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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 Novobërdës, në 

konsultim me Ndihmës Auditorin e Përgjithshëm Naser Arllati, i 

cili e ka mbikëqyrur auditimin. 

Raporti është rezultat i auditimit të kryer Elvir Krasniqi, 

udhëheqës ekipi dhe anëtarëve të ekipit Ejup Simnica dhe  Senver 

Morina, nën menaxhimin e Drejtorit të Departamentit të 

Auditimit Astrit Bllaca. 

 

 

 

 

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

http://zka-rks.org 
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Përmbledhje e përgjithshme 

Raporti i përmbledhë çështjet kryesore që dalin nga auditimi i Komunës së Novobërdës 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 në harmoni me Rregulloren MF. Nr. 01/2017 për 

Raportim Vjetor Financiar nga Organizatat Buxhetore.  

Kontrollet mbi të hyrat dhe shpenzimet kërkojnë përmirësime të mëtejme, veçanërisht në 

respektimin e rregullave të prokurimit, subvencioneve dhe pagave. Dobësi evidente janë vërejtur 

edhe në fusha tjera të rëndësishme financiare, përfshirë të hyrat, shpenzimet, obligimet si dhe 

pasuritë. 

Përgjigja ndaj rekomandimeve të vitit paraprak nuk po adresohet në nivelin e kërkuar. Prej 19 

rekomandimeve, gjashtë ishin zbatuar, tri ishin në proces, shtatë nuk janë zbatuar dhe tri 

rekomandime janë konsideruar si të mbyllura.  

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 



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

 

5 

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. 
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1 Opinioni i auditimit për Pasqyrat Financiare Vjetore 

Ne kemi kryer auditimin e PFV-ve së Komunës së Novobërdës për vitin e përfunduar me 31 dhjetor 

2019, në përputhje me Ligjin e ZKA-se dhe Standardet Ndërkombëtare të Institucioneve Supreme 

të Auditimit. Ekzaminimet e auditimit janë kryer për të mundësuar dhënien e opinionit për PFV, të 

cilat përfshijnë pasqyrën e pranimeve dhe të pagesave në para të gatshme dhe pasqyrën e 

ekzekutimit të buxhetit, të shpalosura në detaje. 

1. Opinion i pamodifikuar  

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

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

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

para të gatshme. 

Baza për opinion  

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

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

‘Përgjegjësitë e Auditorit për Auditimin e Pasqyrave Financiare’. Në përputhje me SNISA-t 10 dhe 

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

e pavarur nga 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 dhe Zyrtari Kryesor Financiar janë 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 dhe pasuritë e 

detyrimet si dhe funksionin e auditimit të brendshëm. 

Konkluzioni për menaxhimin financiar dhe kontrollin  

Komuna e Novobërdës edhe përkundër faktit që ka të vendosura kontrolle të brendshme, gjatë vitit 

2019 janë identifikuar çështje në kontekst të sistemeve financiare dhe kontrolle jo shumë të 

përshtatshme që nuk ishin subjekt i rishikimeve nga menaxhmenti. Fushat kryesore ku nevojiten 

më shumë përmirësime në forcimin e kontrolleve  të hyrat, inicimi dhe zhvillimi i procedurave të 

prokurimit, paga dhe mëditje, subvencione dhe menaxhimi i pasurisë. 

2.1 Planifikimi dhe realizimi i buxhetit 

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

ekonomike. Kjo është paraqitur në tabelat e mëposhtme: 

Tabela 1. Burimet e fondeve buxhetore (në €) 

Përshkrimi 
Buxheti 
fillestar 

Buxheti 
Final2 

2019 
Realizimi 

 % e 
Realizimit 

2019 

2018 
Realizimi 

2017 
Realizimi 

Burimet e Fondeve:  2,781,639 2,911,414 2,717,701 93 2,546,027 2,342,124 

Granti i Qeverisë –
Buxheti 

2,487,241 2,487,241 2,473,012 99 2,348,959 2,114,032  

Të bartura nga viti 
paraprak3–  

0 65,409 46,355 71 24,017 40,564 

Të hyrat vetjake4 274,583 274,583 154,999 56 149,007 159,618  

Donacionet e 
brendshme  

19,815 13,480 13,003 96 0 15,266  

Donacionet e jashtme  0.00 39,768 0 0 21,251 12,644 

Financim nga 
huamarrja 

0.00 30,933 30,332 98 2,793 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 129,775€. Kjo rritje është rezultat i bartjes 

i të hyrave vetanake prej 65,409€, donacioneve të brendshme 39,768€, donacionet e jashtme 30,933€ 

si dhe zvogëlimi i financimit nga huamarrja për 6,335€. 

Në vitin 2019, Komuna ka shpenzuar 93% të buxhetit final ose 2,717,701€, me një rritje prej 7% 

krahasuar me vitin 2018. Më poshtë jepen shpjegimet për pozitën aktuale. 

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: 

2,781,639 2,911,414 2,717,701 93 2,546,027 2,342,124 

Pagat dhe Mëditjet 1,903,481 1,903,481 1,898,527 100 1,857,279 1,767,008 

Mallrat dhe 
Shërbimet  

309,716 307,767 257,016 84 216,752 152,556 

Shërbimet komunale 66,000 66,049 65,949 100 46,456 47,002 

Subvencionet dhe 

Transferet 
30,000 30,006 22,615 75 10,058 10,670 

Investimet Kapitale  472,442 604,111 473,594 78 415,482 364,888 

Shpjegimet rreth ndryshimeve në kategoritë buxhetore: 

 Kategoria e mallrave dhe shërbimeve kishte zvogëlim të buxhetit në vlerë prej 1,949€. 

Buxheti për këtë kategori ishte rritur nga të hyrat vetanake për 6,200€. Ndërsa buxheti ishte 

zvogëluar në vlerë 8,149€, për mjetet e financimit nga huamarrja të cilat ishin transferuar në 

Ministrinë e Shëndetësisë; 

 Buxheti për shpenzime kapitale ishte rritur për 131,669€. Kjo rritje  ishte rezultat i të hyrave 

të bartura nga viti kaluar në vlerë 59,154€, donacioneve të jashtme në vlerë 30,933€, 

donacioneve të brendshme në vlerë 39,768€ si dhe rritja nga huamarrja për 1,814€.  
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Çështja B1 - Keq klasifikimi i shpenzimeve 

Gjetja  Sipas nenit 18, pika 3 e rregullores 01/2013/MF për Shpenzimin e Parasë 

Publike, shpenzimet duhet të kenë kodet adekuate, të përcaktuara me 

Udhëzimin Administrativ për planin kontabël. Në planin kontabël të Thesarit 

janë përcaktuar kodet dhe kategoritë përkatëse të shpenzimeve që OB duhet të 

aplikojnë.  

Në tri raste pagesat ishin ekzekutuar nga thesari në kategori të gabuar në vlerë 

4,413€.  

 Pagesa në vlerë 1,500€ është bërë nga kategoria e mallrave dhe 
shërbimeve për subvencionimin e OJQ-ve;   

 Pagesa në vlerë 2,383€ është bërë nga kategoria e mallrave dhe 
shërbimeve për paga jubilare dhe të pensionimit; dhe   

 Si dhe një pagesë prej 530€ është ekzekutuar prej thesarit për mbylljen e  
kredit kartelës së kryetarit nga kategoria e subvencioneve e që do të 
duhej të paguhej nga kategoria e mallrave dhe shërbimeve.  

Kjo ka ndodhur për shkak se komuna nuk kishte planifikuar mjete të 

mjaftueshme në këto kategori. 

Ndikimi  Pagesat e bëra nga kategoria jo-adekuate, ndikojnë në keq klasifikimin e 

shpenzimeve në Pasqyrat Financiare të Komunës dhe si të tilla japin informata 

jo të sakta për shfrytëzuesit e PFV-ve. 

Rekomandimi B1 Kryetari duhet të sigurojë që janë ndërmarrë të gjitha veprimet që shpenzimet të 

planifikohen në ndarjet adekuate të buxhetit apo ridestinim të mjeteve dhe që 

pagesa dhe regjistrimi i shpenzimeve bëhet sipas kodeve ekonomike adekuate. 

2.1.1 Të hyrat 

Të hyrat e realizuara nga Komuna në 2019 ishin në vlerë 161,321. Ato kanë të bëjnë me të hyrat nga 

tatimi në pronë, të hyrat nga lejet e ndërtimit, taksat administrative, të hyrat nga veprimtaritë 

biznesore, të hyrat nga qiraja etj. Po ashtu, komuna këtë vit ka pranuar edhe të hyra nga gjobat nga 

trafiku, gjykatat dhe agjencia e pyjeve në vlerë totale prej 29,457€, këto të hyra nuk janë të përfshira 

në tabelën e mëposhtme për arsye se këto i planifikojnë dhe realizojnë ministritë e linjës. 

Tabela 3. Të hyrat(në €) 

Përshkrimi  
Buxheti 
fillestar 

Buxheti 
Final 

2019 
Pranimet  

% e pranimeve 
2019 

2018 
Pranimet 

2017 
Pranimet 

Totali 274,583 274,583 161,321 59 165,823 191,191 

Të hyrat tatimore 150,858 150,858 62,362 41 58,779 61,347 

Të hyrat jo tatimore  123,998 123,998 98,959 80 107,044 129,844 
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Nga të hyrat vetjake të planifikuara, komuna kishte arritur të arkëtoj 59%, dhe vërehet një trend 

negativ në arkëtimin e të hyrave nga viti i kaluar.  Kemi testuar 11 mostra për teste substanciale dhe 

të pajtueshmërisë.  

Çështja A1 - Mos verifikimi i gjendjes aktuale të pronave 

Gjetja  Sipas nenin 15 të Ligjit nr. 06/L-005 për tatimin në pronën e paluajtshme, 

Komuna çdo vit duhet të kryejë veprime të inspektimit (verifikimit) për të 

paktën 20% e të gjitha objekteve brenda territorit të Komunës.  

Komuna në vitin 2019, prej 3184 prona të regjistruara kishte arritur të kryej 

verifikimin e vetëm 397 apo 12.5% të pronave të paluajtshme. Kjo ka ndodhë për 

shkak të kontrolleve të pamjaftueshme menaxheriale dhe dobësive në organizim 

të veprimeve për inspektim të objekteve. 

Ndikimi  Inspektimi i ulët i pronave, mund të rezultojë me informata jo të plota të pronës 

së tatueshme aktuale si dhe të ndikoj në vlerësim jo të saktë të të hyrave për 

tatimin në pronë. 

Rekomandimi A1 Kryetari duhet të ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme për të siguruar që 

bëhet verifikimi  i pronave sipas kërkesës ligjore, në mënyrë që shënimet rreth 

tatimit në pronë janë të plota dhe të sakta. 

2.1.2 Pagat dhe mëditjet 

Buxheti final për paga dhe mëditje ishte 1,903,481€, prej tyre ishin shpenzuar 1,898,527€ Numri i të 

punësuarve sipas buxhetit ishte 341 ndërsa në fund të vitit numri i tyre ishte 324. Gjatë vitit 2019 

ishin punësuar 19 punëtorë të rinj. Ne kemi testuar 117 mostra për teste substanciale në vlerë 44,807 

si dhe shtatë mostra për teste të pajtueshmërisë.  

Çështja C1 - Mangësi tek kontratat për shërbime të veçanta 

Gjetja  Sipas neni 10 të Ligjit të Punës Nr. 03/L-212, kontrata për një detyrë specifike, 

nuk mund të jetë më e gjatë se njëqindenjëzet (120) ditë brenda një (1) viti.  

Komuna kishte angazhuar dy persona me kontrata për punë dhe detyra 

specifike, ku punonin për periudhën kohore më të gjatë se katër (4) muaj brenda 

një viti. Sipas komunës kjo kishte ndodhur për funksionalizimin e qendrës së 

regjistrimit të automjeteve. 

Ndikimi  Tejkalimi i afateve ligjore rezulton me performancë dhe monitorim të dobët të 

stafit dhe rritë pasigurinë nëse në pozitat e tilla është angazhuar stafi meritor. 

Rekomandimi C1 Kryetari duhet të sigurojë se angazhimet për këto shërbime nuk duhet të zgjasin 

më shumë se katër muaj. 
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Çështja C2 - Mangësi në udhëheqjen e procedurave të rekrutimit në shërbimin publik 

Gjetja  Sipas neni 9.5 të UA (MPMS) 07/2017 për rregullimin e procedurave të konkursit 

në sektorin publik dhe nenit 32 të Rregullores nr. 02/2010 Për Procedurat e 

Rekrutimit në Shërbimin Civil, të gjithë aplikuesit që plotësojnë kushtet dhe 

kriteret e konkursit ftohen për t’iu nënshtruar testimit. 

Me rastin e punësimit të një arsimtarit për matematikë dhe fizikë, të  një Asistenti 

Administrativ dhe të një Zyrtari për Arsim, komuna nuk ka zbatuar testimin me 

shkrim për përzgjedhje të kandidatëve, mirëpo ka kaluar direkt në intervistimtë 

kandidatëve.    

Ne nuk kemi marr sqarimet e nevojshme nga komuna për shkaku e përsëritjes 

së rekomandimit nga viti i kaluar, edhe pse është zotuar me plan veprimi që kjo 

e gjetur nuk do të përsëritet. 

Ndikimi  Mos respektimi i kërkesave që dalin nga rregullat përkatëse lidhur me shpalljen 

dhe themelimit e marrëdhënies së punës mundësojnë ndërhyrje të parregullta 

në proceset rekrutuese dhe kontrolle jo adekuate me rastin e pranimit të 

punonjësve të ri. 

Rekomandimi C2 Kryetari duhet të sigurojë se rekrutimet të behën përmes një procesi transparent, 

konkurrues dhe në pajtim me kërkesat ligjore, duke aplikuar testimin me shkrim 

për kandidatët potencial. 
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2.1.3 Mallrat dhe shërbimet  

Buxheti final për mallra dhe shërbime si dhe shërbime komunale ishte 373,816€, prej tyre ishin 

shpenzuar 322,965€. Ato kanë të bëjnë kryesisht me shpenzimet komunale, derivatet dhe lëndët tjera 

për ngrohje, mirëmbajtje të objekteve, mirëmbajtje të rrugëve, servisim të veturave, furnizime 

mjekësore etj. Ne kemi testuar 17 mostra për teste substanciale në vlerë 40,860€ si dhe katër mostra 

për teste të pajtueshmërisë. 

Çështja A2 - Zhvillimi i procedurave të prokurimit jashtë planit të prokurimit dhe pa njoftim 

paraprak të AQP-së 

Sipas nenit 9.6 te LPP nëse aktivitetit të prokurimit nuk janë përfshirë në 

planifikimin përfundimtar të autoritetit kontraktues, ZKA do të dërgojë në AQP 

një kopje të Deklaratës përkatëse të Nevojave dhe Vendosshmërisë për 

Disponueshmërinë e Fondeve së paku pesë (5) ditë para se Zyrtari Autorizues 

të autorizojë Zyrtarin e Prokurimit për inicimin e aktivitetit përkatës të 

prokurimit.  

Komuna kishte zhvilluar dy procedura5 të  prokurimit  jashtë planit të 

prokurimit dhe nuk e kishte bërë njoftimin e AQP-së duke ja dërguar Deklaratën 

e Nevojave dhe Vendosshmërisë për Disponueshmërinë e Fondeve së paku pesë 

(5) ditë para inicimin e aktivitetit përkatës të prokurimit.  

Kjo ka ndodhur për shkak funksionimi jo efektiv i kontrolleve zyrtarit përgjegjës 

të prokurimit për ta njoftuar AQP-në. 

Ndikimi  Tenderimet jashtë planit të prokurimit duke mos njoftuar AQP-në mund të 

ndikojnë me shpenzim jo efikas të buxhetit dhe gjithashtu pasqyrojnë mungesë 

të vlerësimit të nevojave dhe planifikim të dobët të kërkesave. 

Rekomandimi A2 Kryetari duhet të siguroje se atëherë kur paraqiten nevoja për blerje jashtë planit 

duhet të vendosen mekanizma për njoftim paraprak të organeve relevante sipas 

kërkesave ligjore. 

  

                                                      
5 Furnizimi me material Higjenik për të gjitha institucionet e Komunës” në vlerë 3,469.80 € dhe ,,Furnizim me dru për 

ngrohje për të gjitha institucionet’’ e komunës në vlerë prej 23,020 € 



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

 

14 

2.1.4 Subvencionet dhe transferet 

Buxheti final për subvencione dhe transfere ishte 30,006€, prej tyre ishin shpenzuar 22,615€. Ato 

kanë të bëjnë kryesisht me subvencionimin e fermerëve, organizatave joqeveritare (OJQ), bursa të 

studentëve dhe nxënësve, mbështetje individuale tek shëndetësia si dhe mbështetje për aktivitete 

kulturore dhe sociale, etj. Kemi testuar pesë mostra për teste substanciale në vlerë 13,945€ si dhe 

pesë mostra për teste të pajtueshmërisë.   

Çështja B2 - Mosrespektim i procedurave në ndarje të subvencioneve 

Gjetja  Sipas nenit 2.1 të rregullores mbi kriteret, standardet dhe procedurat e financimit 

publik të OJQ-ve përcakton që Dispozitat e kësaj Rregulloreje zbatohen nga çdo 

organizatë buxhetore e cila financon projektet dhe programet e OJQ-ve të cilat 

janë aplikues apo partner në aplikimet, sipas një thirrje publike për financim të 

projekteve dhe programeve të OJQ-ve, dhe të cilat i plotësojnë kriteret sipas kësaj 

Rregulloreje.  

Komuna kishte lidhur marrëveshje të mirëkuptimit me OJQ “CPT” për 

realizimin e projektit për “Ndihma për të diplomuarit nga komuniteti pakicë për 

t’u kyçur në administratën publike në nivel qendror dhe lokal”. Mirëpo 

marrëveshja e mirëkuptimit ishte bërë duke anashkaluar procedurat e 

përcaktuar me Rregulloren për financimit publik të OJQ-ve, ku kërkohet 

konkurrueshmëri, transparencë, trajtim i barabartë dhe mos diskriminim. Kjo ka 

ndodhur për shkak se Komuna nuk ka përfillur procedurat e parapara 

Rregulloren për financimit publik të OJQ-ve. 

Ndikimi  Obligime financiare, bazuar në marrëveshje pa u përfillur procedurat e 

përcaktuara ligjore, mundësojnë mos arritjen e qëllimi për të cilën bëhet pagesa 

apo paraja publike të keqpërdoret. 

Rekomandimi B2 Kryetari të sigurohet se marrëveshjet duhet të nënshkruhen vetëm atëherë ku 

paraprakisht janë zbatuar të gjitha procedurat e përcaktuar ligjore, me qëllim që 

paratë publike të kontrollohen dhe financimi i OJQ të jetë në përputhje me 

rregullat. 
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2.1.5 Investimet kapitale 

Buxheti final për investime kapitale ishte 604,111€, prej tyre ishin shpenzuar 473,594€. Ato kanë të 

bëjnë kryesisht për ndërtimin e rrugëve, kanalizimit, ndërtim shkolle, etj. Ne kemi testuar 25 mostra 

për teste substanciale në vlerë 424,898€, si dhe katër mostra për teste të pajtueshmërisë. 

 

 

Çështja B3 - Mungesa e projekteve ekzekutive të ndërtimit 

Gjetja  Sipas nenit 28.10 të LPP, Autoriteti Kontraktues (AK) është përgjegjës për 

hartimin e Projektit Ekzekutiv, dhe i cili në mënyrë mandatore duhet ti 

bashkëngjitet (gjithashtu në pajisje elektronike) Specifikave Teknike, të cilat janë 

pjesë të dosjes së tenderit. Asnjë AK nuk i lejohet që të lëshojë dokumentacionin 

e tenderit pa bashkëngjitur përshkrimin e hollësishëm të projektit.  

Komuna filluar procedurat e prokurimit për Ndërtimin dhe mirëmbajtjen e 

ndriçimit publik dhe ka lidhur kontratë në vlerë 60,000€ pa hartuar paraprakisht 

projektin ekzekutiv të ndërtimit. Kjo ka ndodhur për shkak të neglizhencës së 

njësive kërkuese pa bërë paraprakisht hartimin e projekteve ekzekutive zbatuese 

dhe mos funksionimi efikas të kontrolleve tek zyra e prokurimit duke zhvilluar 

procedurat pa u përmbushur kërkesat ligjore. 

Ndikimi  Inicimi i procedurës së prokurimit në mungesë të projektit ekzekutues rezulton 

me anashkalim të kërkesës ligjore dhe mund të ndikoj në shpenzime të 

paparashikuara të buxhetit duke lidhur aneks kontrata për punët e 

paparashikuara. 

Rekomandimi B3 Kryetari të sigurohet se kontrollet funksionojnë në mënyrë efikase gjatë gjithë 

kohës nga zyra e prokurimit duke mos lejuar që të publikohen dosje të tenderëve 

pa projekte ekzekutuese  
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Çështja A3 -  Specifikimi teknik i tenderit jo i qartë 

Gjetja  Sipas nenit 28.4 të LPP, AK do të formulojnë specifikimet teknike duke iu 

referuar (i) një standardi të Kosovës që implementon një standard Evropian, (ii) 

një standardi Evropian. (iii) një miratimi teknik Evropian, (iv) një specifikimi të 

përbashkët teknik, (v) një standardi ndërkombëtar apo (vi) çfarëdo referimi tjetër 

teknik të nxjerrë nga organet Evropiane për standardizim gjithashtu neni 28.8 

“Kërkesat ekzekutuese dhe funksionale duhet të jenë të sakta në mënyrë që të iu 

mundësoj tenderuesve që të përcaktojnë lëndën kryesore të kontratës dhe t'i lejoj 

AK që të shpërblejnë kontratën”  

Në dy projekte me rastin e formulimit të specifikave teknike nuk ishte bërë sipas 

kërkesave ligjore: 

 Për asfaltimin e rrugëve në fshatrat e Novobërdës  në vlerë 159,305€, nuk 

është përcaktuar standardi i cilësisë apo peshës mbajtëse të gypave të 

betonit dhe nuk është përcaktuar se a kërkohet gypi të jetë i armuar apo 

jo; dhe 

 Ndërtimi dhe mirëmbajtja e ndriçimit publik në komunën e Novobërdës 

2019-2020 kontratë kornizë në vlerë 60,000€, komuna nuk kishte 

përcaktuar standardin për shtylla e drurit për të cilat kërkohet vetëm 

gjatësi por jo edhe trashësia/diametri e tij apo edhe shtazhionimi i tij në 

bitum për ti rezistuar lagështisë. 

Kjo ka ndodhur për shkak se njësia kërkuese nuk ka pasur plan ekzekutiv të 

ndërtimit i hartuar në mënyrë profesionale dhe paramasa është hartuar nga stafi 

komunal që nuk kompetencën e nevojshme. 

Ndikimi  Mos përcaktimi i saktë i standardit të kualiteti të punimeve apo produkteve të 

kërkuara ndikon që mbikëqyrja e kontratave të mos jetë efikase dhe punimet të 

të kryhen me kualitet të dobët. Gjithashtu bën që operatorët ekonomik të jenë të 

keq orientuar dhe mund të ndikoj në ofertën financiare dhe çmimin e kontratës.  

Rekomandimi A3 Kryetari të sigurohet që njësitë bëjnë hartimin e specifikimeve teknike sipas 

kërkesave ligjore dhe nevojave të komunës duke përcaktuar standardin e cilësisë 

së punës apo furnizimit dhe zyra e prokurimi të forcoj kontrollet e tyre duke mos 

lejuar që dosja e tenderit të publikohet me pozicione të jo të qarta. 
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Çështja A4 – Parregullsi në procesin e prokurimit 

Gjetja  Sipas nenit 56.15 të rregullës për udhëzuesin operativ të prokurimit, kurdo që 

AK nuk e din sasinë indikativë, kontratat me çmime për njësi AK duhet të 

përcaktoj peshën në bazë të rëndësisë së secilës kategori të shërbimeve ose secilit 

artikull në mënyrë AK të përcaktoj se cila është oferta më e lirë.  

Për kontratën ndërtimi dhe mirëmbajtja e ndriçimit publik në Komunën e 

Novobërdës 2019-2020 komuna kishte lidhur kontratë me çmim për njësi dhe me 

vlerë të parashikuar 60,000€. Edhe pse komuna kishte një vendim nga kuvendi 

komunal se në cilat rrugë do të instalohet ndriçimi publik si dhe ka pasur 

kontrata paraprake të ngjashme, e ka vazhduar procedurën për kontratë me 

çmim për njësi. Gjatë realizimit ka rezultuar që OE fitues të dalë për 16,959€ më 

i shtrenjtë se OE i tretë i përgjegjshëm, dhe e tërë kjo do të mund të parandalohej 

sikur komuna të bënte vlerësim më të mirë të nevojave dhe të lidhte kontratë 

publike kornizë. Zhvillimi i procedurës me kontratë me çmim për njësi ka bërë 

që komuna mos t’i peshoj drejtë zërat përbërës të çmimit me nevojat reale e 

rrjedhimisht gjatë zbatimit të kontratës të paguaj më shumë. 

Ndikimi  Mos vlerësimi i duhur i nevojave, ka ndikuar që komuna të lidhë kontratë me 

çmime për njësi e  cila në rastin konkret nuk ishte kontrata e përshtatshme e 

rrjedhimisht nuk ka arritur vlerën për paranë e shpenzuar. 

Rekomandimi A4 Kryetari, të sigurohet se njësitë kërkuese bëjnë analizë të drejt të nevojave, duke 

u bazuar në kërkesat/nevojat reale të komunës duke përfshirë edhe analizimin 

e kontratave paraprake që do t’u mundësonte kursim të buxhetit. 
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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: 

Çështja A5 - Ndarje jo e duhur e detyrave 

E gjetura  Sipas nenit 62.3.7 të udhëzuesit operativ të prokurimit publik, një anëtar i 

komisionit të vlerësimit nuk mund të emërohet si Menaxher i projektit. 

Në tri aktivitete të prokurimit6  Kryetari i Komisionit të vlerësimit të ofertave 

ishte caktuar edhe menaxher i kontratës. Kjo ka ndodhur për shkak të 

pakujdesisë së zyrtarëve përkatës në caktimin anëtarëve të komisionit dhe 

menaxherit të projektit. 

Ndikimi  Mos zbatimi i rregullave dhe udhëzimeve të prokurimit publik, ndikon në 

shkeljen e parimeve të ndarjes së duhur të detyrave që ka për qëllim shmangien 

e çfarëdo konfliktit të mundshëm. 

Rekomandimi A5 Kryetari duhet të sigurohet që të shmangen konfliktet e interesit, duke caktuar 

zyrtar të ndryshëm në vlerësim të ofertave dhe menaxhim të kontratave. 

  

                                                      
6 Transporti i nxënësve për në shkollën fillore ,,Asdreni” në Llabjan - Loto 2, Furnizimi me pelet (bio) për ngrohjen e 

shkollës se mesme ekonomike dhe ambulantes në Llabjan, dhe Ndërtimi i ndriçimit publik dhe energjizimi i pikës 
grumbullimit, pranimit (shpërndarja e energjisë) në fshatin zebinc Komuna e Novobërdës.  



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

 

19 

2.2 Pasuritë kapitale dhe jokapitale 

Vlera e paraqitur në PFV e pasurive kapitale është 2,267,363€, pasurive jokapitale është 0€, si dhe e 

stoqeve 0€. Kemi testuar 37 mostra për teste substanciale në vlerë 471,419€, si dhe 5 mostra për teste 

të pajtueshmërisë. 

 

Çështja B4 – Regjistri jo i plotë  pasurive 

Gjetja  Neni 6, pika 3 i rregullores MF – nr. 02/2013 – për menaxhimin e pasurisë jo 

financiare në organizatat buxhetore, përcakton se të gjitha Pasuria kapitale 

duhet të regjistrohet në SIMFK, ndërsa pasuria jo kapitale dhe stoqet duhet të 

regjistrohet në sistemin “e-pasuria”. 

Komuna edhe gjatë kësaj periudhe nuk ka arrit të vlerësoj regjistroj automjetet, 

tokat dhe ndërtesat që janë në pronësi të komunës.  

Në tri raste pagesat në vlerë 4,819€ për blerje të pasurisë jo kapitale gjatë vitit 

2019 nuk ishin të regjistruara në regjistrin e pasurisë.   

Gjithashtu, komuna nuk e aplikon sistemin e-pasuria për regjistrim e pasurisë, 

duke bërë që pasuria jo kapitale dhe stoqe të mos jen të shpalosur në PFV. 

Ndikimi  Regjistrimi jo i plotë i pasurive dhe mos azhurnimi në regjistrat adekuat, ka 

ndikuar në nënvlerësimin e pasurive kapitale dhe jo kapitale të shpalosura në 

PFV.  

Rekomandimi B4 Kryetari duhet të sigurojë se të gjitha blerjet dhe përvetësimet e pasurive kapitale 

regjistrohen saktë në regjistrin e pasurive nga zyrtari i pasurive në mënyrë që të 

ketë një regjistër të plotë të pasurive. 
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Çështja A6 - Mangësi në menaxhimin e pasurisë 

Gjetja  Sipas neni 4.1 të rregullores MF– nr. 02/2013 – për menaxhimin e pasurisë jo 

financiare në organizatat buxhetore Zyrtari Kryesor Administrativ është 

përgjegjës për aprovimin e rregullave dhe procedurave të brendshme për 

evidencën.  

Komuna nuk ka aprovuar rregulla dhe procedurave të brendshme për 

evidencën ruajtjen dhe tjetërsimin e pasurisë të komunës. 

Sipas neni 19.4.3 të rregullores MF – nr. 02/2013 – për menaxhimin e pasurisë jo 

financiare, përgjegjësitë e Komisionit për Inventarizimin e Pasurive jo Financiare 

është përgjegjës për krahasimin e gjendjes të inventarizuar me gjendjen në 

regjistrat e pasurive jo financiare dhe Identifikimi i pasurisë që nuk ka vlerë të 

bartur.  

Komuna ka realizuar inventarizimin e pasurisë për vitin 2019, megjithatë 

raportet e inventarizimit nuk janë harmonizuar/krahasuar me regjistrin e 

përgjithshëm të pasurisë dhe me regjistrin nga e-pasuria.  

Kjo ka ndodhur për shkak të mos funksionimit adekuat të kontrolleve të 

brendshme të komunës sa i përket fushës së pasurisë. 

Ndikimi  Mungesa e rregullave të brendshme dhe mos krahasimi i raporteve të 

inventarizimit me regjistrat pasurisë ka vështirësuar menaxhimin efektiv të 

pasurisë dhe mund të ndikojë që vlera e paraqitur në Pasqyra Financiare të mos 

jetë e saktë.  

Rekomandimi A6 Kryetari të sigurohet se janë hartuar rregulla dhe procedura të brendshme për 

evidencën ruajtjen dhe tjetërsimin e pasurisë jo financiare. Gjithashtu të 

sigurohet se bëhen krahasimet e raporteve të inventarizimit me regjistrat 

pasurisë dhe të azhurnohen regjistrat e pasurisë sipas të dhënave të 

regjistrimeve të fundit. 

2.3 Të arkëtueshmet 

Komuna në PFV e vitit 2019 ka shpalosur llogari të arkëtueshme në vlerë prej 408,277€. Kjo vlerë 

përbehet nga tatimi ne pronë 401,977€ dhe  qiraja komunale 6,300€. Llogaritë e arkëtueshme nga viti 

paraprak ishin rritur për 48,119€. Në këtë rritje e kanë ndikuar në masë të madhe të arkëtueshmet 

nga tatimit në pronë me vlerë 41,819€dhe qiraja komunale me 6,300€. 
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Çështja B5 - Sfidat në menaxhimin e Llogarive të Arkëtueshme 

Gjetja  Sipas nenin 26 të ligjit për tatimin në pronën e paluajtshme 06-L 005, Komuna, 

Ministria e Financave dhe organet kompetente përmbaruese kanë autoritetin 

dhe kompetencat për të mbledhur detyrimet tatimore të papaguara që kalojnë 

shumën e dhjetë (10) Eurove dhe neni 27 përcakton se nëse një tatimpagues apo 

debitor nuk ka paguar plotësisht tatimin dhe gjobën nëse ka të këtillë, ose 

detyrimet tatimore të papaguara, në përputhje me afatet e përcaktuara, komuna 

nxjerr njoftimin përfundimtar me shkrim brenda dhjetë (10) ditëve pune pas 

ditës së fundit për pagesë, ku kërkon pagesën e plotë të detyrimeve tatimore të 

papaguara, jo më vonë se dhjetë (10) ditë kalendarike pas ditës që njoftimi 

përfundimtar konsiderohet të jetë pranuar nga debitori.  

Edhe për vitin 2019, Komuna nuk kishte ndërmarrë veprime për mbledhjen e 

llogarive të arkëtueshme siç parashihet me ligjin për tatimin në pronë. 

Ndikimi  Mos aplikimi i mekanizmave të përcaktuara me ligj ndikon në rritje të 

vazhdueshme të këtyre llogarive, që rezulton me fonde të vogla për arritjen e 

synimeve, dhe inkurajon debitorët e tjerë që të mos paguajnë detyrimet e tyre. 

Rekomandimi B5 Kryetari duhet të siguroj zbatimin e ligjeve dhe rregulloreve për arkëtimin e 

borxheve nga tatimi në pronë, dhe të forcojë kontrollin e brendshëm për 

mënjanimin e rritjes së vazhdueshme të tyre. 

Çështja B6 - Vonesa në arkëtimin e qirasë 

Gjetja  Sipas nenit 5 të kontratave 02-725 dhe 09-221  për dhënien në shfrytëzim të 

pronës së paluajtshme, qiraja vjetore paguhet deri më 1 prill të çdo viti për vitin 

paraprak. 

Në dy raste të audituara qiraja vjetore prej 5,315€ për shfrytëzim të pronës së 

paluajtshme nuk ishte paguar që nga viti 2016 dhe vlera e obligimeve që këta dy 

shfrytëzues i kishin komunës ishte 21,260€. Kjo ka ndodhur për shkak se 

komuna nuk kishte ndërmarr veprime të mjaftueshme për arkëtimin e këtyre të 

hyrave. 

Ndikimi  Mos aplikimi i masave efikase për arkëtimin e të hyrave ka ndikuar në vonesa 

në arkëtimin e të hyrave nga qiraja dhe ka pasuar me papërgjegjësinë e 

qiramarrësve për të paguar. 

Rekomandimi B6 Kryetari duhet të sigurohet sa janë marr masat e ligjore për arkëtimin e qirasë 

për shfrytëzimin e pronës publike si vërejtje dhe procedimin mbledhje të 

detyrueshme përmes përmbarimit. 
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2.4 Detyrimet e papaguara 

Pasqyra e detyrimeve të papaguara ndaj furnitorëve në fund të vitit 2019, ishte 68,697€. Këto 

detyrime janë bartur për t’u paguar në vitin 2020.  

3 - Vonesa në pagimin e faturave   

Gjetja  Sipas nenit 39.1 të ligjit Nr.03/L-048 për LMFPP që çdo faturë e vlefshme dhe 
kërkesë për pagesë për mallra dhe shërbimet e furnizuara dhe/ose punët e 
realizuara për organizatën buxhetore të paguhen brenda tridhjetë (30) ditëve 
kalendarike pas pranimit të faturës.  

Thesari ka ekzekutuar pagesën në vlerë prej 3,344€ sipas vendimit gjyqësor për 
obligimet e papaguara për më shumë se 5 muaj vonesë ndaj ofruesit të shërbimit 
nga të cilat 2,831€ për obligimet dhe 513€ për shpenzimet e përmbarimit.  

Ekzekutimi i kësaj pagese ka ndodhur për shkak të neglizhencës nga ana e 
komunës për pagesën në kohë të faturave për shpenzime komunale. 

Ndikimi  Vonesat në realizimin e pagesave ndikojnë që komuna të ketë shpenzime shtesë 

gjyqësore/përmbarimore për shërbimet/mallrat e blera. 

Rekomandimi C3 Kryetari të sigurohet që të gjitha faturat paguhen brenda afatit ligjor dhe 

porositja e mallrave, punëve apo shërbimeve bëhet vetëm atëherë kur komuna 

paraprakisht i siguron fondet apo ndan mjetet buxhetore të mjaftueshme për 

pagesë. 

Çështja B7 - Mos raportim i rregullt i obligimeve të papaguara 

Gjetja  Sipas nenit 5.2 të Rregullës financiare 02/2013/MF për raportimin e obligimeve 

të papaguara të Organizatave Buxhetore, të gjitha organizatat buxhetore janë të 

obliguara që në Ministrinë e Financave - Thesar të raportojnë obligimet e tyre të 

papaguara, përmes raporteve mujore duke përfshirë gjendjen e obligimeve të 

periudhës raportuese, përfshirë këtu të gjitha obligimet, pa marrë parasysh se 

në cilën periudhë kanë ndodhur. 

Komuna gjatë vitit 2019, asnjëherë nuk e kishte bërë raportimin e rregullt mujor 

të obligimeve, kërkesë e Rregullës Financiare 02/2013 të MF-së. Kjo ka ndodhur 

për shkak të mosfunksionim të kontrolleve në Zyrën e Financave. 

Ndikimi  Mos raportimi i rregullt mujor mund të rezultojë edhe me menaxhim të dobët të 

obligimeve, si dhe mos identifikim me kohë të faturave për pagesë. 

Rekomandimi B7 Kryetari, duhet të forcoj kontrollet lidhur me menaxhimin dhe raportimin e 

obligimeve të papaguara, të krijojë një sistem efektiv në të cilin të gjitha faturat 

e papaguara raportohen në mënyrë të saktë dhe të plotë në baza mujore në MF 

në përputhje me kërkesat ligjor. 
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2.5 Detyrimet kontigjente 

Vlera e detyrimeve kontigjente në fund të vitit 2019 ishte zero.  

2.6 Detyrimet kontraktuale 

Pasqyra e detyrimeve kontraktuale ndaj furnitorëve në fund të vitit 2019 ishin 67,444€7. Këto 

detyrime janë për kontratat/marrëveshjet e nënshkruara për të cilat obligimet paguhen në vitet në 

vijim. 

2.7 Funksioni i auditimit të brendshëm  

Njësia e Auditimit të Brendshëm (NjAB) në vitin 2019 ka operuar me një anëtar  dhe i cili është 

Drejtor i njësisë. Komuna ka krijuar edhe Komitetin e Auditimit i cili kishte mbajtur një takim, që të 

ofrojë ndihmën e tij për NJAB-në.  

NjAB përveç planit strategjik, kishte hartuar edhe planin vjetor të punës ku ishin përfshirë gjashtë 

(6) auditime, të cilat edhe ishin realizuar sipas planit. Auditimet kanë  mbuluar vitit aktual në fushën 

e subvencionimit, menaxhimit të pasurisë, të hyrat nga dhënia e pronës komunale me qira, pagesa 

e mëditjeve për udhëtimet zyrtare dhe të hyrat nga tatimi në pronë dhe prokurimi.  

3 Progresi në zbatimin e rekomandimeve 

Raporti ynë i auditimit për PFV-të të vitit 2018 të Komunës së Novobërdës ka rezultuar në 19 

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

zbatojë rekomandimet e dhëna.  

Komuna ka dorëzuar Raportin e Progresit mbi zbatimin e rekomandimeve (30 shtator dhe 15 mars) 

sipas kërkesave të Rregullores së Punës për zbatimin e auditimit dhe planeve të veprimit. Edhe pse 

menaxhmenti kishte dhënë komentet se rekomandimet janë adresuar apo në proces, ne kemi 

identifikuar që shtatë rekomandime nuk ishin zbatuar.  

Deri në fund të auditimit tonë për vitin 2019, gjashtë rekomandime janë zbatuar, tri ishin në proces 

dhe shtatë nuk janë adresuar ende, derisa  tri rekomandime janë të mbyllura. Për një përshkrim më 

të plotë të rekomandimeve dhe mënyrën se si janë trajtuar ato, shihni në Tabelën 4 (ose Tabelën e 

rekomandimeve).  

                                                      
7 Kjo shumë është prezentuar nga entiteti i audituar 
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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 Pasqyra 
Financiare 
dhe 
Raportimi 

Kryetari duhet të siguroj se është bërë një 
analizë për t’i përcaktuar shkaqet për 
kualifikimin e opinionit dhe theksimit të 
çështjes, në ketë raport. Veprime specifike 
duhet të ndërmerren për t’i forcuar kontrollet 
për të siguruar  se  të gjitha shpenzimet 
klasifikohen drejtë sipas kategorive 
ekonomike si dhe pasqyrat prezantohen në 
përputhje me kërkesat e rregullores së MF-së 
për raportimin vjetor financiar. Po ashtu, 
kryetari duhet të siguroj se të gjitha pasuritë 
komunale (janë të evidentuara në regjistrat e 
pasurisë) dhe llogarit e arkëtueshme, 
obligimet janë shpalosur drejtë në PFV-të e 
vitit 2018. 

Më tutje, Kryetari duhet të  siguroj  se janë 
vendosur procese efektive për të konfirmuar që 
plani i hartimit të PFV-ve për vitin 2018 i 
adreson të gjitha çështjet që kanë të bëjnë me 
pajtueshmërinë. Deklarata e bërë nga Zyrtari 
Kryesor Administrativ dhe ai Financiar, nuk 
duhet të nënshkruhet përveç nëse ndaj PFV-
vejanë aplikuar të gjitha kontrollet e 
nevojshme. 

Komuna ka 
përgatitur 
PVF-të  në 
përputhje me 
kërkesat e 
rregullores 
së MF-së për 
raportimin 
vjetor 
financiar.  

 

Rekomandim i 
zbatuar  

 

2 Planifikim
i dhe 
realizimi i 
buxhetit 

Kryetari, duhet të ndërmarrë një vlerësim 
sistematik të arsyeve për nivelin e ulët të 
ekzekutimit të buxhetit tek investimet kapitale 
në 2018 si dhe të përcaktojë opsionet praktike 
për përmirësimin e ekzekutimit të tij për vitet 
e ardhshme. Aty ku planifikimet fillestare të 
buxhetit janë të pasakta, kjo duhet të 
reflektohet plotësisht në pozitën e buxhetit 
final. 

Kjo çështje 
nuk do të 
trajtohet në 
raportin e 
auditimit të 
vitit 2019. 

Rekomandimi i 
mbyllur 

3 Planifikim
i dhe 
realizimi i 
buxhetit 

Kryetari të siguroj se janë ndërmarrë 
aktivitetet e nevojshme për të planifikuar 
buxhet të mjaftueshëm krahas 
detyrimeve/obligimeve që pret komuna të 
përballet, për të ju dhënë prioritet shlyerjes së 
këtyre obligimeve me kohë, si dhe të 
prezantojë drejtë shpenzimet sipas kategorive 
ekonomike dhe natyrës reale të shpenzimeve. 

Komuna 
edhe këtë vit 
ka kryer 
pagesa nga 
kategoria 
ekonomike jo 
adekuate. 

Rekomandimi i 
pa zbatuar 
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4 Të Hyrat Kryetari duhet të sigurojë që është ndërmarrë 
një shqyrtim i kontrolleve në lidhje me 
menaxhimin e procesit për leje ndërtimi dhe 
që kontrollet janë ri dizajnuar për ta adresuar 
problemin. Proceset e rishikuara duhet të 
sigurojnë që të respektohet kronologjia e 
proceseve me rastin e aplikimit dhe sigurohet 
se dhënia e lejes ndërtimore bëhet vetëm 
atëherë kur të gjitha kërkesat ligjore janë 
plotësuar, si kushtet ndërtimore dhe leja 
mjedisore. 

Komuna nuk 
lëshuar leje 
të ndërtimit 
gjatë viti 
2019. 

Rekomandimi i 
mbyllur 

5 Të Hyrat Kryetari duhet të sigurohet se kontrollet janë 
funksionale dhe menaxheri i tatimit 
monitoron procesin e regjistrimit, evidentimin 
e të dhënave reale të pronës. Gjithashtu, të 
sigurohet se gjatë procesit të verifikimit, 
identifikohen dhe eliminohen dobësitë 
ekzistuese në sistemit, në raport me gjendjen 
faktike në teren, në mënyrë që ngarkesat e 
tatimit të jenë reale. 

Komuna me 
regjistrimin   
tatimpagues
ve të rinj ka 
përcaktuar të 
gjithë 
parametrat 
sipas 
rregullores. 

Rekomandim i 
zbatuar 

6 Të Hyrat Kryetari duhet të kërkojë nga Zyra e tatimit në 
pronë një plan të detajuar afatmesëm për të 
eliminuar dobësitë e identifikuara, dhe ta 
mbikëqyrë në baza të rregullta zbatimin e atij 
plani duke mundësuar eliminimin e dobësive 
të identifikuara. 

Komuna me 
rastin e  ri 
anketimeve 
ka bërë 
përmirësimet 
e nevojshme. 

Rekomandim i 
zbatuar 

7 Të Hyrat Kryetari të siguroj një menaxhim efektiv të 
kontratave të qiradhënies dhe të vendos 
mekanizma efikas për realizimin e të hyrave 
në përputhje me kushtet e kontraktuara. 
Drejtorit përkatëse që menaxhojnë këto të hyra 
duhet të  aplikojnë faturim dhe arkëtim të 
rregullt në të kundërtën të ndërmerren masa 
për shkëputjen të kontratës. 

Komuna nuk 
ka ndërmarr 
veprime për 
arkëtimin e 
qerasë. Shih 
çështjen B6 

Rekomandim i 
pa zbatuar 

8 Paga dhe 
Mëditje  

Kryetari të siguroj gjithë të punësuarit në 
shkollat të cilat funksionojnë brenda 
fushëveprimit të komunës janë menaxhuar 
dhe kanë ofruar kontributin- shërbimin për të 
cilin janë kompensuar. Mungesa e 
argumenteve për vijueshmërinë e punës 
kërkon zbatimin e masave ndaj përgjegjësve 
dhe ofrimin e llogaridhënies për situatën 
jashtë kontrollit. 

Komuna  ka 
arritur që të 
na siguroj 
dëshmitë e 
kërkuara për 
vijueshmërin
ë në punë 
për 
mësimdhënë
sit.  

Rekomandim i 
zbatuar 
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9 Paga dhe 
Mëditje  

Kryetari duhet t’i rishikojë shkaqet që kanë 
reflektuar menaxhim jo të mirë të burimeve 
njerëzore, dhe të sigurojë se janë dizajnuar 
kontrollet e duhura në mënyrë që rekrutimet 
të behën përmes një procesi transparent, 
konkurrues dhe në pajtim me kërkesat ligjore, 
duke mbajt përgjegjës personat e vendosur për 
aplikim të proceduarve ligjore të rekrutimit 
dhe vlerësim korrekt të aplikuesve. 

Komuna 
edhe gjatë 
viti 2019 nuk 
ka aplikuar 
në tërësi 
kërkesat 
ligjore gjatë 
rekrutimit. 
Shih çështja 
C2 

Rekomandim 
në proces të 
zbatimit 

10 Mallra 
dhe 
Shërbime 

Kryetari duhet të sigurojnë se angazhimi i 
zyrtarëve me Marrëveshje për shërbime të 
veçanta të bëhet vetëm në rastet specifike kur 
ndonjë projekt apo punë e caktuar nuk mund 
të kryhet me stafin aktual brenda institucionit, 
por kërkohet ekspert i një fushe specifike. Si 
dhe angazhimi me marrëveshje apo kontratë 
për punë specifike bëhet në përputhje me 
kërkesat ligjore për të siguruar se angazhimet 
bëhen përmes një procesi konkurrues dhe 
transparent. 

Komuna 
vazhdon të 
punësoj 
punëtor me 
kontrata për 
punë 
specifike 
mirëpo ka 
zvogëluar 
numrin. Shih 
çështjen C1 

Rekomandim 
në proces të 
zbatimit 

11 Mallra 
dhe 
Shërbime 

Kryetari të sigurohet që të gjitha faturat 
paguhen brenda afatit ligjor dhe porositja e 
mallrave punëve apo shërbimeve bëhet vetëm 
atëherë kur komuna ka mjete të mjaftueshme 
të buxhetuara paraprakisht. 

Ende kishte 
vonesa në 
pagesën e 
tyre. Shih 
çështjen C3 

Rekomandim 
në proces të 
zbatimit 

12 Subvencio
ne 

Kryetari i Komunës duhet të siguroj se me 
rastin e dhënies së subvencioneve, me 
konsistencë do të zbatoj të gjitha dispozitat e 
rregullores. Për marrjen e vendimit të rregullt 
dhe korrekt, kërkesës për subvencionim dhe 
pagesës duhet ti bashkëngjiten dëshmi, që 
arsyetojnë ndarjen mjeteve dhe arritjen e 
qëllimit të subvencionit. 

Përfituesit të 
subvencione
ve kishin 
plotësuar 
kriteret e 
subvencione
ve. 

Rekomandim i 
zbatuar 

13 Subvencio
ne 

Kryetari të sigurohet se marrëveshjet duhet të 
nënshkruhen vetëm atëherë ku paraprakisht 
janë zbatuar të gjitha procedurat e përcaktuar 
ligjore, me qëllim që paranë publike të 
kontrollohen dhe financimi i OJQ të jetë në 
përputhje me rregullat. 

Komuna 
prapë ka 
bërë 
subvencioni
min e të 
njëjtës OJQ. 
Shih çështjen 
B2. 

Rekomandim i 
pa zbatuar 
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14 Investimet 
Kapitale 

Kryetari duhet të siguroj kontrolle dhe 
monitoroj zbatimin e kërkesave ligjore duke 
rishikuar implementimin e ligjit të prokurimit. 
Me rastin e kontraktimit të punëve duhet të 
sigurohet paraprakisht se projektet janë 
hartuar në përputhje me nevojat dhe kërkesat 
e parashikuara. Sigurimi i projektit ekzekutiv 
duhet të shërbej si bazë për fillimin e procesit, 
zhvillimi e prokurimit, dhe kontraktimit të 
punëve, në të kundërtën fillimi i procesit të 
prokurimit nuk është i lejuar sipas ligjit. 

Nga mostrat 
e testuara ne 
kemi hasur 
që janë 
zhvilluar 
procedura të 
prokurimit 
pa plan 
ekzekutiv. 
Shih çështjen 
B3 

Rekomandim i 
pa zbatuar 

15 Investimet 
Kapitale 

Kryetari duhet të sigurohet që ndërprerja e 
marrëdhënies së punës me punëtorit bëhet 
vetëm në ato raste ku ka dëshmi, fakte apo ka 
bazë ligjore për shkëputje të kontratës. 
Gjithashtu, atëherë kur paraqitet nevoja e 
ballafaqimit me organet relevante duhet të 
ndërmarrën hapa konkret nga ana e komunës 
për përfaqësimin e drejt dhe prezantimin me 
kohet të dëshmive, fakteve që mbështesin 
vendimin e menaxhmentit në këto raste. Në të 
kundërtën vendimet e organeve përkatëse 
duhet të respektohen duke mos lejuar 
shpenzimet shtesë apo pagesën e gjobave të 
shqiptuar që dëmtojnë parat e taksapaguesve. 

Gjatë 
auditimit 
nuk kemi 
vërejtur raste 
të tilla. 

Rekomandimi i 
zbatuar 

16 Menaxhi
mi i 
pasurisë 

Kryetari duhet të sigurojë se regjistrimi dhe 
menaxhimi i pasurisë të bëhet në përputhje 
me kërkesat e rregullores nr. 02/2013. Një 
komision i veçantë duhet të krijohet për të 
identifikuar boshllëqet e sistemit dhe për të 
siguruar se tërë pasuria është identifikuar dhe 
evidentuar në regjistrin e pasurisë. 

Komuna nuk 
ka bërë 
regjistrimin e 
pasurive të 
paregjistruar
a. Shih 
çështjen B4 

Rekomandim i 
pa zbatuar 

17 Llogaritë e 
Arketuesh
me 

Kryetari duhet të vendosë politika dhe 
mekanizma të tjerë me qëllim të rritjes së 
efikasitetit në mbledhjen e të arkëtueshmeve, 
duke pasur si prioritet obligimet me vlerë më 
të lartë dhe duke i kushtuar kujdes vjetërsisë 
së borxhit. Po ashtu duhet shqyrtuar të gjitha 
masat në pajtim me ligjin, ndaj tatimpaguesve 
të cilët nuk i përmbushin obligimet tatimore. 

Komuna nuk 
ka ndërmarr 
veprime 
efikase për 
arkëtimin e 
llogarive të 
arkëtueshme. 
Shih çështjen 
B5 

Rekomandim i 
pa zbatuar 
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18 Obligimet Kryetari, duhet të forcoj kontrollet lidhur me 
menaxhimin dhe raportimin e obligimeve të 
papaguara, të krijojë një sistem efektiv në të 
cilin të gjitha faturat e papaguara raportohen 
në mënyrë të saktë dhe të plotë në baza 
mujore në MF në përputhje me kërkesat 
ligjore. 

Komuna 
edhe gjatë 
viti 2019 nuk 
ka raportuar 
obligimet 
sipas 
kërkesave 
ligjore. Shih 
çështjen B7 

Rekomandim i 
pa zbatuar 

19 Raportimi 
menaxheri
al, 
llogaridhë
nia dhe 
menaxhim
i i rrezikut 

Kryetari duhet të siguroj se është kryer një 
rishikim për të përcaktuar formën e raportimit 
financiar dhe operativ tek menaxhmenti i 
larte. Gjithashtu, për të reduktuar ndikimin e 
rreziqeve në nivele të pranueshme, organizata 
duhet të hartoj regjistrin e rreziqeve me të 
gjitha masat/veprimet e duhura për të 
vendosur nën kontroll kërcënimet e 
ekspozuara. 

Kjo çështje 
nuk do të 
trajtohet në 
raportin e 
auditimit të 
vitit 2019 

Rekomandim i 
mbyllur 

Nr. Fusha e 

auditimit 

Rekomandimet e vitit 2020 

1 Planifikim

i dhe 

realizimi i 

buxhetit 

Kryetari duhet të sigurojë që janë ndërmarrë të gjitha veprimet që shpenzimet të 
planifikohen në ndarjet adekuate të buxhetit apo ridestinim të mjeteve dhe që 
pagesa dhe regjistrimi i shpenzimeve bëhet sipas kodeve ekonomike adekuate. 

2 Të hyrat Kryetari duhet të ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme për të siguruar që 
bëhet verifikimi  i pronave sipas kërkesës ligjore, në mënyrë që shënimet rreth 
tatimit në pronë janë të plota dhe të sakta. 

3 Pagat dhe 
mëditjet 

Kryetari duhet të sigurojë se angazhimet për këto shërbime nuk duhet të zgjasin 
më shumë se katër muaj. 

4 Pagat dhe 
mëditjet 

Kryetari duhet të sigurojë se rekrutimet të behën përmes një procesi transparent, 
konkurrues dhe në pajtim me kërkesat ligjore, duke aplikuar testimin me shkrim 
për kandidatët potencial. 

5 Mallra 
dhe 
Shërbime 

Kryetari duhet të siguroje se atëherë kur paraqiten nevoja për blerje jashtë planit 
duhet të vendosen mekanizma për njoftim paraprak të organeve relevante sipas 
kërkesave ligjore 

6 Subvencio
ne dhe 
transfere 

Kryetari të sigurohet se marrëveshjet duhet të nënshkruhen vetëm atëherë ku 
paraprakisht janë zbatuar të gjitha procedurat e përcaktuar ligjore, me qëllim që 
paratë publike të kontrollohen dhe financimi i OJQ të jetë në përputhje me 
rregullat. 

7 Investimet 
Kapitale 

Kryetari të sigurohet se kontrollet funksionojnë në mënyrë efikase gjatë gjithë 
kohës nga zyra e prokurimit duke mos lejuar që të publikohen dosje të 
tenderëve pa projekte ekzekutuese. 

8 Investimet 
Kapitale 

Kryetari të sigurohet që njësitë bëjnë hartimin e specifikimeve teknike sipas 
kërkesave ligjore dhe nevojave të komunës duke përcaktuar standardin e cilësisë 
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së punës apo furnizimit dhe zyra e prokurimi të forcoj kontrollet e tyre duke 
mos lejuar që dosja e tenderit të publikohet me pozicione të jo të qarta. 

9 Investimet 
Kapitale 

Kryetari, të sigurohet se njësitë kërkuese bëjnë analizë të drejt të nevojave, duke 
u bazuar në kërkesat/nevojat reale të komunës duke përfshirë edhe analizimin e 
kontratave paraprake që do t’u mundësonte kursim të buxhetit. 

10 Çështjet e 
përbashkë
ta  

Kryetari duhet të sigurohet që të shmangen konfliktet e interesit, duke caktuar 
zyrtar të ndryshëm në vlerësim të ofertave dhe menaxhim të kontratave 

11 Menaxhi
mi i 
pasurisë 

Kryetari duhet të sigurojë se të gjitha blerjet dhe përvetësimet e pasurive 
kapitale regjistrohen saktë në regjistrin e pasurive nga zyrtari i pasurive në 
mënyrë që të ketë një regjistër të plotë të pasurive 

12 Menaxhi
mi i 
pasurisë 

Kryetari të sigurohet se janë hartuar rregulla dhe procedura të brendshme për 
evidencën ruajtjen dhe tjetërsimin e pasurisë jo financiare. Gjithashtu të 
sigurohet se bëhen krahasimet e raporteve të inventarizimit me regjistrat 
pasurisë dhe të azhurnohen regjistrat e pasurisë sipas të dhënave të 
regjistrimeve të fundit. 

13 Llogaritë e 
Arkëtuesh
me 

Kryetari duhet të siguroj zbatimin e ligjeve dhe rregulloreve për arkëtimin e 
borxheve nga tatimi në pronë, dhe të forcojë kontrollin e brendshëm për 
mënjanimin e rritjes së vazhdueshme të tyre. 

14 Llogaritë e 
Arkëtuesh
me 

Kryetari duhet të sigurohet sa janë marr masat e ligjore për arkëtimin e qirasë 
për shfrytëzimin e pronës publike si vërejtje dhe procedimin mbledhje të 
detyrueshme përmes përmbarimit. 

15 Obligimet Kryetari të sigurohet që të gjitha faturat paguhen brenda afatit ligjor dhe 
porositja e mallrave, punëve apo shërbimeve bëhet vetëm atëherë kur komuna 
paraprakisht i siguron fondet apo ndan mjetet buxhetore të mjaftueshme për 
pagesë. 

16 Obligimet Kryetari, duhet të forcoj kontrollet lidhur me menaxhimin dhe raportimin e 
obligimeve të papaguara, të krijojë një sistem efektiv në të cilin të gjitha faturat e 
papaguara raportohen në mënyrë të saktë dhe të plotë në baza mujore në MF në 
përputhje me kërkesat ligjor. 
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Shtojca I: Shpjegim i llojeve të ndryshme të opinioneve të 

aplikuara nga ZKA-ja 

(e shkëputur nga ISSAI 200)  

Forma e opinionit 

147. Auditori duhet të japë një opinion të pamodifikuar nëse arrin në përfundimin se Pasqyrat 

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

financiare. 

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

Financiare si tërësi përmbajnë keqdeklarime materiale ose nuk arrin të marrë dëshmi të 

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

keqdeklarime materiale, atëherë ai duhet të modifikojë opinionin në raportin e auditorit sipas pjesës 

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

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

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

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

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

Modifikimet që i bëhen opinionit në raportin e auditorit 

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

dëshmitë e marra të auditimit arrin në përfundimin se Pasqyrat Financiare si tërësi përmbajnë 

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

dhe të përshtatshme për të nxjerrë përfundimin se Pasqyrat Financiare si tërësi nuk përmbajnë 

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

kualifikuar, opinion të kundërt dhe mohim të opinionit. 

Përcaktimi i llojit të modifikimit që i bëhet opinionit të auditorit 

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

 natyra e çështjes që i jep shkas modifikimit – d.m.th nëse Pasqyrat Financiare përmbajnë 

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

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

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

Pasqyrat Financiare. 

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

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

individualisht ose së bashku, janë materiale, por nuk janë përhapur në Pasqyrat Financiare, ose (2) 
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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. 

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 e Konfirmimit 

 


