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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. 

Raportet e Zyrës Kombëtare të Auditimit promovojnë 

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.  

Auditori i Përgjithshëm ka vendosur për opinionin e auditimit 

për Pasqyrat Financiare Vjetore të Ministrisë së Mbrojtjes në 

konsultim me Ndihmës Auditorin e Përgjithshëm Qerkin Morina, 

i cili e ka mbikëqyrur auditimin. 

Raporti është rezultat i auditimit të kryer nga Kreshnike Haziri , 

udhëheqëse ekipi, dhe Valbona Tolaj e Lumturije Sopi anëtare të 

ekipit, nën menaxhimin e Udhëheqësit të Departamentit të 

Auditimit, Zukë Zuka. 

 

 

 

 

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

Raporti i përmbledhë çështjet kryesore që dalin nga auditimi i Ministrisë së Mbrojtjes për vitin 2019, 

i cili përfshin Opinionin e Auditorit të Përgjithshëm për Pasqyrat Financiare Vjetore. Ekzaminimi i 

Pasqyrave Financiare për vitin 2019 është kryer në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të 

Institucioneve Supreme të Auditimit (SNISA).  

Auditimi është fokusuar në: 

         

Konkluzionet 

Procesi i përgatitjes së Pasqyrave Financiare Vjetore është menaxhuar mirë, dhe pasqyrat nuk 

përmbajnë gabime materiale. Procesi i përgatitjes së PFV-ve 2019 i është nënshtruar një rishikimi 

përfundimtar nga menaxhmenti përgjegjës, dhe deklarata për PFV-të është nënshkruar pasi janë 

zbatuar të gjitha veprimet e nevojshme rreth përgatitjes së tyre. 

Me ndryshimin e ligjit të Ministrisë së Mbrojtjes dhe Ligjit për Forcën e Sigurisë së Kosovës, është 

bërë edhe ndryshimi i strukturës së brendshme organizative, të përcaktuar në rregulloren e 

brendshme 07/2019. Ndryshimi i vendeve të punës brenda ministrisë ka pasur efekt edhe në 

zingjirin llogaridhënës, duke sfiduar edhe kontrollet e brendshme. Kontrollet mbi një sërë fushash 

të shpenzimeve kërkojnë përmirësim për të parandaluar parregullsitë e shpenzimeve, të cilat më 

detajisht janë të paraqitura në brendi të raportit. 

Për shkak të mungesës së një monitorimi formal për mënyrën e zbatimit të rekomandimeve, nga 

gjashtë rekomandime të dhëna, vetëm tre rekomandime janë zbatuar. Edhe pse është hartuar plani 

i veprimit, për shkak të monitorimit të pamjaftueshëm, ministria nuk kishte bërë ndonjë veprim ose 

trysni për zbatimin e tyre të plotë. 

Opinioni i Auditorit të Përgjithshëm1 

Opinion i pamodifikuar 

Pasqyrat Financiare Vjetore për vitin 2019 paraqesin një pamje të drejtë dhe të vërtetë në të gjitha 

aspektet materiale. 

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

Pasqyrat Financiare 

Vjetore 

Menaxhimi financiar 

dhe kontrolli 

Zbatimi i 

Rekomandimeve 
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Përgjigja e menaxhmentit në auditimin 2019 

Ministri është pajtuar me gjetjet dhe konkluzionet e auditimit, si dhe është zotuar se do t’i adresojë 

të gjitha rekomandimet e dhëna. 

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

gjatë procesit të auditimit. 
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Fushëveprimi dhe metodologjia e auditimit 

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

Auditimi është bazuar në vlerësimin e rrezikut. Kemi analizuar veprimtarinë e Ministrisë, nivelin e 

mbështetjes në kontrollet menaxheriale për të përcaktuar nivelin e testeve të hollësishme, që janë të 

nevojshme për të siguruar dëshmitë dhe që e mbështesin opinionin e Auditorit të Përgjithshëm (AP).  

Procedurat 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 i kemi 

konsideruar të nevojshme për kryerjen efektive të auditimit. Gjetjet e auditimit nuk duhen të 

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

përmirësimeve që mund të bëhen në sistemet dhe procedurat që janë aplikuar. 

Kapitujt në vijim ofrojnë përshkrim të detajuar të gjetjeve dhe rekomandimeve në çdo fushë të 

audituar. Përgjigjet e menaxhmentit në rezultatet e auditimit mund të gjenden në Shtojcën II.  
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1 Opinioni i auditimit për Pasqyrat Financiare Vjetore 

Ne kemi kryer auditimin e Pasqyrave Financiare Vjetore (PFV) të Ministrisë së Mbrojtjes për vitin e 

përfunduar me 31 dhjetor 2019, në përputhje me Ligjin e ZKA-se dhe Standardet Ndërkombëtare të 

Institucioneve Supreme të Auditimit. Ekzaminimet e auditimit janë kryer për të mundësuar dhënien 

e opinionit për PFV, të cilat përfshijnë pasqyrën e pranimeve dhe të pagesave në para të gatshme 

dhe pasqyrën e ekzekutimit të buxhetit, të shpalosura në detaje. 

1. Opinion i pamodifikuar  

Sipas opinionit tonë, Pasqyrat Financiare Vjetore për vitin e përfunduar më 31 dhjetor 2019, 

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. 

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’. Në përputhje me SNISA-t 10 dhe 

30, si dhe kërkesat e tjera relevante për auditimin e PFV-ve të organizatave buxhetore, ZKA-ja është 

e pavarur nga Ministria. Besojmë se dëshmitë e auditimit që kemi marrë janë të mjaftueshme dhe të 

duhura për sigurimin e bazës për opinionin. 

Çështje tjera 

Për shkak të procedurave të tej zgjatura të OSHP-së lidhur me ankesat e operatorëve, Ministria e 

Mbrojtjes që nga korriku i vitit 2018, ishte detyruar të zhvilloj prokurime emergjente pa publikim të 

kontratës dhe të vazhdojë pranimin e furnizimeve nga kompania Beni Dona, e cila kishte patur një 

kontratë prokurimi të mëhershme  për “Furnizim me ushqim dhe pije për kazermat e FSK-së”. 

Në korrik të vitit 2018 Ministria kishte përfunduar procedurat e prokurimit lidhur me kontratën e 

re për furnizimet e FSK-së, duke bërë njoftimin për dhënie të kontratës, për fituesin - kompanitë 

NTP Global Parajsa, Ciano Trading & Service, me çmim prej 7,211,000€, me një çmim më të lirë për 

1,206,800€ se sa kompania e mëhershme, “Beni Dona Plast” dhe NPT “Florenti & SoriAl shpk &KPL 

shpk & Ushqimi” në vlerë prej 8,417,800€.  Lidhur me ketë proces, në korrik 2018, OE “Beni Dona 

dhe Florenti N.P.T” të cilët ishin shpallë të papërgjegjshëm, kanë parashtruar ankesë në OSHP, dhe 

si rrjedhojë e kësaj ankese, OSHP e kthen procesin në rivlerësim.  

Në proces të rivlerësimit, MM bazuar në kriterin e çmimit më të ulët sërish rekomandon dhënien e 

kontratës grupit të OE “ N.T.P Global Parajsa dhe Ciano Trading & Services”. Si rezultat i kësaj, OE 

“Beni Dona dhe Florenti N.P.T parashtrojnë përsëri ankesë në OSHP, dhe që nga atëherë, ky proces 

i prokurimit nuk ka përfunduar, dhe lënda ende gjendet në procedura të shqyrtimit në OSHP. Për 

shkak të zvarritjes së këtyre procedurave, nuk është e sigurt nëse ministria po i paguan çmimet reale 

të këtyre furnizimeve.  
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Përgjegjësia e menaxhmentit për PFV-të 

Sekretari i Përgjithshëm i Ministrisë së Mbrojtjes 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. Po ashtu, menaxhmenti 

është përgjegjës edhe për vendosjen e kontrolleve të brendshme, të cilat 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 përmbushjen e kërkesave të Ligjit nr. 03/L-048 për 

Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë (me plotësime dhe ndryshime) dhe Rregullorja 

nr. 01/2017 për Raportim Vjetor Financiar nga Organizata Buxhetore. 

Ministri është përgjegjës për të siguruar mbikëqyrjen e procesit të raportimit financiar të Ministrisë. 

Përgjegjësia e Auditorit të Përgjithshëm për auditimin e PFV-ve 

Përgjegjësia jonë është që të shprehim një opinion për PFV-të në bazë të auditimit të kryer, në 

përputhje me SNISA-t. Këto standarde kërkojnë që të marrim siguri të arsyeshme se pasqyrat 

financiare nuk përmbajnë keqdeklarime 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 zbulojë çdo keq-deklarim material që mund të ekzistojë. Keqdeklarimet 

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 

vlerësimin e rreziqeve nga keqdeklarimet 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 dizajnojë 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.  

Ne komunikojmë me menaxhmentin e entitetit të audituar në lidhje me fushëveprimin, kohën e 

planifikuar të auditimit dhe gjetjet e rëndësishme të auditimit, përfshirë ndonjë mangësi të 

rëndësishme në kontrollin e brendshëm që ne e identifikojmë gjatë auditimit. 

Raporti i auditimit publikohet në webfaqen e ZKA-së, me përjashtim të informacioneve që 

klasifikohen si senzitive apo për shkak të ndalesave tjera ligjore e administrative, në pajtim me 

legjislacionin në fuqi. 
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2 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 si dhe funksionin e auditimit të brendshëm. 

Konkluzioni për menaxhimin financiar dhe kontrollin  

Ministria e Mbrojtjes edhe përkundër faktit që ka të vendosura kontrolle të brendshme në raport me 

obligimet statutore të saj, gjatë vitit 2019 janë identifikuar çështje në kontekst të sistemeve financiare 

dhe kontrolle jo shumë të përshtatshme që nuk ishin subjekt i rishikimeve nga menaxhmenti. Kjo, 

për shkak të procesit të ristrukturimit të Ministrisë.  

Fushat kryesore ku nevojiten më shumë përmirësime janë të përfshira në kategoritë ekonomike 

investime kapitale, mallra dhe shërbime, paga dhe mëditje, auditim të brendshëm dhe menaxhimi 

i pasurisë. 

2.1 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 
Final2 

2019 
Realizimi 

 % e 
Realizimit 

2019 

2018 
Realizimi 

2017 
Realizimi 

Burimet e Fondeve:  58,688,060 56,531,759 49,704,069 88% 47,061,129 34,621,895 

Granti i Qeverisë –
Buxheti 

58,688,060 56,031,759 49,704,069 88% 47,061,129 34,621,681 

Donacionet e jashtme  - 500,000 - - - 214 

Buxheti final në raport me buxhetin fillestar ishte zvogëluar për 6,827,690€. Ky zvogëlim është 

rezultat i shkurtimeve buxhetore me vendime të Qeverisë Nr. 03/115 të datës 17.12.2019 për shkak 

të mos realizimit të buxhetit fillestar për vitin 2019. Në anën tjetër, ministria kishte të buxhetuar 

edhe një donacion nga Qeveria Gjermane në vlerë prej 500,000€, prej të cilave 290,000€ në kategorinë 

mallra dhe shërbime dhe 210,000€ në kategorinë e investimeve kapitale, por të cilin nuk kishte 

arritur që t’i shpenzojë. 

                                                      
2 Buxheti Final – buxheti i aprovuar nga Kuvendi i përshtatur më pas nga Ministria e Financave 
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Në vitin 2019, ministria ka shpenzuar 88% të buxhetit final ose 49,704,069€, derisa realizimi në vitin 

2018 ishte prej 95%.  

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

Përshkrimi 
Buxheti 
fillestar 

Buxheti 
Final 

2019 
Realizimi 

% e 
Realizimit 

2019 

2018 
Realizimi 

2017 
Realizimi 

Shpenzimet e 
fondeve sipas 
kategorive 
ekonomike: 

58,688,060 56,531,759 49,704,069 87.92% 47,061,129 34,621,895 

Pagat dhe Mëditjet 23,459,849 21,977,808 21,973,358 99.97% 21,669,738 20,886,612 

Mallrat dhe 
Shërbimet  

12,081,245 11,671,245 9,450,827 80.97% 10,061,933 8,941,674 

Shërbimet komunale 938,000 718,000 651,461 90.73% 671,355 814,849 

Investimet Kapitale  22,208,966 22,164,706 17,628,423 79.53% 14,658,103 3,978,760 

Shpjegimet rreth ndryshimeve në kategoritë buxhetore: 

 Buxheti final për paga dhe mëditje ishte zvogëluar për 1,482,041€ me vendim të Qeverisë 

Nr.03/115 të datës 17.12.2019, për shkak të mos shpenzimit të buxhetit dhe kursimeve 

buxhetore; 

 Mallrat dhe shërbimet ishin zvogëluar për 410,000€ me vendim të Qeverisë, për shkak të 

mos shpenzimit të buxhetit dhe kursimeve buxhetore; 

 Njëjtë është rasti edhe tek shërbimet komunale, një zvogëlim të buxhetit për 220,000€ i 

deklaruar në kursime buxhetore me vendim të Qeverisë, për shkak të mos shpenzimit të 

buxhetit; dhe 

 Buxheti final për investime kapitale në raport me at fillestar ishte zvogëluar 44,260€, i cili 

është marrë si buxhet i pa shpenzuar dhe i deklaruar nga kursime buxhetore sipas kërkesës 

së Ministrisë së Financave. 

 

2.1.1 Pagat dhe mëditjet 

Buxheti final i ndarë për kategorinë paga dhe mëditjeve është 21,977,808€, i shpenzuar 21,973,358€. 

Stafi civil dhe ushtarak bashkë me statusin e tyre rregullohet me Ligjin e Ministrisë së Mbrojtjes, 

Ligjin e punës, Ligjin e shërbyesve civil, aktet nënligjore dhe dispozitat tjera ligjore në fuqi. 

Numri i parashikuar i të punësuarve sipas buxhetit ishte 3,480, ndërsa në fund të vitit numri i tyre 

ishte 3,253. Ne kemi testuar 85 mostra për teste substanciale në vlerë 61,370€ si dhe 26 mostra për 

teste të pajtueshmërisë, duke përfshirë: rekrutimet, pushimet pa pagesë/të lehonisë, pagat e 

rregullta. Ndërsa, për Atashe, për shkak të ristrukturimeve, ministria nuk ka arritur të ofrojë 
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dokumentacionin e kërkuar. Pagat dhe shtesat paguhen nga sistemi i centralizuar i pagave, i cili 

menaxhohet nga Ministria e Financave. 

 

1 – Mos vijueshmëria në punë  

Gjetja  Sipas ligjit 03/L-149 Për Shërbyesit Civil, neni 36 dhe rregullorja së Qeverisë 

05/2010 për orarin e punës, neni 4, punëtorët janë të obliguar të punojnë 40 orë 

në javë. Ne kemi identifikuar tre raste, të cilët gjatë vitit 2019 kanë pasur mos 

vijueshmëri në punë deri në 30 ditë, derisa në një rast deri në 46 ditë, duke 

përjashtuar pushimet vjetore, mjekësore dhe festat zyrtare.  Në këtë gjendje 

është reflektuar mungesa e kontrolleve dhe mbikëqyrjes nga drejtorët e 

departamenteve përkatëse të punonjësve dhe neglizhimit të ardhje/vajtjes së 

punonjësve në punë. 

Ndikimi  Mungesa e dëshmive të cilat konfirmojnë se zyrtarët të cilët paguhen nga 

ministria, janë duke punuar dhe se kompensohen vetëm për punën e bërë, rritë 

rrezikun e kryerjes së pagesave për zyrtarë të cilët fare nuk kanë punuar. Kjo 

është në kundërshtim me ligjet dhe rregulloret në fuqi dhe ndikon në dëmtim të 

buxhetit. 

 Ministri duhet që të shqyrtoj arsyet e mos vijimit në punë të zyrtarëve, ose në të 

kundërtën, të aplikoj ndalesat në paga për mungesën e paarsyeshme në punë. 

Në anën tjetër, në rast të përsëritjes së gjendjes, ministri të merr masat për 

ndërprerjen e kontratave sipas kërkesës së ligjit për Shërbyesit Civil dhe 

rregullores së lartë përmendur. 
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2-Mungesa e dosjes së rekrutimit për atashetë ushtarak 

Gjetja  Sipas rregullores Nr. 21/2017 për shërbimin e atasheve të mbrojtjes, pjesa III 

planifikimi, kushtet dhe procedurat e përzgjedhjes, shpjegohen procedurat e 

rekrutimit dhe përzgjedhjes së atasheve për mision diplomatik. Ne kemi kërkuar 

një procedurë të rekrutimit për vitin 2019, nga tri sa ishin zhvilluar, mirëpo gjatë 

periudhës së auditimit, kjo nuk ishte e mundur. 

Sipas ministrisë, kjo kishte ndodhur për shkak që personi përgjegjës i këtij 

rekrutimi ishte pensionuar dhe dosja nuk ishte dorëzuar tek stafi përgjegjës. 

Ndikimi  Mungesa e dokumentacioneve për proceset e ndodhura në institucion, rritë 

paqartësitë lidhur me ligjshmërinë e angazhimit të tyre në detyrat dhe 

përgjegjësitë zyrtare. 

 Ministri duhet të siguroj që proceset e ndodhura brenda institucionit të 

dokumentohen dhe të njëjtat të ruhen sipas afatit të përcaktuar në Rregulloren e 

nxjerrë nga Ministria e Mbrojtjes Nr.06/2019 për menaxhimin zyrtar të 

dokumenteve dhe mënyrën e shfrytëzimit të materialit arkivor në arkivin e 

Ministrisë së Mbrojtjes. 

 

2.1.2 Mallrat dhe shërbimet  

Buxheti final për mallra dhe shërbime komunale në vitin 2019 ishte 12,389,245€, prej të cilave ishin 

shpenzuar 10,102,288€. Këto shpenzime kanë të bëjnë me furnizim me pjesë rezervë për automjetet 

e FSK-së, furnizim me ushqim, furnizim me veshje sportive për nevojat e Forcës së Sigurisë së 

Kosovës (FSK), furnizim me pajisje të shërbimit policor të FSK-së, furnizime me material për zyre, 

shpenzime komunale, etj.  

Ne kemi testuar 39 mostra për teste substanciale në vlerë 4,232,776€ si dhe 6 mostra për teste të 

pajtueshmërisë, të cilat kishin të bënin me furnizim me kontejnerë të ndryshëm, furnizim me pajisje 

te ndryshme specialistike te kërkim shpëtimit, furnizim pajisje mjekësore dhe të ngjashme. 
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3 – Mos aplikimi i  procedurave të thjeshtëzuara të rekrutimit 

Gjetja  Sipas nenit 12, pika 4 të Ligjit për Shërbyes civil nr.03/L-149 dhe nenit 10 të Ligjit 

të Punës Nr. 03/L 212 organizata buxhetore mund të angazhojnë punëtorë me 

afat të caktuar në bazë të kontratave “Marrëveshje për shërbime të veçanta”, për 

më pak se gjashtë muaj. Ne kemi identifikuar që për punonjësit për shërbime të 

veçanta, nuk janë zhvilluar procedura të rekrutimit me rastin e angazhimit të 

këtyre zyrtarëve. 

Për kryerjen e punëve me afat të caktuar, ministria kishte angazhuar 56 zyrtarë 

me Marrëveshje për shërbime të veçanta. Fillimisht ishin angazhuar me nga 

gjashtë muaj, duke ua përsëritur kontratat pandërprerë. Në asnjë rast, ministria 

nuk ka zbatuar procedurën e thjeshtësuar të rekrutimit. Për të punësuarit e vitit 

aktual, nuk ka dëshmi për të konfirmuar se njësitë kërkuese kanë parashtruar 

kërkesë për nevojën e angazhimit të këtyre zyrtarëve. Angazhimi i tyre nuk ka 

të bëjë me ekspert të lëmisë së caktuar, por ushtrim i pozitave të rregullta.  

Kjo ka rezultuar si shkak i hapjes së pozitave të reja me ristrukturimin e 

ministrisë dhe shfrytëzimit të mungesës së aprovimit të pozitave nga Ministria 

e Administratës Publike. 

Ndikimi  Dobësitë e identifikuara mund të rezultojnë me mungesë të mirëfilltë të 

konkurrencës dhe cilësi të dobët të shërbimeve të ofruara. Në mungesë të 

kontrolleve, për shkak te riorganizimit  ministria rrezikon të angazhoj persona 

jo kompetent për pozitat përkatëse, si dhe mund të ndikoj në rritje të 

shpenzimeve të pa planifikuara. 

 Ministri duhet të sigurojnë se janë marrë masa për të ndërprerë praktikën e 

lidhjes së kontratave pa procedura të rekrutimit dhe kohëzgjatja e këtyre 

marrëveshjeve të bëhet në përputhje me legjislacionin përkatës. 
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4 - Skadimi i kontratës për shkollim të kadetëve 

Gjetja  Sipas nenit 38 të LPP, “Asnjë kontratë publike kornizë nuk do të ketë kohëzgjatje 

më shumë se 36 muaj. Kontrata publike kornizë nuk mund të zgjatet apo 

ripërtërihet dhe kushtet e saj nuk mund të ndryshohen”. Ndërsa, sipas nenit  26 

të Rregullës Financiare 01/2013, asnjë detyrim për pagesë nuk zbatohet nëse për 

të njëjtin nuk ekziston një dokument, marrëveshje apo aranzhim në bazë të cilit 

rezulton lindja e atij detyrimi.  

Ministria e Mbrojtjes (MM) kishte një kontratë kornizë trevjeçare me 

Universitetin Amerikan të Kosovës  për “Shkollimin e kadetëve të QSU-se për 

nevojat e FSK-së” të nënshkruar më 26.09.2016. Kontrata ishte realizuar në tërësi 

sipas kushteve paraprake të marrëveshjes. 

Por, edhe pas skadimit të kësaj kontrate, nga muaji korrik deri në shtator 2019, 

Ministria kishte vazhduar me porosinë e shërbimeve të njëjta ndaj operatorit, siç 

ishin: (a) testimi i kandidatëve për njohuritë e gjuhës angleze - niveli TOEFL, (b) 

regjistrimi i kadetëve në programet arsimore, dhe (c) furnizimi i tyre me tekste 

shkollore. Këto shërbime nga ana e operatorit ishin kryer në mirëbesim pa 

ndonjë kontratë valide, në mënyrë që të mos ndërpritej shkollimi i kadetëve. 

Ministria me të njëjtin operator kishte negociuar kontratë të re, e cila ishte 

nënshkruar më 20.12.2019, po ashtu për një periudhë trevjeçare, me vlerë prej 

932,142€. Shërbimet e porositura dhe të kryera gjatë periudhës korrik-shtator, 

ishin faturuar dhe paguar në shumën prej 165,754€, sipas çmimeve referente të 

kontratës së dytë, pasi ishte lidhur kontrata. 

Kjo kishte ndodhur për shkak se MM nuk kishte ndërmarrë asnjë procedurë për 

të vazhduar kontratën, edhe pse menaxheri i kontratës përmes një shkrese 

zyrtare ka njoftuar departamentin e prokurimit se kontrata skadon në muajin 

shtator 2019. 

Ndikimi  Si pasojë e komunikimit të dobët në mes Departamentit të prokurimit dhe 

menaxhmentit përgjegjës, ministria ka bërë porosi të shërbimeve pa kontratë. 

Kjo rritë rrezikun e kushtëzimit të kontratës së re me çmime të paragjykuara, 

dhe zvogëlon mundësinë e negocimit të çmimeve më të favorshme me 

operatorin. 

 Për të shmangur mundësinë e diktimit të çmimeve nga operatorët, Ministri 

duhet të vendos kontrolle më efektive në procesin e prokurimit dhe të përmirësoj 

komunikimin në mes zyrtarëve të përfshirë në proces, në mënyrë që procedurat 

e prokurimit të jenë konsistente me rregulloret, dhe jo së pari të pranohen 

shërbimet, e më pas të bëhen Kontratat. 
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5 - Mungesa e vlerësimit formal për mirëmbajtjen e objekteve të FSK-së 

Gjetja  Sipas Udhëzuesit për investime dhe mirëmbajtje themelore të objekteve në FSK 

nr. 07/126/2017 datë 06.09.2017 e nxjerrë nga Drejtoria për Operativë, pika 14 

kërkon analiza të përmbajtjes së programit, planet e zbatimit, planet e 

investimeve dhe nevojat themelore te mirëmbajtjes. Kjo detyrë duhet të kryhet 

nga ekipi i ekspertëve (inxhinierët e Komandës së Forcave Tokësore- KFT 

bashkëpunim me përgjegjësit për infrastrukturë të njësive të FSK-së). Miratimi i 

planeve të mirëmbajtjes së objekteve dhe infrastrukturës përcjellëse miratohet 

përmes Logjistikës së Komandës së Forcave Tokësore-G4 KFT nga Komanda 

Operacionale e KFT-së - KOMFT 15. Plani për investime në mirëmbajtje të 

objekteve dhe infrastrukturës përcjellëses për vitin e ardhshëm duhet te 

përgatitet deri me 15 shkurt të vitit vijues.  

Për mirëmbajtjen e objekteve, në shkurt të vitit 2018, Ministria  kishte lidhur 

kontratë kornizë në vlerë të parashikuar prej 848,212€, për periudhën janar-

dhjetor 2019. Për këto shërbime janë shpenzuar 597,167€. Në testimin e dy 

pagesave në vlerë 137,499€, kemi vërejtur se MM nuk ka bërë një vlerësim formal 

të nevojave për shërbimet e mirëmbajtjes së objekteve. Për më tepër, MM nuk e 

ka përgatitur planin e investimeve për nevojat themelore te mirëmbajtjes. Sipas 

menaxherit të kontratës kërkesat fillestare të njësive të FSK-së, nuk mund të 

përputhen me ditarin e punës dhe me faturë, pasi fillimisht në disa raste nuk 

dihet me saktësi defektet që kanë ndodhur në objekte. 

Ndikimi  Aprovimi i shërbimeve të mirëmbajtjes së objekteve, pa një vlerësim formal të 

nevojave dhe pa plan të investimeve, mund të sjellë deri te kryerja shërbimeve 

të panevojshme për ministrinë. 

 Ministri duhet të sigurojë se janë forcuar kontrollet e brendshme, në mënyrë që 

në të ardhmen të përgatitet dhe aprovohet plani i investimeve për nevojat 

themelore të mirëmbajtjes së objekteve të FSK-së, dhe se asnjë shërbim mos të 

kryhet pa qenë i aprovuar paraprakisht në planin e përpiluar nga ekspertët e 

fushës përkatëse. 
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6- Mungesë e raporteve nga menaxherët e kontratës 

Gjetja  Në UOPP pika 61.20, ceket se ”njëra ndër përgjegjësitë e menaxherit të projektit 

është dorëzimi i raporteve mbi progresin e projektit ose kompletimin e një 

kontrate, siç kërkohet nga Departamenti i Prokurimit ose nga Zyrtari Kryesor 

Administrativ (ZKA)”.  

Ministria ka bërë pagesën në vlerë prej 65,000€ për “Shërbimet e mirëmbajtjes së 

objekteve të FSK-së, dhe pagesën në vlerë 245,000€ për “Ushqim dhe pije për 

kazermat e FSK-së. ZKA ka emëruar menaxherët e kontratave për përcjelljen e 

procesit të mirëmbajtjes së objekteve dhe furnizimit me ushqim, por menaxherët 

e projekteve nuk kanë dorëzuar raporte për progresin e furnizimeve sipas 

specifikave të kontratës.  

Kjo ka ndodhur si shkak i mos përmbushjes  së detyrave nga menaxherët e 

kontratave. 

Ndikimi  Mungesa e raporteve nga menaxherët e kontratave për realizimin e tyre, 

zvogëlon sigurinë që punët dhe shërbimet janë realizuar konform specifikave të 

parapara në kontratë. 

 Ministri duhet të siguroj që menaxherët e projektit hartojnë raporte periodike 

mbi progresin e projektit, por edhe raport përfundimtar për kompletimin e 

kontratës, përkatësisht marrjes së shërbimeve dhe të arsyetojnë kryerjen e 

pagesave nga ministria. 
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2.1.3 Investimet kapitale 

Buxheti final për investime kapitale ishte 22,164,706€, nga të cilat gjatë vitit 2019 ishin shpenzuar 

17,628,423€, apo shprehur në përqindje rreth 80%. Ato kanë të bëjnë me ndërtimin dhe rregullimin 

e objekteve për Forcën e Sigurisë së Kosovës, blerjen e kamionëve të ndryshëm, si dhe blerjen e 

pajisjeve tjera. Ne kemi bërë testime substanciale të 29 pagesave me vlerë 4,453,117€, dhe dhjetë (10) 

procedura të prokurimit për qëllime të pajtueshmërisë. Këto procedura kishin të bëjnë me 

Ndërtimin e objektit për trajnime në Prizren, Ndërtimi i objektit të akomodimit - Kazerma e FSK në 

Pomozitin, Ndërtimi i objektit të Kuzhinës në Kazermën e FSK-së në Prishtinë, etj.  

Gjashtë mostra për testim në vlerë prej 10,996,388€, nuk kanë qenë subjekt i auditimit pasi që të 

njëjtat kanë qenë lëndë të klasifikuara nga Ministria e Mbrojtjes. Numri i mostrave për testim është 

zëvendësuar me mostra tjera. 

Nuk kemi identifikuar ndonjë çështje për raportim. 

 

2.1.4 Çështjet e përbashkëta për mallrat dhe shërbimet, si dhe investimet 

kapitale 

Në vijim janë çështjet e përbashkëta që kanë të bëjnë me mallrat dhe shërbimet, si dhe investimet 

kapitale: 

7 - Mungesa e komisioneve të pranimit të furnizimeve 

Gjetja  Sipas Rregullores nr. 01/2013 për shpenzimin e parave publike, neni 23 

paragrafi 1, “pranimi i mallit/shërbimit bëhet nga zyrtari/komisioni i 

autorizuar”. Ne kemi identifikuar që në tri3 raste pranimi i furnizimeve është 

bërë nga menaxheri dhe ndihmës menaxheri i kontratës. 

Ndikimi  Pranimi i mallrave nga menaxherët e kontratave, dhe jo nga komisioni i pranimit 

i aprovuar nga ZKA, është në kundërshtim me kërkesat ligjore, duke rritur 

rrezikun e konfliktit të interesit pasi që nga personat e njëjtë edhe është 

menaxhuar kontrata,  edhe janë pranuar mallrat. 

 Ministri duhet të sigurohet që për secilin furnizim të caktohet komisioni i 

pranimit të mallrave dhe se i njëjti të bëjë pranimin e mallrave, duke u siguruar 

se mallrat/pajisjet janë pranuar sipas sasisë dhe cilësisë së kontraktuar. 

                                                      
3 -Pajisje individuale, Pajisje për kërkim-shpëtim dhe Motorë për ski. 
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2.2 Pasuritë kapitale dhe jokapitale 

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

publik. Kjo kërkon procedura të kontrollit dhe menaxhimit të cilat vërtetojnë ekzistencën e pasurive 

dhe sigurojnë të dhëna të sakta dhe të azhurnuara për pasuritë e organizatës. 

Vlera e paraqitur në PFV e pasurive kapitale është 154,046,839€, pasurive jokapitale është 2,733,396€, 

dhe e stoqeve 2,926,633€. Ne kemi testuar 100 mostra për teste substanciale dhe janë bërë pesë teste 

të pajtueshmërisë. 

 

1– Mangësitë në menaxhimin e pasurisë 

Gjetja  Rregullorja Nr. 02/2013 neni 4.7, parasheh hartimin e raportit të përgjithshëm 

në bazë të raporteve individuale të Komisionit për Inventarizimin e Pasurisë jo 

Financiare në kohën e përshtatshme para përgatitjes së pasqyrave financiare 

vjetore. Raporti i inventarizimit duhet të përmbajë gjendjen fizike të pasurisë jo 

financiare, kushtet e ruajtjes së tyre dhe shqyrtimin e diferencave në mes 

gjendjes kontabël dhe dëmtimeve të konstatuara. Sipas nenit 6 të Rregullores 

02/2013 për Menaxhimin e Pasurisë jo Financiare në Organizatat Buxhetore, 

paragrafi 4.7, Zyrtari Kryesor Administrativ duhet të themelojë regjistër 

kontabël të pasurive jo financiare ku, përveç informatave të kërkuara nga Ligji 

mbi Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësive, do të përfshihet edhe 

lokacioni. Në të njëjtën mënyrë kjo është e rregulluar edhe me Udhëzimin e 

brendshëm të MM-së 2015. 

MM kishte themeluar komisionin për inventarizimin e pasurive më 25.10.2019, 

mirëpo komisioni nuk kishte arritur ta përgatitë Raportin e Përgjithshëm mbi 

bazën e raporteve individuale, siç parasheh Rregullorja 02/2013 dhe udhëzuesi 

i brendshëm.  

Pasuria e regjistruar në SIMFK nga marrja në shfrytëzim në kohë të pacaktuar të 

“Aeroportit të Gjakovës” në vlerë prej 6,538,610€ është transferuar në regjistrin 

e pasurisë pa kompletim të dokumentacionit mbështetës. Po ashtu, ne kemi 

vërejtur që, MM në regjistrin e përgjithshëm të pasurive, nuk ka bërë 

evidentimin e pasurive me informatat mbi lokacionin e pasurisë 

(vendndodhjen), kështu që sipas tyre është vështirë të evidentohet vend ndodhja 

pasurive. Kjo situatë është ndikuar nga funksionimi jo i mirë i kontrolleve të 

brendshme lidhur me menaxhimin e pasurisë. 
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Ndikimi  Mungesa e krahasimit të gjendjes së inventarizuar me gjendjen në regjistrat e 

pasurisë jo financiare nuk konfirmon ekzistencën reale të pasurisë dhe nuk 

mundëson prezantimin e gjendjes së plotë dhe të saktë të pasurisë në raportet 

financiare. Regjistrimi i pasurisë pa dokumentacion mbështetës paraqet rrezik 

të mbivlerësimit të pasurisë. Mos evidentimi i lokacionit apo vendndodhjes së 

pasurisë kapitale, rrit rrezikun që menaxhmenti të mos këtë raporte të qarta mbi 

vendndodhjen dhe ekzistencën faktike të tyre.  

Rekomandimi B1 Ministri duhet të sigurojë që komisionet për regjistrimin dhe inventarizimin e 

pasurisë janë kompetente, bëjnë regjistrimet dhe barazimet e duhura kontabël, 

si dhe përgatisin raporte të plota dhe të sakta mbi regjistrimin dhe 

inventarizimin e pasurisë, ashtu që kërkesat e rregulloreve për pasuritë të 

zbatohen me konsistencë. 

2.3 Detyrimet  

2.3.1 Detyrimet e papaguara 

Sipas pasqyrave financiare të MM, gjendja e detyrimeve të papaguara ndaj furnitorëve në fund të 

vitit 2019 ishte 489,100€. Këto detyrime janë bartur për t’u paguar në vitin 2020. Krahasuar me vitin 

paraprak, detyrimet janë rritur për 319,795€ ose 65%. Kjo, për arsye të ardhjes së faturave me vonesë.  
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8– Mos protokollimi i faturave të pranuara 

Gjetja  Sipas rregullës financiare 01/2013 për shpenzimin e parasë publike, neni 24-

pranimi dhe pagesa e faturës, pika 1.3 theksohet që fatura të protokollohet dhe 

të evidentohet në librin e faturave, duke i zbatuar procedurat e kontrollit të 

brendshëm për qarkullim të dokumentacionit.  

Ne kemi vërejtur që asnjë nga faturat në pagesat e testuara, nuk ishte e 

protokolluar e as evidentuar në librin e faturave, duke mos i zbatuar procedurat 

e kontrollit të brendshëm, sipas rregullave financiare për shpenzimin e parasë 

publike.  

Të gjitha faturat pranohen nga një zyrtar dhe mbajnë datën e pranimit, por jo 

edhe numër të protokollit, nga e cila datë fillon kalkulimi i afatit ligjor për 

pagesë. Kjo ka ndodhur për shkak të mospërdorimit të librit të protokollit nga 

zyrtarët  përgjegjës për pranim të faturave që është i caktuar në ministri. 

Ndikimi  Mos protokollimi i faturave të pranuara rritë rrezikun që faturat mos të 

regjistrohen në kohë, të mos raportohen detyrimet sipas faturave,  të shkaktohen 

vonesa në pagesën e tyre, madje edhe të humben fare. 

 Ministri duhet që të siguroj zbatimin e të gjitha procedurave të kontrollit të 

brendshëm për qarkullim të dokumentacionit, të përcaktoj zyrtarin përkatës në 

mënyrë që të bëhet protokollimi i faturave sipas rregullës financiare të M.F-së 

nr. 01/2013. 

2.3.2 Detyrimet kontingjente 

Detyrimet kontingjente për vitin 2019 ishin 203,744€. Këto detyrime i përkasin padive gjyqësore, 

79,379€ janë obligime që i përkasin Ministrisë së Mbrojtjes dhe 124,395€ janë të bartura nga ish TMK. 

Edhe pse ligjërisht ministria nuk është bartëse e obligimeve të tyre, paditë janë të faturuara për 

ministrinë.  

Këto detyrime kanë të bëjnë me paditë që iu kanë bërë ministrisë nga të dëmtuarit potencial fizik 

dhe juridik, duke përfshirë pagat jubilare, dëmet e shkaktuara në punë, kompensim borxhi për punë 

ndërtimore, kompensim borxhi për furnizim me karburante dhe të ngjashme. 

2.3.3  Detyrimet kontraktuale 

Detyrimet kontraktuale të bartura për vitin 2020 ishin 32,890,704€. Të gjitha këto obligime kanë të 

bëjnë me kontratat e papërfunduara si dhe nga nënshkrimi i kontratave në periudhën e fundit të 

vitit 2019, të cilat pritet të paguhen në vitet vijuese.  
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2.4 Funksioni i auditimit të brendshëm  

Njësia e Auditimit të Brendshëm (NjAB) është e themeluar dhe aktualisht operon me dy anëtarë të 

stafit - Drejtori i NjAB-së dhe një auditor, si dhe një asistente e auditimit me kontratë për shërbime 

të veçanta. Sipas drejtorit të auditimit, kjo strukturë me këtë përbërje konsiderohet e pamjaftueshme 

për përmbushjen e objektivave dhe planifikimit të auditimit për vitin pasues. 

Në funksion të auditimit të brendshëm, ministria ka themeluar edhe Komitetin e Auditimit, i cili 

ishte funksional gjatë tërë vitit dhe kishte mbajtur gjashtë (6) takime pune. 

Për të kryer një auditim efektiv, nevojitet një program gjithëpërfshirës i punës që reflekton rreziqet 

financiare dhe të tjera të entitetit të audituar dhe që ofron siguri të arsyeshme mbi efektivitetin e 

kontrollit të brendshëm.  

NJAB kishte përgatit Planin vjetor të punës, i cili ishte realizuar në tërësi me gjithsej tetë (8) auditime 

të përfunduara.  

Në raportet e auditimit, NJAB gjatë vitit 2019 kishte dhënë 36 rekomandime, nga të cilat janë zbatuar 

17, në proces 14, dhe 5 nuk ishin adresuar fare. 

Auditimi ka mbuluar fushat me rrezikshmëri më të lartë duke përfshirë menaxhimin e depove, 

menaxhimin e pasurisë, departamentin për politika dhe plane, departamentin për logjistikë, financa 

dhe prokurim. 

Nga veprimtaria vjetore e NJAB, ne kemi veçuar çështjet si më poshtë:  

 

9 – Angazhimi me kontratë mbi vepër në auditim të brendshëm 

Gjetja  Sipas Ligjit për Auditim të Brendshëm, neni 10, pika 5 të gjithë Auditorët e 

Brendshëm, brenda Njësisë së Auditimit të Brendshëm, duhet të kenë statusin e 

shërbyesit civil. Në departamentin e auditimit zyrtarja me kontratë për shërbime 

të veçanta në pozitën e asistentes që nga data 13.10.2017 është pjesë e ekipit 

auditues, si auditore, duke kryer auditimet e rregullta si anëtare e ekipit të 

auditimit. Kjo ka ndodhë për shkak të mos aprovimit të pozitës nga Ministria e 

Administratës Publike. Gjatë periudhës sa është e angazhuar ka përfunduar 

programin çertifikues për auditim të brendshëm.  

Ndikimi  Kryerja e auditimeve nga persona të cilën nuk kanë statusin e rregullt si auditor,  

ndikon në performancë jo të kënaqshme dhe që cilësia e shërbimeve të ofruara 

të mos jetë e nivelit të duhur, marr parasysh këtu edhe rëndësinë e aktiviteteve  

që ka institucioni.  

 Ministri duhet të siguroj që pozitat e përhershme të plotësohen me vendet e lira 

të punës të aprovuara në ligjin e buxhetit dhe procesi i auditimit të kryhet nga 

stafi kompetent dhe me status të rregullt sipas kërkesave ligjore për Auditim të 

Brendshëm.  
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3 Progresi në zbatimin e rekomandimeve 

Raporti ynë i auditimit për PFV-të e vitit 2018 për Ministrinë e Mbrojtjes ka rezultuar me 6 

rekomandime kryesore. Ministria kishte përgatitur një Plan Veprimi ku paraqitet mënyra se si do 

t’i zbatoj rekomandimet e dhëna. Nga rekomandimet e vitit 2018, tre (3) rekomandime ishin zbatuar, 

një (1) ishte pjesërisht i zbatuar dhe dy (2) nuk janë adresuar ende.  

Për një përshkrim më të plotë të rekomandimeve dhe mënyrën se si janë trajtuar ato, shih më poshtë 

Tabelën 4. 

Tabela 4 Përmbledhja e rekomandimeve të vitit paraprak dhe vitit 2019 

Nr. Fusha e 
Auditimit Rekomandimet e vitit 2018 

Veprimet e 
ndërmarra  

Statusi 

1 

Menaxhimi 
financiar 
dhe 
kontrolli  

Ministri duhet të siguroj se kontrollet e 
brendshme në fushën e menaxhimit të  
personelit do të forcohen, me qëllim që dosjet 
të azhurnohen me kohë dhe të përmbajnë 
informatat komplete për të gjithë të punësuarit 
e institucionit.  

Personi 
përgjegjës 
për dosje të 
personelit 
kishte 
azhurnuar 
dosjet sipas 
kërkesave 
ligjore. 

Rekomandim 
i zbatuar 

 

2 

Mallrat 
dhe 
shërbimet, 
si dhe 
shërbimet 
komunale  

Ministri duhet të siguroj se Departamentet 
përkatëse për zbatimin e kontratave, të 
zbatojnë të gjitha dispozitat lidhur me 
obligimet e palëve në marrëveshje dhe pa 
vonesë të ekzekutojnë të gjitha garancionet për 
sigurinë e ekzekutimit nga ana e OE, duke mos 
përjashtuar edhe paditë gjyqësore.  

Ministria 
kishte 
vendosur 
kontrolle 
për 
zbatimin e 
kontratave. 

Rekomandim 
i zbatuar 

 

3 

Mallrat 
dhe 
shërbimet, 
si dhe 
shërbimet  

Ministri duhet të siguroj se do të zbatohen 
kontrolle më rigoroze në monitorimin e 
zbatimit të kontratave, dhe në rast të vonesave 
në liferimin e mallrave, të aplikohen 
ndëshkimet e përcaktuara sipas kushteve të 
parapara me kontratë.  

Ministria 
nuk kishte 
vendosur 
kontrolle 
rigoroze ne 
monitorimi
n e 
vonesave ne 
liferimin e 
mallrave. 

Rekomandim 
i pazbatuar 
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4 

Investime 
kapitale 

Ministri duhet të siguroj se me rastin e hartimit 
të specifikave teknike për projekte dhe 
furnizime, departamentet përkatëse 
paraprakisht bëjnë të gjitha analizat e duhura, 
përfshirë edhe ato të tregut, në mënyrë që 
projektet të realizohen brenda afateve optimale 
dhe me cilësinë e duhur.  

 

Ministria ka 
vendosur 
kontrolle 
për 
hartimin e 
specifikacio
neve 
teknike.  

Rekomandim 
i zbatuar 

5 

Pasuritë 
kapitale 
dhe jo-
kapitale  

 

Ministri duhet të siguroj që procesi i 
inventarizimit të kryhet në pajtim me kërkesat 
që dalin nga udhëzuesi i brendshëm për 
menaxhimin e pasurive, dhe të bëhet 
harmonizimi i raportit të inventarizimit me 
regjistrat e pasurive të organizatës, para 
përgatitjes së pasqyrave financiare.  

Nuk ishin 
ndërmarr 
hapa për 
adresimin e 
këtij 
rekomandi
mi. 

Rekomandim 
i pazbatuar 

6 

Sistemi i 
Auditimit 
të 
Brendshëm  

 

Ministri duhet të rritë përgjegjësinë në të gjitha 
nivelet menaxhuese të ministrisë që 
rekomandimet e dala nga auditimi të trajtohen 
me kujdesin maksimal. Po ashtu, nga komitetit 
duhet të kërkohet që të mbajë minimumin e 
takimeve për t’i trajtuar çështjet e ngritura nga 
auditimi.  

Komiteti i 
auditimit 
kishte 
mbajtur 6 
takime. 
Ndërkaq 
për 
adresimin e 
rekomandi
meve ishin 
ndërmarr 
hapa të 
rëndësishë
m. 

Rekomandim 
i zbatuar 

Nr. Fusha e 

auditimit 
Rekomandimet e vitit 2019 

1 
Paga dhe 

Mëditje 

Ministri duhet që të shqyrtoj arsyet e mos vijimit në punë të zyrtarëve, ose në 
të kundërtën, të aplikoj ndalesat në paga për mungesën e paarsyeshme në 
punë. Në anën tjetër, në rast të përsëritjes së gjendjes, ministri të merr masat 
për ndërprerjen e kontratave sipas kërkesës së ligjit për Shërbyesit Civil dhe 
rregullores së lartë përmendur. 

2 
Paga dhe 

Mëditje 

Ministri duhet të siguroj që proceset e ndodhura brenda institucionit të 
dokumentohen dhe të njëjtat të ruhen sipas afatit të përcaktuar në Rregulloren 
e nxjerrë nga Ministria e Mbrojtjes Nr.06/2019 për menaxhimin zyrtar të 
dokumenteve dhe mënyrën e shfrytëzimit të materialit arkivor në arkivin e 
Ministrisë së Mbrojtjes. 

3 

 

Mallra dhe 

Shërbime 

Ministri duhet të sigurojnë se janë marrë masa për të ndërprerë praktikën e 
lidhjes së kontratave pa procedura të rekrutimit dhe kohëzgjatja e këtyre 
marrëveshjeve të bëhet në përputhje me legjislacionin përkatës. 
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4 

 

Mallra dhe 

Shërbime 

Për të shmangur mundësinë e diktimit të çmimeve nga operatorët, Ministri 
duhet të vendos kontrolle më efektive në procesin e prokurimit dhe të 
përmirësoj komunikimin në mes zyrtarëve të përfshirë në proces, në mënyrë 
që procedurat e prokurimit të jenë konsistente me rregulloret, dhe jo së pari të 
pranohen shërbimet, e më pas të bëhen Kontratat. 

5 
Mallra dhe 

Shërbime 

Ministri duhet të sigurojë se janë forcuar kontrollet e brendshme, në mënyrë që 
në të ardhmen të përgatitet dhe aprovohet plani i investimeve për nevojat 
themelore të mirëmbajtjes së objekteve të FSK-së, dhe se asnjë shërbim mos të 
kryhet pa qenë i aprovuar paraprakisht në planin e përpiluar nga ekspertët e 
fushës përkatëse. 

6 
Mallra dhe 
Shërbime 

Ministri duhet të siguroj që menaxherët e projektit hartojnë raporte periodike 
mbi progresin e projektit, por edhe raport përfundimtar për kompletimin e 
kontratës, përkatësisht marrjes së shërbimeve dhe të arsyetojnë kryerjen e 
pagesave nga ministria. 

7 

Çështjet e 
përbashkët
a M&Sh 
dhe IK 

Ministri duhet të sigurohet që për secilin furnizim të caktohet komisioni i 
pranimit të mallrave dhe se i njëjti të bëjë pranimin e mallrave, duke u siguruar 
se mallrat/pajisjet janë pranuar sipas sasisë dhe cilësisë së kontraktuar. 

8 

Pasuritë 
Kapitale 

dhe 
Jokapitale 

Ministri duhet të sigurojë që komisionet për regjistrimin dhe inventarizimin e 
pasurisë janë kompetente, bëjnë regjistrimet dhe barazimet e duhura kontabël, 
si dhe përgatisin raporte të plota dhe të sakta mbi regjistrimin dhe 
inventarizimin e pasurisë, ashtu që kërkesat e rregulloreve për pasuritë të 
zbatohen me konsistencë. 

9 Detyrimet 

Ministri duhet që të siguroj zbatimin e të gjitha procedurave të kontrollit të 
brendshëm për qarkullim të dokumentacionit, të përcaktoj zyrtarin përkatës 
në mënyrë që të bëhet protokollimi i faturave sipas rregullës financiare të M.F-
së nr. 01/2013. 

10 

Funksioni i 
Auditimit 

të 
Brendshëm 

Ministri duhet të siguroj që pozitat e përhershme të plotësohen me vendet e 
lira të punës të aprovuara në ligjin e buxhetit dhe procesi i auditimit të kryhet 
nga stafi kompetent dhe me status të rregullt sipas kërkesave ligjore për 
Auditim të Brendshëm. 
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Shtojca I: Shpjegim i llojeve të ndryshme të opinioneve të 

aplikuara nga ZKA-ja 

(e shkëputur nga ISSAI 200)  

Forma e opinionit 

147. Auditori duhet të japë një opinion të pamodifikuar 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 keqdeklarime materiale ose nuk arrin të marrë dëshmi të 

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

keqdeklarime 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 

keqdeklarime 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 

keqdeklarime 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 duhen 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 

 


