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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 Komunës së Klinës, në 

konsultim me Ndihmës Auditorin e Përgjithshëm Emine Fazliu, 

e cila e ka mbikëqyrur auditimin. 

Raporti është rezultat i auditimit të kryer nga Shemsije Llugiqi 

udhëheqëse e ekipit dhe të anëtarëve të ekipit Besim Lezi dhe 

Hysen Restelica, nën menaxhimin e Udhëheqësit të 

Departamentit të Auditimit Luljeta Morina. 

 

 

 

 

ZYRA KOMBËTARE E AUDITIMIT – Adresa:Rr. Ahmet Krasniqi nr. 210, Lagjja Arbëria, Prishtinë 10000, Kosovë 
Tel: +383(0) 38 60 60 04/1011 
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Përmbledhje e përgjithshme 

Raporti i përmbledhë çështjet kryesore që dalin nga auditimi i Komunës së Klinës 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 

Pasqyrat Financiare Vjetore ishin përgatitur dhe menaxhuar mirë, me përjashtim të disa çështjeve 

rreth shpalosjes së pasurive që i kemi theksuar më poshtë tek kategoria përkatëse.  

Sa i përketë menaxhimit financiar dhe kontrolleve të brendshme, Komuna e Klinës duhet të 

ndërmerr veprime shtesë për t’i përmirësuar ato. Kjo pasiqë devijime janë vërejtur në po thuajse të 

gjitha kategoritë si: investime kapitale, mallra dhe shërbime, menaxhimin e personelit, detyrimet e 

pa paguara si dhe në menaxhimin e pasurisë.  

Implementimi i rekomandimeve të vitit paraprak ende mbete sfidë për komunën. Nga 16 

rekomandimet e dhëna vitin e kaluar pesë prej tyre janë zbatuar, dy ishin në proces, një është 

mbyllur ndërsa tetë nuk janë adresuar ende. Si rezultat i përsëritjes së një numri të madhë të 

rekomandimeve, shumë mangësi në sistemet domethënëse të komunës mbesin të pa trajtuara.  

Opinioni i Auditorit të Përgjithshëm1 

Opinion i pamodifikuar 

Më gjerësisht shih kapitullin 1 të këtij raporti. 

Përgjigja e menaxhmentit në auditimin 2019 

Kryetari 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 Komunës 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 Komunës, 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. 

 

  



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

 

6 

1 Opinioni i auditimit për Pasqyrat Financiare Vjetore 

Ne kemi kryer auditimin e PFV-ve të Komunës së Klinës për vitin e përfunduar me 31 dhjetor 2019, 

në përputhje me Ligjin nr. 05/L-055 për ZKA-në 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 Komuna. Besojmë se dëshmitë e auditimit që kemi marrë janë të mjaftueshme dhe të 

duhura për sigurimin e bazës për opinionin. 

Përgjegjësia e menaxhmentit për PFV-të 

Kryetari i Komunës së Klinës 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 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. 

Kryetari i Komunës është përgjegjës për të siguruar mbikëqyrjen e procesit të raportimit financiar 

të Komunës. 

Përgjegjësia e Auditorit të Përgjithshëm për auditimin e PFV-ve 

Përgjegjësia jonë është që të shprehim një opinion për PFV-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. 
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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 sensitive apo për shkak të ndalesave të 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 e detyrimet 

si dhe funksionin e auditimit të brendshëm. 

Konkluzioni për menaxhimin financiar dhe kontrollin  

Në vitin 2019, Komuna e Klinës ka shpenzuar 97% të buxhetit final. Mirëpo, përkundër këtij 

realizimi të mirë të buxhetit, komuna ka treguar dobësi në menaxhimin e shpenzimeve sidomos 

atyre me prokurim si: mos hartim i projekteve ekzekutive, menaxhim i dobët i kontratave, vonesa 

në përfundim të projekteve, zotime të pa mjaftushem të fondeve etj. Mangesi janë identifikuar edhe 

në shpenzimet për mallra e shërbime, menaxhimin e personelit, detyrimeve të pa paguara dhe 

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 

2019, % e 
Realizimit  

2018 
Realizimi 

2017 
Realizimi 

Burimet e Fondeve:  10,138,948 10,440,015 10,105,744 97% 9,485,384 8,742,972 

Granti i Qeverisë –
Buxheti 

9,087,384 9,087,384 8,907,483 98% 8,433,355 7,726,650 

Të bartura nga viti 
paraprak3 

0 298,999 266,348 89% 208,725 305,515 

Të hyrat vetjake4 921,144 921,144 815,273 89% 721,340 614,981 

Donacionet e 
brendshme  

0 13,311     2,387 18% 42,064 16,000 

Donacionet e jashtme  0 15,786 15,603 99% 78,900 79,826 

Financimet nga 
huamarrja 

130,420 103,391 98,650 95% 0 0 

                                                      
2 Buxheti Final – buxheti i aprovuar nga Kuvendi i përshtatur më pas nga Ministria e Financave. 
3 Të hyrat vetjake të komunave të pashpenzuara në vitin paraprak të bartura në vitin aktual. 
4 Pranimet e përdorura nga entiteti për financimin e aktiviteteve vetiake. 
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Buxheti final në raport me buxhetin fillestar ishte rritur për 301,067€. Kjo rritje është rezultat i të 

hyrave të bartura nga viti paraprak, donacioneve vendore dhe të jashtme dhe zvogëlimit të fondit 

të financuar nga huamarrja. 

Në vitin 2019, komuna ka shpenzuar 97% të buxhetit final ose 10,105,744€, me një përmirësim prej 

3% krahasuar me vitin 2018. Realizimi i buxhetit është në nivel të kënaqshëm dhe më poshtë jepen 

shpjegimet për pozitën aktuale.  

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

Përshkrimi 
Buxheti 
fillestar 

Buxheti 
Final 

2019 
Realizimi 

2019,% e 
Realizimit  

2018 
Realizimi 

2017 
Realizimi 

Shpenzimet e fondeve sipas 
kategorive ekonomike: 

10,138,948 10,440,015 10,105,744 97% 9,485,384 8,742,972 

Pagat dhe Mëditjet 6,042,572 6,063,801 5,953,094 98% 5,877,181 5,669,197 

Mallrat dhe Shërbimet  1,070,934 1,056,897 1,025,596 97% 827,091 618,254 

Shërbimet komunale 180,000 180,102 168,147 93% 148,912 200,330 

Subvencionet dhe Transferet 105,000 132,595 114,748 86% 65,765 76,899 

Investimet Kapitale  2,740,442 3,006,620 2,844,159 95% 2,566,435 2,178,292 

Buxheti final për paga dhe mëditje në krahasim me buxhetin fillestar është rritur për 21,229€ si 

rezultat i të hyrave të bartura nga viti paraprak dhe donacioneve të jashtme.  

Buxhetit final për mallra dhe shërbime është zvogëluar për 14,037€ si rezultat i Marrëveshjes së 

Mirëkuptimin mes Ministrisë së Shëndetësisë dhe Komunës.  

Buxheti final për subvencione dhe transfere është rritur për 27,595€ si rezultat i bartjes së të hyrave 

nga viti paraprak dhe participimeve nga qytetarët.  

Për kategorinë investime kapitale buxheti final ishte rritur për 266,178€, si rezultut i të hyrave të 

bartura 235,071€, donacioneve të jashtme 5,743€ dhe financimit nga huamarrja 25,364€. 

 

Çështja B1 - Keq klasifikim i shpenzimeve 

Gjetja  Ligji Nr. 06/L-133 për Buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2019 dhe plani 

kontabël definon qartë kategorizimin e shpenzimeve me buxhet dhe obligon OB 

që ti përmbahen pagesave, evidentimit të shpenzimeve në kategoritë adekuate 

ekonomike. Komuna ka prezantuar keq klasifikim të shpenzimeve si në vijim: 

 Në tri raste janë realizuar pagesa në bazë të vendimeve gjyqësore në vlerë 

totala prej 3,564€, për pagat jubilare si dhe pagat përcjellëse për dalje në 

pension për punëtoret e arsimit. Për këto pagesa komuna nuk kishte 

planifikuar buxhet tek kategoria paga dhe mëditje dhe se këto pagesa ishin 

kryer nga mallrat dhe shërbimet. Këto pagesa ishin për mësimdhënës të cilët 
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ishin pensionuar vite më herët (2015 dhe 2016) dhe të njëjtit përmes procesit 

gjyqësor kanë realizuar të drejtat e tyre; 

 Dy pagesa tjera ishin realizuar përmes përmbaruesve privat, për vonesat e 

mos kryerjes së obligimeve me kohë ndaj OE, si në vijim:  

o Pagesa e kryer me dt.30.10.2019 në vlerë prej 3,064€ (borxhi i mbetur për 

blerjen e veturës prej 2,440€ dhe tjerat janë shpenzime shtesë) është 

realizuar nga kategoria mallra dhe shërbime. Sipas zyrtarit për buxhet 

e financa nuk kishin informacion se kjo faturë (e pranuar me 06.09.2019) 

do të ekzekutohet me urdhër përmbarues.  

o Ndërsa, pagesa tjetër në vlerë në 11,094€ për ndërtimin e shtëpive të 

banimit (borxhi 10,000€ dhe 1,094€ shpenzime tjera adminstrative) ishte 

realizuar nga kategoria mallra dhe shërbime, dhe se përveç vendimit 

për ekzekutim nuk kishte dëshmi tjera të bashkangjitura.  

Komuna për këtë rastë deklaron se nuk ka pranuar faturë apo dëshmi tjera dhe 

pagesa është dashur të bëhet nga Ministrinë e Punës Mirëqenies Sociale si 

bashkëfinancuese e këtij projekti. Mirëpo, për shkak se kontrata ishte lidhur me 

vones dhe punët nuk janë kryer gjatë vitit 2018, Ministria ka tërhequr mjetet dhe 

barra e pagesës komplet ka kaluar te komuna si nënshkruese e kontratës.  

 Poashtu në pesë5 raste tjera, pagesat në vlerë totale 52,311€ janë klasifikuar 

gabim si investime kapitale edhe pse për nga natyra i takonin mallrave apo 

shërbimeve. Projektet ishin buxhetuar gabimisht tek investimet kapitale. 

Ndikimi  Planifikimi jo i duhur i ndarjeve buxhetore sipas nevojave dhe objektivave që 

komuna pritet të përballet, ka ndikuar në keqklasifikimin e shpenzimeve dhe 

prezantimin jo të drejtë të shpenzimeve duke ofruar informata të gabuara për 

lexuesin. 

Rekomandimi B1 Kryetari duhet të sigurojë se shpenzimet planifikohen dhe realizohen konform 

kategorive ekonomike adekuate, për të mundësuar raportimin e drejtë të tyre 

sipas standardeve të kontabilitetit të sektorit publik në përputhje me planin 

kontabël. 

                                                      
5 “Furnizim me inventar në shkolla, kodi i projektit 47852 vlera e buxhetuar 35,000€”; “Fondi emergjent-furnizim me 

zhavor shërbime makineri dhe intervenime emergjente- kodi i projektit 47979, vlera e buxhetuar 25,000€”; “Paisje e 
kabinetit te informatikës për shkollën fillore Volliak, nuk ishte përfshirë në buxhet fondi 04”; “Paisje e kabinetit të 
informatikës për shkollën fillore Siqevë, nuk ishte përfshirë në buxhet fondi 04”; “Paisje e kabinetit të informatikës për 
shkollën fillore Jashanicë, nuk ishte përfshirë në buxhet fondi 04”. 
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2.1.1 Të hyrat 

Të hyrat e realizuara nga Komuna në vitin 2019 ishin në vlerë 940,757€. Këto të hyra janë kryesisht 

nga tatimi në pronë, lejet e ndërtimit, taksat administrative, veprimtaritë biznesore, qiraja etj.  

Kemi testuar 25 mostra për teste substanciale në vlerë 125,790€ dhe 25 mostra tjera për teste të 

pajtushmërisë.  

Tabela 3. Të hyrat (në €) 

Përshkrimi  
Buxheti 
fillestar 

Buxheti 
Final 

2019 
Pranimet  

2019  

Pranimet në %  

2018 
Pranimet 

2017 
Pranimet 

Të hyrat  921,144 921,144 940,757€ 102% 794,033 663,268 

Realizimi i të hyrave gjatë vitit ka tejkaluar parashikimet prej 19,613€ dhe Kuvendi i Komunës ka 

aprovuar të hyra shtesë. 

Përveq të hyrave të prezantuara në tabelë, Komuna ka pranuar edhe të hyra indirekte të cilat 

grumbullohen nga niveli qendror (gjobat nga policia, gjykata apo agjencioni i pylltaris) në vlerë prej 

203,488€. 

 

1 – Mangësi në bazën e të dhënave për tatimin në pronë 

Gjetja  Bazuar në kërkesat e sistemit Protax, dosja e tatimpaguesit duhet të përmbajë 

elementet si në vijmë: numrin personal ID, numrin e tatimpaguesit, pronës, 

ndërtesës, fotografi etj. 

Nga analiza e bazës së shënimeve të Protaxit, numëri personal i rreth 650 

tatimpaguesve nuk është evidentuar.  

Sipas zyrtarit komunal, rastet e identifikuara me mungesë të shënimeve 

personale kanë të bëjë me pronat e braktisura dhe pronat e qytetarëve që jetojnë 

jashtë vendit, të cilët kanë neglizhuar të lajmërohen për të regjistruar pasurinë 

në pronësi të tyre. 

Ndikimi  Mangësitë e identifikuara në bazën e të dhënave dhe informatat e mangëta në 

dosjen e tatimpagueseve përfshirë numrin personal, ndikon në mundësin e 

përftimit të zbritjes së vendbanimit parësore në më shumë se një pronë. 

Rekomandimi A1 Kryetari duhet të siguroj se dosjet e tatimpaguesve janë kompletuar bazuar në 

kërkesat e sistemit Protax.  
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2.1.2 Pagat dhe mëditjet 

Buxheti final për paga dhe mëditje ishte 6,063,801€, i cili ishte shpenzuar në masën prej 98%. Numri 

i të punësuarve sipas buxhetit ishte 948 ndërsa në fund të vitit numri i tyre ishte 940. Gjatë vitit 2019 

janë rekrutuar 496 zyrtarë. Kemi testuar 100 mostra për teste substanciale në vlerë 61,898€, si dhe 12 

mostra për teste të pajtueshmërisë. 

 

 

 

2 – Kompensim i parregulltë i pagave  

Gjetja  Neni 97 i UA - MAPL Nr.01/2018 ka definuar se “Zyrtarët nga neni 4,5,6 dhe 7 

të këtij udhëzimi do ti marrin pagat në bazë të legjislacionit për pagat në 

Republikën e Kosovës”. 

Me vendim të kryetarit janë emëruar një asistent administrativ në zyrën e 

nënkryetarit të komunës, dhe një zyrtar për marrëdhënie me publikun në kuadër 

të zyrës së kryetarit. Pagat e tyre në total ishin në vlerë 6,950€, të cilat janë 

realizuar nga kategoria mallra dhe shërbime (kodi ekonomik 14360-shërbime 

tjera kontraktuese). 

Zyra e kryetarit bazuar në programin buxhetor nuk kishte pozita të lira po ashtu 

edhe me qarkoret buxhetore komuna është udhëzuar se nuk ka mundësi të 

rritjes së stafit. Komuna ka dërguar të plotësuar formularët për vendosjen e 

këtyre punëtoreve në listën e pagave mirëpo për shkak të kufizimeve të numrit 

të stafit, alternativë e vetme për kompensim ka mbet kategoria e mallrave dhe 

shërbimeve. 

Ndikimi  Kompensimi i parregullt i punonjësve nga kategoria e mallrave dhe shërbimeve 

ndikon në mbivlerësimin e shpenzimeve për mallra dhe shërbime duke 

nënvlerësuar kategorinë e pagave dhe mëditje. Kjo reflekton në klasifikimin e 

gabuar të shpenzimeve të prezantuar në PFV për kategoritë përkatëse.  

                                                      
6 Në arsim ishin 37 të punësuar, 6 në administratë dhe 6 në shëndetësi. 
7 Neni 9 përfshinë këta zyrtarë. Neni 4 ka definuar se në zyrën e kryetarit me qëllim të ofrimit të ndihmës teknike dhe 

administrative mund t'i emërojë katër zyrtarë mbështetës; Shefi i kabinetit, Zyrtarë për marrëdhënje me publikun, 
Zyrtarë administrativ, zyrtarë të logjistkës (shofer). Neni 5 ka definuar se në zyrën e nënkryetarit, emërohet një asistent 
administrativë; - Neni 6 – ka definuar se në zyrën e kryesuesit emërohet një asitent administraivë; Neni 7 ka definuar se 
Kryetari i kryeqytetit mund t'i emërojë 5 këshilltarë. 
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Rekomandimi A2 Kryetari duhet paraprakisht të sigurohet se ka mundësi për rritje të stafit si dhe 

buxhet të lejuar me Ligjin e Buxhetit, me qëllim që kompensimi i këtij stafi të 

angazhuar të jetë i rregullt. Për shkak të kufizimeve, komuna duhet të parashtroj 

kërkesa të arsyeshme dhe nxis rritjen e numrit të stafit pranë organeve relevante, 

në të kundërtën kjo formë e pageses nuk është e rregullt dhe nuk duhet të 

vazhdojë. 

2.1.3 Mallrat dhe shërbimet, si dhe shërbime komunale 

Buxheti final për mallra dhe shërbime ishte 1,056,897€, prej tyre ishin shpenzuar 1,025,596€. Ato 

kanë të bëjnë kryesisht për blerje të pajisjeve, derivate dhe lëndë djegëse, udhëtime zyrtare, 

telekomunikim shërbime të regjistrimit dhe sigurimit, shërbime tjera kontraktuese, mirëmbajtje dhe 

dreka zyrtare. Kemi testuar 39 mostra për teste substanciale në vlerë 157,389€ si dhe 5 mostra për 

teste të pajtueshmërisë. Përderisa, buxheti final për shërbime komunale ishte në vlerë prej 180,102€ 

i cili ishte shpenzuar në masën prej 93%.  

 

3 - Mangësi në menaxhimin dhe ekzekutimin e kontratës kornizë  

Gjetja  Bazuar në Rregullat dhe Udhëzuesi Operativ për prokurimin publik pika 10.1- : 

“Njësia e Kërkesës, e cila është inicuese e kërkesës për prokurim, përveç se 

përgatitë kërkesën e prokurimit, bënë vlerësimin formal të nevojave (DNPDF) 

përgatitë specifikat teknike, termat e referencës, paramasën dhe parallogarinë, 

ka edhe përgjegjësi që të bashkëpunojë dhe të asistoj me departamentin e 

prokurimit gjatë procesit të prokurimit”. Ndërsa neni 11.f-Funksionet e 

departamentit të prokurimit - ka definuar se “Departamenti i prokurimit përveç 

obligimeve tjera ka edhe përgjegjësi që në bashkëpunim me udhëheqësit e 

njësive kërkuese koordinon të gjitha dokumentet, specifikimet TeR, paramasat, 

parallogaritë dhe vizatimet”.  

Komuna me dt.17.11.2017 kishte nënshkruar kontratë kornizë një vjeçare për 

“Furnizim me pelet“, e cila sipas nenit 1.2 hynte në fuqi nga 07.03.2018 deri me 

06.03.2019, sasia indikative e vendosur në dosjen e tenderit dhe në kontratë ishte 

200 tonë. Komuna për sezonin dimërore 2018/2019 ishte furnizuar me vetëm 34t 

dhe para përfundimit të kontratës detyrimisht në marrëveshje me OE për tu 

shmangur kontesteve gjyqësore komuna ka qenë e obliguar të furnizohet me 

106t për të plotësuar pragun prej 70% të sasisë të kontraktuara. Kemi bërë 

ekzaminim fizik në dy objektet ku është vendosur stoku/lënda për ngrohje, dhe 

për shkak të kushteve jo të përshtatshme për ruajtje, konsiderojmë se një sasi e 

mallit të paketuar ishte dëmtuar. Për këtë gjendje i njoftuam zyrtarët e komunës 

dhe në fazën finale të realizimit të auditimit, menaxhmenti kishte ndërmarrë 

disa masa për sanimin e dëmit, duke u kujdes për ripaketim. Megjithatë kjo nuk 

ofron siguri se ky mall ka vlerë të plot të përdorimit për ngrohje. 
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Kjo ka ndodh për shkak se, fillimisht AQP ishte e autorizuar për zhvillimin e 

procedurave të prokurimit për “Furnizim me pelet”, me që rast njësia kërkuese 

Drejtoria e Arsimit kishte përgatitur kërkesën duke caktuar paramasat për 

furnizim me pelet në sasi 340t për tri vite. Ndërkohë, AQP ka njoftuar autoritetet 

kontraktuese në rast se kontratat për këto furnizime janë para skadimit, AK 

duhet t’i iniciojnë procedurat e prokurimit për një kohëzgjatje por jo më shumë 

se një vit. Në këtë rast sipas menaxherit të prokurimit, është iniciuar procedura 

e prokurimit për 200t pelet për ngrohje, llogaria është bëre duke përfshirë dy 

sezone dimërore 2018/2019 dhe 2019/2020. Sipas menaxherit të prokurimit, në 

mungesë të mjeteve njësia kërkuese nuk kishte arrit të bëj porosin për furnzim 

të plotë me sasi sipas kontratës. Mirëpo situata e tillë ka ndodhur si pasoj e 

përcaktimit të gabuar të sasive për këtë kontratë.  

Ndikimi  Si rezultat i mos koordinimit mes zyrës së prokurimit me njësinë kërkuese për 

parashikimin e vlerës së përafërt të furnizimit në përputhje me kohëzgjatjen e 

kontratës, janë krijuar shpenzime të paparashikuara që do të mund të shkaktojë 

vështirësi në realizimin e projekteve të tjera. Gjithashtu furnizimet me sasi përtej 

nevojave reale dhe deponimi në hapësira jo adekuate ka rezultuar me dëmtim të 

stokut që paraqet dëm financiare për komunën, për shkak të mallit të 

papërdorshëm që njëkohësishte mund ta vështirësojë edhe furnizimin me 

ngrohje. 

Rekomandimi A3 Kryetari duhet të forcoj masat e kontrollit që para se të iniciohet procedura e 

prokurimit, zyrtarët përgjegjës të njësisë kërkuese dhe zyrës së prokurimit të 

koordinohen për të harmonizuar sasitë e përafërta me qëllim të definimit të 

paramasës dhe parallogarisë, në të kundërten duhet kërkuar përgjegjësi dhe 

llogaridhënie nga zyrtarët përgjegjës. 

4 - Mos-vazhdimi i sigurisë së ekzekutimit krahas periudhës së zbatimit të kontratës 

Gjetja  Te kontrata “Ndërtimi i Serave” pjesa e tretë ku janë vendosur kushtet e veçanta 

të kontratës në pikën 14.1 ndër të tjerash specifikon se “siguria e ekzekutimit të 

kontratës është 10% e vlerës së kontratës”. Kontrata është nënshkruar me 

21.08.2019 me kohë zgjatje prej 60 ditë pune, e mbuluar me sigurimin e 

ekzekutimit po për ketë periudhë. Mirëpo ekzekutimi i kontratës është shtyrë 

edhe për 30 ditë, për të cilën periudhe zyra e prokurimit nuk kishte kërkuar 

vazhdimin kohore të sigurimit të ekzekutimit përkundër që kontrata nuk kishte 

përfunduar sipas afatit të paraparë, periudhës së përcaktuar. Shkaku i një 

dukurie të tillë ishte neglizhenca nga zyrtarët përkatës për të ripërtëri sigurimin 

e ekzekutimit.  
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Ndikimi  Implementimi i kontratës në mungesë të sigurisë së ekzekutimit përveç që është 

shkelje e kritereve kontraktuale e njëjta rrit rrezikun që humbjet eventuale për 

ekzekutimin e projektit të mos mbulohen me një garancion. Në rast kontesti për 

mos përmbushjen e kontratës komuna rrezikon të pranoj punime në sasi dhe 

cilësi të ulët. 

Rekomandimi A4 Kryetari të siguroj që realizimi i projekteve përmbushët brenda kornizës kohore 

të përcaktuar në kontratën përkatëse dhe të garantohen me sigurim të 

ekzekutimit gjatë tërë periudhës deri në përfundimin e punimeve.  

2.1.4 Subvencionet dhe transferet 

Buxheti final për subvencione dhe transfere ishte 132,595€, prej tyre ishin shpenzuar 114,748€. 

Komuna kryesisht ka mbështet aktivitetet kulturore, sportive dhe ka ofruar ndihma momentale. 

Kemi testuar pesë mostra për teste substanciale në vlerë 37,697€ si dhe pesë mostra për teste të 

pajtueshmërisë. 

 

 

5 – Dobësi në menaxhimin e subvencioneve 

Gjetja  Lidhur me menaxhimin e subvencioneve kemi identifikuar dobësit si në vijim: 

 Sipas nenit 6 të Rreg. MF-Nr.04/2017 mbi Kriteret Standardet dhe 

Procedurat e Financimit publik të OJQ-ve (Plani Vjetor i Mbështetjes 

Financiare) kërkohet: “Ofruesit e mbështetjes financiare përgatisin pjesën e 

planit vjetor të mbështetjes financiare për OJQ-të më së largu 30 ditë pas 

miratimit të buxhetit vjetor dhe i dërgojnë atë zyrës përkatëse për qeverisje 

të mirë pranë Zyrës së Kryeministrit”.  

Komuna nuk kishte përgatitur plan vjetor (2019) të mbështetjes financiare për 

OJQ-të. Drejtoria për Kulturë, Rini dhe Sport e cila ofron mbështetje financiare 

për OJQ-të, kishte dështuar në përgatitjen e planit vjetor. 

 Sipas të njëjtës rregullore, neni 22 (kontrata me përfituesin): “Ofruesi i 

mbështetjes financiare lidh kontratë me shkrim me përfituesin e 

mbështetjes financiare brenda 90 ditësh nga dita e mbylljes së thirrjes 

publike, duke i përcaktuar kushtet dhe kriteret për implementimin e 

projektit”.  

Në thirrjen publike të dt.28.02.2019 për mbështetjen financare /subvencionim, 

komisioni për vlerësimin e aplikacioneve, kishte marrë vendim për ndarjen e 

mjeteve për aplikuesit dhe në bazë të këtij vendimi si OJQ përfituese/klubit të 

futbollit i janë ndarë 29,000€. Mirëpo, komuna si ofruese e mbështetjes 

financiare nuk kishte lidhur kontratë me përfituesin/ klubin e futbollit. Zyrtarit 

përgjegjës deklaron se kjo kërkes ligjore nuk është përmbushur për shkak se 

është hera e parë që aplikohet thirrja publike. 
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 Po ashtu, sipas neni 23.1 (Monitorimi dhe raportimi i projekteve dhe 

programeve) i të njëjtës rregullore kërkohet: “Për secilën kontratë të lidhur, 

ofruesi i mbështetjes financiare cakton një zyrtar përgjegjës i cili duhet 

kujdeset për monitorimin e implementimit të projektit. Ndërsa në pikën 2 

kërkohet nga përfituesi të raporton te zyrtari monitorues, në baza të 

rregullta, lidhur me zbatimin e projektit/programit, sipas kërkesave të 

kontratës”.  

Komuna nuk ka caktuar përgjegjës për monitorim dhe mbikëqyrje të 

implementimit të projektit në dy raste, ku janë transferuar 18,000€ në llogarinë 

e përfituesit– klubit të futbollit dhe përfituesi nuk ka raportuar lidhur me 

zbatimin e projektit/programit. Zyrtaret pohojnë se është kërkuar në 

vazhdimësi (edhe me shkrim ) që të raportohet nga përfituesi, duke e 

paralajmëruar edhe për mundësin e ndërprerjes së financimit në të ardhmen. Si 

dëshmi komuna ka ofruar procesverbalin e takimit të mbajtur me përfaqësuesit 

e klubit të futbollit. 

Ndikimi  Mangësitë e paraqitura në procesin e dhënies, shfrytëzimit dhe realizimit të 

subvencioneve rrisin rrezikun që mjetet e dhëna për mbështetje financiare të mos 

arrijnë qëllimin apo të përdoren në mënyrë të parregullt nga përfituesit. 

Rekomandimi A5 Kryetari duhet të siguroj se, drejtorit përkatëse përgatisin plan vjetor për 

subvencionim të OJQ-ve, nënshkrim të kontratave për çdo subvencionim të 

dhënë, si dhe, të siguroj se të gjithë përfituesit raportojnë në mënyrë të rregulltë 

lidhur me implementimin/realizimin e projekteve. 

2.1.5 Investimet kapitale 

Buxheti final për investime kapitale ishte 3,006,620€, prej tyre ishin shpenzuar 2,844,159€. Këto 

shpenzime kryesisht kanë të bëjnë me ndërtimin e rrugëve, kanalizimeve, trotuarëve, ndërtimin e 

objekteve, blerje të pajisjeve, automjete etj. Kemi testuar 80 mostra për teste substanciale në vlerë 

1,341,112€, si dhe 29 mostra për teste të pajtueshmërisë. 
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6 - Ndryshim në termat dhe kushtet e kontratës pa aprovimet e duhura 

Gjetja  Sipas nenit 61 pikave 21,22 dhe 23 të Rregullave dhe Udhëzuesit Operativ për 

prokurimin publik, ndryshimi i kontratës i referohet një ndryshimi në termat 

dhe kushtet e një kontrate të shpërblyer. Ndryshimi i kontratës iniciohet nga 

menaxheri i kontratës. Aty ku ndryshohet kontrata me qëllim të ndryshimit të 

termave dhe kushteve fillestare, ndryshimi i kontratës do të përgatitet nga 

departamenti i prokurimit. Ndryshimi i kontratës nuk do t‘i lëshohet operatorit 

ekonomik para marrjes së aprovimit nga ZKA. 

Komuna gjatë realizimit të kontratës për “Ndërtimin e kanalit për ujitje në 

Rudicë”-Llot 2“, në vlerë prej 16,423€, kishte devijime apo ndryshime të sasive 

të realizuara nëpër disa pozicione, duke i rritur/zvogëluar mbi 10% sasinë e 

kontraktuar, por pa ndryshuar çmimin total të kontratës. Po ashtu, sipas 

projektit fillestar dhe kontratës së nënshkruar gjatësia e kanalit ishte 394m, 

gjerësia dhe lartësia 60cm. Me kërkesën e komisionit mbikëqyrës drejtuar 

menaxherit të projektit është bërë revidimi i projektit dhe ndryshimi i paramasës 

dhe parallogarisë së kontratës, që ka rezultuar në shkurtimin e gjatësisë së 

kanalit nga 394m në 302m (92m më pak) dhe me ngritjen e lartësisë nga 60cm në 

1m (40cm më shumë). Gjatë ekzaminimit fizik në teren, konsiderojmë se komuna 

ka realizuar punët apo hapur kanalin me lartësi nga 90-95cm dhe gjatësi 303.8m. 

Për këto ndryshime nuk janë marrë aprovimet e nevojshme nga ZKA ashtu siç 

kërkohet me rregullat dhe udhëzuesin operativ për prokurimin publik.  

Arsyetimi i zyrtarëve është se ndryshimet ishin të domosdoshmërinë për 

funksionalizimin e projektit dhe mungesa e njohurive ligjore nga menaxheri i 

projektit. 

Ndikimi  Ndryshimi i paramasës dhe parallogarisë së kontraktuar reflekton me planifikim 

të dobët të kërkesave/specifikimit dhe projektim jo adekuat të punëve që 

komuna ka kontraktuar ti përfundojë apo objektivave që synohet të arrihen. 

Gjithashtu, mungesa e aprovimit të këtyre ndryshimeve shpërfaq dobësitë në 

kontrollet ekzistuese dhe rezulton me kosto shtesë për pozicionet e pa 

planifikuar si duhet. Anashkalimi i përfshirjes së niveleve kompetente në 

miratimin e këtyre ndryshimeve ka ndikuar që situata në teren nuk përputhet as 

me kontratën dhe as me ndryshimet që janë bërë me revidim të projektit.  

Rekomandimi A6 Kryetari duhet të sigurojë se përcaktimi i saktë i nevojave dhe specifikimi i 

punëve duhet të përgatitet dhe projektohet para fillimit të tenderimit dhe në 

monitorimin e kontratave si organ mbikëqyrës, të përfshihet stafi kompetent që 

janë të njoftuar me përgjegjësit e përcaktuar me LPP. Nëse paraqitet nevoja për 

ndryshim të termeve dhe kushteve të kontratës, organi mbikëqyrës duhet të 

inicioj dhe arsyetoj pranë zyrës së prokurimit këto ndryshime dhe të marrin 

aprovimet nga nivelet relevante-ZKA. 
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7 - Investime publike në parcelat e pa shpronësuara 

Gjetja  Sipas nenit 4.2 të Ligjit nr.03/L-139 për shpronësimin e pronës së paluajtshme- 

“Organi Shpronësues i Komunës është kryetari i Komunës, përveç nëse Kuvendi 

Komunal i Komunës përkatëse, përmes një akti të miratuar në përputhje me 

nenin 12 të Ligjit për Vetëqeverisjen Lokale, cakton një Autoritet tjetër Publik 

Komunal për të vepruar në cilësinë e Organit Shpronësues të Komunës”. Neni 4 

pika 2.4.3.1 përcakton se “Organi Shpronësues i Komunës mund të bëjë 

shpronësimin e pronës së paluajtshme vetëm nëse ndërlidhet me rrugët 

komunale (rrugët të cilat shtrihen tërësisht brenda komunës) të cilat ofrojnë 

shërbime të transportit për publikun”, si dhe pika 2.4.3.3 “Gypat që përdoren 

për sigurimin e shërbimeve të ujësjellësit dhe kanalizimit për vendbanimet 

brenda Komunës”.Gjatë testimit të projekteve kapitale të realizuara për 

asfaltimin e rrugëve në fshatrat e komunës së Klinës8 si dhe ndërtimin i dy9 

kanaleve të ujitjes, kemi vërejtur se komuna nuk ka zhvilluar një proces formal 

të zgjidhjes së çështjeve pronësore të pronave ku janë realizuar investimet 

kapitale.  

Sipas zyrtarëve të komunës nëse do të zhvilloheshin procedura të shpronësimit 

do të rriteshin kostot për komunën dhe në këtë mënyrë do të zvogëlohej 

mundësia financiare e komunës për të investuar në projekte kapitale. 

Ndikimi  Komuna rrezikon të përballet me padi në të ardhmen nga pronarët e parcelave, 

ku përveç kompensimit të shpronësimit do të shkaktohen edhe shpenzimet tjera 

shtesë. 

Rekomandimi A7 Kryetari duhet të sigurojë se çështjet pronësore do të trajtohen në bazë të 

dispozitave ligjore para inicimit të tenderimit për ekzekutim të projekteve 

kapitale - ndërtim/zgjerim të rrugëve dhe infrastrukturë tjetër për mirëqenie të 

përgjithshme ekonomike dhe shoqërore. 

                                                      
8 Kontratat: “Asfaltimi i Rrugëve Lot 5 – Rrugët Gjurgjevik i vogë “ vlera e kontratës 117,344€; “Asfaltimi i Rrugëve në 

Shtupel” vlera e kontratës 83,999€ Shtupel; “Asfaltimi i Rrugës Radullovc” vlera e kontratës 44,752€; “Asfaltimi i 
Rrugëve në Qytet” vlera e kontratës 127,043€; “Asfaltimi i Rrugëve Dollovë-Grabanicë & Dush-Jellovcë” vlera e 
kontratës 213,303€; “Asfaltimi i Rrugëve në Carevik” vlera e kontratës 38,010€; “Asfaltimi i Rrugëve në Budisalc Lot 1” 
vlera e kontratës 38,030€. 

9 “ Ndërtimi Kanalit për ujitje në Këpuz” vlera e kontratës 30,211€; “Ndërtimi Kanalit për ujitje në Gremnik” vlera e 
kontratës 14,445€. 
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Çështja B2 - Vonesa në realizimin e kontratave 

Gjetja  Sipas nenit 81 të LPP nr.05/L-068, si dhe Rregullave dhe Udhëzuesit operativ 

për prokurimin publik pikat 61.6, 61.19 dhe 61.20 përcaktojnë se: “Menaxherët e 

kontratës janë përgjegjës për menaxhimin e kontratës dhe duhet të sigurojnë se 

OE kryen kontratën në përputhje me termat dhe kushtet e specifikuara në 

kontratë. Secila kontratë publike ka të përcaktuar afatin kohor të 

implementimit”. 

Në dy raste10 punimet nuk ishin realizuar sipas afateve të përcaktuara me 

kontratat. Në asnjërin rast nuk ishin aplikuar penalet për mos përfundimin e 

kontratave me kohë. Po ashtu, në këto raste kishte skaduar edhe afati i sigurimit 

të ekzekutimit i paraparë në kontrata dhe nuk kishte dëshmi që është kërkuar 

vazhdim i këtyre sigurimeve. Sipas menaxherve të kontratave vonesat në 

realizimin e kontratave kryesisht ishin për shkak të specifikave të punëve, këto 

kontrata realizohen në kohën kur nuk ka të mbjella dhe reshje atmosferike.  

Ndikimi  Vonesat në realizimin e kontratave rrisin rrezikun që obligimet kontraktuake të 

barten për tu ekzekutuar në vitet e ardhshme, të cilat do të jenë barrë për 

buxhetin e viteve në vijmë. Vonesat e pa arsyetuara, mungesa dëshmive për 

vazhdim të afatit dhe mos aplikimi i penaleve tregon se ka dobësi në aplikimin 

e kontrolleve për menaxhimin adekuat të kontratave. Mos vazhdimi i sigurimit 

të ekzekutimit rrit rrezikun që komuna të dëmtohet financiarisht në raste se OE 

fituesi nuk i përmbahet cilësisë dhe sasisë për punët e kontraktuar.  

Rekomandimi B2 Kryetari duhet të sigurojë se raportet e menaxherëve të kontratave ofrojnë 

informata të mjaftueshme dhe në kohë rreth ecurisë së implementimit të 

kontratave. Po ashtu, duhet të shtohen masat e kontrollit dhe në rastet kur ka 

vonesa të pa arsyetuara të aplikohen penalet për ditët në vonesë. 

8 – Lidhja e kontratës pa projekt ekzekutiv 

Gjetja  Neni 20.10 i Udhëzuesit Operativ për Prokurimin Publik përcakton që: 

“Specifikat teknike për kontratën e punës, duhet të përfshijnë një projekt 

ekzekutues si pjesë substanciale të veten”. Po ashtu, neni 20.13 përcakton se: 

“Autoriteti kontraktues është përgjegjës për hartimin e projektit ekzekutues dhe 

i cili në mënyrë mandatore duhet ti bashkëngjitet specifikave teknike të cilat janë 

pjesë e dosjes së tenderit dhe asnjë AK nuk i lejohet që të lëshojë 

dokumentacionin e tenderit pa bashkangjitur përshkrimin e hollësishëm të 

projektit”. 

                                                      
10 "Kontrata nr.097/2018-Ndërtimi I kanalit për ujitje në Këpuz, datë 12.11.2018, plani dinamik 45 ditë pune” – sigurimi i 

ekzekutimit 10% për 45+30 ditë dhe “kontrata nr. 098/2018-Ndërtimi i kanalit për ujitje në Rudicë, datë 09.11.2018, plani 
dinamik 30 ditë pune”sigurimi i ekzekutimit 30+30 ditë. 
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Në 13 kontrata11 të punës kryesisht për asfaltim të rrugëve, komuna nuk ka 

hartuar projekte ekzekutiv, por procedurat prokurimit ishin iniciuar duke 

përgatitur vetëm para masën dhe para llogarinë dhe disa skica dhe ortofoto12 të 

siguruara nga gjeoportali.  

Mungesën e hartimit të projekteve, komuna e arsyeton me mungesën e stafit të 

brendshëm si dhe kohës që nevojitet për hartim të projekteve për tenderimin e 

prokurimeve. 

Ndikimi  Zhvillimi i procedurave të prokurimit pa projekt ekzekutiv, rrit rrezikun që 

specifikimet tekniket të kontraktuara të mos jenë në pajtueshmëri me kërkesat 

reale dhe kjo ndikon në realizim të punëve jashtë standardeve, vonesa si dhe me 

mundësin për kosto shtesë për punët e pa parashikuar. 

Rekomandimi A8 Kryetari duhet të siguroj se procedurat e prokurimit për realizimin e projekteve 

kapitale do të zhvillohen vetëm pasi në dosjen e tenderit është përfshirë projekti 

ekzekutiv përkatës. 

2.1.6 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: 

 

9 – Mangësi në procedimin e pagesave 

Gjetja  Sipas rregullës së Thesarit 01/2013, fillimisht duhet të bëhet kërkesa për blerje, 

zotimi i mjeteve, procesohet urdhër-blerja, pastaj të pranohet malli apo shërbimi, 

dhe pas pranimit të faturës të ekzekutohet pagesa në fjalë. 

                                                      
11 “Asfaltimi i rrugës Aqarev Siqevë-384,124.34€”; “Asfaltimi i rrugës Gjurgjevik i Vogël-117,343.80€”; “Asfaltimi i rrugëve 

në qytet-faza e parë-127,043.32€”; “Ndërtimi i trotuarit në Zabergje-23,439.52€”; “Asfaltimi i rrugëve Grabanicë-
Dugajevë-84,594.20€”; ”Asfaltimi i rrugës lokale në Siqevë-71,371.71€”; “Asfaltimi i rrugës Qeskovë-107,547.09€”; 
“Asfaltimi i rrugëve në Shtupel-83,999.48€”; “Rregullimi i varrezave të qytetit-59,595.05€”; “Asfaltimi i rrugëve lokale 
në Gjurgjevik të madhe-185,720.20€”; “Asfaltimi i rrugës lokale në Stup-43,163.10€”; “Asfaltimi i rrugëve në Caravik-
38,010.08€”; “Asfaltimi i rrugës Budisalc-38,010.80€”. 

12 Fotografim nga ajri i parcelave që e ofron agjencioni kadastral i Kosovës për të gjithë ata që janë të interesuar të 
informohen për pronat e tyre 
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Në pesë13 raste, zotimi për pagesa të investimeve kapitale në vlerë 62,479€ ishin 

bërë pas pranimit të faturave, ndërsa urdhër blerja ishte lëshuar në datën e 

pranimit të faturës apo pas saj. Në gjashtë14 raste tjera pagesat nga kategoria 

mallra dhe shërbime në vlerë 63,911€, zotimi dhe urdhër blerja ishin bërë pas 

pranimit të faturave.  

Sipas pohimeve të zyrtarëve përgjegjës këto raste i arsyetojnë si lëshime teknike, 

mirëpo kjo gjendje duhet të jetë si rezultat i mos përgjegjësisë, neglizhencës apo 

edhe hyrjes në obligime pa fonde të mjaftueshme. 

Ndikimi  Hyrja në obligime pa siguruar fondet e nevojshme mund të rezultojë me vonesa 

në realizimin e pagesave dhe rritjen e detyrimeve të papaguara.  

Rekomandimi A9 Kryetari duhet të sigurojë që kontrollet në procesin e ekzekutimit të pagesave 

janë duke u monitoruar në vazhdimësi. Sigurimi i fondeve para se të hyhet në 

obligime duhet të bëhet në pajtim të plotë me hapat e përcaktuar më LMFPP-në, 

dhe më rregullat e Thesarit. 

Çështja B3 - Lidhja e kontratave në mungesë të zotimeve të mjaftueshme të fondeve 

Gjetja  Sipas nenit 37.1 të LMFPP : “Organizata buxhetore nuk ndërmerr asnjë obligim 

gjatë vitit aktual fiskal në një shumë që i tejkalon fondet e ndara”. Komuna kishte 

lidhur kontrata me zotime të pa mjaftueshme të mjeteve, për këto raste:  

 “Ndërtimi i fushës së sportit-tribunat jugore të stadiumit”, vlera e kontratës 

ishte 54,623.62€, ndërsa mjetet e zotuara para lidhjes së kontratës ishin 

40,000€; 

 “Ndërtimi i kanalizimit në Këpuz”, vlera e kontratës ishte 86,068.22€, ndërsa 

mjetet e zotuara para lidhjes së kontratës ishin 20,000€;  

 “Furnizim me zhavor dhe mirëmbajtje të rrugëve”, ishin zotuar 10,000€ për 

kontratën e nënshkruar në vlerë 41,996€;  

                                                      
13“Kanali i ujitjes Kepuz faza e parë ”; “Ndërtimi i fushave sportive”; “Asfaltimi i rrugës Gjurgjevik i Vogël”; “Kanalizimi 

në Radulloc”; dhe “Kanali për ujitje në Rudicë ". 
14"Mirëmbajtja e rrugëve“ pagesa në vlerë 10,000€; "Furnizim me Llaptopa" pagesa në vlerë 11,588€; "Furnizim me Pelet" 

pagesa në vlerë 11,875€; "Ndërtimi i bines skenografi për festival" pagesa në vlerë 4,605€; "Furnizim me dru" pagesa në 
vlerë 3,493€; "Furnizim me Karburante" pagesa në vlerë 355€; "Mirëmbajtja e rrugëve” pagesa në vlerë 21,995€. 
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 “Mirëmbajtja dimërore e rrugëve “, vlera e kontratës e paraparë 120,000€, 

ndërsa mjetet e zotuara para lidhjes së kontratës ishin 2,000€. Sipas 

zyrtarëve të komunës zotimi i mjeteve është bërë pjesërisht për shkak se 

financimi shtesë i projekteve ishte planifikuar të sigurohej nga të hyrat 

vetanake, dhe mjetet do të zotoheshin varësisht prej realizimit të të hyrave; 

dhe 

 Gjithashtu, në gjashtë15 nga 15 rastet e auditura, komuna ka nënshkruar 

Deklaratat e Nevojave dhe përcaktimin e disponueshmërisë së fondeve në 

vlerë totale prej 407,000€, ndërsa sipas Ligjit të Buxhetit-2019 për të njëjtat 

projekte ishte planifikuar buxheti në vlerë prej 235,000€. Krahasuar me 

fondet e buxhetuara, komuna ka iniciuar prokurime duke tejkaluar 

buxhetin e planifikuar për 172,000€ apo 58%.  

Vlera e këtyre gjashtë projekteve është kontraktuar për 371,130€, që po ashtu 

tejkalonte vlerën e parashikuar në ligjin e buxhetit dhe planin e prokurimit për 

121,130€ (apo 33%). Si shkak, përgjegjësit e komunës kanë përmendur 

mundësin e shfrytëzimit të tepricës së mjeteve nga projektet e tjera të 

planifikuara në vitin e ardhshëm. 

Ndikimi  Zotimet e pa mjaftushme të fondeve krahasuar me vleren e kontrates kanë 

ekspozuar komunën para një rreziku të hyrjes në obligime përtej shumës që 

tejkalon fondet e ndara dhe ndikon në vonesa të realizimit të projekteve të 

planifikuara. Nënshkrimi i kontratave në vlerë më të lartë se ajo e buxhetuar 

rrezikon mos përmbushjen e obligimeve ndaj OE dhe mundësisë që këto 

pagesa të ekzekutohen direkt nga Thesari apo përmbaruesit, duke shkaktuar 

kosto shtesë dhe duke dëmtuar realizimin e projekteve tjera të planifikuara. 

Rekomandimi B3 Kryetari duhet të sigurojë kontrolle shtesë në mënyrë që kontratat tё 

nënshkruhen vetëm atëherë kur ekzistojnë fonde që sigurojnë ekzekutimin e 

plotë të tyre, pa marrë parasysh nëse financimi i tyre është nga të hyrat vetjake 

apo fonde tjera të financimit.  

                                                      
15 Rregullimi i oborrit tek kulla e Mujë Krasniqit-vlera e kontratës (buxheti,15,000€,DNDF 50,000€; kontrata 44,000€) ”; 

“Asfaltimi i rrugëve lokale Siqevë”(buxheti 50,000€, DNDF 75,000€, kontrata 71,371€ ; “Rregullimi i varrezave te 
qytetit”(buxheti 40,000€, DNDF 60,000€, kontrata 59,595€) ; “Asfaltimi i rrugës Radullovc dhe Pataqan”(buxheti 50,000€, 
DNDF62,000€, kontrata 54,444€ ); “Asfaltimi i rrugëve lokale Qeskovë” (buxheti 60,000€, DNDF 120,000€, kontrata 
107,547€); “Kanalizimi në Sferkë”(buxheti 20,000€, DNDF 40,000€, kontrata 34,173€). 
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10 - Mangësi në zbatimin e procedurave të prokurimit 

Gjetja  Sipas nenit 18.4 të Rregullat dhe Udhëzuesin Operativ për Prokurimin Publik 

është definuar se: “Çdo fjali në dosjen e tenderit do të përpilohet mirë, pasi 

që dosja e tenderit është materiali themelor, në bazë të cilit operatorët 

ekonomik do krijojnë tenderët e tyre”. 

Tek procedura “Rregullimi i oborrit tek Kulla e Mujë Krasniqit në Qabiq” tek 

dosja e tenderit dhe njoftimi për kontratë tek përshtatshmëria profesionale 

është kërkuar si kriter - certifikata valide (për sistemin e menaxhimit të 

sigurisë dhe shëndetit në punë) e ISO 18001 – 2015. Auditori ka konstatuar se 

ky standard me të njëjtën referencë, nuk ekziston në listën e ISO-standardeve. 

Po ashtu, fituesi i shpallur në njoftimin për dhënie dhe njoftimin për 

nënshkrim të kontratës ishte konzerciumi prej tre OE, njëri nga tre OE nuk 

figuronte si pjesëmarrës i marrëveshjes apo konzorciumit në fazën e ofertimit. 

Pra në fazën e ofertimit këtë konzorcium e përbënin vetëm dy OE, derisa 

kontrata në vlerë 44,714€ është nënshkruar me fituesin /kozorciumin i cili 

përbehet nga tre OE.  

Sipas arsyetimit të zyrës së prokurimit të gjitha këto janë gabime teknike të 

lëshuara gjatë procedurave të cilat nuk janë vërejtur, mirëpo që nuk kanë 

ndikuar në përzgjedhjen e operatorit fitues. 

Ndikimi  Vendosja e kritereve me referenca të gabuara të standardeve mund të kufizojë 

konkurrencën duke shkaktuar huti tek OE. Gjithashtu konzorciumi i shpallur 

si fitues nuk konsiderohet si konzorcium i rregullt dhe komuna mund të 

përballet me organet e drejtësisë për situatën. 

Rekomandimi A10 Kryetari duhet të sigurojë se procedurat e prokurimit janë zhvilluar në 

pajtueshmëri me LPP, rregullat dhe udhëzuesin operativ që të parandalohen 

mangësitë në proceset e blerjeve me prokurim.  



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

 

24 

Çështja C1 – Mangësi në planin për menaxhim të kontratës  

Gjetja  Sipas nenit 61 pikat 8 dhe 9 të Udhëzuesit Operativ të Prokurimit Publik 

parashihet që: “Plani për menaxhimin e kontratës do të përgatitet para fillimit 

të zbatimit të kontratës dhe me pajtimin e palëve të kontratës. Kjo do të 

dokumentohet me nënshkrimet e të dy palëve, përkatësisht të Menaxherit të 

Projektit dhe Operatorit Ekonomik, dhe se “Menaxheri i projektit, brenda dy 

(2) ditëve të punës, do ta përcjell një kopje të planit për menaxhimin e kontratës 

departamentit te prokurimit”. 

Komuna kishte krijuar një praktikë të brendshme të përgatitjes së planeve të 

menaxhimit të kontratave, ato nënshkruheshin nga menaxheri i projektit pasi 

të përfundonte kontrata dhe nuk azhurnoheshin gjatë periudhës se zbatimit të 

kontratës. Menaxherët e projekteve nuk kanë qenë në dijeni të faktit se ky plan 

duhet të përgatitet para fillimit të zbatimit të kontratës. 

Ndikimi  Nënshkrimi i planeve për menaxhim të kontratave pas përfundimit të kontratës 

pamundëson pasqyrimin e një gjendje të saktë të realizimit nëpër të gjitha fazat 

e saj. 

Rekomandimi C1 Kryetari duhet të siguroj se procesit të menaxhimit të kontratave i paraprinë një 

plan i dakorduar (nënshkruar) në mes palëve si një bazë e mirë për menaxhim 

ku definohen kushtet, afatet dhe aspektet tjera të realizimit të kontratave. Po 

ashtu, plani duhet të azhurnohet me kohë në bazë të ecurisë së realizimit të 

kontratave. 

2.2 Pasuritë kapitale dhe jokapitale 

Vlera e paraqitur në PFV e pasurive kapitale është 68,114,945€ pasurive jokapitale është 531,967€, si 

dhe e stoqeve 77€. Kemi testuar 100 mostra për teste substanciale në vlerë 1,773,990€, si dhe 5 mostra 

për teste të pajtueshmërisë. 

 

11 – Mungesa e procedurave të brendshme dhe hapësirave për deponim 

Gjetja  Neni 4.1 i Rregullores 02/2013 për Menaxhimin e Pasurive jo Financiare ka 

definuar se “Zyrtari Kryesor Administrativ është përgjegjës për aprovimin e 

rregullave dhe procedurave të brendshme për evidencën, ruajtjen dhe 

tjetërsimin e pasurisë jo financiare“. Ndërsa, sipas nenit 2.3.1 - Klasifikimi i 

pasurisë jo financiare nga aspekti i menaxhimit njihet edhe kategoria: “Pasuria 

e cila gjendet në depon e organizatës buxhetore”. Ne identifikuam si në vijim:  

 Bazuar në kërkesat ligjore komuna ende nuk ka hartuar rregullore të 

brendshme mbi procedurat e parapara për menaxhimin sa më të mirë të 

pasurisë; dhe  
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 Komuna nuk posedon depo funksionale përmes së cilës do të bëhej 

ngarkimi/shkarkimi me material zyrtar dhe mund të mbahen stoqet e 

materialit për zyre apo pajisjeve rezervë. Furnizimet pranohen nga zyrtari 

i pranimit dhe menjëherë dorëzohen tek Drejtorit si njësi kërkuese. Nuk ka 

dëshmi se si bëhet shpërndarja e materialit nga drejtoria tek zyrtaret dhe 

për ketë arsye gjendja e stoqeve nuk mund të dihet me saktësi.  

Mungesa e hapësirës së nevojshme ka qenë arsye pse nuk është funksionalizuar 

depoja.  

Ndikimi  Mungesa e procedurave të brendshme për ruajtjen dhe tjetërsimin e pasurisë 

dhe mungesa e depos ndikon që pasuria e komunës të mos menaxhohet si 

duhet, po ashtu mungesa e depos ndikon në prezantimin jo të saktë të vlerës së 

pasurive në pasqyrat financiare.  

Rekomandimi A11 Kryetari duhet të sigurojë hartimin e rregullave dhe procedurave të brendshme 

për evidencën, ruajtjen dhe tjetërsimin e pasurisë jo financiare. Po ashtu, 

kryetari duhet të siguroj funksionalizimin e depos që të mundësohet mbajtja e 

evidencave të sakta për gjendjen e stoqeve në çdo kohë. 

 

Çështja B4 – Mangësi në evidentimin e pasurive jo financiare 

Gjetja  Neni 6.1 i Rregullores për 02/2013 për Menaxhimin e pasurive jo financiare 

kërkon që: “çdo organizatë buxhetore duhet të krijojë dhe azhurnoj regjistrin e 

pasurive jo financiare që i ka në menaxhimin e saj. Po ashtu, sipas nenit 6.3: 

Pasuria kapitale duhet të regjistrohet në SIMFK ndërsa pasuria jo kapitale dhe 

stoqet duhet të regjistrohet në sistemin e-pasuria”.  

 Komuna nuk ka arritë të mirëmbajë regjistrat e pasurisë duke mbivlerësuar 

pasurinë në vlerë prej 71,555€. Gjatë auditimit të saldove fillestare kemi 

vërejtur se në regjistrin e pasurisë figurojnë artikujt në vijim: traktorë me 

vlerë në libër 3,362€, eliminimi i deponive 12,770€, furnizim me sera 

26,225€, koshere bletësh 2,417€, hulumtimi i burimeve të ujit 11,310€ dhe 

mirëmbajtja e rrugëve me zhavorr 9,583€. Pra nga regjistrat kontabël nuk 

janë larguar pasurit që nuk janë në përdorim të komunës, të cilat mund të 

jetë transferuar pronësia apo nuk kategorizohet si pasuri. Gjithashtu 

komuna nuk ofron dëshmi për ekzistencën e dy gjeneratorëve (vlera në 

libra 4,336€) dhe dy veturave me arsyetimin se njëra veturë ishte vjedhur 

kurse tjetra ishte djegur16. E njëjta gjendje nuk është shpalosur te pasuria. 

Gjatë vitit janë bërë pagesa për furnizim me inventar në vlerë prej 35,000€, 

ndërsa në regjistrin e-pasurisë ishte evidentuar pasuria në vlerë 40,888€. 

                                                      
16 Komuna nuk ka ofruar dëshmi të ekzistencës për këto pasuri: 1)dy gjenerator vlera në libër 4,336 €; 2)Dy vetura sipas 

komunës njëra ishte e vjedhur kurse tjera ishte djegur, të cilat nuk ishin shpalosur tek pasuritë. 
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Diferencën për 5,888€ komuna nuk ka qenë në gjendje ta arsyetoj. 

 Po ashtu regjistrat janë nënvlerësuar për 8,146€. Kjo kishte ndodhur pasiqë 

fatura në vlerë prej 10,000€17 për furnizime mjekësore ishte regjistruar 

vetëm pjesërisht në regjistrat e pasurisë, shuma prej 4,000€ kishte mbetur e 

pa regjistruar në programin e-pasuria. Pagesa tjetër në vlerë 14,991€ për 

pajisje mjekësore, në regjistrat e pasurisë është evidentuar vetëm 11,928€, 

shuma prej 3,063€18 është mbetur jashtë regjistrave. Në regjistrat e pasurisë 

nuk ishin regjistruar edhe dy pagesa në vlerë 1,083€19. 

Ndikimi  Mungesa e regjistrave të saktë dhe të plotë shkakton mungesë të informatave 

për menaxhimin e pasurisë dhe shpalosjen jo të drejtë të pasurisë në pasqyra 

financiare. 

Rekomandimi B4 Kryetari duhet të sigurojë se, zyrtari i pasurisë bën regjistrimin e plot të pasurisë 

jo financiare dhe mirëmban regjistrat e pasurisë që disponon komuna. Po ashtu, 

të mbështetet dhe përkrahet stafi me trajnime përkatëse për eliminimin e 

dobësive në menaxhimin e pasurisë.  

Çështja C2 - Vonesa në inventarizimin e pasurive dhe në vënien e barkodeve 

Gjetja  Sipas nenit 19 pika 4.3 të Rregullores 02/2013 për Menaxhimin e pasurive jo 

financiare - Përgjegjësitë e Komisionit për Inventarizimin e Pasurive jo 

Financiare është edhe: “Krahasimi i gjendjes të inventarizuar me gjendjen në 

regjistrat e pasurive jo financiare; dhe pika 4.7. “Hartimi i 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”. 

Kryetari ka themeluar tre komisione për inventarizimin e pasurisë, për 

administratë komunale, arsim dhe shëndetësi. Komisioni i arsimit dhe 

shëndetësisë kishin përfunduar me kohë procesin e inventarizimit, përderisa 

komisioni i administratës komunale kishte dorëzuar raportin e përfunduar më 

dt. 24.02.2020. Komisionet e inventarizimit nuk kishin bërë krahasimin e gjendjes 

së pasurive të inventarizuara me regjistrat e pasurive jo financiare. Komuna 

kishte filluar vendosjen e barkodeve dhe ende nuk është afër finalizimit të këtij 

procesit.  

                                                      
17 Fatura nr. 36/2019 vlera 10,000€, pagesa e kryera në dy këste nga 5,000€. 
18 Fatura 23/2019, nr 9 me vlerë 1,900€ nuk ishte regjistruar në e-pasuri dhe nr.12 vlera 1,096 nuk ishte regjistruar në 

SIMFK. Poashtu në faturë 22/2019, artikulli një, pesë dhe gjashtë ishin regjistruar pa përfshirë TVSh-në në çmim.  
19 Ref:29190316 Projektet zbatuese 985€ dhe 29190088 Mbyllja e avansit-blerja e frigoriferit 98€. 
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Mungesa e njërit anëtar të komisionit që ishte në pushim mjekësor dhe mungesa 

e letrës printuese për shtypjen e barkodeve ishin arsyet e vonesave, sipas 

zyrtarëve komunal. 

Ndikimi  Inventarizimi i vonuar dhe moszbatimi i procesit të krahasimit të gjendjes së 

pasurisë së inventarizuar me regjistrat e pasurive, ndikon në shpalosjen jo të 

drejt të pasurisë në PFV. Kjo pasiqë regjistrat përmbajnë pasuri që janë dal nga 

përdorimi si të dëmtuara, zhvlerësuara, transferuara, dhuruara, asgjësuar etj. 

Rekomandimi C2 Kryetari duhet të sigurojë se puna e komisionit të inventarizimit është kryer me 

përgjegjësi të plot dhe para përpilimit të PFV për vitin 2020. Implementimi i këtij 

procesi duhet të reflektojë me krahasimin midis inventarizimit dhe gjendjes së 

pasurisë të mbajtur në regjistrat kontabël. Po ashtu, duhet të finalizohet pajisja e 

pasuris me barkode.  

2.3 Të arkëtueshmet 

Komuna në PFV-të e vitit 2019 ka shpalosur llogari të arketueshme në vlerë prej 2,232,878€. Kjo vlerë 

përbehet nga tatimin në pronë 1,406,718€, licenca të bizneseve 611,748€, qiratë e banesave 105,833€, 

qiratë e lokaleve 93,774€, shfrytëzimi i pronës publike 14,166€ dhe qiratë nga tregu i hapur 640€. 
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Çështja B5 - Rritja e vazhdueshme e llogarive të arkëtueshme  

Gjetja  Komuna nuk ka arritur ta nxjerr një plan operativ për mbledhjen e llogarive të 

arkëtueshme dhe nuk ka ndërmarr ndonjë veprim shtesë për arkëtimin e 

borxheve përmes përmbaruesve. Trendi i të arkëtueshmeve është në rritje të 

vazhdueshme nga viti në vit. Në vitin paraprak të arkëtueshmet ishin 2,093,065€, 

dhe se krahasuar me vitin 2019 të arkëtueshmet janë rritur për rreth 7%. Rritja 

më e madhe ka ndodhur te tatimi në pronë. 

Vonesa kishte në arkëtimin të hyrave nga prona e dhënë me qira dhe sfidë 

mbetet edhe zvogëlimi i llogarive të arkëtushme për taksën në biznes.  

Shkaqet e rritjes së të arkëtueshmeve janë veprimi i pamjaftueshëm i komunës 

që përmes organeve të drejtësisë të zvogëlojë borxhin e pa mbledhur nga 

klientët. 

Ndikimi  Rreziku i mos arkëtimit të të hyrave ndikon që shumë projekte kapitale të mos 

realizohen për shkak të mungesës së mjeteve. Mungesa e kontrollit dhe mos 

aplikimi i masave adekuate pamundëson arkëtimin dhe rrit rrezikun e vjetrimit 

të kërkesave.  

Rekomandimi B5 Kryetari duhet të siguroj një plan veprimi për mbledhjen e borxheve. Fillimisht 

duhet të intensifikohen aktivitetet përfshirë edhe veprimet ligjore përmes 

përmbaruesve për rritjen e arkëtimeve, kurse te qiramarrësit borxhli të merren 

masa për arkëtimin me kohë të qirasë. 

2.4 Detyrimet  

2.4.1 Detyrimet e papaguara  

Pasqyra e detyrimeve të papaguara ndaj furnitorëve në fund të vitit 2019 ishte 129,567€ të 

prezantuara në pasqyra financiare. Në këtë vlerë janë edhe detyrimet e papaguara nga vitet 2016, 

2017 dhe 2018. Këto obligime janë bartur për t’u paguar në vitin 2020. 

Krahasuar me vitin 2018 obligimet janë rrit për 68,115€. 
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Çështja B6 - Vonesa në pagesën e faturave të papaguara 

Gjetja  Neni 39 i LMFPP përcakton: “Afatin e pagesës brenda 30 ditëve nga pranimi i 

faturës”.  

Në 12 raste në vlerë totale prej 183,630€ kishte vonesa mbi 30 ditë në pagesën e 

faturave të pranuara. Sipas zyrtarëve kjo gjendje është krijuar në mungesë të 

mjeteve të buxhetuara. 

Ndikimi  Hyrja në obligime pa mbulesë të mjeteve dhe vonesat në pagesa mund të ndikojë 

në rritjen e obligimeve të cilat krijojnë implikime buxhetore për vitin vijues dhe 

rrezikojnë të shkaktohen shpenzimeve shtesë për shkak të pagesave sipas 

vendimeve gjyqësore/përmbarimore.  

Rekomandimi B6 Kryetari duhet të ngritë kontrolle shtesë për tu siguruar se të gjitha faturat e 

pranuara paguhen brenda afatit të paraparë ligjor me qëllim të menaxhimit të 

obligimeve të papaguara. 

2.4.2 Detyrimet kontigjente 

Detyrimet kontingjente ishin në vlerë prej 356,319€ që krahasuar me vitin paraprak ishin rritur për 

125,244€. Kjo pasqyron një nga vështirësitë buxhetore që komuna do të përballet në të ardhmen. 

2.5 Funksioni i auditimit të brendshëm  

Njësia e Auditimit të Brendshëm (NjAB) operon me Drejtorin e NjAB-së dhe një auditor. NJAB 

kishte hartuar planin strategjik dhe planin vjetor të punës.  

Në vitin 2019, ishin finalizuar gjashtë20 raporte aq sa janë planifikuar në planin vjetor të auditimit. 

Auditimet kanë mbuluar drejtoritë e ndryshme dhe ishin të fokusuara kryesisht në fushën e 

shpenzimeve, prokurimit, subvencioneve, të hyrave dhe personelit.  

Në këto raporte ishin dhënë gjithsesj 32 rekomandime prej tyre 12 ishin zbatuara, 12 ishin në proces 

të zbatimit dhe 8 rekomandime ishin të pa zbatuara. Komiteti i Auditimit ishte aktiv gjatë vitit duke 

mbajtur katër takime. 

                                                      
20 Raporti final mbi “ Zbatimi i rekomandimeve të dhëna nga NjAB gjatë periudhës Janar 2017 deri në qershor 2019”; 

“Menaxhimi i Personelit” për periudhën Janar - Shtator 2019; “Menaxhimi i pronave publike ne shfrytëzim te 
bizneseve” për periudhën Janar-Qershor 2019; “Regjistri i Lëndëve në Drejtorin e Kadastrit dhe të hyrat e krijuara nga 
lëndët e trajtuara për vitin 2018” , “Shpenzimet për subvencione dhe transfere” për vitin 2018 - Prill 2019, dhe 
Shpenzimet për investime kapitale 2019. 
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3 Progresi në zbatimin e rekomandimeve 

Raporti ynë i auditimit për PFV-të të vitit 2018 të ka rezultuar në 16 rekomandime. Komuna kishte 

përgatitur një Plan Veprimi ku paraqitet mënyra se si do t’i zbatojë rekomandimet e dhëna.  

Komuna ka dorëzuar dy Raporte për Progresin mbi zbatimin e rekomandimeve (me 01.10.2019 dhe 

20.03.2020) sipas kërkesave të daluara nga Rregullorja e Punës për zbatimin e auditimit dhe planeve 

të veprimit.  

Deri në fund të auditimit tonë për vitin 2019, pesë rekomandime janë zbatuar, dy ishin në proces, 

tetë nuk janë adresuar ende dhe një është mbyllur. Për një përshkrim më të plotë të rekomandimeve 

dhe mënyrën se si janë trajtuar ato, shihni në Tabelën 4 (ose Tabelën e rekomandimeve). 
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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 Kryetari duhet të siguroj se janë 
ndërmarrë veprime për t’i adresuar 
shkaqet për Theksim të Çështjes në 
opinionin e auditimit. Të gjitha pasuritë 
jo financiare, përfshirë pronat të cilat janë 
të Komunës duhet të regjistrohen në 
regjistrat e pasurisë, ndërsa pasuritë të 
cilat nuk janë më në pronësi të Komunës 
duhet të largohen nga regjistrat. 
Gjithashtu, Kryetari duhet të siguroj se 
janë vendosur procese efektive për të 
konfirmuar që në PFV 2019 adresohen të 
gjitha çështjet që kanë të bëjnë me 
pajtueshmërinë, me fokus të veçantë në 
fushat ku janë identifikuar gabime në 
vitet e mëparshme. 

Komuna ka bërë 
korrigjimet për 
çështjet e ngritur te 
theksimi i opinionin 
në vitin paraprak. 

Rekomandim 
i zbatuar. 

2 Paga dhe 
meditje 

Kryetari duhet të sigurojë se janë 
ndërmarrë veprime konkrete për 
përmirësimin e kontrolleve mbi dosjet e 
personelit në mënyrë që të gjitha dosjet të 
jenë të kompletuara me dokumentacionin 
e nevojshëm deri në fund të vitit. Po 
ashtu, konkurset duhet të shpallen në 
njërën nga mediat e shkruara. 

Dosjet e testuara janë 
kompletuara me 
dokumentet që 
kërkohen të 
vendosen në dosje të 
personelit. Dhe se 
konkurset janë 
publikuar në media. 

I mbyllur. 

3 Mallra dhe 
shërbime 

Kryetari duhet të siguroj që kontrollet 
financiare janë efikase në parandalimin e 
pagesave pa dëshmi relevante. Përgatitja 
e lëndës për pagesë duhet të procedohet 
për ekzekutim vetëm pasi të jenë 
konfirmuar dhe bashkangjitur në dosje të 
lëndës të gjitha informatat relevante që 
lidhen me pagesën përkatëse. 

Bazuar në mostrën e 
testuar auditori nuk 
ka identifikuar gjetje 
të kësaj natyre. 

Rekomandim 
i zbatuar. 

4 Mallra dhe 
shërbime 

Kryetari duhet të forcoj masat e 
përgjegjësisë dhe llogaridhënies të 
zyrtarëve përgjegjës me rastin e 
përcaktimit sasive indikative dhe afateve 
kohore të kontraktuara për furnizime. 

Auditori konsideron 
se komuna nuk ka 
ndërmarr aktivitet 
për ta përmirësuar 
gjendjen.  

Rekomandim 
i pa zbatuar. 

5 Investime 
kapitale 

Kryetari duhet të siguroj se është bërë 
planifikimi i drejtë i buxhetit sipas 
nevojave dhe të sigurojë se në PIP 
vendosën vetëm ato projekte kapitale për 
të cilat sigurohet se kanë të bëjnë me 
përvetësimin e pasurisë për nevojat e 
komunës. Planifikimi dhe buxhetimi i 

Komuna edhe këtë 
vit ka prezantuar 
klasifikim të gabuar 
të shpenzimeve. 

Rekomandim 
i pa zbatuar. 
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projekteve të caktuara duhet të bëhet 
bazuar në planin kontabël të aprovuar 
nga Thesari. 

6 Investime 
kapitale 

Kryetari duhet të sigurojë kontrolle 
shtesë në mënyrë që kontratat tё 
nënshkruhen vetëm atëherë kur 
ekzistojnë fonde që sigurojnë 
ekzekutimin plotë të tyre, pa marrë 
parasysh nëse financimi i tyre është nga 
të hyrat vetanake apo fonde tjera të 
financimit. 

Vazhdojnë të 
zotohen mjetet me 
vlera më të ulëta se 
ato të kontraktuara.  

Rekomandim 
i pa zbatuar. 

7 Investime 
kapitale 

Kryetari duhet të sigurohet se të gjitha 
projektet kapitale janë të planifikuara, 
hartuara dhe të detajuara mirë përpara 
inicimit të procesit të prokurimit me 
qëllim të menaxhimit efektiv të fondeve 
të këtyre projekteve. Po ashtu, duhet të 
sigurojë se aneks kontrata përdoret në 
rastet e jashtëzakonshme dhe vetëm pas 
plotësimit të kushteve të përcaktuara me 
ligjin e prokurimit. 

Nga mostrat e 
testuar nuk kemi 
vërejtur se komuna 
ka përdorë aneks 
kontratë. 

Rekomandim 
i zbatuar. 

8 Investime 
kapitale 

Kryetari duhet të siguroj se menaxherët e 
kontratave në raportet e tyre ofrojnë 
informata të mjaftueshme rreth ecurisë së 
implementimit të kontratave dhe të 
formalizojnë procesin e shtyrjes së 
afateve kur ato janë të justifikuara nga 
ana e Komunës. Po ashtu, duhet të 
shtohen masat e kontrollit dhe në rastet 
kur ka vonesa të pa arsyetuara të 
aplikohen penalet për ditët në vonesë. 

Në dy raste për 
projekte kapitale 
është identifikuar se 
punimet nuk ishin 
realizuar sipas 
afateve. 

Rekomandim 
i pa zbatuar. 

9 Çështjet e 
përbashkëta 

Kryetari duhet të sigurojë se është bërë 
një analizë e detajuar për shkaqet e 
ekzekutimit të pagesave me vendime 
gjyqësore dhe të ndërmarr veprimet e 
nevojshme për adresimin e tyre me qëllim 
të eliminimit të pagesave shtesë për 
vendime gjyqësore. 

Janë bërë pagesa me 
vendime gjyqësore 
për pagat jubilare 
dhe të pensionimit të 
stafit arsimor. 

Rekomandim 
i pa zbatuar. 

10 Çështjet e 
përbashkëta 

Kryetari duhet të siguroj se procesit të 
menaxhimit të kontratave i paraprinë një 
plan i dakorduar (nënshkruar) në mes 
palëve si një bazë e mirë për menaxhimin 
e kontratave dhe ku definohen kushtet, 
afatet dhe aspektet tjera të realizimit të 
kontratave. Po ashtu, plani duhet të 
azhurnohet me kohë në bazë të ecurisë së 
realizimit të kontratave. 

Janë përgatitur 
planet e menaxhimit 
të kontratave, 
mirëpo prapë 
ekzistojnë mangësi. 

Rekomandim 
pjesërisht i 
zbatuar.  
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11 Çështjet e 
përbashkëta 

Kryetari të siguroj se kontrollet në lidhje 
me procedimin e pagesave janë duke u 
zbatuar nga personat e autorizuar dhe 
asnjë pagesë nuk bëhet deri sa në 
dokumentet e nevojshme për pagesë nuk 
janë të nënshkruara nga personat e 
autorizuar. Po ashtu, duhet siguruar që 
për çdo zyrtarë të autorizuar në rast të 
mungesës së tyre, të kenë zyrtarët 
alternativë.  

Në mostrat e testuar 
konsiderojmë se janë 
nënshkruar raportet 
që gjenerohen nga 
SIMFK.  

Rekomandim 
i zbatuar. 

12 Pasuria  Kryetari, duhet të sigurohet që regjistri i 
pasurive azhurnohet me të gjitha 
informatat relevante në mënyrë që të 
gjitha pasuritë e Komunës janë 
identifikuar dhe regjistruar saktë në 
regjistrat përkatës të pasurive si dhe 
pasuritë që nuk janë në posedim të 
komunës ti heqë nga regjistrat e pasurive 
konform rregullave të pasurisë. Po ashtu, 
të mbështetet dhe përkrahet stafi me 
trajnimet përkatëse për eliminimin e 
dobësive në menaxhimin e pasurisë. 

Komuna nuk ka 
ndërmarr aktivitete 
për ta zbatuar këtë 
rekomandim. 

Rekomandim 
i pa zbatuar.  

13 Pasuria Kryetari duhet të sigurojë që komisioni ka 
përfunduar raportin e inventarizimit 
plotësisht para përgatitjes së PFV-ve. 
Raporti duhet të përfshijë krahasimin e 
gjendjes fizike me atë në gjendjen e 
regjistrave. Nëse konstatohen diferenca 
ato duhet të pasqyrohen në regjistrin e 
pasurive dhe në regjistrin kontabël. Po 
ashtu, pasuritë duhet të pajisen me 
barkode. 

Edhe këtë vit janë 
identifikuar mangësi 
në inventarizimine 
pasuris. Mirëpo 
komuna, ka filluar 
procesin e vendosjes 
së barkodev.  

Rekomandim 
pjesërisht i 
zbatuar. 

14 Llogarit e 
arketushme 

Kryetari duhet të siguroj një plan veprimi 
për mbledhjen e borxheve. Fillimisht 
duhet të intensifikohen aktivitetet 
përfshirë edhe veprimet ligjore përmes 
përmbaruesve për rritjen e arkëtimeve, 
kurse te qiramarrësit borxhli të merren 
masa për arkëtimin me kohë të qirasë.  

Komuna nuk ka 
ndërmarr aktivitetet 
e nevojshme. 

Rekomandim 
i pa zbatuar. 

15 Obligimet Kryetari duhet të sigurohet se komuna 
nuk hyn në obligime kontraktuale në 
mungesë të mjeteve të mjaftueshme dhe 
të sigurojë se të gjitha pagesat realizohen 
brenda 30 ditëve pas pranimit të faturës.  

Edhe këtë vit kishte 
vonesa në kryerjen e 
obligimeve brenda 
30 ditëve pas 
pranimit të faturës. 

Rekomandim 
i pa zbatuar. 

16 NJAB Kryetari duhet të sigurojë që KA ka nxjerr 
statutin dhe merr një rol pro-aktiv në 
mënyrë që të arrihet përfitimi maksimal 
nga sistemi i auditimit të brendshëm. KA 

KA ka nxjerr 
statutin, megjithatë 
procesverbalet nga 
takimet e mbajtura 

Rekomandim 
i zbatuar. 
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duhet t’i rishikojë në mënyrë kritike 
burimet, planet dhe rezultatet e NjAB dhe 
të kontribuojë në përmirësimin e 
përgjithshëm të menaxhimit të komunës.  

vazhdojnë të jenë më 
tepër të karakterit 
informues. 

Nr. Fusha e 

auditimit 

Rekomandimet e vitit 2019 

 

1 Planifikimi 

dhe 

realizimi i 

buxhetit 

Kryetari duhet të sigurojë se shpenzimet planifikohen dhe realizohen konform 

kategorive ekonomike adekuate, për të mundësuar raportimin e drejtë të tyre 

sipas standardeve të kontabilitetit të sektorit publik në përputhje me planin 

kontabël. 

2 Të Hyrat Kryetari duhet të siguroj se dosjet e tatimpaguesve janë kompletuar bazuar në 
kërkesat e sistemit Protax. 

3 Paga dhe 

meditje  

 

Kryetari duhet paraprakisht të sigurohet se ka mundësi për rritje të stafit si dhe 

buxhet të lejuar me Ligjin e Buxhetit, me qëllim që kompensimi i këtij stafi të 

angazhuar të jetë i rregullt. Për shkak të kufizimeve, komuna duhet të parashtroj 

kërkesa të arsyeshme dhe nxis rritjen e numrit të stafit pranë organeve relevante, 

në të kundërtën kjo formë e pageses nuk është e rregullt dhe nuk duhet të 

vazhdojë. 

4 Mallra dhe 
shërbime 

Kryetari duhet të forcoj masat e kontrollit që para se të iniciohet procedura e 
prokurimit, zyrtarët përgjegjës të njësisë kërkuese dhe zyrës së prokurimit të 
koordinohen për të harmonizuar sasitë e përafërta me qëllim të definimit të 
paramasës dhe parallogarisë, në të kundërten duhet kërkuar përgjegjësi dhe 
llogaridhënie nga zyrtarët përgjegjës. 

5 Mallra dhe 
shërbime 

Kryetari të siguroj që realizimi i projekteve përmbushët brenda kornizës kohore 
të përcaktuar në kontratën përkatëse dhe të garantohen me sigurim të ekzekutimit 
gjatë tërë periudhës deri në përfundimin e punimeve. 

6 Subvencio
ne dhe 
transfere 

Kryetari duhet të siguroj se, drejtorit përkatëse përgatisin plan vjetor për 
subvencionim të OJQ-ve, nënshkrim të kontratave për çdo subvencionim të 
dhënë, si dhe, të siguroj se të gjithë përfituesit raportojnë në mënyrë të rregulltë 
lidhur me implementimin/realizimin e projekteve. 

7 Investime 
kapitale 

Kryetari duhet të sigurojë se përcaktimi i saktë i nevojave dhe specifikimi i punëve 
duhet të përgatitet dhe projektohet para fillimit të tenderimit dhe në monitorimin 
e kontratave si organ mbikëqyrës, të përfshihet stafi kompetent që janë të njoftuar 
me përgjegjësit e përcaktuar me LPP. Nëse paraqitet nevoja për ndryshim të 
termeve dhe kushteve të kontratës, organi mbikëqyrës duhet të inicioj dhe arsyetoj 
pranë zyrës së prokurimit këto ndryshime dhe të marrin aprovimet nga nivelet 
relevante-ZKA. 

8 Investime 
kapitale 

Kryetari duhet të sigurojë se çështjet pronësore do të trajtohen në bazë të 
dispozitave ligjore për shpronësimin e pronës së paluajtshme para inicimit të 
tenderimit për ekzekutim të projekteve kapitale - ndërtim/zgjerim të rrugëve dhe 
infrastrukturë tjetër për mirëqenie të përgjithshme ekonomike dhe shoqërore. 

9 Investime 
kapitale 

Kryetari duhet të sigurojë se raportet e menaxherëve të kontratave ofrojnë 
informata të mjaftueshme dhe në kohë rreth ecurisë së implementimit të 
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kontratave. Po ashtu, duhet të shtohen masat e kontrollit dhe në rastet kur ka 
vonesa të pa arsyetuara të aplikohen penalet për ditët në vonesë. 

10 Investime 
kapitale Kryetari duhet të siguroj se procedurat e prokurimit për realizimin e projekteve 

kapitale do të zhvillohen vetëm pasi në dosjen e tenderit është përfshirë projekti 
ekzekutiv përkatës. 

11 Çështjet e 
përbashkëta 

Kryetari duhet të sigurojë që kontrollet në procesin e ekzekutimit të pagesave janë 
duke u monitoruar në vazhdimësi. Sigurimi i fondeve para se të hyhet në obligime 
duhet të bëhet në pajtim të plotë me hapat e përcaktuar më LMFPP-në, dhe më 
rregullat e Thesarit. 

12 Çështjet e 
përbashkëta 

Kryetari duhet të sigurojë kontrolle shtesë në mënyrë që kontratat tё nënshkruhen 
vetëm atëherë kur ekzistojnë fonde që sigurojnë ekzekutimin e plotë të tyre, pa 
marrë parasysh nëse financimi i tyre është nga të hyrat vetjake apo fonde tjera të 
financimit. 

13 Çështjet e 
përbashkëta 

Kryetari duhet të sigurojë se procedurat e prokurimit janë zhvilluar në 
pajtueshmëri me LPP, rregullat dhe udhëzuesin operativ që të parandalohen 
mangësitë në proceset e blerjeve me prokurim. 

14 Çështjet e 
përbashkëta 

Kryetari duhet të siguroj se procesit të menaxhimit të kontratave i paraprinë një 
plan i dakorduar (nënshkruar) në mes palëve si një bazë e mirë për menaxhim ku 
definohen kushtet, afatet dhe aspektet tjera të realizimit të kontratave. Po ashtu, 
plani duhet të azhurnohet me kohë në bazë të ecurisë së realizimit të kontratave. 

15 Pasuritë 
kapitale 
dhe jo 
kapitale 

Kryetari duhet të sigurojë hartimin e rregullave dhe procedurave të brendshme 
për evidencën, ruajtjen dhe tjetërsimin e pasurisë jo financiare. Po ashtu, kryetari 
duhet të siguroj funksionalizimin e depos që të mundësohet mbajtja e evidencave 
të sakta për gjendjen e stoqeve në çdo kohë. 

16 Pasuritë 
kapitale 
dhe jo 
kapitale 

Kryetari duhet të sigurojë se, zyrtari i pasurisë bën regjistrimin e plot të pasurisë 
jo financiare dhe mirëmban regjistrat e pasurisë që disponon komuna. Po ashtu, 
të mbështetet dhe përkrahet stafi me trajnime përkatëse për eliminimin e dobësive 
në menaxhimin e pasurisë. 

17 Pasuritë 
kapitale 
dhe jo 
kapitale 

Kryetari duhet të sigurojë se puna e komisionit të inventarizimit është kryer me 
përgjegjësi të plot dhe para përpilimit të PFV për vitin 2020. Implementimi i këtij 
procesi duhet të reflektojë me krahasimin midis inventarizimit dhe gjendjes së 
pasurisë të mbajtur në regjistrat kontabël. Po ashtu, duhet të finalizohet pajisja e 
pasuris me barkode. 

18 Llogaritë e 
arketushme 

Kryetari duhet të siguroj një plan veprimi për mbledhjen e borxheve. Fillimisht 
duhet të intensifikohen aktivitetet përfshirë edhe veprimet ligjore përmes 
përmbaruesve për rritjen e arkëtimeve, kurse te qiramarrësit borxhli të merren 
masa për arkëtimin me kohë të qirasë. 

19 Detyrimet 
e 
papaguara 

Kryetari duhet të ngritë kontrolle shtesë për tu siguruar se të gjitha faturat e 
pranuara paguhen brenda afatit të paraparë ligjor me qëllim të menaxhimit të 
obligimeve të papaguara. 
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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 

 


