet nga komuna, 

moszbatimi i plotë rekomandimeve mund të rezultoj në kontrolla të dobëta në 

fushat e adresuara nga auditori dhe si rrjedhoj krijon mundësi për gabime ose 

mashtrime në fushat e cekura.  Komuna ende nuk e ka themeluar Komitetin e 

Auditimit.  

Rreziku  Njëherit, moszbatimi i rekomandimeve nga menaxhmenti redukton efektivitetin 

e kontrolleve të brendshme dhe përsëritjen e dobësive të identifikuara. Mos 

themelimi i KA-së, tregon se menaxhmenti nuk i ka dhënë rëndësi të duhur një 

sistemi te kompletuar të auditimit të brendshëm, e cila mund të dëmtojë 

pavarësinë e NJAB-së. 

Rekomandimi B3 Kryetari duhet marrë të gjitha veprimet ndaj njësive administrative që u 

adresohen rekomandimet, që të kenë një përkushtim maksimal në marrjen e 

masave përmirësuese. Përveç kësaj ne sugjerojmë edhe themelimin 

funksionimin e KA-së, që t’i rishikoj rezultatet e auditimit të brendshëm dhe 

veprimet e ndërmarra nga menaxhmenti në lidhje me rekomandimet e dhëna. 

4.2 Raportimi menaxherial, llogaridhënia dhe menaxhimi i 

rrezikut 

Menaxhmenti ka zbatuar kontrolle të brendshme për të siguruar se sistemet financiare funksionojnë 

siç duhet. Komuna ka raporte të rregullta tre mujore, gjashtë mujore, nëntë mujore dhe raportin 

vjetor të cilat i prezanton në Asamblenë Komunale. Ndërsa sa i përket raportimit të brendshëm, ka 

raportime të rregullta mujore në mënyrë formale në bordin e drejtorëve.  

Menaxhmenti, ndonëse ka zbatuar një numër kontrollesh të brendshme për të siguruar se sistemet 

funksionojnë si duhet, ne kemi vërejtur se masat e aplikuara nuk janë mjaft efektive dhe ato duhet 

të përmirësohen kryesisht menaxhimin e buxhetit për investime kapitale, menaxhimit të listës së 

pagave dhe llogarive të arkëtueshme. Ne inkurajomë menaxhmentin t’i forcojë edhe me tutje 

kontrollet për të përmirësuar menaxhimin në fushat e lartcekura. 

Rekomandimet 

Nuk kemi rekomandime në ketë fushë. 
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5 Progresi në zbatimin e rekomandimeve 

Raporti ynë i auditimit për PFV-të të vitit 2017 të Komunës së Ranillugut ka rezultuar në 8 

rekomandime kryesore. Komuna kishte përgatitur një Plan Veprimi ku paraqitet mënyra se si do t’i 

zbatoj rekomandimet e dhëna.  

Deri në fund të auditimit tonë për vitin 2018, 3 rekomandime janë zbatuar; 3 ishin në proces  dhe 2 

nuk janë adresuar ende. Për një përshkrim më të plotë të rekomandimeve dhe mënyrën se si janë 

trajtuar ato, shihni në Tabelën 4 (ose Tabelën e rekomandimeve). 

 

Çështja C3- Nivel i ulët i zbatimit të rekomandimeve nga viti paraprak dhe viti i mëhershëm 

Gjetja  Komuna, ka hartuar një plan veprimi për zbatimin e rekomandimeve, dhe ka  

një progres në zbatimin e rekomandimeve por nevojitet ende angazhim në 

mënyrë që rekomandimet e pazbatuara apo ato që janë në proces të 

adresohen dhe plotësone në përpikëri. Si pasojë disa nga dobësitë e 

prezantuara në raportet e viteve paraprake ende janë evidente si: mos 

realizim i kënaqshëm i buxhetit në kategorinë e investimeve kapitale  

përkundër përmisimit krahasuar me vitin e kaluar, dhe jo efikasiteti për të 

inkasim të të hyrave. 

Rreziku  Mos zbatimi i plotë i rekomandimeve rritë rrezikun e pranisë së 

vazhdueshme të mangësive të njëjta dhe mund të rezultojë në mos efikasitet 

të vazhdueshëm të kontrolleve, vështirësi në menaxhimin e sfidave në 

përmbushjen e objektivave apo edhe në humbje financiare. 

Rekomandimi C3 Kryetari duhet të sigurojë që zbatimi i planit të veprimit, monitorohet në 

vazhdimësi dhe raportohet në baza të rregullta mujore ose tre mujore në 

lidhje me progresin e arritur në ketë drejtim. Rekomandimet të cilat nuk 

zbatohen sipas afateve, të rishikohen në një afat të shkurtër nga kryetari, si 

dhe të ndërmerren veprime pro-aktive ndaj barrierave të paraqitura gjatë 

zbatimit. 
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Tabela 4 Përmbledhja e rekomandimeve të vitit paraprak dhe vitit 2018  

Nr 
Fusha e 

Auditimit 
Rekomandimet e vitit 2017 

Veprimet e 

ndërmarra 
Statusi 

1 

Realizimi i ulët i 

buxhetit për 

investime 

kapitale 

Kryetari duhet të sigurojë se ka ndërmarrë një 

vlerësim sistematik të shkaqeve për nivelin e 

ulët të ekzekutimit të buxhetit të investimeve 

kapitale dhe të përcaktojë opsionet praktike për 

përmirësimin e ekzekutimit të tij në vitin e 

ardhshëm. 

 Ka dyfishim 

ne realizimin e 

investimeve 

kapitale 

krahasuar me 

vitin e kaluar, 

por ende eshte 

ne 70% te 

realizimit te 

buxhetit te 

ketij viti. 

Rekoman

dime 

pjesërisht 

i zbatuar  

2 

Mos regjistrimi i 

duhur i te hyrave 

nga taksa e 

veprimtarisë 

Kryetari duhet të siguroj se të hyrat 

klasifikohen dhe regjistrohen ne kode adekuate 

me rastin e regjistrimit të tyre, sipas planit 

kontabël të vitit aktual të aprovuar nga thesari. 

  

Rekoman

dim i 

zbatuar 

3 

Dobësi në 

menaxhimin e 

listave të pagave 

Kryetari duhet të sigurojë se kontrollet janë 

shqyrtuar, dizajnuar dhe vendosur në të gjitha 

nivelet drejtuese lidhur me fushat e pagave, 

dhe të sigurojë që të pastrohen listë pagat e 

shkollave nga stafi që nuk janë të punësuar në 

shkolla, si dhe të shqyrtojë mundësinë e mos 

ndarjes së normave në sistemin arsimor. 

  

Rekoman

dim i pa 

zbatuar 

4 

Ndërprerja e 

punimeve ne 

mënyrë të 

njëanshme. 

Kryetari duhet të sigurojë se ka shtuar 

kontrollet në procesin e menaxhimit të 

kontratave, në mënyrë që punët të realizohen 

në përputhje të plotë me kushtet e 

kontraktuara. Në rastet kur pa ndonjë arsye 

operatori ekonomik ndërprenë kontratën, 

atëherë komuna duhet të konfiskojë sigurimit 

të ekzekutimit. 

  

Rekoman

dim i 

zbatuar 
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5 

Pagesa e TVSH-

së për projektet e 

financuara nga 

donatorët 

Kryetari duhet të siguroj se ka shtuar kontrollet 

në rastet e bashkëfinancimeve me donatorë të 

jashtëm, për të siguruar se pagesat bëhen në 

përputhje me legjislacionin në fuqi (Ligjin e 

TVSH-së). Po ashtu të kërkoj nga operatoret 

ekonomik të korrigjojnë faturat e tyre dhe 

vlerën e TVSH-së, ta kthejnë në llogari të 

komunës. 

  

Rekoman

dim i 

zbatuar 

6 
Rritja e llogarive 

të arkëtueshme 

Kryetari duhet të siguroje forcimin e 

mekanizmave për inkasimin e të hyrave të saj, 

përfshirë edhe të arkëtueshmet e mbetura nga 

vitet paraprake. Fillimisht duhen të 

shfrytëzohen të gjitha veprimet e nevojshme në 

kuadër të komunës, me pas të shfrytëzoj edhe 

masat tjera ligjore për të siguruar inkasimin e 

tyre. 

  

Rekoman

dim i pa 

zbatuar 

7 

Zbatimi i 

rekomandimeve 

nga viti paraprak 

dhe viti i 

mëhershëm 

Kryetari duhet sigurojë që zbatimi i planit të 

veprimit, monitorohet në vazhdimësi dhe 

raportohet në baza të rregullta mujore ose tre 

mujore në lidhje me progresin e arritur në ketë 

drejtim. Rekomandimet të cilat nuk zbatohen 

sipas afateve, të rishikohen në një afat të 

shkurtër nga kryetari, si dhe të ndërmerren 

veprime pro-aktive ndaj barrierave të 

paraqitura gjatë zbatimit. 

 Është një 

proces i 

vazhdueshëm. 

Komuna me 

prioritet i 

trajton 

rekomandimet 

e auditorit. 

Ende ka 

rekomandime 

të pazbatuara. 

Rekoman

dime 

pjesërisht 

i zbatuar  

8 

Nivel i ulët i 

zbatimit të 

rekomandimeve 

dhe mos 

themelimi i 

komitetit të 

auditimit 

Kryetari duhet marrë të gjitha veprimet ndaj 

njësive administrative që u adresohen 

rekomandimet, që të kenë një përkushtim 

maksimal në marrjen e masave përmirësuese. 

Përveç kësaj ne sugjerojmë edhe themelimin/ 

funksionimin e KA-së, që t’i rishikoj rezultatet 

e auditimit të brendshëm dhe veprimet e 

ndërmarra nga menaxhmenti në lidhje me 

rekomandimet e dhëna. 

 Janë 3 

rekomandime 

të pazbatuara 

dhe KA nuk 

është 

themeluar. 

Rekoman

dime 

pjesërisht 

i zbatuar  

Nr 
Fusha e 

auditimit 
Rekomandimet e vitit 2018     
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1 

Përmirësim në 

realizimin e 

investimeve 

kapitale 

Kryetari duhet të sigurojë që përformanca buxhetore është monitoruar në 

mënyrë sistematike në baza mujore dhe që ky rishikim i identifikon dhe 

adreson barrierat për realizim të buxhetit në nivel të planifikuar. Aty ku 

supozimet e buxhetit fillestar janë të pasakta, kjo duhet të reflektohet 

plotësisht në pozitën e buxhetit final 

2 

Mos regjistrimi i 

duhur i te hyrave 

sipas kategorisë 

Kryetari duhet të siguroj se të hyrat klasifikohen dhe regjistrohen ne kode 

adekuate me rastin e regjistrimit të tyre, sipas planit kontabël të vitit aktual 

të aprovuar nga thesari. 

3 

Dobësi në 

menaxhimin e 

listave të pagave 

Kryetari duhet të sigurojë se kontrollet janë shqyrtuar, dizajnuar dhe 

vendosur në të gjitha nivelet drejtuese lidhur me fushat e pagave, dhe të 

sigurojë që të pastrohen listë pagat e shkollave nga stafi që nuk janë të 

punësuar në shkolla , si dhe të shqyrtojë mundësinë e mos ndarjes së 

normave në sistemin arsimor. 

4 

Dobësi në 

menaxhimin e 

kontratave dhe 

pagesave për 

investime 

kapitale 

Kryetari duhet të sigurojë se të gjitha zotimet e kontraktuara janë duke u 

realizuar në përpikëri dhe konform kushteve të parashtruara, duke 

eliminuar pengesën para hyrjes në marrëveshje kontraktuese. Nëse 

përjashtimisht paraqitet nevoja për ndërprerje të kontratës duhet të ndiqen 

procedurat e nevojshme sikurse është paraparë me Ligjet dhe Udhëzimet në 

fuqi. Gjithashtu duhet të siguroj se hartimi i projekteve ekzekutive i 

paraprinë inicimit të aktiviteteve të prokurimit te kontratat për punë sipas 

kërkesave të UA nr. 1/2014. 

5 
Rritja e llogarive 

të arkëtueshme  

Kryetari duhet të siguroje forcimin e mekanizmave për inkasimin e të hyrave 

të saj, përfshirë edhe të arkëtueshmet e mbetura nga vitet paraprake. 

Fillimisht duhen të shfrytëzohen të gjitha veprimet e nevojshme në kuadër të 

komunës, me pas të shfrytëzoj edhe masat tjera ligjore për të siguruar 

inkasimin e tyre.  

6 

Mos themelimi i 

komitetit të 

auditimit 

Kryetari duhet marrë të gjitha veprimet ndaj njësive administrative që u 

adresohen rekomandimet, që të kenë një përkushtim maksimal në marrjen e 

masave përmirësuese. Përveç kësaj ne sugjerojmë edhe themelimin/ 

funksionimin e KA-së, që t’i rishikoj rezultatet e auditimit të brendshëm dhe 

veprimet e ndërmarra nga menaxhmenti në lidhje me rekomandimet e 

dhëna. 
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Shtojca I: Shpjegim i llojeve të ndryshme të opinioneve të 

aplikuara nga ZKA 

(e shkëputur nga ISSAI 200)  

Forma e opinionit 

147. Auditori duhet të japë një opinion të pa-modifikuar nëse arrin në përfundimin se pasqyrat 

financiare janë përgatitur, në të gjitha aspektet materiale, në pajtim me kornizën e zbatueshme 

financiare.   

Nëse auditori, bazuar mbi dëshmitë e marra të auditimit, arrin në përfundimin se pasqyrat 

financiare si tërësi përmbajnë keq-deklarime materiale ose nuk arrin të marrë dëshmi të 

mjaftueshme auditimi për të nxjerrë përfundimin se pasqyrat financiare si tërësi nuk përmbajnë 

keq-deklarime materiale, atëherë ai duhet të modifikojë opinionin në raportin e auditorit sipas 

pjesës që flet për ‘Përcaktimin e llojit të modifikimit që i bëhet opinionit të auditorit’.  

148. Nëse pasqyrat financiare të përgatitura sipas kërkesave të një kornize për  prezantim të drejtë 

nuk arrijnë të japin një paraqitje të drejtë, auditori duhet të diskutojë çështjen me menaxhmentin 

dhe, varësisht nga kërkesat e kornizës së zbatueshme për raportim financiar dhe nga mënyra se si 

zgjidhet çështja, të përcaktojë nëse është e nevojshme të modifikojë opinionin e auditimit.  

Modifikimet që i bëhen opinionit në raportin e auditorit 

151. Auditori duhet të modifikojë opinion në raportin e auditorit në rast se, duke u bazuar në 

dëshmitë e marra të auditimit, arrin në përfundimin se pasqyrat financiare si tërësi përmbajnë 

gabime materiale, ose në qoftë se auditori nuk ka mundur të marrë dëshmi auditimi të mjaftueshme 

dhe të përshtatshme për të nxjerrë përfundimin se pasqyrat financiare si tërësi nuk përmbajnë keq-

deklarime materiale. Auditorët mund të japin tri lloje opinionesh të modifikuara: opinion të 

kualifikuar, opinion të kundërt dhe mohim të opinionit. 

Përcaktimi i llojit të modifikimit që i bëhet opinionit të auditorit 

152. Vendimi se cili lloj i opinionit të modifikuar është i përshtatshëm varet nga:  

 natyra e çështjes që i jep shkas modifikimit – d.m.th nëse pasqyrat financiare përmbajnë keq-

deklarime materiale ose, në rast se ishte e pamundur për të marrë dëshmi auditimi të 

mjaftueshme dhe të përshtatshme, mund të përmbajnë keqdeklarime materiale; dhe 

 gjykimi i auditorit rreth përhapjes së efekteve ose efekteve të mundshme që çështja ka në 

pasqyrat financiare. 

153. Auditori duhet të japë një opinion të kualifikuar nëse: (1) pasi ka marrë dëshmi auditimi të 

mjaftueshme dhe të përshtatshme, auditori arrin në përfundimin se keqdeklarimet, ose 

individualisht ose së bashku, janë materiale por nuk janë përhapur në pasqyrat financiare, ose (2) 

nëse auditori nuk ka mundur të marrë dëshmi auditimi të mjaftueshme dhe të përshtatshme në të 

cilat të bazojë një opinion, por arrin në përfundimin se efektet e  çdo gabimi të pazbuluar mbi 

pasqyrat financiare kanë mundur të jenë materiale por jo të përhapura.   
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154. Auditori duhet të japë një opinion të kundërt nëse, pasi ka marrë dëshmi auditimi të 

mjaftueshme dhe të përshtatshme, auditori arrin në përfundimin se keqdeklarimet, ose 

individualisht ose së bashku, janë edhe materiale edhe të përhapura në pasqyrat financiare.  

155. Auditori duhet japë mohim të opinionit nëse, pasi nuk ka mundur të marrë dëshmi auditimi 

të mjaftueshme dhe të përshtatshme në të cilat të bazojë një opinion, auditori arrin në përfundimin 

se  efektet e  çdo gabimi të pazbuluar mbi pasqyrat financiare kanë mundur të jenë edhe materiale 

edhe të përhapura. Nëse, pas pranimit të angazhimit, auditori bëhet i vetëdijshëm se menaxhmenti 

ka imponuar një kufizim të fushëveprimit të auditimit, për të cilin auditori konsideron se mund të 

rezultojë në nevojën për të shprehur një opinion të kualifikuar ose mohim opinioni mbi pasqyrat 

financiare, auditori duhet të kërkojë nga menaxhmenti ta heqë atë kufizimin. 

156. Nëse auditori jep një opinion të modifikuar, ai duhet të modifikojë edhe titullin për të 

korresponduar me llojin e opinionit i shprehur. ISSAI 1705 jep udhëzime shtesë rreth gjuhës 

specifike që duhet përdorur kur jepet një opinion dhe për të përshkruar përgjegjësinë e auditorit.  

Ajo gjithashtu përfshin shembuj ilustrues të raporteve. 

Paragrafët e Theksimit të Çështjes dhe paragrafët e Çështjeve të Tjera në raportin e auditorit 

157. Nëse auditori e konsideron të nevojshme për të tërhequr vëmendjen e përdoruesve në një 

çështje të paraqitur ose shpalosur në pasqyrat financiare, e cila është sa e rëndësishme aq edhe 

thelbësore që ata të kuptojnë pasqyrat financiare, por ka prova të mjaftueshme e të përshtatshme se 

çështja nuk përmban keqdeklarime materiale në pasqyrat financiare, auditori duhet të përfshijë një 

paragrafi të Theksimit të Çështjes në raportin e tij. Paragrafët për Theksimin e Çështjes duhet t'i 

referohen vetëm informacionit të paraqitur ose shpalosur në pasqyrat financiare. 

158. Një paragraf i theksimit të çështjes duhet: 

 të përfshihet menjëherë pas opinionit; 

 të ketë titullin ‘theksim i çështjes’ ose ndonjë titull tjetër të përshtatshëm; 

 të përmbajë një referencë të qartë ndaj çështjes që theksohet dhe të tregojë se në ç’pjesë të 

pasqyrave financiare mund të gjenden shpalosjet relevante që e përshkruajnë plotësisht 

çështjen; dhe 

 të tregojë se opinioni i auditimit nuk është modifikuar për sa i përket çështjes të theksuar.  

159. Nëse auditori e konsideron të nevojshme për ta komunikuar një çështje, përveç atyre që janë 

paraqitur ose shpalosur në pasqyrat financiare, e cila, në gjykimin e auditorit, është e rëndësishme 

për përdoruesit në mënyrë që ta kuptojnë auditimin, përgjegjësitë e auditorit apo raportin e 

auditimit, dhe me kusht që kjo nuk është e ndaluar me ligj ose rregullore, duhet të përpilohet një 

paragraf me titullin "Çështje Të Tjetra", apo ndonjë titull tjetër të përshtatshëm. Ky paragraf duhet 

të paraqitet menjëherë pas opinionit dhe pas çdo paragrafi të Theksimit të Çështjes. 
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Shtojca II: Letër Konfirmimi 

 


