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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 Zveçanit, në 

konsultim me Ndihmës Auditorin e Përgjithshëm Naser Arllati, i 

cili e ka mbikëqyrur auditimin. 

Raporti është rezultat i auditimit të kryer nga Xhevat Seferi - 

Udhëheqës i ekipit dhe të anëtarëve të ekipit Stana Dancetovic dhe 

Nebojsa Ristic, nën menaxhimin e Udhëheqësit të Departamentit 

të Auditimit Shkëlqim Xhema. 

 

 

 

 

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

Raporti i përmbledhë çështjet kryesore që dalin nga auditimi i Komunës së Zveçanit për vitin 2019, 

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

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

Institucioneve Supreme të Auditimit (SNISA).  

Auditimi është fokusuar në: 

                 

Konkluzionet 

Procesi i përgatitjes së pasqyrave financiare vjetore është menaxhuar në pajtim me legjislacionin në 

fuqi.  

Menaxhimi financiar dhe kontrolli ka rezultuar me dobësi dhe nevojiten përmirësime në 

planifikimin dhe buxhetimin e shpenzimeve për të parandaluar keq klasifikimin e shpenzimeve, në 

zbatimin e ligjeve për mbledhjen e të hyrave, rekrutimin e stafit dhe azhurnimin e kontratave, 

menaxhimin e shpenzimeve të automjeteve, në dhënien dhe monitorimin e subvencioneve, 

menaxhimin e pasurive, në raportimin e obligimeve të papaguara si dhe në themelimin e njësisë së 

auditimit të brendshëm. 

Zbatimi i rekomandimeve nga vitit i kaluar tregon që Komuna prej 15 rekomandimeve, katër (4)  

kishte zbatuar, tri (3) janë konsideruar të mbyllura, një (1)  ishte adresuar pjesërisht ndërsa shtatë 

(7) rekomandime kanë mbetur të pa adresuara.  

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. 
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1 Opinioni i auditimit për Pasqyrat Financiare Vjetore 

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

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

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

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

ekzekutimit të buxhetit, të shpalosura në detaje. 

Opinion i pamodifikuar  

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

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

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

para të gatshme. 

Baza për opinion  

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

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

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

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

e pavarur nga 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 të ndjeshme 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 në përgjithësi ka të vendosur sistem të mirë të kontrolleve në raport me obligimet statutore 

të saj. Megjithatë, fusha kryesore ku nevojiten më shumë përmirësime, është parandalimi i keq 

klasifikimit të shpenzimeve. Gjithashtu, rëndësi e veçantë duhet t’i kushtohet kontrolleve në këto 

fusha: moszbatimi i ligjeve për mbledhjen e të hyrave, mos azhurnim i kontratave dhe anashkalim 

i procedurave të rekrutimit, dobësi në menaxhimin e shpenzimeve të automjeteve, dobësi në 

dhënien dhe monitorimin e subvencioneve, parregullsi në regjistrat e pasurisë, dobësive në 

raportimin e obligimeve të papaguara si dhe mos themelimi i njësisë së auditimit të brendshëm. 

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:  2,501,643 3,794,163 2,150,769 57% 2,045,974 2,649,381 

Granti i Qeverisë –
Buxheti 

2,453,689 2,453,689 1,876,699 76% 1,844,362 1,595,124 

Të bartura nga viti 
paraprak3–  

- 27,125 26,393 97% 15,817 25,748 

Të hyrat vetjake4 30,000 30,000 6,350 21% - - 

Huamarrja 17,954 17,954 - - - - 

Fondi zhvillimor në 
mirëbesim 

- 1,226,466 241,327 20% 97,891 809,721 

Donacionet e jashtme  - 38,929 - 0% 87,904 218,788 

                                                      
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 



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

 

9 

Buxheti final në raport me buxhetin fillestar ishte rritur për 1,292,520€. Kjo rritje është rezultat i 

bartjes së mjeteve nga Fondi zhvillimor në mirëbesim për 1,226,466€, nga donacionet e jashtëm 

38,929€ (të cilat edhe këtë vit nuk janë shpenzuar fare),  si dhe nga bartja e të hyrave vetanake nga 

vitet e kaluara në vlerë 27,125€. 

Në vitin 2019, Komuna ka shpenzuar 57% të buxhetit final ose 2,150,769€, me një përmirësim prej 

7% krahasuar me vitin 2018. 

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: 

2,501,643 3,794,163 2,150,769 57% 2,045,974 2,649,381 

Pagat dhe Mëditjet 1,520,000 1,540,307 1,135,531 74% 816,766 481,920 

Mallrat dhe Shërbimet  274,283 292,878 228,442 78% 191,426 217,355 

Shërbimet komunale 70,000 70,000 6,044 9% 3,580 18,073 

Subvencionet dhe 

Transferet 
70,000 97,125 72,465 75% 80,678 69,120 

Investimet Kapitale  567,360 1,793,853 708,287 39% 953,524 1,862,913 

Shpjegimet rreth ndryshimeve në kategoritë buxhetore: 

 Buxheti për paga dhe mëditje në raport me buxhetin fillesat ishte rritur për vlerën 20,307€ 

nga donacionet e jashtme;  

 Buxheti për mallra dhe shërbime në raport me buxhetin fillesat ishte rritur për vlerën 18,595€ 

nga donacionet e jashtme;  

 Buxheti i shërbimeve komunale nuk kishte ndryshime në raport me buxhetin fillestar; 

 Buxheti për subvencione në raport me buxhetin fillestar ishte rritur për vlerën 27,125€ nga 

bartja e të hyrave vetanake nga vitet e kaluara; dhe 

 Buxheti final për investime kapitale në raport me buxhetin fillestar kishte rritje në vlerë 

1,226,493€. Kjo rritje ishte si rezultat i bartjes së mjeteve nga fondi zhvillimor në mirëbesim 

1,226,466€ dhe 27€ nga donacionet e jashtme. Niveli i ulët i realizmit 39% të buxhetit është, 

pasi projekti i financuar nga fondi zhvillimor Ndërtimi i rezervarëve për ujë të pijshëm në 

vlerë 460,523€ nuk ka filluar ende. Menaxhmenti i komunës ka sqaruar se për shkak të 

problemeve me përgatitjen e dokumentacionit teknik të projektit është vonuar me 

procedura, prandaj procedurat e prokurimit janë duke u zhvilluar në vitin 2020. 
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Çështja B1 - Keq klasifikimi i shpenzimeve  

Gjetja  Sipas Rregullës Financiare Nr. 01/2013/MF “Mbi shpenzimin e parasë publike” 

shpenzimet duhet të kenë kodet adekuate, të përcaktuara me Udhëzimin 

Administrativ për planin kontabël. Ndërsa rregullorja e MF-së Nr. 02/2013 

Menaxhimi i pasurive jo-financiare në organizatat buxhetore, në nenin 3, ka 

përkufizuar shpenzimet kapitale. 

Gjatë vitit 2019 komuna ka paguar dhe regjistruar shpenzime në vlerë 33,321€ 

në kategori ekonomike jo adekuate si në vijim: 

 Në dy pagesa për projektin "Mirëmbajtje e rrugëve lokale" në shumën në 

vlerë 9,310€, ishin bërë nga kategoria mallra dhe shërbime, megjithëse 

nga natyra ato i përkasin kategorisë së investimeve kapitale, të cilat 

mund të verifikohen nga kontrata, raportet e pranimit, faturat e sasive 

dhe llojit të punimeve (asfaltim);  

 Në dy pagesa për “Furnizim me pajisje shëndetësore” në vlerë  prej 

18,239€ ishin bërë nga kategoria e mallrave dhe shërbimeve, e të cilat po 

ashtu i përkisnin shpenzimeve kapitale. Pajisjet mjekësore të furnizuara 

në këto pagesa tejkalojnë individualisht shumën prej 1,000€; dhe  

 Në gjashtë pagesa për shpenzime të energjisë elektrike në vlerë 5,772€ 

janë paguar nga kategoria subvencione dhe transfere në vend që të 

paguhej nga shpenzimet komunale.  

Kjo ka ndodhur për shkak të planifikimit të dobët të komunës për të buxhetuar 

të gjitha shumat e nevojshme në kategorinë e përkatëse. 

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. 

 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. 
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2.1.1 Të hyrat 

Të hyrat e realizuara nga komuna në vitin 2019 ishin në vlerë 1,762€, burimet e arkëtimit direkt të 

të hyrave vetjake janë të kufizuara vetëm në taksat administrative dhe nga taksat për certifikata të 

gjendjes civile. Gjithashtu, Komuna e Zveçanit kishte edhe të hyra indirekte, që arkëtohen nga gjobat 

në trafik dhe dënimet e gjykatës në shumën prej 31,691€. 

Tabela 3. Të hyrat(në €) 

Përshkrimi  
Buxheti 
fillestar 

Buxheti 
Final 

2019 
Pranimet  

% e 
pranimeve 

2019 

2018 
Pranimet 

2017 
Pranimet 

Të hyrat tatimore  13,000 13,000 - 0% - - 

Të hyrat jo tatimore 17,000 17,000 1,762 10% 1,034 8,852 

Totali 30,000 30,000 1,762 6% 1,034 8,851 

Nga tabela shihet që komuna nuk ka arkëtuar të hyra nga tatimi në pronë ndërsa arkëtimi në raport 

më planifikimin është shumë i ulët apo vetëm 6%. Lidhur me testet tone, ne kemi identifikuar: 
 

Çështja B2 - Moszbatimi i ligjeve për mbledhjen e të hyrave (tatimit në pronë, leje të ndërtimit 

dhe dhënie s në shfrytëzim të pronës publike) 

Gjetja  Neni 2 i Ligji nr.06/L-005 për tatimin në pronën e paluajtshme përcakton qartë 

se secila organizatë buxhetore duhet të mbledhë të hyra nga tatimi në pronën e 

paluajtshme. Gjithashtu edhe ligji nr. 04/L-110 për ndërtimet në nenet 1 dhe 2 

ka përcaktuar qëllimin e lëshimit të lejeve ndërtimore. Ndërsa Ligji nr. 04/L-144 

për dhënien në shfrytëzim dhe këmbim të pronës së paluajtshme të Komunës 

rregullon mënyrën dhe përcakton procedurat dhe format për dhënien në 

shfrytëzim të pronës. 

Për vitin 2019, të hyrat e planifikuara tatimore ishin 13,000, ndërsa arkëtimi ishte 

zero. Përkundër rekomandimit nga viti i kaluar, Komuna ende nuk mbledh të 

hyrat nga tatimi në pronë, lejet e ndërtimit, dhe pronat e dhëna në shfrytëzim 

si dhe nuk ka nxjerr rregullore të brendshme për taksat, tarifat dhe ngarkesat e 

qytetarëve për shërbimet e përfituara publike. 

Kjo ka ndodhur për shkak se Komuna ende nuk ka vendosur politika të 

zbatimit të ligjeve dhe nuk ka ndërmarrë veprime konkrete për arkëtimin e 

të hyrave nga këto veprimtari që kanë ndikim të rëndësishëm në nivelin e 

buxhetit të komunës.   
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Ndikimi  Mos zbatimi i ligjeve dhe rregulloreve për mbledhjen e tatimeve në pronë, 

taksave për leje të ndërtimit dhe të taksave e tarifave tjera nga ana e komunës, 

pasqyron një qasje joserioze për të aplikuar kërkesat ligjore në këtë fushë. Kjo 

rritë rrezikun e pa pajtueshmërisë me ligjet e aplikueshme dhe redukton nivelin 

e të hyrave vetjake, si dhe mundësinë e financimit të projekteve nga ky burim i 

të hyrave. 

 Kryetari duhet të siguroj zbatimin e ligjeve për mbledhjen e të hyrave, që kanë 

për qëllim në radhë të parë zbatimin e kërkesave ligjore si dhe rritjen e cilësisë së 

shërbimeve për qytetarët e komunës. Njëherit duhet të inicioj pa vonesë hartimin 

e një rregullore të brendshme për taksat, tarifat dhe ngarkesat e qytetarëve për 

shërbimet e përfituara publike. 

2.1.2 Pagat dhe mëditjet 

Buxheti final për vitin 2019 për paga dhe mëditje ishte në vlerë prej 1,540,307€, prej tyre ishin 

shpenzuar 1,135,531€. Numri i aprovuar i të punësuarve sipas buxhetit ishte 361 ndërsa në fund të 

vitit numri i të punësuarve ishte 244. Gjatë vitit 2019 ishin punësuar 48 të rinj. Kemi testuar 66 mostra 

për testimin substancial në vlerë 321,635€ dhe 21 mostra për testim të pajtueshmërisë. Lidhur me 

testet tona, ne kemi vërejtur si në vijim: 
 

1 – Anashkalim i procedurave të rekrutimit 

Gjetja  Ligjit Nr.03/L-149 Ligji për Shërbimin Civil në nenin 11 dhe 12  ka përcaktuar 

kushtet e rekrutimit. Më konkretisht Rregullorja nr. 02/2010 Procedurat e 

rekrutimit në shërbimin civil në nenin 4 pika 1 ka përcaktuar se  njësia e 

personelit të institucionit përkatës, i cili merr në punë nëpunës civil pas 

autorizimit të departamentit për Administrimin e Shërbimit Civil (DAShC), 

zhvillon procedura konkurruese të përzgjedhjes me qëllim të rekrutimit 

të  nëpunësve civil sipas neneve 11 dhe 12 të Ligjit për Shërbimin Civil. 

Në bazë të vendimit të Qeverisë Nr.18/35 të lëshuar më 09.03.2018, Komunës së 

Zveçan iu lejohet stafi prej 10 zyrtarëve në Departamentin e Administratës, në 

emër të integrimit të punonjëseve të ashtuquajturës ish MUP. Më tutje, në 

procesverbalin dhe listën e dorëzuar të punonjësve të integruar nga komisioni i 

Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal, kishte dorëzuar listën për 9 zyrtar 

të integruar për faktin që njëri nga lista e 10 zyrtarëve kishte vdekur. Për të 

zëvendësuar këtë Komuna kishte punësuar pa procedura të rekrutimit duke 

shtuar një punonjës, integrimi i të cilit nuk ishte paraparë me marrëveshje në 

listën e oficerëve të integrimit. 

Akt emërimi i të punësuarit ishte nënshkruar me datën 16.05.2019, ndërsa ishte 

paguar në mënyrë retroaktive për pesë muaj në vlerë 1,969€. 



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

 

13 

Ndikimi  Rekrutimi i stafit duke anashkaluar procedurat e rekrutimit, pa konkurs dhe pa 

kritere të përcaktuara ndikon në eliminimin e konkurrencës dhe transparencës 

si dhe mos plotësoj kualifikimet e kërkuara për atë vend punë . 

Rekomandimi A1 Kryetari duhet të siguroj që rekrutimet e stafit bëhen sipas pozitave të aprovuara 

dhe në pajtim me procedurat e rekrutimit të përcaktuara me ligj. 

Çështja C1 – Mos azhurnimi i kontratave të punës dhe listave të pagave.  

Ligji Nr. 03 / L-149 për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës, nenin 96 ka 

përcaktuar se brenda një (1) viti, nga data e hyrjes në fuqi të këtij ligji, të gjitha 

kontratat e punës në Shërbimin Civil të Kosovës, për pozitat të cilat për nga 

natyra, funksioni dhe detyrat janë pozita të përhershme, zëvendësohen me akte 

të emërimit, siç është përcaktuar me këtë ligj dhe me aktet e reja nënligjore. Po 

ashtu Ligjit Nr. 03/L-047 për pagat e nëpunësve civil neni 14, dhe 16 përcakton 

shtesa për kushte specifike pune, ku si pjesë e detyrave të tyre të rregullta ata iu 

ekspozohen kushteve dhe kërkesave të veçanta në vendin e punës dhe që 

paraqesin rrezik për shëndetin, institucioni kërkon miratimin e një shtese për 

kushte të punës për këta nëpunës civilë, sipas aktit nënligjor të përcaktuar nga 

Qeveria.  

Gjatë testimeve të dosjeve të personelit ne kemi vërejtur që: 

 Në vitin 2019, tetë të punësuarve në departamentet buxhet dhe financa, 

administratë dhe planifikim urban, ju kishin përfunduar kontratat, 7 

raste më 01.03.2016 dhe një më 01.02.2018. Në mungesë të zyrtarit të 

personelit ato nuk ishin zëvendësuara më akt emërime të reja. Këto raste 

në fillim të vitit 2020 ishin rregulluar; dhe 

 Në një rast i punësuari në departamentin e administratës, zyrtar i 

regjistrit civil gjatë vitit 2019 ka marr gabimisht kompensim 107€ shtesën 

e mujore të rrezikshmërisë në total 963€. Kjo çështje është rregulluar pas 

konstatimeve tona në vitin 2020 kur ne ishim në proces të auditimit. 

Arsyeja ishte kontrollit jo i mirë me rastin e ndryshimeve në lista të 

pagave. 

Ndikimi  Mangësitë e paraqitura në mos azhurnimin e kontratave të punës dhe listave të 

pagave do të rezultojë me kontrolle të dobëta në menaxhimin e BNj-së dhe mund 

të ndikoj në pagesa të parregullta. 

Rekomandimi C1 Kryetari, duhet të siguroj se të gjitha kontratat e të punësuarve janë azhurnuar 

sipas kërkesave ligjore si dhe pagesat në listën e pagave janë në përputhje me 

ato. 
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2.1.3 Mallrat dhe shërbimet  

Buxheti final për mallra dhe shërbime në vitin 2019 ishte 292,878€, prej tyre ishin shpenzuar 228,442€ 

ose 74%. Sa i përket shpenzimeve komunale për vitin 2019, nga buxheti prej 70,000€, janë shpenzuar 

vetëm 6,044€. Ato kanë të bëjnë kryesisht me furnizimin me pajisje dhe inventar, furnizime zyre, 

shërbime të kontraktuara, karburant, pajisje mjekësore, mirëmbajtje të ndërtesave të zyrave , 

shpenzime të komunalive etj.   

Kemi testuar 18 mostra për teste substanciale në vlerë 81,134€ si dhe 10 mostra për teste të 

pajtueshmërisë. 

Çështja B3 - Dobësi në menaxhimin e shpenzimeve për automjete  

Gjetja  Sipas Udhëzimit Administrativ MAPL Nr 2008/01 për përdorimin e 

automjeteve zyrtare në komuna, neni 1 përcakton qëllimin e përdorimit të 

automjeteve, ndërsa neni 2, përcakton të drejtën e përdorimit të automjeteve, 

duke plotësuar fletë udhëtimet e përcaktuara nga njësia e transportit. Ndërsa 

sipas Ligji Nr. 03/L-040 për Vetëqeverisjen Lokale, neni 12, Kuvendi i komunës 

mund të miratojë akte brenda fushës së kompetencave të tij. 

Përkundër rekomandimit nga viti i kaluar, Komuna ende nuk e ka miratuar  një 

rregullore për  përdorimin e automjeteve zyrtare, si dhe nuk është duke zbatuar 

UA për përdorimin e automjeteve zyrtare në komuna. Më tutje, shpenzimet për 

derivate ishin 15,480€, ndërsa komuna nuk mban shënime për shpenzimet e 

automjeteve zyrtare (të dhëna ditore për kilometrazhin, shpenzimin e 

karburanteve dhe destinimin për secilën veturë). Për shfrytëzimin e automjeteve 

zyrtare, nuk ka kërkesa dhe as plotësim të fletë udhëtimeve për udhëtim zyrtar.  

Kjo ka ndodhur sepse komuna nuk ka zbatuar kërkesat e UA si dhe nuk kishte 

nxjerr akt të brendshëm për përdorimin e veturave zyrtare. 

Ndikimi  Dobësitë në menaxhimin e automjeteve zyrtare lidhur me mos plotësimin e fletë 

udhëtimeve dhe mos mbajtjes së evidencave të shpenzimeve për derivate, mund 

të ndikojnë në shfrytëzimin jo racional të tyre, kontroll të dobët dhe menaxhim 

jo të mirë të shpenzimeve.  

 Kryetari, duhet të siguroj që përdorimi i automjeteve dhe mbajtja e evidencave 

të tyre bëhet sipas kërkesave të UA, në të kundërtën të inicioj hartimin e një 

rregulloreje të brendshme për mënyrën e përdorimit të automjeteve zyrtare. 
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2.1.4 Subvencionet dhe transferet 

Buxheti final për subvencione dhe transfere ishte 97,125€, ndërsa  ishin shpenzuar 72,465€. Ato kanë 

të bëjnë kryesisht me ndihma për individë si raste sociale. Kemi testuar 10 (dhjetë) mostra të 

subvencioneve për teste substanciale në vlerë prej 9,362€ dhe 5 (pesë) mostra për  teste të 

pajtueshmërisë.  
 

Çështja B4 – Dobësi në dhënien dhe monitorimin e subvencioneve 

Gjetja  Sipas rregullores për dhënien e subvencioneve të komunës, neni 8 dhe 9, 

përcakton kërkesat për dhënien e subvencioneve, të cilat duhet të përmbajë 

dokumentet lidhur me dëshmitë për vendbanim të përhershëm në komunën e 

Zveçanit (fotokopja e letërnjoftimit ose certifikatës së autoritetit kompetent);  

kërkesën me shpjegim të detajuar të domosdoshmërisë për dhënien e 

subvencionit; dëshminë që në mënyrë të qartë konfirmon pretendimet në 

kërkesë;  etj. 

Gjatë testimit në 5 pagesa për subvencione në vlerë 4,460€, ne kemi identifikuar 

se për këto raste kishte mungesë të dokumenteve5 si dhe nuk kishte raportime 

nga përfituesit për mënyrën e shpenzimit të fondeve të marra.  Më tutje, 

rregullorja për subvencione nuk kishte asnjë nen ku përcaktohen kritere të qarta 

për monitorimin e subvencioneve nga ana e komunës apo për të konfirmuar se 

subvencioni i dhënë është shpenzuar për qëllimin e dhënë. Kjo ka ndodhur si 

rezultat i mangësive në rregullore të subvencioneve dhe kontrollit jo të mirë në 

dhënien dhe monitorimin e tyre. 

Ndikimi  Dobësitë në procesin e dhënies dhe monitorimit të subvencioneve si dhe mos 

përcaktimi i qartë i kritereve në rregullore, mund të ndikoj në mos përmbushjen 

e qëllimit për të cilin është dhënë subvencioni. 

 Kryetari, duhet të siguroj zbatimin e plotë të rregullores për subvencione, si dhe 

mekanizmat për mënyrën se si do të monitorohen dhe menaxhohen 

subvencionet. Kontrollet mbi ndarjen e subvencioneve duhet të forcohen për të 

siguruar monitorim efektiv të shfrytëzimit të mjeteve të ndara nga buxheti i 

komunës. 

                                                      
5 Dokumentet që mungonin ishin: dëshmi për vendbanim të përhershëm në komunën e Zveçanit (fotokopja e letërnjoftimit ose 

certifikatës së autoritetit kompetent);  kërkesë me shpjegim të detajuar të domosdoshmërisë për dhënien e subvencionit; dëshmi që në 
mënyrë të qartë konfirmon pretendimet në kërkesë;  dokumentacioni i kërkuar nga departamenti kompetent për secilin rast 
individual. 
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2.1.5 Investimet kapitale 

Buxheti final për investime kapitale ishte 1,793,854€, prej tyre ishin shpenzuar 708,287€. Ato kanë të 

bëjnë me ndërtimin e objekteve kulturore, fushave sportive, kanalizim, mirëmbajtje etj. Kemi testuar 

16 mostra për teste substanciale në vlerë 708,287€, si dhe 9 mostra për teste të pajtueshmërisë. 

2.2 Pasuritë kapitale dhe jokapitale 

Vlera e paraqitur në PFV e pasurive kapitale është 708,287€, pasurive jokapitale është 0€, si dhe e 

stoqeve 0€. Kemi testuar 25 mostra për teste substanciale në vlerë 607,980€, si dhe 10 mostra për 

teste të pajtueshmërisë. 
 

Çështja B5 – Parregullsi në menaxhimin dhe shpalosjen e pasurive në PFV 

Gjetja  Sipas nenit 6 të Rregullores MF Nr. 02/2013 për Menaxhimin e Pasurisë jo 

Financiare të Organizatave Buxhetore, çdo organizatë buxhetore duhet të krijoj 

dhe azhurnoj regjistrin e pasurive jo financiare që ka në menaxhimin e saj. Më 

tej, regjistri i pasurive duhet të përfshijë pasuritë kapitale mbi 1,000€ që duhet të 

regjistrohet në SIMFK, ndërsa pasuritë jo kapitale nën 1,000€ dhe stoqet në E-

pasuri.  

Për dallim nga viti i kaluar, komuna këtë vit kishte regjistruar vlerën 708,287€, 

të pasurisë mbi 1000€. Megjithatë një pjesë e madhe e pasurisë e blerë dhe 

përvetësuar gjatë viteve paraprake ende nuk është regjistruar në regjistrat 

kontabël të pasurisë si dhe shpalosur në PFV vlera e plotë e pasurisë. Vlen të 

theksohet që vitin e kaluar investimet kapitale ishin 953,524€, e që do duhej të 

reflektonte në regjistrin kontabël të pasurive. 

Po ashtu me rastin e regjistrimi të pasurisë në vlerë 60,252€, komuna kishte 

regjistruar gabimisht në vlerën 6,025,285€, me një gabim prej 5,965,033€. Për këtë 

vlerë kemi mos përputhje në mes te PFV të komunës dhe pasqyrave vjetore të 

Buxhetit të Kosovës.  

Komuna gjithashtu ende nuk e ka vënë në funksion sistemin E-pasuria, si dhe 

nuk ka shpalosur asnjë pasuri me vlerë nën 1,000€ në PFV. Kjo ka ndodhur si 

rezultat i kontrollit jo të mirë me rastin e regjistrimit të pasurive si dhe mos 

vënies në funksion të sistemit e-pasuria. 

Ndikimi  Dobësitë e identifikuara në menaxhimin e pasurisë që kanë të bëjnë më mos 

regjistrimin e pasurive kapitale dhe jo kapitale, mos vënien në funksion të 

sistemit e-pasuria si dhe gabimeve gjatë regjistrimit, ndikojnë në raportimin e 

informatave jo të sakta për pasurinë e komunës dhe vlerën e tyre në PFV dhe 

raportin vjetor të Buxhetit të Kosovës. Njëherit, rrit rrezikun e keqpërdorimit 

dhe keq menaxhimit të tyre. 
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 Kryetari, duhet të ndërmerr masa për të siguruar se pasuritë mbi dhe nën 1,000€ 

janë regjistruar në regjistrat përkatës, për të gjitha pasuritë që ka në posedim në 

mënyrë që prezantimi i informatave në PFV të jetë i saktë dhe i plotë. Njëherit 

duhet të siguroj që është vënë në përdorim e-pasuria. 

2.3 Të arkëtueshmet 

Komuna nuk mbledh të hyrat nga tatimi në pronë, lejet e ndërtimit dhe shfrytëzimin e pronave 

publike (shih nënkapitullin 2.1.1), dhe si rezultat i kësaj ajo nuk ka llogari të arkëtueshme dhe nuk 

mban evidenca për to.  

2.4 Detyrimet  

2.4.1 Detyrimet e papaguara 

Pasqyra e detyrimeve në fund të vitit 2019, ishte 14,890€6. Këto detyrime janë bartur për t’u paguar 

në vitin 2020. Testimet tona kanë shpalosur si në vijim 
 

Çështja B6 - Dobësi në menaxhimin dhe raportimin e obligimeve 

Gjetja  Sipas nenin 5 të rregullores financiare të Ministrisë së Financave Nr. 02/2013 për 

Raportimin e Obligimeve të Papaguara të Organizatat Buxhetore, ato janë të 

obliguara t'i raportojnë detyrimet e tyre të papaguara në Ministrinë e Financave 

-Thesar. Të gjitha detyrimet sipas kësaj rregullore duhet të bëhen përmes 

raporteve mujore. Ndërsa sipas rregullës financiare Nr. 01/2013/MF Shpenzimi 

i Parave Publike, neni 24, pika 1.3 të gjitha faturat duhet të pranohen duke 

zbatuar procedurat kontrollit të brendshëm për qarkullim të dokumentacionit. 

Ndër të tjera faturat duhet të protokollohen dhe të evidentohen në librin e 

faturave.  

Përkundër rekomandimeve të përsëritura edhe gjatë vitit 2019, komuna nuk ka 

raportuar në baza mujore obligimet financiare në MF. Më tutje, Komuna nuk 

mban libër të protokollit për pranimin e faturave. Kjo ka ndodhur për shkak të 

kontrolleve të jo të duhura në raportimin e obligimeve të papaguara në njësinë 

e financave të komunës. 

Ndikimi  Dobësitë në mos raportimin e rregullt mujor të obligimeve të papaguara dhe 

mos mbajtja e një libri të protokollit për faturat e pranuara, mund të rezultojë 

mos identifikimin me kohë të faturave për pagesë. 

 Kryetari duhet të forcoj kontrollet lidhur me menaxhimin dhe raportimin e 

obligimeve të papaguara. Fillimisht, duhet të siguroj mbajtjen e një libri të 

protokollit, ku do të regjistrohen dhe protokollohen të gjitha faturat e pranuara. 

Me tutje 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. 
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2.4.2 Detyrimet Kontigjente 

Pasqyra e detyrimeve kontigjente në fund të vitit 2019, ishte 26,172€. Këto kanë të bëjnë me 4 

konteste gjyqësore. 

2.4.3 Detyrimet kontraktuale 

Vlera e detyrimeve kontraktuale sipas komunës janë 309,922€. Prej kësaj vlere, 283,698€ janë shuma 

të mbetura të punimeve të papërfunduara dhe të papaguara për projekti “Rindërtimi dhe zgjerimi 

i rrjetit të kanalizimeve në fazën II ”, si dhe 26,224€ për projektin “Punimet e infrastrukturës”. 

2.5 Funksioni i auditimit të brendshëm  

Organizatat buxhetore janë të obliguara që të sigurojnë që aktivitetet dhe proceset e saj t’i 

nënshtrohen auditimit të brendshëm. Një sistem i mirëfilltë i auditimit të brendshëm i ndihmon 

menaxhmentit në identifikimin e dobësive në menaxhimin financiar dhe kontrolleve të komunës. 

Kjo kontribuon në përmirësimin e kontrolleve të brendshme, arritjen e objektivave dhe 

përmirësimin e shërbimeve që ofron komuna. Megjithatë, vlen të theksohet që me kërkesë të 

menaxhmentit të komunës, Njësia Qendrore Harmonizuese e AB kishte kryer një auditim lidhur 

me procesin e buxhetimit duke dhënë rekomandime për të përmirësuar dobësitë e identifikuara. 

Në lidhje me këtë, ne kemi dhënë rekomandimin si në vijim: 

Çështja B7  – Mos themelimi i Njësisë së auditimit të brendshëm 

Gjetja  Ligji Nr. 06 /L-021 për kontrollin e brendshëm të financave publike dhe 

rregullorja QKR Nr 01/2019 për themelimin dhe zbatimin e funksionit të 

auditimit të brendshëm në subjektin e sektorit publik, neni 4 dhe 5 ka përcaktuar 

funksionin dhe mënyrën e themelimit të NjAB. 

Përkundër rekomandimeve tona të përsëritura, komuna ende nuk ka arritur që 

themeloj njësinë e auditimit të brendshëm. 

Arsyeja e mos themelimit të NJAB, sipas komunës ishte mos aprovimi i pozitës 

për fillimin e procedurave të rekrutimit për këtë njësi. 

Ndikimi  Mos themelimi i NjAB do të ndikojë në vazhdimin e përsëritjes së dobësive në 

sistemet kyçe të kontrollit të brendshëm. Për më tepër, menaxhmenti mund të 

mos jetë në gjendje që t’i identifikojë dobësitë e kontrolleve dhe të reagojë me 

kohë për eliminimin e tyre. 

 Kryetari duhet të siguroj aprovimin e pozitave dhe të ndërmerr masa lidhur me 

themelimin dhe funksionimin e NjAB-së, për të siguruar mbështetje në 

menaxhimin e fushave me rrezik dhe përmirësimin e sistemeve të kontrollit.  
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3 Progresi në zbatimin e rekomandimeve 

Raporti ynë i auditimit për PFV-të e vitit 2018 të Komunës së Zveçanit ka rezultuar me 15 

rekomandime. Menaxhmenti kishte përgatitur një Plan Veprimi, ku kishte paraqitur detajet e 

masave dhe aktiviteteve të cilat do të merren për të zbatuar rekomandimet e dhëna.  

Komuna ka dorëzuar një Raport të Progresit mbi zbatimin e rekomandimeve (30 shtator 2019), 

ndërsa nuk ka dorëzuar për periudhën e muajit mars 2020 sipas kërkesave të dalura nga Rregullorja 

e Punës për zbatimin e auditimit dhe planeve të veprimit.  

Deri në përfundim të auditimit tonë, nga 15 rekomandime të dhëna, katër (4) janë zbatuar plotësisht, 

një (1) ishte zbatuar pjesërisht, shtatë (7) ishin të përsëritura dhe tri (3) rekomandime janë 

konsideruar të mbyllura. Për një përshkrim më të plotë të rekomandimeve dhe mënyrën se si janë 

trajtuar ato, shihni në Tabelën 4: 
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Tabela 4 Përmbledhja e rekomandimeve të vitit paraprak dhe vitit 2019 

Nr. Fusha e 
Auditimit 

Rekomandimet e vitit 2018 Veprimet e 
ndërmarra  

Statusi 

1 Pasqyrat 
Vjetore 

Financiare 

Kryetari duhet të siguroj se është bërë 
një analizë për t’i përcaktuar shkaqet e 
theksuara në opinionin e auditimit dhe 
te çështjet kyçe. Veprime specifike 
duhet të ndërmerren për t’i adresuar 
shkaqet në mënyrë sistematike për t’i 
eliminuar gabimet në shpalosjen e saktë 
të vlerës së pasurive. 

Më tutje, Kryetari duhet të siguroj se 
janë vendosur procese efektive për të 
konfirmuar që plani i hartimit të PFV-ve 
2019, i adreson të gjitha çështjet që kanë 
të bëjnë me pajtueshmërinë. Kjo, 
gjithashtu duhet të përfshijë rishikimin 
e PFV- ve nga menaxhmenti, me fokus 
të veçantë në fushat me rrezik të lartë 
dhe/ose fushat ku janë identifikuar 
gabime në vitet e mëparshme 

Rekomandimin 

lidhur me pasurit 
e kemi dhënë te 

nënkapitulli 2.2 

Pasuritë. 

 

I mbyllur. 

2 Planifikimi 
dhe realizimi 
i buxhetit 

Kryetari duhet të ndërmarrë një 
vlerësim sistematik për të identifikuar 
arsyet e nivelit të ulët të ekzekutimit të 
buxhetit për investime kapitale dhe 
kategoritë tjera ekonomike në 2018, si 
dhe të përcaktojë opsionet praktike për 
përmirësimin e ekzekutimit të tij në 
vitin 2019. Kryetari duhet të monitorojë 
në mënyrë sistematike performancën 
buxhetore në baza mujore dhe të 
identifikojë dhe adresojë pengesat për të 
planifikuar nivelet e realizimit të 
buxhetit dhe shfrytëzimit efektiv të 
parasë publike, përfshirë edhe 
realizimin e të hyrave vetjake. 

Çështja është 
mbyllur sa i përket 
këtij rekomandimi. 

I mbyllur. 

3 Planifikimi 
dhe realizimi 
i buxhetit 

Kryetari, duhet të sigurojë që gjatë 
përgatitjes së kërkesave buxhetore t’i 
paraprijë një analizë e mirëfilltë të gjithë 
faktorëve që kanë ndikim në realizimin 

e buxhetit. Përveç kësaj planifikimi dhe 
buxhetimi i shpenzimeve të caktuara 

duhet të bëhet bazuar në planin 
kontabël të aprovuar nga Thesari 

Edhe këtë vit kemi 
keq klasifikimi të 
shpenzimeve. Shih 
çështjen B1. 

I 
përsëritur. 
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4 Të hyrat  Kryetari duhet të inicioj pa vonesë 

hartimin e një rregullore të brendshme 
për taksat, tarifat dhe ngarkesat e 
qytetarëve për shërbimet e përfituara 
publike, si dhe e njëjta të aprovohet në 
Kuvendin komunal. Po ashtu, të siguroj 
zbatimin e ligjit për tatimin në pronë 
dhe atij të ndërtimit, i cili ka për 
qëllim në radhë të parë zbatimin e 
kërkesave minimale ligjore, dhe rritjen e 
cilësisë së shërbimeve për qytetarët e 
komunës. 

Komuna ende nuk 
ka ndërmarrë 
ndonjë veprim 
konkretë për 
zbatimin e 
rekomandimit. 
Shih çështjen B2. 

I 
përsëritur. 

5 Paga dhe 
mëditje 

Kryetari, duhet të siguroj se të gjithë të 
punësuarit kanë kontrata valide të 
punës dhe se paguhen në bazë të 
kontratës dhe punës që bëjnë. Po 
ashtu, të ndërmarrë veprimet e 

duhura, ashtu që komuna të zbatoj 
strukturën organizative dhe që vendet 
kyçe të punës të plotësohen me 
personelin adekuat dhe me një 
përshkrim të qartë të detyrave dhe 

përgjegjësive, si dhe të azhurnohen dhe 
plotësohen dosjet e secilit punonjës. 

Komuna edhe këtë 
vit kishte dobësi 
lidhur me mos 
azhurnimin e 
kontratave, 
mirëpo kishte 
dobësi në listën e 
pagave. Shih 
çështjen C1. 

Pjesërisht i 
përsëritur. 

6 Mallra dhe 
shërbime 

 

Kryetari, duhet të siguroj që kontratat 
të nënshkruhen sipas kërkesave të LPP-
së, pra të kryej procedura të hapura të 
prokurimit dhe përmes një procesi 
transparent dhe konkurrues të 
nënshkruaj një kontratë për shërbime 
të servisimit dhe mirëmbajtjes së 

veturave, me kohëzgjatje të kontratës 
për së paku një vit. Me tutje, të forcoi 
kontrolle të brendshme adekuate për 
shpenzimet, në mënyrë që të sigurohet 
vlera për paranë. 

Komuna kishte 
nënshkruar 
kontratën për 
mirëmbajtje të 
veturave në maj 
2020. 

I zbatuar. 

7 Mallra dhe 
shërbime 

 

Kryetari i komunës duhet të siguroj që 
kontratat të nënshkruhen sipas 
kërkesave të LPP- së. Me tutje të siguroj 
kontrolle të brendshme adekuate për 
shpenzimet, si dhe të siguroj që do të 
hartohet dhe aprovohet një rregullore e 
brendshme për shpenzimet e telefonisë 

fikse dhe mobile. 

Në vitin 2019, nuk 
kemi identifikuar 
raste të ngjashme. 

I zbatuar. 
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8 Mallra dhe 
shërbime 

Kryetari, duhet të siguroj që çdo 
pagesë e realizuar është e 
dokumentuar dhe ekziston pranimi i 
atyre mallrave apo shërbimeve në bazë 
të çmimit përkatës dhe kushteve të 

përcaktuara me kontratë. Më tutje, 
kryetari duhet të siguroj se janë 
zbatuar rregulla të qarta për mënyrën 
e përdorimit automjeteve. 

Komuna ende nuk 
kishte adresuar 
këtë çështje. Shih 
çështjen B3. 

I 
përsëritur. 

9 Subvencion 
dhe transferet 

Kryetari, duhet të siguroj zbatimin e 
plotë të rregullores për subvencione, si 
dhe mekanizmat për mënyrën se si do 
të monitorohen dhe menaxhohen 
subvencionet. Kontrollet mbi ndarjen e 
subvencioneve duhet të forcohen për 
të siguruar monitorim efektiv të 
shfrytëzimit të mjeteve të ndara nga 
buxheti i komunës. 

Komuna ende nuk 
kishte adresuar 
këtë çështje. Shih 
çështjen B4. 

I 
përsëritur. 

10 Investimet 
kapitale 

 

Kryetari, duhet të ndërmarrë veprime 
konkrete në mënyrë që të siguroj se 
është rritur përgjegjësia e organit 
mbikëqyrës lidhur me mbikëqyrjen dhe 
raportimin, si dhe të siguroj se për çdo 
fazë të realizimit të projektit (për 
pagesë) të ketë raport për progresin e 

realizimit të tyre dhe përmbushjes së 
kushteve për pagesë. 

Gjatë testimeve 
tona nuk kemi 
vërejtur raste të 
tilla. 

I zbatuar. 

11 Investimet 
kapitale 

 

Kryetari duhet të kryejnë një rishikim të 
procesit për të gjetur arsyet e këtyre 
vonesave dhe të ndërmerren masat e 
nevojshme për menaxhim më të mirë të 
zbatimit të kontratave, si dhe të 
aplikohen ndëshkimet për vonesa. 

Gjatë testimeve 
tona nuk kemi 
vërejtur raste të 
tilla. 

I zbatuar. 

12 Pasuria 
financiare dhe 
jo-financiare 

Kryetari, duhet të ndërmarr veprime 
konkrete për të siguruar që brenda një 
periudhe të arsyeshme të formoj 
komisionet për vlerësimin dhe 
inventarizim e pasurisë. Këto 

komisione duhet të kryejnë një 
regjistrim dhe vlerësim të drejtë dhe të 
plotë të gjithë pasurisë në pronësi të 
komunës, si dhe të monitoroj rezultatet 
e vlerësimit. Po ashtu, në fund të vitit, 
para hartimit të pasqyrave financiare 
duhet të kryhet procesi i inventarizimit 
i cili duhet të harmonizohet me 
regjistrat e pasurisë dhe nëse ka 
diferenca ato duhet të eliminohen. 

Edhe këtë vit kemi 
dobësi në 
menaxhimin e 
pasurive dhe 
shpalosjeve të tyre. 
Shih çështjen B5. 

I 
përsëritur. 
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13 Obligimet e 
pa paguara 

Kryetari, duhet të forcoj kontrollet 
lidhur me pranimin e faturave dhe 
pagesën e tyre brenda afatit ligjor, për 
të siguruar që departamenti i financave 
do të krijojë një sistem efektiv dhe se të 
gjitha faturat e papaguara brenda afatit 
30 ditësh të raportohen në mënyrë të 
saktë dhe të plotë. Më tutje duhet të 
siguroj mbajtjen e një libri të protokollit, 
ku do të regjistroheshin dhe 
protokollohen të gjitha faturat e 
pranuara. 

Komuna vazhdon 
të mos raportoj në 
baza mujore, si 
dhe nuk mbanë 
ende Librin e 
protokollit. 

I 
përsëritur. 

14 Sistemi i 
auditimit të 
brendshëm 

Kryetari duhet të themeloj NjAB-në, me 
qëllim për të siguruar mbështetje në 
menaxhimin e fushave me rrezik dhe e 
cila do të ndihmonte aktivitetet 
operative në vazhdim. Përveç kësaj ne 
sugjerojmë edhe 
themelimin/funksionimin e KA- së, që 
t’i rishikoj rezultatet e auditimit të 
brendshëm dhe veprimet e ndërmarra 
nga menaxhmenti në lidhje me 

rekomandimet e dhëna. 

Komuna vazhdon 
të mos ketë të 
themeluar NjAB. 

I 
përsëritur. 

15 Raportimi 
menaxherial, 
llogaridhënia 
dhe 
menaxhimi i 
rrezikut 

 

Kryetari duhet të siguroj se është kryer 
një rishikim për të përcaktuar formën e 
raportimit financiar dhe operativ tek 
menaxhmenti i lartë. Ecuritë buxhetore, 
duke përfshirë të hyrat dhe shpenzimet, 
dhe zbatimi i planit për projekte 
kapitale, duhet të jenë subjekt i 
raportimeve dhe rishikimeve të 
rregullta nga ana e menaxhmentit. 
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 

Çështja është 
mbyllur sa i përket 
këtij rekomandimi. 

I mbyllur. 

Nr. Fusha e 

auditimit 

Rekomandimet e vitit 2019 

 

1 Planifikimi 
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 siguroj zbatimin e ligjeve për mbledhjen e të hyrave, që 
kanë për qëllim në radhë të parë zbatimin e kërkesave ligjore si dhe rritjen 
e cilësisë së shërbimeve për qytetarët e komunës. Njëherit duhet të inicioj 
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pa vonesë hartimin e një rregullore të brendshme për taksat, tarifat dhe 
ngarkesat e qytetarëve për shërbimet e përfituara publike. 

3 Paga dhe 
mëditje 

Kryetari duhet të siguroj që rekrutimet e stafit bëhen sipas pozitave të 
aprovuara dhe në pajtim me procedurat e rekrutimit të përcaktuara me ligj. 

4  Kryetari, duhet të siguroj se të gjitha kontratat e të punësuarve janë 
azhurnuar sipas kërkesave ligjore si dhe pagesat në listën e pagave janë në 
përputhje me ato. 

5 Mallra dhe 
shërbime 

Kryetari, duhet të siguroj që përdorimi i automjeteve dhe mbajtja e 
evidencave të tyre bëhet sipas kërkesave të UA, në të kundërtën të inicioj 
hartimin e një rregulloreje të brendshme për mënyrën e përdorimit të 
automjeteve zyrtare. 

6 Subvencionet 
dhe transferet 

Kryetari, duhet të siguroj zbatimin e plotë të rregullores për subvencione, 
si dhe mekanizmat për mënyrën se si do të monitorohen dhe menaxhohen 
subvencionet. Kontrollet mbi ndarjen e subvencioneve duhet të forcohen 
për të siguruar monitorim efektiv të shfrytëzimit të mjeteve të ndara nga 
buxheti i komunës. 

7 Pasuritë 
kapitale dhe 
jokapitale 

Kryetari, duhet të ndërmerr masa për të siguruar se pasuritë mbi dhe nën 
1,000€ janë regjistruar në regjistrat përkatës, për të gjitha pasuritë që ka në 
posedim në mënyrë që prezantimi i informatave në PFV të jetë i saktë dhe 
i plotë. Njëherit duhet të siguroj që është vënë në përdorim e-pasuria. 

8 Detyrimet e 
papaguara 

Kryetari duhet të forcoj kontrollet lidhur me menaxhimin dhe raportimin e 
obligimeve të papaguara. Fillimisht, duhet të siguroj mbajtjen e një libri të 
protokollit, ku do të regjistrohen dhe protokollohen të gjitha faturat e 
pranuara. Me tutje 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. 

9 Funksionimi i 
auditimit të 
brendshëm 

Kryetari duhet të siguroj aprovimin e pozitave dhe të ndërmerr masa 
lidhur me themelimin dhe funksionimin e NjAB-së, për të siguruar 
mbështetje në menaxhimin e fushave me rrezik dhe përmirësimin e 
sistemeve të kontrollit. 

  



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

 

25 

Shtojca I: Shpjegim i llojeve të ndryshme të opinioneve të 

aplikuara nga ZKA-ja 

(e shkëputur nga ISSAI 200)  

Forma e opinionit 

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

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

financiare. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Modifikimet që i bëhen opinionit në raportin e auditorit 

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

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

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

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

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

kualifikuar, opinion të kundërt dhe mohim të opinionit. 

Përcaktimi i llojit të modifikimit që i bëhet opinionit të auditorit 

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

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

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

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

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

Pasqyrat Financiare. 

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

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

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

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

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

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

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

individualisht ose së bashku, janë edhe materiale edhe të përhapura në Pasqyrat Financiare. 

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

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

se efektet e çdo gabimi të pazbuluar mbi Pasqyrat Financiare kanë mundur të jenë, edhe materiale, 

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

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

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

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

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

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

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

Ajo gjithashtu përfshin shembuj ilustrues të raporteve. 

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

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

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

thelbësore që ata të kuptojnë Pasqyrat Financiare, por ka prova të mjaftueshme e të përshtatshme se 

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

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

referohen vetëm informacionit të paraqitur ose shpalosur në Pasqyrat Financiare. 

158. Një paragraf i theksimit të çështjes duhet: 

 të përfshihet menjëherë pas opinionit; 

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

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

Pasqyrave Financiare mund të gjenden shpalosjet relevante që e përshkruajnë plotësisht 

çështjen; dhe 

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

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

paraqitur ose shpalosur në Pasqyrat Financiare, e cila, në gjykimin e auditorit, është e rëndësishme 

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

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

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

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

 


