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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 Drejtësisë, në 

konsultim me Ndihmës Auditorin e Përgjithshëm Arvita Zyferi, 

e cila e ka mbikëqyrur auditimin.  

Raporti është rezultat i auditimit të kryer nga Arta Kryeziu 

Qehaja udhëheqës ekipi, dhe Shefkije Beka, Florë Berisha 

(anëtare), nën menaxhimin e Drejtorit të Departamentit të 

Auditimit Florim Beqiri. 
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Përmbledhje e përgjithshme 

Raporti përmbledhë çështjet kryesore që dalin nga auditimi i Ministrisë së Drejtësisë (MD) për 

vitin 2019, i cili përfshinë 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 

Pasqyrat Financiare Vjetore të MD-së të prezantuara në Raportin Vjetor Financiar (RVF) për vitin 

2019, që ndërlidhen me pasqyrën e pranimeve dhe pagesave në para të gatshme, pasqyrën e 

ekzekutimit të buxhetit dhe shpalosjet për këto pasqyra janë të plota dhe të sakta. 

Menaxhimi financiar dhe kontrolli në përgjithësi dëshmon një proces të mirë të rishikimit dhe 

siguri në zbatimin e legjislacionit dhe proceseve tjera të kontrollit. Megjithatë, përkundër faktit se 

MD ka vendosur kontrolle relativisht të mira në raport me obligimet statutore tё saj, mos zbatimi 

me konsistencë i rregullave, ka shkaktuar mangësi në disa procese.  

Zbatimi i rekomandimeve për vitin 2019 ishte në nivel të kënaqshëm, megjithatë, duhet më shumë 

përpjekje në mënyrë që rekomandimet të zbatohen plotësisht. 

Opinioni i Auditorit të Përgjithshëm1 

Opinion i pamodifikuar 

Pasqyrat Financiare Vjetore për vitin e përfunduar më 31 dhjetor 2019, prezantojnë një pamje të 

drejtë dhe të vërtetë në të gjitha aspektet materiale. 

Më gjerësisht shih kapitullin 1 të këtij raporti. 

Përgjigja e menaxhmentit në auditimin 2019 

Ministria 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. 

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

Pasqyrat Financiare 
Vjetore 

Menaxhimi financiar 
dhe kontrolli

Zbatimi i 
rekomandimeve
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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 AP-së. 

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 PFV-ve të Ministrisë së Drejtësisë për vitin e përfunduar me 31 dhjetor 

2019, në përputhje me Ligjin e ZKA-së 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. 

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     

Shpenzimet për kategorinë Subvencione dhe Transfere në vlerë 412,270€, të realizuara gjatë vitit 

2019, nuk i kemi audituar sepse këto shpenzime ndërlidhen me informacionin (procesin) që ka të 

bëjë me Dhomat e Specializuara dhe Zyrën e Prokurorit Special  të cilat si të tilla, ishin të 

klasifikuara me Vendim të Kryeministrit. 

Përgjegjësia e menaxhmentit për PFV-të 

Sekretari i Përgjithshëm i Ministrisë së Drejtësisë 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 që burojnë 

nga Ligji 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. 
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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 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 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 ueb faqen e ZKA-së, me përjashtim të informacioneve që 

klasifikohen si sensitive 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, pasuritë, detyrimet 

si dhe funksionin e auditimit të brendshëm. 

Konkluzioni për menaxhimin financiar dhe kontrollin  

Kontrollet e brendshme janë të dizajnuara mirë dhe zbatohen relativisht mirë nga menaxhmenti. 

Mirëpo në disa raste, mos zbatimi me konsistencë i kërkesave ligjore dhe rregullative, ka 

shkaktuar mangësi në procesin e shpenzimeve dhe të hyrave. Fushat kryesore ku nevojiten më 

shumë përmirësime janë: menaxhimi i kontratave, kthimi i depozitave të burgosurve, dhe 

menaxhimi i pasurive nën 1,000€.  

2.1 Planifikimi dhe realizimi i buxhetit 

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

ekonomike, të cilat janë 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:  23,533,261 23,640,259 21,468,816 91 20,051,297 18,009,002 

Granti i Qeverisë –
Buxheti 

23,121,061 23,118,263 21,265,840 92  19,951,538 17,977,959 

Të bartura nga viti 
paraprak3–  

80,200 80,200 0 0 40,424 42 

Të hyrat vetjake4 0 80,200 65,787 82 0 19,904 

Te hyrat nga AKP 332,000 332,000 137,189 41 0 0 

Donacionet e jashtme 0 29,596 0 0 0 0 

Donacionet e 
brendshme  

0 0 0 0 59,335 11,097 

Buxheti final në raport me buxhetin fillestar ishte rritur për 106,998€. Kjo rritje kryesisht është 

rezultat i të hyrave vetjake të vitit aktual në vlerë 80,200€, donacioneve të mbetura nga vitet e 

                                                   
2 Buxheti Final – buxheti i aprovuar nga Kuvendi i përshtatur më pas nga Ministria e Financave 
3 Të hyrat vetjake të ministrisë të pashpenzuara në vitin paraprak të bartura në vitin aktual 
4 Të hyrat vetjake me të drejt shpenzimi 
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mëparshme në vlerë 29,596€ dhe zvogëlimit prej 2,798€ me vendim të Qeverisë për ndarje dhe 

kursime buxhetore.  

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: 

23,533,261 23,640,259 21,468,816 91% 20,051,297 18,009,002 

Pagat dhe Mëditjet 13,786,193 13,563,790 13,410,392 99% 12,726,640 12,238,865 

Mallrat dhe Shërbimet  5,168,899 6,946,995 5,471,466 79% 4,909,616 4,156,386 

Shërbimet komunale 1,063,169 1,119,569 1,113,013 99% 1,007,863 1,042,211 

Subvencionet dhe 

Transferet 
1,928,000 531,008 529,597 99% 544,950 99,876 

Investimet Kapitale  1,587,000 1,478,897 944,348 64% 862,228 471,664 

Në MD kishte shumë lëvizje buxhetore nëpër kategori. Megjithatë, të gjitha lëvizjet/ndryshimet 

ishin të mbështetura me vendime përkatëse të Ministrisë së Financave dhe të Qeverisë. Sqarimet 

rreth ndryshimeve buxhetore janë shpalosur në vijim:  

 Buxheti fillestar për Paga dhe Mëditje ishte 13,786,193€, ndërsa buxheti final ishte 

13,563,790€. Dallimi ndërmjet buxhetit fillestar dhe atij final është rezultat i vendimit të 

Qeverisë nr.03/115 i datës 17.12.2019, ku Ministrisë i janë marrë mjetet në vlerë 302,603€ në 

emër të kursimeve, si dhe rritjes së buxhetit për 80,200€, nga  të hyrave vetjake të vitit 2019 

të cilat Ministria ka të drejtë t’i shpenzojë për kategorinë paga dhe mëditje.  

 Buxheti fillestar për Mallra dhe Shërbime ishte 5,168,899€, ndërsa buxheti final ishte 

6,946,995€. Dallimi në mes të buxhetit fillestar dhe atij final rrjedh nga:  

o Vendimi nr. 02/113 i datës 05.11.2019, për rritje të kësaj kategorie në vlerë 500,000€; 

o Vendimi nr.03/115 i datës 17.12.2019, për rritje në vlerë 1,232,000€ për Avokaturën 

Shtetërore (AVSh) për qëllime të arbitrazhit.  

Më tutje, në pajtim me nenin 30 të LMFPP-së, Ministri i Financave ka aprovuar transferin e 

mjeteve nga kategoria ekonomike subvencione dhe transfere në kategorinë mallra dhe 

shërbime vlerë 223,500€, për Avokaturën Shtetërore dhe 52,500€, për Departamentin për 

Integrime Evropiane dhe Këshilla Profesionale. Po ashtu, buxheti është rritur nga 

donacionet e jashtme në vlerë 29,596€. Përveç rritjeve në këtë kategori janë  kursyer 

167,000€, me vendim të Qeverisë nr. 02/113 të datës 05.11.2019 dhe 92,500€, me vendim të 

Qeverisë nr.03/115 të datës 17.12.2019 (për kursime dhe ndarje buxhetore ndërmjet 

kategorive të shpenzimeve të organizatave buxhetore).   
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 Buxheti fillestar për Shërbimet Komunale ishte 1,063,169€, ndërsa buxheti final ishte 

1,119,569€. Në këtë kategori kishte rritje buxhetore në vlerë 88,000€, përmes aprovimit të 

kërkesës së MD-së nga Ministri i Financave për të bërë rregullime/përshtatje  buxhetore 

brenda nën-programeve të MD-së, si dhe kursim buxhetor me vendimet e Qeverisë nr. 

02/113 të datës 05.11.2019 dhe nr.03/115 të datës 17.12.2019, në vlerë 5,000€ dhe 26,600€ 

respektivisht.  

 Buxheti fillestar për Subvencione dhe Transfere ishte 1,928,000€, ndërsa ai final 531,008€. 

Përmes vendimit të Qeverisë  për kursime dhe ndarje buxhetore ndërmjet kategorive të 

shpenzimeve të organizatave buxhetore nr. 02/113 të datës 05.11.2019 dhe vendimit 

nr.03/115 të datës 17.12.2019 janë marrë në emër të kursimeve nga buxheti i ndarë dhe i 

pashpenzuar për dhomat e specializuara mjetet në vlerë 670,000€  dhe 557,000€ 

respektivisht. Po ashtu, në pajtim me nenin 30 të LMFPP-së,  Ministri i Financave kishte 

aprovuar kërkesën e MD-së për të transferuar nga kjo kategori nëpër nën-programe të 

kategorisë mallra dhe shërbime mjetet në vlerë 276,000€. Më tutje, kjo kategori kishte 

pësuar rritje nga rezervat shtetërore ‘Shpenzimet e Paparashikuara’ me vendimin e 

Qeverisë nr. 10/88 të datës 05.02.2019 në vlerë 30,000€ dhe me vendimin nr. 14/94 të datës 

19.03.2019 në vlerë 40,000€, për dhomat e specializuara. Po ashtu në pajtim me nenin 30 të 

LMFPP-së,  Ministri i Financave kishte aprovuar kërkesën e MD-së për të transferuar nga 

kategoria investime kapitale në kategorinë subvencione mjetet në vlerë 36,008€.  

 Buxheti fillestar për Investime Kapitale ishte 1,587,000€, ndërsa ai final 1,478,897€. 

Ndryshimi (zvogëlimi) buxhetor është rezultat i tërheqjes së mjeteve në emër të kursimeve 

përmes vendimeve të Qeverisë për kursime dhe ndarje buxhetore ndërmjet kategorive të 

shpenzimeve të organizatave buxhetore nr. 02/113 i datës 05.11.2019 në vlerë 17,095€ dhe 

nr.03/115 i datës 17.12.2019 në vlerë 55,000€. Po ashtu, në pajtim me nenin 30 të LMFPP-së  

Ministri i Financave kishte aprovuar kërkesën e MD-së për transferuar nga kategoria 

investime kapitale në kategorinë subvencione mjetet në vlerë 36,008€. 

2.1.1 Të hyrat 

Të hyrat e realizuara nga MD në 2019 janë 262,939€. Ato kanë të bëjnë me të hyrat që realizohen 

nga sekuestrimi dhe konfiskimi i pasurive sipas vendimeve të gjykatave, të hyrat nga organizimi i 

provimeve profesionale  (jurisprudencë, përmbarues privat, dhe administratorë falimentues). Me 

Ligjin e Buxhetit të vitit 2019 janë buxhetuar për nevoja të MD-së 80,200€ prej të cilave janë 

shpenzuar 65,787€.  Ne kemi testuar shtatë mostra për teste thelbësore në vlerë 10,908€, si dhe pesë 

mostra për pajtueshmëri ligjore dhe kemi evidentuar disa mangësi të cilat janë prezantuar në 

vijim:  

Tabela 3. Të hyrat(në €) 

Përshkrimi  2019 Pranimet  2018 Pranimet 2017 Pranimet 

Të hyrat  262,939 189,344 198,284 

Totali 262,939 189,344 198,284 
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1            Mos barazimi i të hyrave siç e parasheh rregulla financiare 

Gjetja  Sipas nenit 13 të Rregullës financiare 03/2010-për të hyrat, OB pas çdo mbyllje 

të periudhës mujore është e obliguar që të bëjë barazimin e të hyrave me 

Thesarin. 

Gjatë vitit 2019 zyrtari i të hyrave nuk kishte bërë barazimin mujor në mes të 

shënimeve të brendshme të MD-së për të hyrat dhe Thesarit, siç kërkohet me 

rregullën financiare. Si rezultat në fund të vitit kishte një mosbarazim prej 

4,393€. Vlen të theksohet se ky mosbarazim është korrigjuar vetëm atëherë kur 

thesari kishte kërkuar nga Ministria të bëjë verifikimin dhe korrigjimin e këtij 

gabimi. Kjo kishte ndodhë si pasojë e neglizhencës së zyrtarit të të hyrave. 

Ndikimi  Mos barazimi i të hyrave me Thesarin ndikon që Thesari të mos ketë evidenca 

të qarta lidhur me vlerën e grumbulluar të të hyrave mujore të Ministrisë.  

Rekomandimi A1 Ministri duhet të sigurohet se barazimi i të hyrave me Thesarin bëhet në baza 

mujore,  në mënyrë që Thesari të ketë pasqyrën e plotë dhe të saktë të të hyrave 

të Ministrisë. 

2.1.2 Depozitat 

Depozitat e regjistruara në SIMFK ishin 3,321,642€. Këto depozita përbëhen nga depozitat e të 

burgosurve dhe depozitat nga sekuestrimet. Gjatë vitit janë kthyer në buxhet 1,657,749€ depozita. 

Kemi testuar 43 mostra për teste substanciale  në vlerë 1,598,707€ si dhe 6 mostra për pajtueshmëri 

dhe  kemi vërejtur çështjet e prezantuara në vijim: 
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2           Mos-kthimi i depozitave të burgosurve 

Gjetja  Neni 131, paragrafi 1 i Ligjit Nr. 04/L-149 për Ekzekutimin e Sanksioneve 

Penale parasheh se “Pas  lirimit,  personit  të  dënuar  i  jepen  të  gjitha  gjërat  

dhe  sendet  personale  të  cilat  atij  i  janë ruajtur nga institucioni korrektues, 

kursimet e tij dhe paratë që i ka pranuar gjatë kohës së mbajtjes së dënimit”.  

MD, respektivisht Shërbimi Korrektues i Kosovës (ShKK), nuk kishte arritur që 

t’i kthej të gjitha depozitat e të burgosurve të liruar. Vlera e depozitave të 

pakthyera për të burgosurit e liruar në fund  të vitit 2019 ishte 27,814€.  

Sipas zyrtarëve përgjegjës, këto mjete nuk janë kthyer, për arsye se disa nga të 

burgosurit pas lirimit, nuk janë interesuar për mjetet të cilat ju kanë mbetur si 

depozita. 

Ndikimi  Mos kthimi i mjeteve të burgosurve të cilët i përfundojnë dënimet apo lirohen, 

ka ndikuar në dëmtim financiar të personave të liruar.  

Rekomandimi A2 Ministri respektivisht drejtori i ShKK-së duhet të siguroj që zyrtarët përkatës të 

cilët janë të ngarkuar me menaxhimin e parave të të burgosurve, me rastin e 

përfundimit të dënimeve, secilit person të liruar nga burgu t’ia kthejnë mjetet 

që ka në depozitë. 

2.1.3 Pagat dhe mëditjet 

Buxheti final për kategorinë e pagave dhe mëditjeve ishte 13,563,790€, prej të cilave ishin 

shpenzuar 13,410,392€ apo 97%. Numri i aprovuar me ligj të buxhetit i të punësuarve në MD ishte 

2069, ndërsa sipas listës së pagave numri aktual në fund të vitit 2019 ishte 1965 punonjës. Ne kemi 

testuar 56 mostra për teste substanciale në vlerë 38,519€, si dhe 12 mostra për teste të 

pajtueshmërisë. Testimet tona kanë evidentuar mangësinë në vijim: 
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3         Kontratat e punonjësve jo në pajtim me ligjin e punës 

Gjetja  Sipas Rregullores (QRK) nr.13/2018 për procedurën e rekrutimit të zyrtarëve 

korrektues në ShKK, neni 24, paragrafi 3- Themelimi i marrëdhënies së punës 

për zyrtarët korrektues parasheh që: ’’Kandidatët lidhin kontratë të punës me 

ShKK-në, e cila përfshinë periudhën provuese gjashtë (6) mujore. Pas 

përfundimit me sukses të periudhës provuese, kontrata lidhet në bazë të 

dispozitave të ligjit të punës. Ligji Nr. 03/L-212 neni 10, paragrafi 5, parasheh 

që: “Kontrata për një periudhë të caktuar që ripërtërihet në mënyrë të qartë ose 

të vetëkuptueshme për një periudhë  të  punësimit  më  të  gjatë  se  dhjetë  (10)  

vite, konsiderohet  si  kontratë  për  një  periudhë  të pacaktuar kohore”. 

Në dy raste  kemi vërejtur se kontratat ishin ripërtërirë më gjatë se 10 vite 

mirëpo të punësuarve nuk ju kishte dhënë kontrata me afat të pacaktuar. 

Kjo situatë është rezultat i neglizhencës së menaxhmentit për të ju dhënë 

kontrata të punësuarve ashtu siç e parasheh ligji. 

Ndikimi  Mosdhënia e kontratave të punës punonjësve në pajtim me ligjin e punës, 

ndikon në diskriminim e të punësuarve dhe në trajtimin e tyre në kundërshtim 

me kërkesat ligjore. 

Rekomandimi A3 Ministri, respektivisht drejtori i ShKK-së duhet të siguroj se pas përfundimit 

me sukses të periudhës provuese, punëtorëve  do të ju rregullohet kontrata e 

punës në pajtim me kërkesat ligjore. 

 

2.1.4 Mallrat dhe shërbimet  

Buxheti  final për mallra dhe shërbime (përfshirë shërbimet komunale), në vitin 2019 ishte 

8,066,564€, Prej tyre ishin shpenzuar 6,584,479€, apo rreth 82% e buxhetit. Ato kanë të bëjnë me 

furnizim me ushqim për nevojat e të burgosurve, furnizim me material shpenzues, derivate për 

ngrohje, veshmbathje për stafin korrektues, shërbime komunale (uji, rryma), e të tjera. Kemi 

testuar 86 mostra për teste substanciale në vlerë 1,179,306€, dhe pesë mostra për teste të 

pajtueshmërisë. Testimet tona kanë rezultuar në mangësitë si në vijim: 
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4           Kryerja e shërbimeve me kontratë të skaduar 

Gjetja  Shërbimi Korrektues i Kosovës kishte nënshkruar kontratë publike kornizë me 

19.07.2016 për ‘’Shërbime veterinere për fermën e bagëtive në Qendrën 

Korrektuese Dubravë’’ në kohëzgjatje prej 36 muaj.  Ne kemi vërejtur se ShKK 

kishte marrë shërbime nga kjo kontratë edhe dy muaj pas përfundimit të 

kontratës. Vlera e shërbimeve pas skadimit të kontratës ishte 958€. 

Sipas zyrtarëve të ShKK-së kjo kishte ndodhur për shkak se gjendja e bagëtive 

ishte e keqe, nevojat për shërbime veterinere ishin urgjente dhe për këtë arsye 

kishin kërkuar shërbime nga operatori i njëjtë. 

Ndikimi  Pagesat e bëra pas përfundimit të kontratës ndikojnë që organizata buxhetore 

të hyjë në obligime financiare të pa planifikuara dhe rrjedhimisht të shfaqet 

nevoja për rialokim  të buxhetit të ministrisë nga kategoritë tjera ekonomike. 

Rekomandimi A4 Ministri dhe drejtori i ShKK-së duhet të sigurojnë respektimin e kohëzgjatjes së 

kontratës kornizë, me qëllim që mos të kryhen shërbime mbi bazën e 

kontratave të skaduara.  

2.1.5 Subvencionet dhe transferet 

Buxheti final për subvencione dhe transfere ishte 531,008€, prej të cilave ishin shpenzuar 529,597€.  

Shpenzimet në vlerë 412,270€, ndërlidhen me informacionin (procesin) me Dhomat e Specializuara 

dhe Zyrën e Prokurorit Special  të cilat ishin të klasifikuara me Vendim të Kryeministrit dhe si të 

tilla ne nuk i kemi audituar. Nga pjesa e mbetur ne kemi testuar pesë mostra për teste substanciale 

në vlerë 55,167€, si dhe pesë mostra për teste të pajtueshmërisë. Nga mostrat e testuara nuk kemi 

vërejtur ndonjë mangësi domethënëse për raportim. 

 

2.1.6 Investimet kapitale 

Buxheti final për investime kapitale ishte 1,478,897€. Prej tyre në vitin 2019 ishin shpenzuar 

944,348€.  Ato kanë të bëjnë me rregullimin e burgjeve, krijimin e hapësirave për trajnime, blerjen e 

pajisjeve, instalimin e kamerave, ndërtimin e serave, etj. Kemi testuar 14 mostra për teste 

substanciale në vlerë  347,875€, dhe shtatë mostra për teste të pajtueshmërisë. Nga mostrat e 

testuara nuk kemi hasur në ndonjë mangësi.  

2.1.7 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. 
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1         Mangësi në procedimin e pagesave 

Gjetja  Rregulla financiare Nr.01/2013 përcakton që fillimisht duhet të bëhet kërkesa 

për blerje, më pas zotimi i mjeteve, të procedohet urdhër-blerja, pastaj të 

pranohet malli apo shërbimi, dhe pas pranimit të faturës të ekzekutohet 

pagesa.  

Ne kemi identifikuar se edhe këtë vit në 16 pagesa, me vlerë 504,531€, fillimisht 

ishte pranuar fatura, pastaj ishte bërë zotimi i mjeteve dhe urdhër blerja.  

Sipas ShKK, kjo ka ndodhur për shkak se edhe gjatë vitit 2019 janë përballur 

me vështirësi në alokimin e mjeteve me kohë, dhe me probleme në sistemin e 

thesarit për të realizuar pagesat. 

Ndikimi  Hyrja në obligime pa siguruar fondet e nevojshme ka ndikuar në krijimin e 

obligimeve të cilat e rëndojnë buxhetin e vitit pasues. 

 Ministri duhet të siguroj se respektohen hapat e përcaktuar me rregullat në 

fuqi sa i përket realizimit të pagesave në mënyrë që gjatë procedimit të 

pagesave, të bëhet fillimisht zotimi i mjeteve, pastaj të nxirret urdhërblerja dhe 

në fund të pranohet malli/shërbimi dhe të kryhet pagesa. 

2.2 Pasuritë kapitale dhe jokapitale 

Vlera e pasurive kapitale e paraqitur në RVF ishte 100,461,359€, ndërsa vlera e pasurive jokapitale 

apo nën 1,000€, ishte 502,774€, si dhe e stoqeve 455,827€. Kemi  testuar 15  mostra për teste 

substanciale në vlerë 343,190€. Në aspektin e pajtueshmërisë kemi vlerësuar nëse ministria ka 

vepruar në pajtim me kërkesat e rregullores për pasuri. Mangësitë e evidentuara janë prezantuar 

në vijim: 
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2        Mos harmonizimi i raporteve të inventarizimit të pasurive me të dhënat e 

programit E-pasuria 

Gjetja  Neni 18 i Rregullores nr. 02/2013 – për menaxhimin e pasurisë jo financiare në 

organizata buxhetore parasheh se “Inventarizimi bëhet me qëllim të vërtetimit 

të saktësisë, cilësisë dhe gjendjes fizike të pasurisë jo financiare”. Po ashtu, neni 

19, paragrafi 6, parasheh se “Të gjitha ndryshimet në numrin ose vlerën e 

pasurive të cilat përcaktohen pas inventarizimit duhet të pasqyrohen në 

regjistrin e pasurive dhe në regjistrin kontabël”.  

Në vitin 2019, komisionet e inventarizimit në MD dhe në agjencitë e saj kanë 

realizuar një proces cilësor të inventarizimit të pasurive, me ç ‘rast komisioni 

në ShKK ka identifikuar pasuri pa barkode me vlerë 322,265€, të cilat nuk ishin 

migruar në sistemin E-pasuria. Kjo ka bërë që pasuritë nën 1,000€, të 

raportuara në RVF të jenë të nënvlerësuara.  

Kjo ka ndodhur për shkak se Ministria e Administratës Publike (MAP) e cila 

është përgjegjëse për funksionimin e mirëfilltë të programit E-pasuria, nuk ka 

bërë aranzhimet e duhura me kompaninë përkatëse për mirëmbajtjen 

programit, dhe si rrjedhojë E-pasuria  nuk ka funksionuar si duhet për të bërë 

migrimin e këtyre pasurive në sistem. Po ashtu edhe ShKK nuk kishte bërë 

përpjekjet e duhura për të bërë barkodimin e të gjitha pasurive. 

Ndikimi  Mos harmonizimi i regjistrave të pasurisë ka ndikuar që vlera e pasurive e 

prezantuar në RVF të jetë e pa saktë dhe e nënvlerësuar. 

 Ministri duhet të siguroj barkodimin e të gjitha pasurive  dhe regjistrimin e të 

gjitha pasurive nën 1,000€, në sistemin e-pasuria në mënyrë që pasuritë të jenë 

të plota dhe të prezantohen saktë në RVF.    

2.3 Detyrimet  

2.3.1 Detyrimet e papaguara 

Pasqyra e detyrimeve të papaguara ndaj furnitorëve në fund të vitit 2019 ishte 603,354€. Këto 

obligime janë bartur për t’u paguar në vitin 2020. Prej tyre 544,808€ ishin për mallra dhe shërbime, 

55,996€ për shpenzime komunale  dhe 2,549€ për investime kapitale. Përkundër vlerës së madhe të 

mbetur të obligimeve në vitin 2019, MD ka bërë progres në zvogëlimin e tyre pasi që vlera e 

obligimeve  në vitin 2018 ishte 1,243,801€. Më tutje, sipas shënimeve të ofruara nga MD, detyrimet 

kontraktuale të Ministrisë ishin 6,369,121€. Kemi testuar nëntë mostra për teste substanciale në 

vlerë 9,183€, dhe pesë mostra për teste të pajtueshmërisë.  
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3           Vonesa në kryerjen e obligimeve të papaguara 

Gjetja  Ligji Nr. 03/L-048 për Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë neni 

39, paragrafi 1,  parasheh që: “Zyrtari Kryesor Financiar (ZKF)  i  organizatës  

buxhetore  është  përgjegjës  për  të  siguruar  që  çdo  faturë  e  vlefshme  dhe 

kërkesë  për  pagesë  për  mallrat  dhe  shërbimet  e  furnizuara  dhe/ose  punët  

e  realizuara  për  organizatën buxhetore,  të  paguhet  brenda  tridhjetë  (30)  

ditëve  kalendarike  pas  pranimit  të  faturës  ose  kërkesës  për pagesë nga 

organizata përkatëse buxhetore.  

Nga 9 mostrat e testuara për faturat e papaguara kemi vërejtur se 4 fatura në 

vlerë 1,468€, nuk ishin paguar brenda afatit të paraparë ligjor. Vonesat ishin 

mbi 30 ditë.    

Kjo çështje po përsëritet nga viti në vit sidomos tek ShKK, për shkak të 

mungesës se mjeteve dhe vonesave në alokimin e buxhetit 

Ndikimi  Mos kryerja e obligimeve brenda afatit të paraparë ligjor ndikon në rritjen e 

borxheve si dhe në rritjen e mundësisë së padive gjyqësore ndaj Ministrisë. 

 Ministri duhet  të siguroj se të gjitha obligimet e papaguara do të paguhen 

brenda afatit të përcaktuar ligjor në mënyrë që të shmangen pagesat përmes 

procedurave përmbarimore. 

2.3.2 Detyrimet Kontingjente 

Ministria e Drejtësisë ka prezantuar detyrime kontingjente në RVF në vlerë 15,758€. Këto janë 

pretendime të ndryshme nga ana e paditësve, të cilat ka gjasa që në të ardhmen të krijojnë 

detyrime financiare për MD-në, në rast se gjykatat vendosin në favor të palëve paditëse. Ne kemi 

testuar 5 mostra për teste thelbësore në vlerë 12,847€ dhe 5 mostra për pajtueshmëri dhe nuk kemi 

hasur në ndonjë mangësi. 

 

2.4 Funksioni i auditimit të brendshëm  

Njësia e Auditimit të Brendshëm (NjAB) përbëhet nga - Drejtori i NjAB dhe dy auditorë. Për vitin 

2019, në bazë të vlerësimit të rrezikut, ishin planifikuar tetë (8) auditime të rregullta, si dhe një (1) 

auditim sipas kërkesës. Ky plan ishte realizuar plotësisht. Aktivitetet audituese kanë mbuluar 

vitin 2018 dhe 2019, në fushën e të hyrave, shpenzimeve në ShKK, menaxhimin e pasurisë, 

menaxhimin e personelit, menaxhimin e veturave, buxhetin dhe shpenzimet e përgjithshme, 

fondin privat të të burgosurve, si dhe procedurat e prokurimit. 

Ne vlerësojmë punën e NJAB-së dhe konkludojmë se raportet ishin cilësore, të mbështetura me 

dëshmi adekuate, kanë identifikuar mangësi në sistemet e kontrollit të brendshëm  dhe janë dhënë 

rekomandime për përmirësimin e mangësive të identifikuara. 
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Komiteti i auditimit (KA), ka mbajtur katër takime ku janë shqyrtuar gjetjet dhe rekomandimet e 

NJAB-së, dhe është diskutuar për raportin e auditimit të PFV-ve të MD-së të kryer nga Zyra 

Kombëtare e Auditimit. Megjithatë, përkundër rekomandimit tonë niveli i zbatimit të 

rekomandimeve të NJAB-së nuk ishte i kënaqshëm. 

4– Zbatimi i rekomandimeve të NJAB-së jo në nivelin e kënaqshëm 

Gjetja  Sipas udhëzimit administrativ nr. 01/2019 për themelimin dhe funksionimin e 

komitetit të auditmit për sektorin publik, neni 7, paragrafi 1.7 thekson se 

Komiteti i auditimit shqyrton raportet përmbledhëse, gjetjet, rekomandimet e 

auditimit të brendshëm dhe siguron që ato janë adresuar siç duhet nga 

udhëheqësi i subjektit të sektorit publik.  

Ne kemi vlerësuar zbatimin e rekomandimeve të dhëna nga NJAB dhe kemi 

vërejtur që edhe këtë vit rekomandimet ishin vetëm pjesërisht të zbatuara. Nga 

29 rekomandime të dhëna, 14 janë zbatuar, 11 janë në proces dhe katër (4) të pa 

zbatuara. 

Shkaku i mos zbatimit të rekomandimeve është mungesa e një procesi formal 

të monitorimit të tyre nga menaxhmenti, si dhe mungesa e pro-aktivitetit të  

komitetit të auditimit për të shtyrë përpara këtë proces. 

Ndikimi  Mungesa e gatishmërisë për të zbatuar plotësisht rekomandimet e NJAB-së 

ndikon në mos përmirësimin e proceseve të cilat më pas ndikojnë në mos 

arritjen e objektivave të Ministrisë.  

 Ministri duhet të siguroj se rekomandimet e dala nga auditimi i brendshëm 

përcillen me një proces formal të monitorimit dhe raportimit nga njësitë 

përgjegjëse dhe të njëjtat rishikohen në mënyrë periodike për të parë progresin 

e tyre.  
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3 Progresi në zbatimin e rekomandimeve 

Raporti ynë i auditimit për PFV-të e vitit 2018 të Ministrisë Drejtësisë ka rezultuar në 11 

rekomandime. MD kishte përgatitur një plan veprimi ku paraqitet mënyra se si do t’i zbatojë 

rekomandimet e dhëna, si dhe ka dorëzuar raportet e progresit mbi zbatimin kërkesave të dala 

nga Rregullorja e punës për zbatimin e auditimit dhe planeve të veprimit.  

Deri në fund të auditimit tonë për vitin 2019, gjashtë rekomandime janë zbatuar, një është zbatuar 

pjesërisht dhe katër rekomandime nuk janë zbatuar. 

Për një përshkrim më të plotë të rekomandimeve dhe mënyrën se si janë trajtuar ato, shihni në 

Tabelën 4.  
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Tabela 4 Përmbledhja e rekomandimeve të vitit paraprak dhe vitit 2019 

Nr. Fusha e 
Auditimit 

Rekomandimet e vitit 2018 Veprimet e ndërmarra  Statusi 

 

 

 

 

 

    1 

 

 

 

 

 

   PFV 

 
Ministri duhet të siguroj se janë 
ndërmarrë veprime konkrete për t’i 
adresuar shkaqet në mënyrë sistematike 
për t’i eliminuar dobësitë në 
menaxhimin e informatave për 
detyrimet kontingjente dhe për ta 
konfirmuar vlerësimin dhe shpalosjen e 
saktë të pasurive jokapitale në PFV-të e 
vitit 2019.  

Menaxhmenti ka 
zbatuar rekomandimin 
që ka të bëjë me 
detyrimet kontingjente 
ndërsa nuk ka arritur që 
të  zbatoj rekomandimin 
në lidhje me pasuritë 
nën 1,000. 
Rekomandimi që ka të 
bëjë me mos regjistrim 
të pasurive është dhënë 
tek nënkapitulli i 
pasurive. 

 

  

Rekoman
dim 
Pjesërisht 
i zbatuar 

 

 

A1 

Mungesa e 
evidencave 
për 
shpenzimet 
individuale 
të qendrave 
të 
paraburgimit 

Ministri duhet të sigurojë që të gjitha 
njësitë organizative mbajnë evidenca 
dhe raporte të sakta në lidhje me 
shpenzimet e ndodhura në secilën 
njësi/qendër të paraburgimit, në 
mënyrë që buxheti të përgatitet dhe 
shpenzohet sipas planifikimeve 
fillestare.  

 
Menaxhmenti ka arritur 
që të ndaj shpenzimet 
për secilën njësi të 
paraburgimit. Nuk kemi 
hasur mangësi të tilla 
gjatë vitit 2019. 

 

 

Rekoman
dim i 
zbatuar 

 

A2 

 

   

Pagesa e disa 
faturave në 
një 
urdhërpages
ë (UOP) të 
vetme  

Ministri, për të eliminuar mundësinë e 
pagesës së dyfishtë të faturave, duhet të 
forcoj disiplinën financiare të personave 
përgjegjës dhe të siguroj që me një 
urdhërpagesë të paguhet vetëm një 
faturë, në mënyrë që të ketë kontroll të 
plotë dhe informata të sakta mbi 
pagesën e faturave.  

 
Menaxhmenti ka arritur 
të eliminoj këtë 
mangësi. Nuk kemi 
hasur ndonjë gjetje të 
kësaj natyre në 
auditimin e  vitit 2019. 

 

 

Rekoman
dim i 
zbatuar 

 

 

B2 

Mangësi në 
procedimin e 
pagesave  

Ministri duhet të siguroj funksionimin 
efikas të mekanizmave dhe kontrolleve 
financiare, me qëllim që të respektohen 
hapat e përcaktuar me rregullat në fuqi 
sa i përket realizimit të pagesave.  

Menaxhmenti nuk ka 
arritur të zbatoj këtë 
rekomandim. Edhe këtë 
vit ka raste të ngjashme 
sikurse në vitin 2018.  

 

Rekoman
dim i 
pazbatua
r 

 

  
A3 

Menaxhim jo 
i mirë i 
kontratës  

Ministri duhet të siguroj që menaxherët 
e kontratave të kenë  
njohuritë/trajnimet e nevojshme në 
lidhje me menaxhimin e kontratave si 

Menaxhmenti ka 
ndërmarrë hapat e 
nevojshëm për zbatimin 
e këtij rekomandimi 
pasi që gjatë vitit 2019 të 

 

Rekoman
dim i 
zbatuar 
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dhe të bëjnë një monitorim të 
vazhdueshëm të kontratave që nga 
momenti i nënshkrimit e deri në 
përfundimin të kontratës në të gjitha 
elementet e saj. 

gjitha kontratat e 
testuara përmbanin 
raportet mbi realizimin 
e tyre. 

 

 

   
A4 

Ndarje jo e 
duhur e 
detyrave të 
punës 

Ministri duhet të vendos kontrollet e 
duhura në ndarjen e detyrave dhe të 
eliminoj mundësinë që personat e njëjtë 
të kryejnë nga disa funksione, sepse të 
njëjtat mund të rezultojnë me konflikte 
interesash. 

Menaxhmenti ka arritur 
të eliminoj këtë mangësi 
duke shtuar kontrollin 
gjatë formimit te 
komisioneve të 
vlerësimit dhe caktimit 
të menaxherëve të 
kontratës.  

 

Rekoman
dim i 
zbatuar 

 

  
A5 

Mos ofrimi i 
garancionit 
nga OE 

Ministri duhet të siguroj se do të 
aplikohen kushtet e garancionit të 
shërbimeve dhe furnizimeve konform 
kontratave të nënshkruara. 

Menaxhmenti ka arritur 
të eliminoj këtë mangësi 
duke u siguruar që të 
gjithë OE-të fituese kanë 
ofruar garancionin për 
shërbimet dhe 
furnizimet e ofruara. 

Rekoman
dim i 
zbatuar 

 

 

 

 B3 

Mos 
harmonizimi 
i raporteve të 
inventarizim
it  të 
pasurive me 
të dhënat e 
programit e-
pasuria 

Ministri të siguroj që çështja e 
menaxhimit të regjistrave të pasurisë të 
përmirësohet para mbylljes së vitit 
aktual fiskal, në mënyrë që në PFV-të e 
vitit 2019, pasuria të jetë e prezantuar 
me vlerën e saktë. Si pikënisje duhet të 
merren raportet e inventarizimit të 
pasurive për vitin 2018 dhe barazimet 
me regjistrin kontabël. 

 

Menaxhmenti nuk ka 
arritur të eliminoj këtë 
mangësi. Gjendje e 
njëjtë është edhe vitin 
2019. 

 

 

Rekoman
dim i 
pazbatua
r 

   

 

  
B4 

Vonesa në 
kryerjen e 
obligimeve 
të papaguara 

Ministri duhet të siguroj se të gjitha 
aktivitetet operative të ministrisë janë të 
buxhetuara dhe të forcoj disiplinën 
financiare që të gjitha obligimet e 
konfirmuara, të kryhen brenda afateve 
të përcaktuara ligjore. 

Menaxhmenti nuk ka 
arritur të zbatoj këtë 
rekomandim në tërësi, 
mirëpo vlen të 
theksohet se obligimet 
janë zvogëluar në 
krahasim me vitin e 
kaluar. 

 

Rekoman
dim i 
pazbatua
r 

 

B5 
Menaxhim i 
dobët i 
informatave 
nga 
Avokatura 
Shtetërore  

Ministri duhet të konsiderojë 
mundësinë e rritjes së kapaciteteve 
njerëzore të Avokaturës Shtetërore dhe 
përmirësimit të kushteve për punë, si 
dhe të inicioj një rishikim të 
funksionimit të data bazës aktuale, për 
të përcaktuar shkaqet e 
mosfunksionimit efikas të saj, dhe 

Menaxhmenti ka bërë të 
gjitha përpjekjet dhe ka 
arritur që të punësoj 
zyrtarë ligjorë shtesë, të 
funksionalizoj data 
bazën e vjetër si dhe të 
bëj regjistrimin e padive 
me të gjitha informatat e 

  

 

Rekoman
dim i 
zbatuar 
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njëkohësisht duhet të ndërmerren 
masat e nevojshme që plotësimi dhe 
menaxhimi i informatave të 
organizatave buxhetore të 
përmirësohet. 

nevojshme. 

 

 

B6 

Rekomandi
met e NJAB-
së vetëm 
pjesërisht të 
zbatuara 

Ministri duhet të rritë përgjegjësinë në 
të gjitha nivelet menaxhuese të 
ministrisë që rekomandimet e dala nga 
auditimi të trajtohen me kujdesin 
maksimal.  

Menaxhmenti nuk ka 
bërë përpjekje të 
mjaftueshme në 
zbatimin e 
rekomandimeve të dala 
nga NJAB. 

 

Rekoman
dim i 
pazbatua
r 

Nr. Fusha e 

auditimit 

Rekomandimet e vitit 2019 

A1 Mos 

efikasitet në 

barazimin e 

të hyrave 

Ministri duhet të sigurohet se barazimi i të hyrave me Thesarin bëhet në baza 
mujore,  në mënyrë që Thesari të ketë pasqyrën e plotë dhe të saktë të të 
hyrave të Ministrisë. 

A2 Mos-Kthimi i 

depozitave të 

burgosurve 

Ministri respektivisht drejtori i ShKK-së duhet të siguroj që zyrtarët përkatës 
të cilët janë të ngarkuar me menaxhimin e parave të burgosurve, me rastin e 
përfundimit të dënimeve, secilit person të liruar nga burgu t’ia kthejnë mjetet 
që kanë në depozitë. 

A3 Kontratat e 

punonjësve 

jo në pajtim 

me ligjin e 

punës 

Ministri, respektivisht drejtori i ShKK-së duhet të siguroj se pas përfundimit 
me sukses të periudhës provuese, punëtorëve  do të ju rregullohet kontrata e 
punës në pajtim me kërkesat ligjore. 

 

A4 Kryerja e 
shërbimeve 
me kontratë 
të skaduar 

Ministri dhe drejtori i ShKK-së duhet të sigurojnë respektimin e kohëzgjatjes 
së kontratës kornizë, me qëllim që mos të kryhen shërbime mbi bazën e 
kontratave të skaduara.  

B1 Mangësi në 
procedimin e 
pagesave 

Ministri duhet të siguroj se respektohen hapat e përcaktuar me rregullat në 
fuqi sa i përket realizimit të pagesave në mënyrë që gjatë procedimit të 
pagesave, të bëhet fillimisht zotimi i mjeteve, pastaj të nxirret urdhërblerja dhe 
në fund të pranohet malli/shërbimi dhe të kryhet pagesa. 

B2 Mos 

harmonizimi 

i raporteve të 

inventarizim

Ministri duhet të siguroj barkodimin e të gjitha pasurive  dhe regjistrimin e të 
gjitha pasurive nën 1,000€, në sistemin e-pasuria në mënyrë që pasuritë të jenë 
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it të pasurive 

me të dhënat 

e programit   

e-pasuria 

të plota dhe të prezantohen saktë në RVF.   

B3 Vonesa në 
kryerjen e 
obligimeve 
të papaguara 

Ministri duhet  të siguroj se të gjitha obligimet e papaguara do të paguhen 
brenda afatit të përcaktuar ligjor në mënyrë që të shmangen pagesat përmes 
procedurave përmbarimore. 

B4 Rekomandi
met e NJAB-
së vetëm 
pjesërisht të 
zbatuara 

Ministri duhet të siguroj se rekomandimet e dala nga auditimi i brendshëm 
përcillen me një proces formal të monitorimit dhe raportimit nga njësitë 
përgjegjëse dhe të njëjtat rishikohen në mënyrë periodike për të parë progresin 
e tyre.  
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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.  
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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. 

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. 
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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  

 


	Përmbledhje e përgjithshme
	Fushëveprimi dhe metodologjia e auditimit
	1 Opinioni i auditimit për Pasqyrat Financiare Vjetore
	2 Menaxhimi financiar dhe kontrolli
	Konkluzioni për menaxhimin financiar dhe kontrollin
	2.1 Planifikimi dhe realizimi i buxhetit
	2.1.1 Të hyrat
	2.1.2 Depozitat
	2.1.3 Pagat dhe mëditjet
	2.1.4 Mallrat dhe shërbimet
	2.1.5 Subvencionet dhe transferet
	2.1.6 Investimet kapitale
	2.1.7 Çështjet e përbashkëta për mallrat dhe shërbimet, si dhe investimet kapitale
	2.2 Pasuritë kapitale dhe jokapitale
	2.3 Detyrimet
	2.3.1 Detyrimet e papaguara
	2.3.2 Detyrimet Kontingjente
	2.4 Funksioni i auditimit të brendshëm

	3 Progresi në zbatimin e rekomandimeve
	Shtojca I: Shpjegim i llojeve të ndryshme të opinioneve të aplikuara nga ZKA-ja
	Shtojca II: Letër konfirmimi

