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Përmbledhje e përgjithshme 
Rekomandimet e auditimit kanë për qëllim që t’i ndihmojnë institucionet publike të 
përmirësojnë qeverisjen, të rrisin llogaridhënien, transparencën dhe arritjen e vlerës për 
para në operacionet qeveritare. Marrja e masave përmirësuese, tregon vendosmërinë e 
institucioneve publike për të përmirësuar performancën e tyre në aspektin ekonomik, efikas 
dhe efektiv.

Me qëllim të vlerësimit të masave të ndërmarra nga institucionet publike, Zyra Kombëtare e 
Auditimit ka vlerësuar zbatimin e rekomandimeve të dhëna në shtatë (7) raportet e auditimit 
të performancës të publikuara në vitin 2017. Qëllimi i këtij raporti është që t’i ofrojë Qeverisë 
dhe Kuvendit  të Kosovës si dhe palëve të tjera të interesit një informacion të pavarur lidhur 
me masat e ndërmarra nga institucionet publike për zbatimin e rekomandimeve të auditimit. 
Po ashtu, mund t’i shërbej Zyrës Kombëtare të Auditimit që të vlerësojë ndikimin që kanë 
pasur auditimet paraprake si dhe mundësinë për të përmirësuar cilësinë e auditimeve të 
performancës. Për më shumë, ky vlerësim i shërben Zyrës Kombëtare të Auditimit, si orientim 
se ku duhet të fokusohet një auditim i plotë përcjellës në të ardhmen.

Ky raport nuk reflekton një auditim të plotë përcjellës i cili do të përfshinte auditimin në 
detaje, përmes verifikimeve dhe testimeve në terren. Ai është rezultat i një procesi vlerësues 
i kryer përmes pyetësorëve dërguar institucioneve të audituara, mbledhjes dhe analizimit 
të përgjigjeve të dhëna në pyetësorë, analizimit të dokumenteve mbështetëse për aktivitetet 
e ndërmarra për zbatimin e rekomandimeve të auditimit. Po ashtu, janë aplikuar metodat e 
zhvillimit të statistikave dhe ato krahasuese.

Pyetësori i është dërguar 35 institucioneve publike të përfshira në auditimet e vitit 2017 për 
t’u plotësuar me reagimet e tyre dhe për t’u kthyer përsëri tek Zyra Kombëtare e Auditimit. 
Kjo i ofroi institucionit tonë një pamje të përditësuar të veprimeve të ndërmarra, të cilat 
Zyra Kombëtare e Auditimit i analizoi në detaje për të vlerësuar progresin e arritur përmes 
informacionit dhe dokumentacionit shtesë të kërkuar nga auditorët.

Vlerësimi është kryer gjatë vitit 2020 kur jemi ballafaquar me situatën pandemike me COVID 
19 dhe i gjithë procesi është kryer përmes komunikimit on line. Kjo ka ndikuar në rrjedhën 
e procesit vlerësues nga vet Zyra Kombëtare e Auditimit e po ashtu edhe në mungesën e 
përgjigjeve të plota dhe me kohë të entiteteve, subjekte të këtij vlerësimi.

Zyra Kombëtare e Auditimit ka pranuar gjithsejtë 23 nga 35 pyetësorët e dërguar tek 
institucionet dhe entitetet  e audituara apo rreth 66% pyetësorëve të dërguar. Përderisa, 12 
institucione të përfshira në këtë vlerësim nuk i janë përgjigjur ftesës tonë për masat që i kanë 
ndërmarrë për zbatimin e rekomandimeve të auditimit.

Konkludimi nga vlerësimi: Në bazë të konfirmimeve dhe dokumenteve mbështetëse të 
pranuara nga entitetet përgjegjëse, vlerësimi ka nxjerrë në pah se, 59% e rekomandimeve 
hyjnë në kategorinë e rekomandimeve që janë zbatuar, janë në fazën finale apo të paktën kanë 
filluar zbatimin. Prej tyre, 36% janë rekomandime që janë zbatuar, 10% janë rekomandime në 
fazën finale të zbatimit dhe 13% janë rekomandime që ka filluar zbatimi i tyre. Meqë, periudha 
kur jemi duke bërë vlerësimin llogaritet e mjaftueshme për zbatimin e rekomandimeve, 13% 
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e rekomandimeve të cilat vetëm sa kanë filluar zbatimin tregon për vonesë në zbatimin e 
tyre. Ndërsa, 10% e rekomandimeve nuk kanë pasur rezultate pasi që janë kategorizuar si:  
të pa adresuara 4%, nuk janë zbatuar 4% si dhe 2% nuk janë të zbatueshme. Ndërsa, për 
31% të rekomandimeve nuk kemi pranuar informata nga entitetet e përgjegjëse. Bazuar në 
përgjigjet e marra dhe dokumentet e analizuara kemi vlerësuar se janë ndërmarrë disa masa 
nga entitetet dhe kjo mund të rezultojë në përmirësimin e aktiviteteve në fushën e gjyqësorit, 
zhvillimit ekonomik, arsimit dhe shëndetësisë.

Gatishmëria e institucioneve që të përgatisin planin e veprimit për zbatimin e rekomandimeve 
ishte e kufizuar pasi vetëm katër (4) entitete nga 35 të audituara në vitin 2017 kanë dërguar 
planet e veprimit për zbatimin e rekomandimeve të dhëna në Zyrën Kombëtare të Auditimit.

Mos zbatimi i rekomandimeve, mos përgatitja e planeve të veprimit si dhe mos përgjigja 
ndaj kërkesave të Zyrës Kombëtare të Auditimit për t’i mundësuar vlerësimin e masave të 
ndërmarra për rekomandimet e dhëna tregon mungesën e llogaridhënies së institucioneve 
publike për të përmirësuar cilësinë e performancës së tyre dhe mënyrës se si menaxhojnë me 
paranë publike.

Rekomandimet për Kuvendin e Republikës së Kosovës

Të mbajë llogaridhënës Qeverinë e Kosovës për zbatimin e rekomandimeve të auditimit të 
performancës dhe të kërkoj përgatitjen e planeve të veprimit dhe monitorimin e progresit të 
zbatimit të rekomandimeve nga institucionet e audituara.

Rekomandimet për Qeverinë e Republikës së Kosovës

Qeveria duhet të luaj një rol proaktiv në adresimin e të gjitha çështjeve të cilat ndërlidhen me 
gjetjet e auditimeve të performancës dhe të ndërtoj mekanizma llogaridhënës që:

• Institucionet publike t’i hartojnë planet e veprimit për zbatimin e 
rekomandimeve të auditimit dhe t’i dërgojnë tek Zyra Kombëtare e Auditimit 
jo më vonë se 30 ditë pas pranimit të raportit final të auditimit;

• Të monitorojnë në baza periodike progresin e zbatimit të rekomandimeve të 
auditimit të performancës; dhe

• Kërkesave për dokumente mbështetëse për qëllime auditimi apo edhe vlerësimi 
drejtuar institucioneve publike t’i përgjigjen me kohë ZKA-së dhe informatat 
të jenë të plota.
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1. Hyrje
Raporti për vlerësimin e zbatimit të rekomandimeve është një proces përcjellës gjatë të   
cilit auditorët vlerësojnë përshtatshmërinë, efektivitetin dhe afatet kohore të veprimeve të 
ndërmarra nga menaxhmenti i organizatës së audituar për të adresuar çdo rekomandim të 
auditimit.

Vlerësime të tilla janë në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Institucioneve Supreme 
të Auditimit (ISSAI 12) - ‘Vlera dhe Përfitimi i Institucioneve Supreme të Auditimit ‘ Parimi 
3 i cili thotë, ndër të tjera se: ‘ISA-t duhet të raportojnë masat pasuese të marra në lidhje me 
rekomandimet e tyre‘.

Në të vërtetë, Zyra Kombëtare e Auditimit (ZKA-ja) i konsideron raportet e tilla përcjellëse si 
një lidhje e rëndësishme në procesin e auditimit që ndihmon në sigurimin e llogaridhënies, 
transparencës dhe vlerës për para në operacionet qeveritare. Përmes këtyre raporteve 
vlerësojmë, në veçanti, nëse rekomandimet e auditimit për çështjet e identifikuara në raportet 
e mëparshme të Zyrës Kombëtare të Auditimit janë duke u marr parasysh nga institucionet 
publike dhe nëse janë adresuar në mënyrë efektive.

Qeverisja shtetërore është një proces i vendimmarrjes dhe zbatimit të vendimeve që kërkon 
liri të mjaftueshme ekzekutive për të qenë funksionale. Por kjo liri, duhet të zhvillohet    në 
kornizat e legjislacionit dhe të parimeve të menaxhimit efektiv3. Një qeverisje e mirë 
është e bazuar në parimet e përgjegjësisë, efektivitetit dhe efikasitetit, transparencës dhe 
llogaridhënies dhe është synimi kryesor i sektorit publikë4. Për të arritur këtë qëllim gjithnjë 
e më shumë parashtrohet nevoja që në mënyrë të vazhdueshme të vlerësohet funksionimi i 
sistemit shtetërorë si domosdoshmëri për të siguruar një sistem të denjë qeveritarë dhe në 
shërbim të mirëqenies shoqërore5.

Qëllimi kryesorë i ZKA-së nuk përfundon me publikimin e raportit të auditimit por me 
vlerësimin e ndikimit të aktivitetit auditues në përmirësimin e menaxhimit të parasë publike. 
Pas publikimit të raportit të auditimit të performancës, prej të audituarit kërkohet që tëhartoj 
një plan të veprimit ku specifikohet koha dhe mënyrat e zbatimit të rekomandimeve të dhëna.

Pasi që shumica e rekomandimeve të auditimit të performancës kërkojnë kohë për t’u zbatuar, 
vlerësimi i zbatimit të rekomandimeve të auditimeve të performancës mund të ndërmerret pas 
një periudhe të caktuar kohore. Prandaj, përmes këtij raporti është bërë vlerësimi i zbatimit të 
rekomandimeve të auditimit të performancës të dhëna në vitin 2017.

Për auditimet e performancës të publikuara në vitin 2017, ZKA-ja për dy prej tyre ka kryer 
auditim të plotë përcjellës. 

Raportet të cilat janë subjekt i këtij vlerësimi kanë përfshirë gjashtë (6) fusha kryesore, 
gjyqësorin, zhvillimin ekonomik, prokurimin publik, administratën publike, arsimin dhe 
shëndetësinë.

3 What is good governance, UN Assia and Pacific
4 IFAC Public Sector Commite “Governance in the public sector: a governing body perspective International Public 

Sector Study / What is good governance, UN economic and Social Commision for Asia and Pacific
5 What is good governance, UN economic and Social Commision for Asia and Pacific
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1.1. Objektiva e vlerësimit

Objektivë e këtij vlerësimi është niveli i zbatimit të rekomandimeve të dhëna për auditimet e 
performancës të kryera në vitin 2017.

Në këtë vlerësim janë përfshirë rekomandimet e dhëna në raportet e auditimit si në vijim:

1. Efikasiteti i menaxhimit të lëndëve civile në Gjykatat Themelore;

2. Efikasiteti dhe efektiviteti në implementimin e sistemit informativ unik të integruar

3. shëndetësor;

4. Procedurat dhe kontrollet në sistemin për menaxhimin e performancës komunale;

5. Marrëveshjet për shërbimet e veçanta dhe kontratat e punës për detyra specifike;

6. Planifikimi për kontrata të ndërtimit;

7. Menaxhimi dhe monitorimi i investimeve kapitale nё ndërmarrjet publike; dhe

8. Procesi i rishikimit të teksteve shkollore.

Për zbatimin e rekomandimeve të auditimit të dhëna në raportet e lartë cekura kanë qenë 
përgjegjëse 35 institucione publike.

Vlen të ceket se gjatë vitit 2017, janë kryer gjithsejtë 9 auditime te performancës, mirëpo për 
dy raporte të auditimit ZKA-ja ka kryer auditime përcjellëse të plota. Raportet për të cilat 
janë kryer auditimet përcjellëse janë “Fondi Zhvillimorë” dhe “Trajtimi i Pacientëve Jashtë 
Institucioneve Publike”.

Raporti i auditimit “Zbatimi i Rekomandimeve të Raportit Fondi Zhvillimor dhe efektet e 
fondit” ka rezultuar si vijon:

Nga gjithsejtë 13 rekomandimet e dhëna në këtë auditim vetëm katër (4) rekomandime janë 
zbatuar plotësisht, pesë (5) rekomandime janë zbatuar pjesërisht, ndërsa katër rekomandime 
nuk ishin zbatuar fare. Progresi është i limituar dhe mbetet hapësirë për menaxhim më të mirë 
dhe kontroll financiar gjatë zbatimit të projekteve të financuara nga ky fond. Kurse raporti i 
auditimit përcjellës për zbatimin e rekomandimeve për raportin “Trajtimi i Pacientëve Jashtë 
Institucioneve Publike Shëndetësore” është në finalizim.

Pyetjet e këtij raporti vlerësues janë:

Pyetja 1: A kanë arritur Institucionet Publike të zbatojnë rekomandimet e dhëna në raportet 
e auditimit të performancës të publikuara në vitin 2017?

1.1 A janë hartuar planet e veprimit nga institucionet përgjegjëse dhe a janë ndërmarrë 
veprimet e nevojshme për zbatimin e rekomandimeve të auditimit?

Fushëveprim i këtij vlerësimi është periudha kohore 2017-2019, ndërsa entitetet e përfshiera 
në këtë vlerësim janë të shpalosura në shtojcën 1.

Metodologjia e detajuar e auditimit e aplikuar gjatë këtij auditimi, kriteret e auditimit dhe 
fushëveprimi i detajuar i auditimit janë paraqitur në Shtojcën 1.
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2. Vlerësimi i rezultateve lidhur me zbatimin e 
rekomandimeve

Raporti për vlerësimin e zbatimit të rekomandimeve ka përfshirë gjashtë (6) fusha kryesore, 
gjyqësorin, zhvillimin ekonomik, prokurimin publik, administratën publike, arsimin dhe 
shëndetësinë për të cilat fusha auditimi është kryer në vitin 2017.

Me anë të pyetësorëve të dërguar si dhe analizës së tyre, kemi synuar që të bëjmë vlerësimin 
e gjendjes aktuale në institucionet përkatëse, identifikimin e problemeve të mundshme dhe 
adresimin e rekomandimeve të dhëna.

Ndonëse një numër i konsiderueshëm i institucioneve i janë përgjigjur këtij vlerësimi, 
problematika e shqyrtimit të të gjitha rekomandimeve mbetet një çështje e theksuar në të 
gjithë procesin. Mungesa e përgjigjeve nga shumica e entiteteve ka rezultuar me një numër 
te konsiderueshëm të rekomandimeve për të cilat nuk dihet nëse janë zbatuar apo jo. Grafiku 
i mëposhtëm tregon përqindjen e përgjigjeve të institucioneve përkatëse sipas fushave të 
trajtuara:

Grafiku 1: Përgjigjja e entiteteve sipas fushave
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Grafiku më lartë paraqet informata rreth nivelit të llogaridhënies nga institucionet 
përgjegjëseqë t’i përgjigjen Zyrës Kombëtare të Auditimit në këtë proces të vlerësimit të 
zbatimit të rekomandimeve të auditimit. Siç mund të vërehet vetëm për tri fusha kemi marr 
100 % përgjigjje nga entitetet, ato janë fusha e gjyqësorit për raportin “Efikasiteti i menaxhimit      
të Lëndëve Civile në Gjykatat Themelore”, fusha e zhvillimit ekonomik gjegjësisht raporti     
i auditimit “Menaxhimi i Investimeve kapitale në Ndërmarrjet Publike” dhe nga fusha e 
arsimit, raporti “Procesi i Rishikimit të Teksteve Shkollore”. Vlen të theksohet se fushës së 
shëndetësisë Ministria e Shëndetësisë iu është përgjigjur 100% vlerësimit por janë entitet e 
tjera të përfshira në këtë vlerësim që nuk janë përgjigjur andaj edhe në grafik është paraqitur 
83%. Mirëpo, edhe përkundër përgjigjeve të plota në këta pyetësor këto entitete nuk kanë 
ofruar të gjitha dokumentet mbështetëse për rekomandimet e zbatuara dhe ato në finalizim.

Kërkesës për ofrimin e dokumenteve mbështetëse lidhur me implementimin e rekomandimeve 
i janë përgjigjur: Ministria e Shëndetësisë, Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, 
Ministria e Pushtetit Lokal, Komuna e Junikut si dhe nga ndërmarrjet publike “Infrakos”, 
“Drini i Bardhë” dhe “Eko Regjioni”.

Në vazhdim kemi pasqyruar angazhimet e entiteteve si dhe të arriturat drejt zbatimit të 
rekomandimeve të dhëna në vitin 2017. Informatat e prezantuara janë të bazuar në analizimin 
e pyetësorëve të pranuar dhe dokumenteve mbështetëse të ofruara nga entitetet e audituara.

2.1. Hartimi i planeve për zbatimin e rekomandimeve

Sipas Ligjit për Auditorin e Përgjithshëm dhe Zyrën Kombëtare të Auditimit, entitetet 
e audituara brenda 30 ditëve pas publikimit të raportit të auditimit duhet të hartojnë dhe 
dorëzojnë planet e veprimit për zbatimin e rekomandimeve të dhëna te ZKA-ja.

Plani i veprimit për zbatimin e rekomandimeve të auditimit është një udhërrëfyes dhe zotim 
i palëve përgjegjëse për veprimet, personat përgjegjës si dhe afatet kohore që institucioni do 
t’i përcaktojë për zbatimin e rekomandimeve të auditimit.

Gatishmëria e institucioneve të audituara që të përgatisin planin e veprimit për zbatimin e 
rekomandimeve tregon zotimin dhe përkushtimin e autoriteteve përgjegjëse për përmirësimin 
e performancës së tyre në arritjen e objektivave të institucionit.

Mirëpo, bazuar në rezultatet e vlerësimit nga 35 entitete vetëm katër (4) prej tyre kanë përgatitur 
planin e veprimit përderisa 31 entitete të tjera nuk kanë hartuar planet e veprimit. Proporcioni 
mes entiteteve që kanë hartuar planet e veprimit dhe të atyre që nuk kanë përpiluar një plan 
të tillë është paraqitur në grafikun e mëposhtëm.
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Grafiku 2: Hartimi i planit të veprimit nga entitetet, shprehur në përqindje

11% të entiteteve kanë bërë 
planifikimin e aktiviteteve për 
zbatimin e rekomandimeve 

89% të entiteteve nuk kanë 
bërë planifikimin e aktivi-
teteve për zbatimin e reko-
mandimeve 

13% Kanë filluar 
zbatimin

4%Nuk janë 
adresuar

4%Nuk janë 
zbatuar

2%

10%Janë në fazen 
finale

36%Janë zbatuar

31%Nuk ka pasur 
përgjigje

Nuk janë të
zbatueshme

Më konkretisht, 11% nga entitetet e vlerësuara kanë hartuar planet e veprimit dhe 89% nuk 
kanë përgatitur këtë dokument të rëndësishëm si përgjigje ndaj rekomandimeve të ZKA-së 
dhe rrjedhimisht nuk kanë respektuar kërkesën ligjore.

Kjo tregon mungesën e llogaridhënies institucionale dhe të përkushtimit të atyre që janë të 
ngarkuar me menaxhimin e fondeve publike për të përmirësuar performancën e institucioneve 
publike dhe rrjedhimisht edhe shërbimet ndaj qytetarëve.

Në Shtojcën II në detaje kemi paraqitur të dhënat e angazhimit të entiteteve për planifikimin 
e aktiviteteve për të arritur zbatimin e rekomandimeve të auditimit.
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3. Niveli i zbatimit të rekomandimeve 
Për të vlerësuar nivelin e zbatimit të rekomandimeve, kemi shqyrtuar gjashtë fusha kryesore 
të cilat janë trajtuar përmes këtyre raporteve të auditimit: Gjyqësorin, Administratën Publike, 
Zhvillimin Ekonomik, Prokurimin Publik, Arsimin dhe Shëndetësinë. Më tutje, për secilin 
nga raportet e publikuara kemi paraqitur shkurtimisht objektivin e auditimit dhe çështjet e 
trajtuara në vitin 2017.

 Rekomandimet e auditimeve të cilat janë subjekt i këtij vlerësimi, i janë dhënë një numri të 
entiteteve varësish nga fushëveprimi i auditimit. Për 7 raportet e auditimit, ZKA-ja ka dhënë 
74 rekomandime të ndryshme. Mirëpo, marrë parasysh numrin e entiteteve të përfshira në 
këto auditime, disa rekomandime të njëjta i janë dhënë më shumë se një entiteti. Andaj, numri 
total i rekomandimeve të dhëna është 166 dhe të gjitha analizat tona në këtë raport janë bërë 
mbi këtë bazë.Analizat e detajuara për implementimin e rekomandimeve nga çdo institucion 
përgjegjës janë të prezantuara në vijim.

Vlen të ceket se ne kemi pranuar gjithsejtë 23 nga 35 pyetësorët e dërguar tek entitetet përkatëse 
për të adresuar 74 rekomandimet e dhëna në shtatë raportet e auditimit të performancës të 
vitit 2017. Në Shtojcën 5 në detaje është shpalosur ndarja e rekomandimeve sipas niveleve 
qeverisëse.

Më poshtë është shpalosur ndarja e rekomandimeve sipas nivelit qeverisës si një pasqyrë e 
përgjithshme e raporteve të audituara për këtë periudhë.

Grafiku 3. Numri total i rekomandimeve dhe ndarja e tyre sipas nivelit qeverisës

Numri i rekomandimeve për
Nivel Lokal

Numri i rekomandimeve për 
Nivel Qendror

Numri total
i rekomandimeve

74
60

14
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Bazuar në përgjigjet e entiteteve si dhe analizat tona, rezultatet e procesit vlerësues ofrojnë 
pasqyrën e nivelit të zbatimit të rekomandimeve që ka potencial të ndryshëm zhvillimorë 
varësisht nga entitetet e ndryshme ku ato janë adresuar. Në grafikun më poshtë kemi paraqitur 
nivelin e zbatimit të rekomandimeve.

Grafiku 4: Niveli i zbatimit të rekomandimeve të auditimit të performancës

11% të entiteteve kanë bërë 
planifikimin e aktiviteteve për 
zbatimin e rekomandimeve 

89% të entiteteve nuk kanë 
bërë planifikimin e aktivi-
teteve për zbatimin e reko-
mandimeve 

13% Kanë filluar 
zbatimin

4%Nuk janë 
adresuar

4%Nuk janë 
zbatuar

2%

10%Janë në fazen 
finale

36%Janë zbatuar

31%Nuk ka pasur 
përgjigje

Nuk janë të
zbatueshme

Grafiku i paraqitur tregon se, 59% të rekomandimeve hyjnë në kategorinë e rekomandimeve 
që janë zbatuar, janë në fazën finale apo të paktën kanë filluar zbatimin (shih kolonat; 36%, 10% 
dhe 13%). Në këtë rast, meqë periudha kur jemi duke bërë vlerësimin llogaritet e mjaftueshme 
për zbatimin e rekomandimeve, 13% e rekomandimeve të cilat vetëm sa kanë filluar zbatimin 
tregon për vonesë në zbatimin e tyre.

Analiza e mëtutjeshme tregon se, 10% të rekomandimeve nuk kanë pasur rezultate pasi siç 
shihet në grafik janë kategorizuar sipas kësaj renditje: të pa adresuara 4%, nuk janë zbatuar 
4% si dhe nuk janë më të zbatueshme 2%. Kurse, një problematikë në vete mbetet shifra prej 
31% të rekomandimeve për të cilat nuk kemi pranuar informata nga entitetet.

Të dhënat e paraqitura mbështeten në numrin e rekomandimeve prej 166, prandaj shifra prej 
31% e rekomandimeve pa përgjigje në fakt përbën shifrën e rekomandimeve të shqyrtuara 
pjesërisht pasi që rekomandimet janë adresuar në nivele dhe entitete të ndryshme.



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

10

Tabela 2: Pasqyra e rekomandimeve sipas informatave të pranuara

 Raportet e 
Vlerësuara:

Numri i 
Entiteteve 

të përfshira

Numri i 
adresimit të 

rekomandimeve

Numri i 
rekomandimeve 
për te cilat janë 

ofruar informata

Numri i 
rekomandimeve 

për të cilat 
mungojnë 
informatat

1
Efikasiteti i 
menaxhimit të 
lëndëve civile në 
GJTH

4 22 22 0

2 Procedurat dhe 
kontrollet ne SMPK 7 22 13 9

3
MSHV dhe 
kontratat e punës 
për detyra specifike

11 63 33 30

4

Menaxhimi dhe 
monitorimi i 
investimeve kapitale 
në ndërmarrjet 
publike

5 12 12 0

5
Planifikimi 
për kontrata të 
ndërtimit 

2 12 6 6

6 Procesi i rishikimit 
te teksteve shkollore 1 11 11 0

7
Efikasiteti dhe 
efektiviteti në 
implementimin e 
SISH

5 24 20 4

 Numri total: 35 166 117 49 

Më shumë detaje për gjendjen e përgjithshme dhe nivelin e zbatimit të rekomandimeve kemi 
ofruar në Shtojcën 3 të raportit.

Në nënkapitujt në vijim, janë shpalosur të gjitha të dhënat e zbatimit të rekomandimeve 
individualisht për shtatë raportet e auditimit të kategorizuara sipas fushave të audituara: 
gjyqësori, administrata publike, zhvillimi ekonomik, prokurimi publik, arsimi dhe shëndetësia.
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3.1. Zbatimi i rekomandimeve në fushën e gjyqësorit

Në fushën e gjyqësorit gjatë vitit 2017, kemi publikuar raportin e auditimit “Efikasiteti i 
menaxhimit të lëndëve civile në Gjykatat Themelore”. Ky raport i auditimit të performancës 
kishte për objektivë vlerësimin e procesit të menaxhimit të lëndëve civile gjyqësore nga ana e 
Gjykatave Themelore (GjTh), vlerësimin e punës së Këshillit Gjyqësor të Kosovës (KGjK) në 
monitorimin e progresit të këtyre Gjykatave, si dhe krijimin e mekanizmave për t’i mbështetur 
ato në menaxhimin e duhur të lëndëve gjyqësore.

Sipas këtij raporti, gjykatat janë ballafaquar me numër të konsiderueshëm të lëndëve të 
vjetra të pazgjidhura dhe numri i përgjithshëm i lëndëve civile ka treguar një trend të rritjes 
së vazhdueshme. Mekanizmat e përgjithësuar nga Këshilli Gjyqësor kishin vështirësuar 
monitorimin në Gjykata Themelore dhe nuk kishin vënë në funksion mjete të duhura për të 
adresuar parregullsitë e vërejtura gjatë menaxhimit me lëndë gjyqësore. Gjykata Themelore 
e Prishtinës, Pejës dhe Gjilanit nuk kishin treguar efikasitet të mjaftueshëm në menaxhimin e 
lëndëve civile.

Përgjegjës për zbatimin e 10 rekomandimeve të dhëna në këtë raport të auditimit ishin 
Këshilli Gjyqësor i Kosovës dhe Gjykatat Themelore në Prishtinë, Gjilan dhe Pejë. Marrë 
parasysh se rekomandimet e njëjta janë dhënë për entitetet e përfshira në këtë auditim totali i 
rekomandimeve figuron të jetë 22.

Niveli i zbatimit të rekomandimeve është shpalosur më poshtë.

Grafiku 5. Niveli i zbatimit të rekomandimeve

7
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Këshilli Gjyqësor i Kosovës, Gjykata Themelore Prishtinë, Gjykata Themelore Gjilan dhe 
Pejë i janë përgjigjur kërkesës sonë për plotësimin e pyetësorit të dërguar. Vlen të theksohet 
se Gjykata Themelore Prishtinë ka ofruar sqarime të detajuara për angazhimet lidhur me 
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zbatimin e rekomandimeve6, por nuk ka bashkëngjitur dokumente mbështetëse për zbatimin 
e rekomandimeve, përderisa tri entitetet tjera nuk na kanë ofruar sqarimet e kërkuara në 
pyetësorë dhe nuk kanë ofruar dokumente mbështetëse për rekomandimet e zbatuara.

Në tabelën më poshtë janë paraqitur në detaje angazhimet e entiteteve për zbatimin e 
rekomandimeve si dhe gjendja në cilën fazë qëndron zbatimi i rekomandimeve, duke u 
bazuar në pyetësorët e pranuar.

Tabela 3: Niveli i zbatimit të rekomandimeve për raportin Efikasiteti i menaxhimit të lëndëve 
civile në Gjykatat Themelore:

Efikasiteti i menxhimit të lëndëve civile në gjykatat themelore

Rekomandimet E Auditimit Entitetet

1

Të monitoroj performancën e menaxhimit të lëndëve civile për 
secilin gjyqtarë dhe për secilën lëndë që ata zgjidhin, si dhe të 
shikohen praktikat që janë aplikuar dhe burimet që kanë qenë 
në dispozicion për të zgjidhur lëndët. Kjo mund t’i shërbejë 
menaxhmentit të Gjykatave si informim për problemet që hasen 
në zgjidhjen e lëndëve mirëpo edhe për elementet e praktikave 
të mira. Të raportojnë në mënyrë të vazhdueshme lidhur me 
vlerësimet e arritura gjatë monitorimit.

Gjykata 
Themelore

Prishtinë

Gjilan

Pejë

2

Të standardizoj procedurën e shpërndarjes së lëndëve përmes 
shortit dhe të evitojnë shpërndarjen e lëndëve përmes metodës së 
rotacionit. Metoda e shortit duhet të ketë dokumentim të detajuar 
të lëndëve që i nënshtrohen këtij procesi dhe informatave 
përcjellëse për to, si dhe të zëvendësohet dokumentimi manual 
me dokumentim të formës elektronike

Gjykata 
Themelore

Prishtinë

Gjilan

Pejë

3

Të trajnojë personelin e gjykatës që merren me pranimin dhe 
regjistrimin e lëndëve (përfshirë edhe sekretarët juridik që 
mbështesin punën e gjyqtarëve), me fokus të veçantë përgatitjen 
e tyre rreth direktivave që duhen ndjekur për të konstatuar 
kompletimin dhe precizimin e kërkesë padive.

Gjykata 
Themelore

Prishtinë

Gjilan

Pejë

4

Të sistemoj pranimin e lëndëve civile në një bazë të unifikuar dhe 
elektronike të të dhënave e cila do të përmbante informacione 
kryesore dhe përmbledhëse, siç janë: koha kur lëndët janë 
pranuar nga gjyqtarët, llojet e tyre, afatet kohore të futjes në 
shqyrtim (nëse janë lëndë prioritare apo për të cilat ka afate 
kohore të përcaktuara me ligj/rregullore), pozicionimi i tyre në 
zyrën e gjyqtarit.

Gjykata 
Themelore

Prishtinë

Gjilan

Pejë

5

Të siguroj plotësimin e kushteve për mbajtjen e seancave para 
se ato të mbahen si dhe të analizoj arsyet e shtyrjeve të seancave 
në mënyrë që të evitoj këtë dukuri. Të siguroj se ka komunikim 
dhe koordinim mes gjyqtarëve që merren më lëndë civile 
lidhur me caktimin e orareve të seancave dhe palëve (sidomos 
përfaqësuesve ligjor të palëve) që marrin pjesë në to, me qëllim 
të evitimit të shtyrjes së seancave për këtë arsye. Të respektohen 
afatet ligjore për caktimin e seancave gjyqësore të përcaktuara në 
Ligjin për procedurë kontestimore.

Gjykata 
Themelore

Prishtinë

Gjilan

Pejë

6 Komente shtesë, Sqarime për planifikimin dhe zbatimin e rekomandimeve dt 09 09 2020



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

13

6

Të shqyrtoj lëndët civile në mënyrë të balancuar, duke 
nënkuptuar që prioritizimi i ekuilibruar i jepet të gjitha 
kategorive të lëndëve, duke filluar nga ato që janë transferuar 
nga vitet e mëparshme, lëndët që tashmë u është dhënë prioritet 
nga rregulloret e ndryshme dhe lëndët që janë kthyer në ri-
gjykim

Gjykata 
Themelore

Prishtinë

Gjilan

Pejë

7
Të bëj kontrollimin dhe verifikimin e të dhënave që raportohen 
nga Gjykatat Themelore në mënyrë që statistikat e menaxhimit të 
lëndëve gjyqësore të jenë sa më të sakta dhe të besueshme.

Këshilli Gjyqësor i 
Kosovës

8

Të analizoj me kujdes rekomandimet e dhëna nga Njësia 
për Shqyrtimin e Performancës së Gjyqësorit (si mekanizëm 
mbikëqyrës i vet Këshillit) dhe të funksionalizojë dhe merr për 
bazë ato rekomandime që konsiderohen se përmirësojnë procesin 
e menaxhimit të lëndëve civile në Gjykata.

Këshilli Gjyqësor i 
Kosovës

9

Të rishikoj Planin Strategjik 2014-2019 për të përpiluar qëllime 
strategjike që janë të matshme dhe që gjejnë zbatim konkret 
në punën e Gjykatave Themelore në menaxhimin e lëndëve 
gjyqësore, siç janë qëllimet që ndërlidhen me eliminimin e 
lëndëve të grumbulluara si dhe miratimin e procedurave për t’iu 
shmangur grumbullimit të lëndëve në të ardhmen.

Këshilli Gjyqësor i 
Kosovës

10
Të funksionalizoj sa më shpejtë që të jetë e mundur një sistem 
elektronik për menaxhimin e lëndëve civile në të gjitha Gjykatat 
Themelore dhe të sigurohet që stafi i Gjykatave është i përgatitur  
në mënyrë të duhur dhe me kohë për të përdorur këtë sistem.

Këshilli Gjyqësor i 
Kosovës

Niveli i zbatimit - Legjenda

Është zbatuar Faza finale e zbatimit Nuk ka filluar zbatimi Nuk ka përgjigje Ka filluar zbatimin
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3.2. Zbatimi i rekomandimeve në fushën e administratës 
publike

Në fushën e administrimit publik gjatë vitit 2017, janë kryer dy auditime “Procedurat dhe 
kontrollet në sistemin për menaxhimin e performancës komunale (SMPK)”dhe “Marrëveshjet për 
shërbimet e veçanta dhe kontratat e punës për detyra specifike”.

Raporti i auditimit të performancës “Procedurat dhe kontrollet në sistemin për menaxhimin e 
performancës komunale (SMPK)” kishte për objektivë vlerësimin e mënyrës së funksionimit  
të Sistemit të Menaxhimit të Performancës Komunale në përgjithësi me fokus të veçantë në 
procedura dhe kontrolle për të konstatuar nëse sistemi prodhon të dhëna të besueshme, të 
sakta dhe të bazuara në dokumente. Rekomandimet e dhëna në këtë raport kanë synuar të 
ndikojnë në përmirësimin e mënyrës aktuale të funksionimit të SMPK-së.

Sipas këtij raporti, Ministria e Administrimit të Pushteti Lokal (MAPL) nuk kishte krijuar 
parakushtet e nevojshme për funksionimin efektiv të sistemit. Komunat kanë pasur vështirësi 
në aplikimin e procedurave dhe kontrolleve të parapara në sistem. Analiza e dokumenteve 
të përdorura nga zyrtarët komunal për raportim të treguesve të performancës në gjashtë 
komunat e audituara ka rezultuar se vetëm 51% e treguesve janë dokumentuar.

Në këtë raport janë dhënë shtatë (7) rekomandime. Përgjegjës për zbatimin e të cilave ishin 
shtatë institucione MAPL dhe komunat Mamushë, Ferizaj, Graçanicë, Junik, Obiliq dhe Pejë.

Marrë parasysh se rekomandimet e njëjta janë dhënë për entitetet e përfshira në këtë auditim, 
totali i rekomandimeve figuron të jetë 22. Niveli i zbatimit të rekomandimeve është si vijon:

7

11

1 2

Rekomandime
të zbatuara

Në fazën finale 
të zbatimit

Kanë filluar 
zbatimin

1

Nuk janë ofruar 
përgjigje konkrete

Nuk janë 
zbatuar

8
9

Rekomandime
të zbatuara

Kanë filluar 
zbatimin

Nuk janë ofruar 
përgjigje konkrete

5

25/10

3

11

2
3

Rekomandime 
të zbatuara

Në fazën finale 
të zbatimit

Kanë filluar 
zbatimin

Nuk janë 
adresuar

1

Nuk janë 
të zbatueshme

Nuk janë 
zbatuar

Nuk janë ofruar 
përgjigje konkrete

12

31

Niveli i zbatimit të rekomandimeve

Niveli i zbatimit të rekomandimeve

Niveli i zbatimit të rekomandimeve

Grafiku 6. Niveli i zbatimit të rekomandimeve MAPL, Komuna e Mamushës, Junikut dhe 
Ferizajit i janë përgjigjur kërkesës sonë për 
plotësimin e pyetësorit të dërguar, ndërsa 
Komuna e Graçanicës, Obiliqit dhe Pejës nuk 
i janë përgjigjur procesit të vlerësimit për tri 
rekomandimet e dhëna.

Në aspektin e ofrimit të dëshmive 
konfirmuese, MAPL ka ofruar sqarime në 
detaje për zbatimin e rekomandimeve, si 
dhe ka ofruar si dëshmi rregulloret dhe 
manualet e hartuara. Po ashtu edhe Komuna 
e Junikut ka ofruar dëshmitë për zbatimin 
e rekomandimeve. Përderisa, Komuna e 
Mamushës dhe Ferizajt përveç sqarimeve 
në pyetësorë nuk kanë ofruar dokumente që 
mbështesin deklarimet e ofruara.
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Në tabelën më poshtë janë paraqitur në detaje angazhimet e entiteteve për zbatimin e 
rekomandimeve si dhe gjendja në cilën fazë qëndron zbatimi i rekomandimeve, duke u 
bazuar në pyetësorët e pranuar.

Tabela 4: Niveli i zbatimit të rekomandimeve për raportin ” Procedurat dhe kontrollet në 
Sistemin për Menaxhimin e Performancës Komunale (SMPK)”

Procedurat dhe kontrollet ne sistemin per menaxhimin e performancës komunale

Rekomandimet Entitetet

1 Të miratojë rregulloren e rishikuar për SMPK aktuale MAPL

2
Të hartojë një procedurë për menaxhim të 
ndryshimeve të SMPK e cila do të specifikojë qartë 
se kush është përgjegjës për inicimin, zhvillimin, 
aprovimin dhe zbatimin e ndryshimeve në sistem. 

MAPL

3
Të hartojë dhe miratojë dokumentacionin - 
rregulloretdhe procedurat - e nevojshme për 
funksionalizimin dhe futjen në përdorim të SEMPK-
së.

MAPL

4
Të sigurojë ngritjen e kapaciteteve të ZPR-ve në 
mënyrë të vazhdueshme e posaçërisht në fushat ku 
janë identifikuar mangësi në raportim.

MAPL

5

Të hartoj dhe dërgoj një qarkore tek të gjitha njësitë 
organizative të komunës për t’I njoftuar lidhur me 
procesin e raportimit për SMPK në mënyrë që të jenë 
të përgatitura për të siguruar të dhënat e kërkuara 
për SMPK.

Komuna e 

Pejës
Obiliqit
Ferizajit
Graçanicës
Junikut
Mamushës

6

Të siguroj bashkëpunim të ngushtë mes zyrtarëve 
përgjegjës për raportim dhe drejtorive komunale.
Drejtoritë sapo t’i kenë të gatshme dhe të miratuara 
planet dhe raportet e punës t’ia vënë ato në 
dispozicion koordinatorit komunal e ky pastaj ZPR-
ve përkatës.

Komuna e

Pejës
Obiliqit
Ferizajit
Graçanicës
Junikut
Mamushës

7
Të siguroj se koordinatori komunal dhe zyrtarët 
përgjegjës për raportim i kanë kuptuar drejtë 
procedurat e mbledhjes, raportimit dhe verifikimit të 
të dhënave.

Komuna e

Pejës
Obiliqit
Ferizajit
Graçanicës
Junikut
Mamushës

Niveli i zbatimit - Legjenda

Është zbatuar Ka filluar zbatimi Nuk ka përgjigje
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Raporti i auditimit të performancës “Marrëveshjet për shërbimet e veçanta dhe kontratat e 
punës për detyra specifike” ka pasur për objektivë të vlerësoj nëse Departamenti Ligjor – DL 
dhe Departamenti i Administrimit të Shërbimit Civil – DASHC në kuadër të Ministrisë së 
Administratës Publike kanë krijuar parakushte rregullative për t’i mundësuar organizatave 
buxhetore menaxhimin e duhur të marrëveshjeve për shërbime të veçanta dhe kontratat e 
punës për detyra specifike.

Në këtë raport, theksohet se MAP nuk kishte hartuar legjislacionin sekondar dhe procedurat 
e qarta për këtë lloj angazhimi përmes të cilit do të përcaktoheshin kushtet dhe kriteret e 
angazhimit. Angazhimi i punonjësve me marrëveshje/kontrata në vitin 2016 ishte rritur 
krahasuar me vitin 2015, duke rritur kështu edhe kostot e financimit të këtyre marrëveshjeve. 
Në nivelin qendror në vitin 2016 shpenzimet për këtë lloj angazhimi ishin rritur për 55% 
krahasuar me vitin 2015, ndërsa në nivelin lokal 76%.

Për të përmirësuar mënyrën e angazhimit të punonjësve sipas kontratave në fjalë, ZKA-ja 
kishte dhënë nëntë (9) rekomandime dhe përgjegjëse për zbatimin e tyre ishin 11 institucione 
publike të përfshira në këtë auditim. Përgjegjës për zbatimin e rekomandimeve të dhëna në 
këtë raport të auditimit kanë qenë MAP, Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor 
(MMPH), Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit (MKRS), Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë 
dhe Zhvillimit Rural (MBPZHR) dhe Ministria e Infrastrukturës (MI). Në auditim gjithashtu 
ishin përfshirë pesë (5) komuna; Prishtinë, Ferizaj, Gjilan, Pejë, Prizren dhe Suharekë.

Marrë parasysh se rekomandimet e njëjta janë dhënë për entitetet e përfshira në këtë auditim 
totali i rekomandimeve figuron të jetë 63. Niveli i zbatimit të rekomandimeve është shpalosur 
më poshtë.

Grafiku 7. Niveli i zbatimit të rekomandimeve
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MAP përmes pyetësorit ka ofruar sqarimet për rekomandimet e cilësuara si të zbatuara, por 
nuk ka ofruar dëshmi mbështetëse për implementimin e këtyre rekomandimeve.

MBPZHR ka ofruar sqarime për rekomandimet në fazën fillestare të bazuara në hartimet   
e rregulloreve dhe ligjeve, po ashtu ka ofruar dokumente mbështetëse të cilat konfirmojnë 
procedurat e reja të rekrutimit, vlerësimit të stafit punues dhe fletëpagesat për marrëveshjet 
për shërbime të veçanta, për vitet 2018/19.
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MKRS për rekomandimet e zbatuara ka ofruar sqarime në detaje mirëpo nuk ka ofruar dëshmi 
dokumentuese.

Komuna e Ferizajt dhe Suharekës kanë ri kthyer formularin e plotësuar pjesërisht me të dhënat 
e kërkuara. Këto komuna nuk kanë dhënë sqarime për nivelin e zbatimit dhe gjithashtu nuk 
kanë ofruar dokumente si dëshmi të rekomandimeve të zbatuara. Komuna e Prizrenit ka 
ofruar pyetësorin por pa sqarime për të gjitha rekomandimet e kategorizuara si të zbatuara 
dhe gjithashtu nuk ka ofruar dokumente tjera konfirmuese.

MI, MMPH Komunat: Prishtinë, Gjilan dhe Pejë, nuk i janë përgjigjur procesit të vlerësimit për 
gjashtë rekomandimet e dhëna.

Në tabelën më poshtë janë paraqitur në detaje angazhimet e entiteteve për zbatimin e 
rekomandimeve si dhe gjendja në cilën fazë ku qëndron zbatimi i rekomandimeve, duke u 
bazuar në pyetësorët e pranuar.

Tabela 5: Niveli i zbatimit të rekomandimeve për raportin auditues “Marrëveshjet për shërbimet 
e veçanta dhe kontratat e punës për detyrat specifike”.

Marrëveshjet për shërbimet e vecanta dhe kontratat e punës per detyrat specifike 
Rekomandimet Entitetet

1
Të siguroj se ka ndërmarrë veprimet e nevojshme për hartimin e 
legjislacionit sekondar në fushën e shërbimit civil në Kosovë që 
rregullon procedurat e angazhimit me Marrëveshje për Shërbime 
të Veçanta.

MAP

2
Të hartoj plane dhe raporte të monitorimit në të cilin do të 
përfshiheshin organizatat të cilat i aplikojnë këto marrëveshje në 
mënyrë që të prodhojnë rezultate efektive gjatë vendimmarrjes.

MAP

3

Në bashkëpunim me Ministrinë e Financave të rishikoj rastet ku 
organizatat kanë angazhuar staf me marrëveshje për pozitat e 
rregullta. Varësisht nga nevojat për staf të rregullt t’i shqyrtoj ato 
dhe aty ku është e domosdoshme të gjejë një zgjidhje në kuadër 
të kornizës ligjore

MAP

4
Të siguroj se kanë identifikuar nevojat për angazhimin e 
punonjësve me këtë lloj marrëveshje, kryejnë vlerësimin dhe 
planifikimin për angazhimin e punonjësve me marrëveshje në 
fillim të çdo viti si dhe përfshirjen e tyre në planin vjetor.

MKRS
MMPH
MBPZHR
MI

Komuna e

Ferizajit
Prishtinës
Gjilanit
Prizrenit
Suharekës
Pejës
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5

Të siguroj se angazhimi i zyrtarëve me Marrëveshje për shërbime 
të veçanta /Kontrata pune për detyra specifike 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.

MKRS
MMPH
MBPZHR
MI

Komuna e

Ferizajit
Pejës
Gjilanit
Prizrenit
Suharekës
Prishtinës

6 Të siguroj raportim të plotë dhe të saktë për stafin e angazhuar 
me MSHV/KPDS.

MKRS
MMPH
MBPZHR
MI

Komuna e

Ferizajit
Pejës
Gjilanit
Prizrenit
Suharekës
Prishtinës

7

Angazhimi me marrëveshje apo kontratë për punë specifike 
te bëhet në përputhje me kërkesat ligjore për të siguruar 
se angazhimet bëhen përmes një procesi konkurrues dhe 
transparent, periudha e angazhimit të bëhet në kuadër të afateve 
të parapara me ligj si dhe të aplikohet mbajtja në burim e Tatimit 
në të ardhura personale dhe kontributit pensional

MKRS
MMPH
MBPZHR
MI

Komuna e

Ferizajit
Pejës
Gjilanit
Prizrenit
Suharekës
Prishtinës

8

Te siguroj se kanë instaluar një mekanizëm raportues dhe 
monitorues të angazhuarve me Marrëveshje për shërbime 
të veçanta /Kontrata pune për detyra specifike në kuadër të 
organizatës, të përdorin treguesit kyç të performancës për të 
pasqyruar rezultatet e aktiviteteve dhe shërbimet e ofruara.

MKRS
MMPH
MBPZHR
MI

Komuna e

Ferizajit
Pejës
Gjilanit
Prizrenit
Suharekës
Prishtinës

9
Të siguroj se për realizimin e shërbimeve të mirëmbajtjes së 
higjienës, të sigurimit dhe të ngjashme kanë ndërmarrë veprimet 
e nevojshme përmes procedurave të prokurimit publik.

MKRS
MMPH
MBPZHR
MI

Komuna e

Ferizajit  
Pejës
Gjilanit
Prizrenit
Suharekës
Prishtinës
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Niveli i zbatimit - Legjenda

Është zbat Ka filluar 
zbatimi

Faza finale  
e zbatimit

Nuk është 
zbatuar

Nuk ka 
përgjigje

Nuk është 
adresuar

Nuk janë të 
zbatueshme

3.3. Zbatimi i rekomandimeve në fushën e zhvillimit 
ekonomik

Në fushën e zhvillimit ekonomik gjatë viti 2017, është kryer auditimi për “Menaxhimin dhe 
monitorimin e investimeve kapitale në ndërmarrjet publike”.

Ky raport i auditimit të performancës kishte për objektivë që të vlerësojë mënyrën e menaxhimit 
dhe monitorimit të investimeve kapitale nga palët përgjegjëse brenda Ministrisë së Zhvillimit 
Ekonomik (MZHE) dhe Ndërmarrjeve publike (NP). Të verifikojë se sa janë respektuar kushtet 
e parapara në marrëveshjet e lidhura. Si dhe, të vlerësojë shkallën e realizimit të projekteve të 
përfunduara dhe atyre në proces kundrejt objektivave të vendosura për projekte të caktuara, 
koston e realizimit si dhe kohën.

Sipas këtij raporti, MZHE nuk kishte hartuar një dokument mbështetës të bazuar në Strategjinë 
Kombëtare për Zhvillim ku përcaktohen edhe prioritetet për ngritjen e infrastrukturës së NP- 
ve. Kanë munguar udhëzuesit dhe procedurat standarde të mbikëqyrjes dhe të monitorimit 
të NP-ve dhe nuk kishte sistem të unifikuar të raportimit. Mekanizmat për kontrolle dhe 
monitorim nuk ishin efektive dhe mungonte menaxhimi adekuat i mjeteve.

Në këtë raport të auditimit janë dhënë nëntë (9) rekomandime dhe përgjegjës për zbatimin e 
tyre ishin pesë (5) institucione. Përgjegjës për zbatimin e rekomandimeve ishin MZHE dhe 
NP-të: KRU Drini i bardhë, KRM Eko Regjioni, Infrakos dhe Pastërtia. Marrë parasysh që disa 
nga rekomandimet e njëjta i ishin dhënë për zbatim disa entiteteve, totali i rekomandimeve 
ishte 12. Niveli i zbatimit të rekomandimeve është shpalosur më poshtë

Grafiku 8. Niveli i zbatimit të rekomandimeve
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Ministria e Zhvillimit Ekonomik ka zbatuar katër rekomandime, ndërsa një rekomandim nuk 
është i zbatueshëm. Ky institucion ka ofruar sqarime konkrete për rekomandimet e zbatuara 
por nuk ka ofruar dokumente për to.7

NP KRM “Eko Regjioni” ka zbatuar një rekomandim dhe një nuk është adresuar. Për 
deklarimet e bëra kanë ofruar edhe sqarime të detajuara dhe dokumente konfirmuese për 
rekomandimin e zbatuar.

NP “ Infrakos” ka filluar zbatimin e një rekomandimi dhe një nuk është adresuar. Për këto 
deklarime gjithashtu ka ofruar sqarime dhe dokumente konfirmuese për rekomandimet të 
cilat kanë filluar zbatimin.

NP “ Pastërtia” nuk ka adresuar dy rekomandimet e dhëna, arsyet janë sqaruar në pyetësor.

Në tabelën më poshtë janë paraqitur në detaje angazhimet e entiteteve për zbatimin e 
rekomandimeve si dhe gjendja në cilën fazë qëndron zbatimi i rekomandimeve, duke u 
bazuar në pyetësorët e pranuar.

Tabela 6: Niveli i zbatimit të rekomandimeve për raportin 
 “Menaxhimi dhe monitorimi i investimeve kapitale në ndërmarrjet publike”.

Menaxhimi dhe monitorimi i investimeve kapitale ne Ndërmarrjet Publike

Rekomandimet Entitetet

1
Të hartoj një dokument mbështetës bazuar në programin dhe 
Strategjinë Kombëtare për zhvillim të Qeverisë së Kosovës, 
me qëllim të prioritizimit të objektivave përfshirë edhe 
investimet për Ndërmarrjet Publike.

MZHE

2
Të hartoj dhe nxjerr procedurë/udhëzues brenda një afati 
sa më optimal, lidhur me monitorimin e ndërmarrjeve në 
mënyrë që të prodhojë rezultatet mbi ecurinë e projekteve, 
kohën e realizimit, si dhe arritjen e rezultateve.

MZHE

3

Të adresojë çështjen e buxhetit në Ministrinë e Financave në 
mënyrë që të analizojnë buxhetin e miratuar për investimet 
kapitale në Ndërmarrjet Publike dhe para marrjes së 
vendimeve për shkurtime buxhetore të marrë MZHE në 
MZHE konsideratë obligimet kontraktuese të Ndërmarrjeve 
për të evituar ndërhyrjen në realizimin e objektivave dhe 
rritjen e obligimeve të papaguara.

MZHE

4
Të shqyrtojnë mundësitë e zhvillimit të metodave të 
avancuara të raportimit për të gjitha NP-të, në mënyrë që të 
prodhohen raporte mbi rezultatet e investimeve të realizuara 
e cila do të shërbej si bazë për vendimmarrje në të ardhmen.

MZHE

7 Pyetësori për VR pranuar nga MZHE me datën 23 06 2020
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5

Të realizoj bashkëpunim dhe koordinim të aktiviteteve mes 
Njësisë Për Monitorimin e Ndërmarrjeve Publike(NJPMNP) 
dhe Komunave përkatëse për sigurimin e infrastrukturës 
me qëllim të funksionalizimit të objekteve dhe ofrimit të 
shërbimeve për qytetarët.

MZHE

NP KRM EKO  
Regjioni Prizren
NP KRM Pastërtia 
Ferizaj

NP INFRAKOS  
Fushë Kosovë

NP Drini i Bardhë 
Pejë

6 KRM “Pastërtia” si përfituese të fondeve për projektet e 
caktuara duhet t’ju përmbahen të gjitha obligimeve që dalin nga 
Marrëveshjet e Monitorimit dhe Kontrollit dhe të hapin llogari 
të veçanta për të menaxhuar mjetet për investimet kapitale.

NP KRM  
Pastërtia Ferizaj

NP Drini i Bardhë 
Pejë

7
NP “Drini i Bardhë” të siguroj bazë të kompletuar të të dhënave 
për projektet e financuara, raportim cilësor dhe mirëmbajtje të 
dokumentacionit mbi ecurinë dhe implementimin e projekteve.

NP Drini i Bardhë  
Pejë

Niveli i zbatimit - Legjenda

Është zbatuar Ka filluar zbatimi Nuk është më i zbatueshëm Nuk është adresuar

3.4. Zbatimi i rekomandimeve në fushën e prokurimit 
publik

Në fushën e prokurimit publik gjatë vitit 2017, ZKA-ja ka kryer auditimin “Planifikimi për 
kontratat e ndërtimit”.

Ky raport i auditimit të performancës kishte për objektivë të shqyrtojë nëse planifikimi i 
kontratave të ndërtimit bëhet në mënyrë të duhur apo nëse ka hapësirë për përmirësime. 
Auditimi është përqendruar në shqyrtimin nëse planet e ndërtimit nga subjektet kërkuese janë 
bazuar në informata të duhura dhe nëse hapat kyç në procesin e planifikimit në Ministrinë 
përgjegjëse janë ndërmarrë siç duhet. Duke identifikuar mangësitë në procesin e planifikimit, 
auditimi mund të ndihmojë në përmirësimin e procesit të planifikimit dhe të kontribuojë drejt 
një praktike të mirë dhe të shëndoshë financiare të prokurimit.

Sipas këtij raporti në shumicën e projekteve të shqyrtuara projektet e ndërtimit kishin tejkaluar 
kostot dhe është dashur më shumë kohë për të përfunduar. Planifikimi i dobët nga njësitë 
kërkuese, tejkalimi i kostove për projekte, vonesat në realizimin e kontratave dhe mbikëqyrja 
a pamjaftueshme kishin ndikuar negativisht në përmbushjen e objektivave.

Për të përmirësuar procesin e planifikimit të kontratave të ndërtimit kemi dhënë 12 
rekomandime, gjashtë rekomandime për secilin institucion të audituar. Përgjegjës për 
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zbatimin e rekomandimeve ishin Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal dhe Ministria e 
Kulturës Rinisë dhe Sporteve.

Niveli i zbatimit të rekomandimeve është shpalosur më poshtë.

Grafiku 9. Niveli i zbatimit të rekomandimeve
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MAPL ka zbatuar dy nga gjashtë rekomandimet e dhëna, tri janë në fazën finale të zbatimit 
dhe një ka filluar zbatimin. Janë dhënë sqarimet për rekomandimet e zbatuara dhe ato në fazën 
finale, si dhe janë bashkëngjitur të gjitha dokumentet përkatëse për veprimet e ndërmarra siç 
janë: vendimet, udhëzimet dhe rregulloret e reja të hartuara për këtë fushë.

Ministria e Kulturës Rinisë dhe Sporteve nuk i është përgjigjur kërkesës së ZKA-së për 6 
rekomandimet e dhëna.

Në tabelën më poshtë janë paraqitur në detaje angazhimet e entiteteve për zbatimin e 
rekomandimeve si dhe gjendja në cilën fazë qëndron zbatimi i rekomandimeve, duke u 
bazuar në pyetësorët e pranuar.

Tabela 7: Niveli i zbatimit të rekomandimeve për raportin 
“Planifikimi për kontrata të ndërtimit”

Planifikimi për kontrata te ndërtimit
Rekomandimet Entitetet

1

Të sigurojnë që të hartohet një strategji mbi të cilën Ministritë i bazojnë 
investimet e ardhshme publike, përcakton kriteret e investimit dhe 
identifikon mekanizmat për koordinim me Ministrinë e Financave dhe 
Njësitë kërkuese dhe monitorimin e zbatimit të Strategjisë. Ky dokument 
duhet të pasohet nga një Plani i Veprimit i cili duhet të përfshijë 
udhërrëfyesin për objektivat dhe hapat vijues në procesin e planifikimit, 
duke përfshirë kostot buxhetore dhe pasojat financiare.

MAP

MKRS

2

Ministria te bashkëpunoj ngushtë me Ministrinë e Financave për të siguruar 
që të bëhet një planifikim i qëndrueshëm i buxhetit për projektet kapital të 
cilat mund të realizohen plotësisht përmes argumentimit të detajuar dhe 
konkret të nevojave institucionale. Ky bashkëpunim do të parandalonte 
buxhetimin e projekteve kapitale me fonde të pamjaftueshme dhe rritje 
të detyrimeve të Ministrive që mund të ngarkojnë buxhetin e vitit të 
ardhshëm.

MAP

MKRS
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3

Të siguroj ngritjen e kapaciteteve të stafit duke ofruar trajnime të 
mjaftueshme për procesin e planifikimit të projekteve kapitale duke 
konsideruar atë në sigurimin e efektivitetit në ofrimin e shërbimeve 
administrative, efikas nga pikëpamja e kostove dhe evropiane në 
organizimin dhe metodat e punës.

MAP

MKRS

4

Të forcojnë bashkëpunimin mes tyre duke vendosur një procedurë që 
përshkruan rolet dhe përgjegjësitë e të dyja palëve. Ata duhet të përcaktojnë 
veçanërisht rrjedhën e informacionit nga subjektet kërkuese në Ministri 
me qëllim të marrjes së informatave të duhura kur bëhet fjalë për nevojat e 
njësisë kërkuese.

MAP

MKRS

5
Të vendosë një procedurë operative që përshkruan të gjitha hapat e 
nevojshëm të cilat do të ndërmerren në fazën e planifikimit të kontratave të 
ndërtimit dhe duhet të kontrollojë se kjo procedurë operative zbatohet në të 
gjithë departamentin.

MAP

MKRS

6 Të ushtrojë kontroll mbi projektet e saja në mënyrë që të shohë rezultatet e 
synuara dhe të përcaktojë arsyen e ndryshimeve, nëse ka.

MAP

MKRS

Niveli i zbatimit - Legjenda

Është zbatuar Faza finale e zbatimit Nuk ka përgjigje Ka filluar zbatimin
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3.5. Zbatimi i rekomandimeve në fushën e arsimit

Në fushën e arsimit në vitin 2017, kemi kryer auditimin “Procesi i rishikimit të teksteve shkollore”.

Ky raporti i auditimi të performancës kishte për objektivë vlerësimin e aktiviteteve të 
ndërmarra nga Ministria e Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë (MASHT), respektivisht 
Këshilli i Ekspertëve për Programe dhe Teksteve Shkollore (KEPTSH) në arritjen e qëllimeve 
të synuara në procesin e rishikimit të teksteve shkollore.

Sipas këtij raporti, procesi i rishikimit të teksteve shkollore nuk i kishte arritur qëllimet e 
synuara. Palët përgjegjëse nuk kishin arritur të realizojnë tri (3) objektivat e përcaktuara: 
përmirësimin e pasaktësive dhe gabimeve në tekstet shkollore, lehtësimin e çantave shkollore 
të nxënësve, dhe kursimet buxhetore për botim.

Subjekt i auditimit ishin MASHT dhe Departamentet Komunale të Arsimit nëpër komunat: 
Prishtinë, Gjilan dhe Pejë. Në këtë raport janë dhënë 11 rekomandime. Përgjegjës për zbatimin 
e rekomandimeve është Ministria e Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë. Niveli i zbatimit të 
rekomandimeve është shpalosur më poshtë.
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Grafiku 10. Niveli i zbatimit të 
rekomandimeve

MASHT për rekomandimet e zbatuara kanë ofruar 
sqarime dokumentuese siç janë hartimi i ligjeve dhe 
udhëzimeve administrative, megjithatë nga ana e 
ministrisë kanë munguar të dhëna të tjera dëshmuese 
lidhur me aktivitetet e ndërmarra për zbatimin e 
tyre.

Në tabelën më poshtë janë paraqitur në 
detaje angazhimete entiteteve për zbatimine 
rekomandimeve si dhe gjendja në cilën fazë qëndron 
zbatimi i rekomandimeve, duke u bazuar në 
pyetësorët e pranuar.
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Tabela 8: Niveli i zbatimit të rekomandimeve për raportin 
“Procesi i rishikimit të teksteve shkollore”.

Procesi i rishikimit të teksteve shkollore

Rekomandimet Entitetet

1 Të definoj qartë përgjegjësitë e shtëpive botuese gjatë përgatitjes së 
dorëshkrimeve të teksteve shkollore. MASHT

2 Të obligoj secilën shtëpi botuese që të rishikojë dorëshkrimet e autorëve 
të teksteve nga redaktorët e vet e më pastaj ti dërgojë ato në MASHT MASHT

3
Për secilin dorëshkrim të emërojë recensentët dhe paraprakisht të 
definojë qartë dhe në mënyrë të shkruar kriteret në bazë të të cilave 
emërohen recensentët.

MASHT

4
Të anashkaloj mundësinë e përcaktimit si anëtar të Këshillit të 
Ekspertëve Për Tekstet Shkollore, autorë të teksteve shkollore, tekstet e 
të cilëve janë pjesë e procesit të rishikimit.

MASHT

5

Të monitorojë në mënyrë të vazhdueshme punën e recensentëve dhe 
anëtarëve të Këshillit të Ekspertëve Për Tekstet Shkollore për progresin e 
treguar në arritjen e objektivave të synuara. Të sigurohet që recensentët 
MASHT MASHTe emëruar dhe anëtarët e Këshillit të ofrojnë raporte të 
detajuara me komente dhe sugjerime për rishikimet e teksteve shkollore

MASHT

6
Të angazhojë në procesin e rishikimit ekspert të jashtëm të fushave të 
ndryshme të cilët janë kompetent për të kryer rishikimin e teksteve 
shkollore;

MASHT

7

Në rast të inicimit të proceseve të reja rishikuese të teksteve shkollore 
të monitorojë punën e recensentëve që përcaktohen nga MASHT për 
vlerësimin e dorëshkrimeve të teksteve të reja shkollore; - kjo është 
veçanërisht e rëndësishme për “fazën substanciale”, që planifikohet të 
kryhet për vitin shkollor 2017/18;

MASHT

8 Të bëjë planifikim të arsyeshëm kohor për të finalizuar procese 
komplekse të tilla si rishikimi i teksteve shkollore MASHT

9
Të sigurojë se do të ndërmerret një analizë e duhur dhe e detajuar 
financiare përpara se të merret një vendim për ribotimin e tërë tirazhit të 
MASHT teksteve shkollore.

MASHT

10
Të përcaktohet formula e duhur për të matur përqindjen e ndryshimeve 
në tekstet shkollore dhe për botim të miratohen vetëm ato tekste që kanë 
MASHT pësuar ndryshime thelbësore.

MASHT

11 Të sigurohet se brenda Këshillit ka komunikim të vazhdueshëm si dhe 
koordinim të aktiviteteve me të gjithë pjesëmarrësit që janë pjesë e tij. MASHT

Niveli i zbatimit - Legjenda

Është zbatuar Nuk është zbatuar
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3.6. Zbatimi i rekomandimeve në fushën e shëndetësisë

Në fushën e shëndetësisë në vitin 2017, është kryer auditimi “Efikasiteti dhe efektiviteti në 
implementimin e Sistemit Informativ Unik të Integruar Shëndetësor”.

Raporti i auditimit të performancës kishte për objektivë që të ofroj një pasqyrë të funksionimit 
të instrumenteve, të politikave dhe procedurave të përdorura për implementimin e Sistemit 
të Integruar Shëndetësor (SISH). Të vlerësoj nëse aktivitetet e ndërmarra nga niveli qendror 
dhe lokal janë të bashkërenditura dhe të vazhdueshme për t’u arritur implementimi efektiv i 
SISH-it, si dhe të vlerësoj nëse resurset e përdorura dhe sistemet e vendosura të kontrollit janë 
të mjaftueshme dhe funksionale për të siguruar efikasitet dhe efektivitet të implementimit 
dhe funksionimit të SISH-it.

Sipas këtij raporti, Ministria e Shëndetësisë nuk kishte arritur ta vë në funksion SISH-in siç 
ishte parashikuar me strategji. Objektiva për shtrirjen e këtij sistemi në 30% të territorit të 
vendit e planifikuar për vitin 2014 nuk ishte arritur të realizohet as deri në maj të vitit 2017. 
Vonesa janë evidentuar në të gjitha aktivitetet e parapara me Planin e Veprimit dhe deri në 
fund të vitit 2016, për qëllime të këtij projekti, ishin shpenzuar vetëm 6.5 milionë euro (47% e 
buxhetit).

Për të përmirësuar gjendjen e identifikuar në implementimin e SISH, ZKA-ja kishte dhënë 21 
rekomandime dhe për shkak se disa nga rekomandimet e njëjta janë dhënë disa institucioneve 
në auditim në total ishin 24 rekomandime. Përgjegjës për zbatimin e rekomandimeve të këtij 
auditimi ishin: Ministria e Shëndetësisë, Ministria e Administratës Publike si dhe Ministria e 
Punëve të Brendshme.

Niveli i zbatimit të rekomandimeve është shpalosur më poshtë.

Grafiku 11. Niveli i zbatimit të rekomandimeve
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Ministria e Shëndetësisë kishte 18 rekomandime të dhëna për këtë auditim prej të cilave   
12 janë zbatuar, një ka filluar zbatimin, dy rekomandime të tjera nuk janë adresuar dhe tre 
rekomandime nuk janë të zbatueshme. Për rekomandimet e zbatuara janë dhënë sqarime në 
detaje në aspektin e funksionimit të softuerit edhe pse është theksuar dhe dëshmuar se lënda 
është dorëzuar në organet e drejtësisë.
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Për rekomandimet e zbatuara dhe ato që janë në fazën finale të zbatimit nga Ministria e 
Shëndetësisë janë ofruar dokumente konkrete: raportet periodike me përmbledhje analizuese, 
raport mbi gjendjen e sistemeve dhe te monitorimit, kontratat publike, shërbyese dhe të 
mirëmbajtjes të lidhura për SISH, procesverbalet e takimeve të Këshillit Nacional, si dhe 
vendimet për themelimin e grupit punues dhe angazhimet e KNSISH.

Rekomandimet e dhëna për Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik janë zbatuar, po ashtu 
janë dhënë sqarime në detaje. Një rekomandim për Qendrën Klinike Universitare e Kosovës 
nuk ka pasur përgjigje. Përderisa, dy rekomandimet e dhëna për Shërbimin Spitalor Klinik 
Universitar të Kosovës një rekomandim është zbatuar, kurse një është në fazën finale të 
zbatimit.

Agjencia për Regjistrim Civil në kuadër të Ministrisë së Punëve të Brendshme (MPB) ka 
zbatuar rekomandimin e dhënë, si dhe ka dhënë sqarime në detaje për këtë rekomandim, por 
nuk ka bashkëngjitur marrëveshjen për të dokumentuar këtë.

Agjencia Shtetërore për Mbrojtjen e të Dhënave Personale (MAP) nuk i është përgjigjur 
kërkesës tonë për katër rekomandimet e dhëna.

Në tabelën më poshtë janë paraqitur në detaje angazhimet e entiteteve për zbatimin e 
rekomandimeve si dhe gjendja në cilën fazë qëndron zbatimi i rekomandimeve, duke u 
bazuar në pyetësorët e pranuar.
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Tabela 9: Niveli i zbatimit të rekomandimeve për raportin “Efikasiteti dhe efektiviteti në 
implementimin e Sistemit Informativ Unik të Integruar Shëndetësor”

Efikasiteti dhe efektiviteti ne implementimin e Sistemit Unik te Integruar Shëndetesor 

Rekomandimet Entitetet

1
 Këshilli Nacional për Sistemin e Informimit Shëndetësor (KNSISH) të 
përditësoj udhëzuesin administrativ për SISH në mënyrë që të evitohen 
paqartësitë për palët relevante për implementim më efikas të SISH.

MSH

2

Këshilli Nacional për Sistemin e Informimit Shëndetësor (KNSISH) 
të inicioj grupe punuese për revidimin e PV aktual në mënyrë që 
të adresohen ngecjet e identifikuara. Me theks të krijoj mekanizma 
monitorues dhe raportues mbi ecurinë e implementimit të SISH. Këta 
mekanizma të monitorojnë në mënyrë të vazhdueshme punën dhe të 
raportojnë në baza të rregullta periodike tek linjat përgjegjëse mbi të 
arriturat dhe ngecjet gjatë implementimit.

MSH

3
Këshilli Nacional për Sistemin e Informimit Shëndetësor (KNSISH) të 
takohet në baza të rregullta për të identifikuar, shqyrtuar dhe adresuar me 
kohë ngecjet gjatë implementimit të SISH.

MSH

4
Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik (IKSHPK) të përfshihet në fazën 
pilot të implementimit të SISH në mënyrë që të shfrytëzojë të dhënat për 
hartimin e raporteve të nevojshme dhe të përgjithshme për SISH.

MSH

5
MSH të rishikoj arsyet e mos realizimit tё projektit SISH sipas planit të 
paraparë dhe tё marrin masa adekuate me qëllim që tё rritet efikasiteti nё 
shfrytëzimin e këtij fondi në mënyrë që të funksionalizohet sa më shpejt ky 
sistem.

MSH

6
Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik të rishikoj arsyet e mos realizimit tё 
projektit SISH sipas planit të paraparë dhe tё marrin masa adekuate me 
qëllim që tё rritet efikasiteti nё shfrytëzimin e këtij fondi në mënyrë që të 
funksionalizohet sa më shpejt ky sistem.

IKSHPK

7
Ministria e Shëndetësisë te sigurohet se mjetet financiare të destinuara pë 
projektin e SISH, si ato nga donatori apo buxheti i Kosovës shfrytëzohen 
vetëm për këtë projekt.

MSH

8

Të bashkërendis dhe koordinoj aktivitetet me palët e brendshme dhe të 
jashtme në mënyrë që të sigurojnë infrastrukturë ligjore dhe fizike që të 
krijohen parakushtet e domosdoshme për funksionalizim dhe shfrytëzim 
më efektiv të SISH në mënyrë që mos të ketë vonesa sikurse që ishin 
evidente në fazën pilot të projektit.

MSH

9
Të adresoj çështjen e kapaciteteve njerëzore në MF dhe MAP në mënyrë që 
të analizojnë dhe të merren në konsideratë kërkesat e adresuara nga MSH 
që të evitohen pengesat për realizimin e SISH.

MSH

10
Marrëveshja mes këmbimit të të dhënave me Agjencinë e Regjistrimit Civil 
(ARC) të implementohet në plotësi, MSH të siguroj të dhënat e lindjeve 
dhe vdekjeve për ARC-në në mënyrë që të mundësohet përditësimi i të 
dhënave.

ARC

11
MSH të konsultohet me ASHMDP për mbledhjen, përpunimin, ruajtjen, 
dhe bartjen e të dhënave personale për nevoja të SISH, si dhe në bazë të 
rekomandimeve të dala, të hartoj procedurat e punës për trajtimin e tyre

MSH

12
ASHMDP të realizoj një vlerësim të shfrytëzimit të të dhënave të 
qytetarëve të shfrytëzuara nga MSH dhe njëkohësisht të vlerësoj nëse 
këto të dhëna janë duke u shfrytëzuar vetëm nga përdoruesit e autorizuar 
brenda ARC-së, MSH-së dhe ISH-ve. 

ASHMDP
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13
Të rishikohet i tërë procesi i menaxhimit të shfrytëzuesve duke filluar nga 
krijimi i tyre, dorëzimi i kredencialeve, pezullimi dhe de-aktivizimi i tyre 
dhe të ngritet niveli i sigurisë në aspektin e menaxhimit të shfrytëzuesve

ASHMDP

14
Të rishikohet i tërë procesi i menaxhimit të shfrytëzuesve duke filluar nga 
krijimi i tyre, dorëzimi i kredencialeve, pezullimi dhe de-aktivizimi i tyre 
dhe të ngritet niveli i sigurisë në aspektin e menaxhimit të shfrytëzuesve

ASHMDP

15
Të planifikoj mbarëvajtjen e shërbimeve të cilave u skadon kontrata në 
muajin shtator 2017, pavarësisht se a do të realizohen nga kapacitetet e 
brendshme të MSH-së apo kontraktohen nga jashtë.

MSH

16
Të bëhet integrimi i SIMSF dhe të BJN në SISH në mënyrë që të 
mundësohet ndërveprimi në mes tyre, e përmes kësaj të kemi përdorim 
funksional dhe të plotë të këtij programi.

MSH

17
Të bëhet testimi i tërësishëm i operimit të SISH (procedimi, transmetimi 
dhe ruajtja e të dhënave) dhe të ndërmerren masat e nevojshme për 
adresimin e ngecjeve si parakusht për shtrirjen në pjesën tjetër të vendit.

MSH

18

Të evidentojnë të gjithë pacientët në SISH në ISH-të pilot. Të bëjë revidimin 
dhe ristrukturimin e të dhënave të pacientëve të cilat janë të regjistruara 
më shumë se dy herë në SISH deri në këtë fazë, me qëllim të shmangies së 
regjistrimit të dyfishtë, dhe të vazhdoj regjistrimin e pacientëve vetëm me 
numër personal, e jo në forma tjera

MSH

19

Të mbajë ISH-të përgjegjëse për shfrytëzimin e SISH, të obligojnë personelin 
shëndetësor brenda ISH-ve të shfrytëzojnë SISH si sistem parësor për të 
dhëna shëndetësore dhe njëkohësisht të shfrytëzojnë “tavolinën ndihmëse” 
gjatë pengesave dhe ngecjeve për adresimin e tyre gjatë shfrytëzimit të 
sistemit dhe të raportojnë në baza të rregullta. Po ashtu të bëhet vendosja 
e indikatorëve matës të ofrimit te shërbimeve dhe të realizohen matjet dhe 
vlerësimet duke u bazuar në to.

MSH

20
Pavarësisht menaxherit të kontratës MSH të krijoj mekanizma monitorues 
të cilët bëjnë përcjelljen e realizimit të shërbimeve nga OE sipas obligimeve 
MSH kontraktuale.

MSH

21 Të bëjë regjistrimin dhe inventarizimin e rregullt të pajisjeve të dedikuara 
për projektin e SISH sipas obligimeve ligjore; MSH

22

Shpërndarja e infrastrukturës fizike të bëhet në të gjitha ISH e parapara. 
Të bëhet vlerësimi i aktiviteteve të ndërmarra për implementim dhe të 
identifikohen të gjitha mangësitë dhe pengesat përgjatë implementimit 
të SISH. Këto ngecje të evidentohen dhe adresohen, në mënyrë që në 
vazhdimësi të projektit gjatë shtrirjes së tij në pjesën e mbetur të vendit të 
evitohen

SHSKUK

23
Të bëhet testimi i tërësishëm i operimit të SISH (procedimi, transmetimi 
23 dhe ruajtja e të dhënave) dhe të ndërmerren masat e nevojshme për 
adresimin e ngecjeve si parakusht për shtrirjen në pjesën tjetër të vendit.

SHSKUK

24
Pavarësisht menaxherit të kontratës MSH - QKUK të krijoj mekanizma 
monitorues të cilët bëjnë përcjelljen e realizimit të shërbimeve nga 
Operatori Ekonomik sipas obligimeve kontraktuale 

MSH

Niveli i zbatimit - Legjenda

Është zbatuar Ka filluar zbatimi Nuk ka filluar zbatimi Nuk ka përgjigje Nuk është më i zbatueshëm
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4. Konkluzionet e vlerësimit
Institucionet publike nuk janë angazhuar mjaftueshëm për të zbatuar rekomandimet e dhëna 
në 7 raportet e auditimit të publikuara në vitin 2017. Nga 74 rekomandimet e dhëna 59% të 
rekomandimeve hyjnë në kategorinë e rekomandimeve që janë zbatuar, janë në fazën finale 
apo të paktën kanë filluar zbatimin.

Vlen të ceket se ne kemi pranuar gjithsejtë 23 nga 35 pyetësorët e dërguar tek entitetet 
përkatëse për të adresuar 74 rekomandimet e dhëna në shtatë raportet e auditimit të 
performancës të vitit 2017. Prej 23 pyetësorëve të pranuar, vetëm 7 institucione kanë ofruar 
dëshmitë për implementim të rekomandimeve dhe aktiviteteve të ndërmarra për zbatimin e 
rekomandimeve të dhëna.

Mungesa e përgjigjes së institucioneve publike lidhur me zbatimin e rekomandimeve tregon 
një shkallë të ulët të llogaridhënies dhe mungesën e vullnetit për t’i përmirësuar proceset 
institucionale lidhur me menaxhimin e aktiviteteve dhe fondeve publike në përgjithësi.

4.1. Hartimi i planeve të veprimit

Pjesa dërrmuese e entiteteve të përgjegjëse nuk kanë hartuar planet e veprimit. Nga 
gjithsejtë 35 entitete, vetëm katër (4) entitete kanë dërguar planin e veprimit për zbatimin 
e rekomandimeve të auditimit. Kjo vë në dukje faktin se, hartimi i planeve të veprimit për 
zbatimin e rekomandimeve nuk është ndërmarrë nga 31 entitete e që në rastin konkret përbën 
89% të entiteteve që kanë kaluar këtë proces vlerësues.

Planifikimin e aktiviteteve e kanë bërë një numër tejet i ulët i entiteteve: MAPL dhe Komuna 
e Junikut, të cilat për raportin “Procedurat e menaxhimit të SMPK” kanë hartuar planet e 
veprimit në nivel qendrorë dhe lokal. Plane të veprimit ka përpiluar edhe Këshilli Gjyqësor 
i Kosovës për raportin “ Efikasiteti i Menaxhimit të Lëndëve Civile në Gjykata Themelore” 
dhe Komuna e Suharekës për raportin “ Marrëveshjet për shërbimet e veçanta dhe kontratat 
e punës për detyrat specifike”.

Mungesa e planit të veprimit ka shkaktuar vonesë në ndërmarrjen e veprimeve të domosdoshme 
që për pasojë ka mos adresimin e problemeve dhe gjetjeve në këto raporte audituese.

Të gjitha këto kanë ndikuar në humbjen e efektit të rekomandimeve dhe qëllimit të tyre që 
performanca institucionale të përmirësohet.
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4.2. Niveli i zbatimit të rekomandimeve

Angazhimet e institucioneve publike për të zbatuar rekomandimet e dhëna janë të pa 
mjaftueshme, vetëm 59% nga 74 të rekomandimeve dhëna në vitin 2017 hyjnë në kategorinë 
e rekomandimeve që janë zbatuar, janë në fazën finale apo të paktën kanë filluar zbatimin të 
tjerat nuk janë adresuar apo edhe nuk janë zbatuar fare.

Niveli i zbatimit të rekomandimeve të auditimit është jo i kënaqshëm, vetëm 46% të 
rekomandimeve janë zbatuar prej të cilave 36% janë zbatuar plotësisht dhe 10 % janë në fazën 
finale të zbatimit. Ndërsa 13%, kanë filluar zbatimin e që tregon vonesën në zbatimin e tyre, 
meqë periudha kur jemi duke bërë vlerësimin llogaritet e mjaftueshme për zbatimin e tyre.

Analiza e mëtutjeshme, tregon se 10% të rekomandimeve nuk kanë pasur rezultate pasi që 
prej tyre 4% janë të pa adresuara, 4% nuk janë zbatuar, si dhe 2% nuk janë më të zbatueshme. 
Kurse një problematikë në vete mbetet shifra prej 31% të rekomandimeve për të cilat nuk 
kemi pranuar informata nga entitetet.

Rekomandimet të cilat zbatohen me vonesë ndikojnë në vazhdimësinë e problemeve dhe të 
gjeturave audituese dhe prolongojnë rezultatet duke vazhduar me rritje të kostos, shfrytëzim 
jo racional të burimeve njerëzore, kapaciteteve teknike dhe buxhetit publik.

Ne gjithashtu kemi kërkuar dokumente mbështetëse për rekomandimet e zbatuara dhe ato 
në zbatim por kësaj kërkese i janë përgjigjur: Ministria e Shëndetësisë, Ministria e Bujqësisë, 
Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, Ministria e Pushtetit Lokal, Komuna e Junikut si dhe nga 
ndërmarrjet publike “Infrakos” “Drini i Bardhë” dhe “Eko Regjioni”.

Vlen të ceket se nga shtatë raportet e auditimi janë tri fusha për të cilat entitetet janë përgjigjur 
100%ato janë: fusha e gjyqësorit për raportin “Efikasiteti i menaxhimit të Lëndëve Civile në 
Gjykatat Themelore”, fusha e zhvillimit ekonomik gjegjësisht raporti i auditimit “Menaxhimi 
i Investimeve kapitale në Ndërmarrjet Publike” dhe nga fusha e arsimit, raporti “Procesi i 
Rishikimit të Teksteve Shkollore”. Mirëpo, edhe përkundër përgjigjeve të plota në këta 
pyetësor këto entitete nuk kanë ofruar të gjitha dokumentet mbështetëse për rekomandimet 
e zbatuara dhe ato në finalizim. Ndërsa për katër raportet tjera në fushat për prokurimin 
publik, administratë publike dhe shëndetësi përgjigjja nga entitetet në këtë vlerësim ka qenë 
50 deri në 83%.
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Shtojca 1. Metodologjia , fushëveprimi dhe kriteret

Metodologjia dhe fushëveprimi

Për të arritur vlerësimin e zbatimit të rekomandimeve në entitet kemi paraparë përdorimin e 
disa metodave, të cilat janë shqyrtuar në standardet e auditimit, konkretisht ISSAI 3000/3900 
dhe ISSAI 12 Vlerat dhe Dobitë e ISA-ve ku propozohen disa nga metodat e parapara si më 
efektive në këtë proces.8

• Kërkesa e palëve përgjegjëse që na informojnë me shkrim lidhur me aktivitetet 
që janë ndërmarrë për të adresuar problemet e prezantuara në raportin e 
auditimit (Zhvillimi i pyetësorëve adekuat);

• Komunikimi me entitetet, telefonatat konfirmuese

• Mbledhja e të dhënave dhe rifreskimi i tyre nga palët përgjegjëse (Çdo entitet 
është njoftuar dhe ka pasur kohë të mjaftueshme për të rifreskuar të dhënat 
lidhur me aktivitetet e ndërmarra);

• Është kërkuar dokumentimi i aktiviteteve të ndërmarra nga ana e entitetit dhe 
zbatimi i planit të aktiviteteve pas auditimit;

• Janë aplikuar metodat e zhvillimit të statistikave dhe ato krahasuese.

Për realizimin e raportit janë përdorur burime primare dhe sekondare të informatave. 
Përveç metodave kuantitative të mbledhjes së informatave, gjithashtu janë aplikuar metodat 
krahasuese dhe statistikore.

Si burim i informatave janë shfrytëzuar raportet e publikuara të cilat kanë ofruar informata të 
dokumentuara të dosjeve si dhe analiza të konfirmuara audituese.

Njëra nga metodat kryesore që ka diktuar qasjen tonë të auditimit në sigurimin e informatave 
ka qenë metoda e zhvillimit të pyetësorëve. Kjo për arsye se modaliteti i raporteve 
gjithëpërfshirëse vlerësuese është i kushtëzuar me një numër të madh të entiteteve.

Pyetësorët e auditimit si instrumenti kryesorë i përdorur për këtë raport janë zhvilluar në 
përshtatje me bazën e të dhënave të paraparë nga ZKA si metodologji më e avancuar për të 
përcjellë dhe mbikëqyrë zbatimin e rekomandimeve në periudha më të gjata kohore.

“Pyetësori për Vlerësimin e Zbatimit të Rekomandimeve” është shpërndarë në 35 entitetete, si 
dhe ka tentuar të shqyrtoj gjashtë indikatorët kryesorë për nivelin e zbatimit të rekomandimeve 
duke i cilësuar ato si rekomandime që:

Rekomandimi është zbatuar, nëse është marrë në konsideratë siç duhet, është zbatuar me 
efektivitet dhe janë treguar rezultate të pritura. Të dëshmohet ndërmarrja e aktiviteteve 
me kohë dhe ndikimi i tyre i dukshën në korigjimin e problemeve të identifikuara dhe në 
përmirësimin e gjendjes së konstatuar.

8 ISSAI 3200, Guidelines for the performance auditing process, draft endorsement version 2016
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Rekomandimi është në fazën finale, nëse aktualisht është duke u zbatuar me efektivitet dhe 
po tregohen rezultate të pritura, nëse dëshmohet se zbatimi i rekomandimit ka filluar me 
kohë me ndërmarrjen e një serie aktivitetesh për korrigjimin e problemit të identifikuar të 
auditimit dhe është duke ndikuar dukshëm në përmirësimin e gjendjës.

Rekomandimi ka filluar zbatimin nëse mund të dëshmohet se është ndërmarrë ndonjë 
aktivitet apo veprim për zbatimin e rekomandimit, korigjimin e problemit apo përmirësimin 
e gjendjes deri më tani.

Rekomandimi nuk ka filluar zbatimin, nëse nuk është ndërmarrë ndonjë aktivitet apo veprim 
për zbatimin e rekomandimit, korigjimin e problemit dhe përmirësimin e gjendjes.

Rekomandimi nuk është adresuar, nëse nuk është marrë në konsideratë, nuk është shqyrtuar 
dhe nuk është adresuar fare për ndërmarrjen e masave.

Rekomandimi nuk është i zbatueshëm, nëse dëshmohet se është shqyrtuar nga palët përgjegjëse 
por për shkaqe të theksuara nuk mund të zbatohet në praktikë

Fushëveprimi i këtij vlerësimi është periudha kohore 2018/19, auditimi shtrihet në institucionet 
qendrore dhe ato lokale sipas temave të trajtuara dhe me fokus të veçantë tek palët kryesore 
përgjegjëse në sistemet dhe proceset e shqyrtuara. Në tabelën e mëposhtme janë paraqitur 
institucionet e përfshira në auditimet e performancës të publikuara në vitin 2017.

Për sqarim, raportet e auditimit të performancës të kryera në vitin 2017 kanë ekzaminuar 
performancën e qeverisjes së institucioneve qendrore dhe lokale kryesisht gjatë periudhës 
kohore 2014/16, përveç auditimit të sistemit shëndetësorë ku është testuar periudha 2010/17.

Tabela 11: Institucionet publike të përfshira në procesin e auditimit vlerësues të AP

INSTITUCIONET QENDRORE INSTITUCIONET LOKALE

Këshilli Gjyqësor i Kosovës Gjykata Themelore Pejë
Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal Gjykata Themelore Prishtinë
Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinore Gjykata Themelore Gjilan
Ministria e Arsimit, Kulturës, Rinisë dhe Sportit Komuna Prishtinë
Ministria e Bujqësisë Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural Komuna Gjilan
Ministria e Infrastrukturës Komuna Pejë
Ministria e Zhvillimit Ekonomik Komuna Ferizaj
Ministria e Shëndetësisë Komuna Obiliq
Ministria e Administratës Publike Komuna Gracanicë

Ministria e Punëve te Brendshme Komuna

Junik
Mamushë
Suharekë 
Gjakovë
Fushë Kosovë
Prizren

10 INSTITUCIONE QENDRORE 15 INSTITUCIONE LOKALE
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Siç shihet në tabelë në procesin e auditimit vlerësues janë përfshirë 10 institucione qendrore 
dhe 15 institucione të nivelit lokal, përkatësisht 25 institucione publike. Meqenëse raporti ka 
shqyrtuar disa raporte të auditimit të performancës që kanë përfshirë si subjekte të auditimit 
edhe agjencitë ministrore, departamentet e ndryshme në kuadër të komunave apo edhe trupa 
të pavarur institucional, theksojmë se në këtë vlerësim janë përfshirë gjithsejtë 35 entitete të 
audituara. Për të qenë më të qartë në lidhje me auditimin e performancës dhe adresimin e 
rekomandimeve sqarojmë se çdo raport i auditimit të performancës përfshinë një numër të 
caktuar të entiteteve varësisht nga tema e cila shqyrtohet. Në këtë kontekst një rekomandim 
i auditimit të performancës mund të adresohet disa herë duke ju dedikuar entiteteve të 
ndërlidhura në proceset e caktuara.

Kriteret e vlerësimit

Procesi verifikues i zbatimit të rekomandimeve ka për qëllim të ofroj përgjigje për përmirësimet 
e bëra nga entitetet e audituara për të gjitha palët qeveritare të interesit9. Prandaj, vlerësimi 
i zbatimit të rekomandimeve është testuar sipas kritereve të bazuara në parimet kryesore të 
përcaktuara me Standardet SNISA 3009 dhe 520010.

Kriteret e këtij vlerësimi mbështeten në këto parime:

• Pas procesit të auditimit institucionet publike duhet të dizajnojnë planet e 
aktiviteteve për zbatimin e rekomandimeve të ofruara dhe të kujdesen për 
zbatimin e tyre gjatë viteve që pasojnë11

• Vlerësimi i raporteve audituese ka për qëllim të përcaktoj nëse aktivitetet e 
ndërmarra nga entiteti sipas të gjeturave dhe rekomandimeve paraprake kanë 
siguruar progres apo gjendja ka mbetur e njëjtë12.

9 ISSAI 300, Performance Audit Principles
10 GUID 5200, Guidance on Audit of Information Systems
11 Udhëzuesi për “follow up”, ZKA
12 Po aty, nxjerrë nga ISSAI 3200, pg 34/35, Citojmë: “Aktivitetet e pamjaftueshme apo jo të kënaqshme të entitetit 

mund të kërkojnë ndërmarrjen e auditimeve të mëtutjeshme”.
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Shtojca 2. Pasqyra e angazhimit të entiteteve për 
hartimin e planeve të veprimit

Tabela 13: Hartimi i planeve të veprimit për zbatimin e rekomandimeve

Raportet e 
auditimit Enititetet përgjegjëse Hartimi i planeve të auditimit 

Planet e Veprimit për zbatimin e 
rekomandimeve sipas raporteve të AP

Te verifikuara gjatë procesit 
të vlerësimit Mungojnë

I. “Efikasiteti i menaxhimit të lëndëve civile në Gjykatat Themelore”
  Këshilli Gjyqësorë i Kosovës  √
  

Gjykata 
Themelore

Gjilan  √
  Pejë  √
  Prishtinë  √
II. “Procedurat e menaxhimit të sistemit të performancës komunale”
  MAPL √ 
  

Komuna e

Ferizajit  √
  Gracanicës   
  Junikut √  
  Mamushës  √
  Obiliqit   
  Pejës   

III. “Marrëveshjet për shërbimet e veçanta dhe kontratat e punës për detyra specifike” 
  MAPL  √
  MBPZHR  √
  MI  √
  MKRS  √
  MMPH  √
  

Komuna e

Ferizaj  √
  Gjilan  √
  Pejë  √
  Prishtinës  √
  Prizrenit  √

  Suharekë  √  

IV. “Menaxhimin dhe monitorimin e Investimeve Kapitale ne Ndërmarrjet Publike” 
  MZHE  √
  NP Drini i Bardhë  √
  NP Infrakos  √
  NP KRM Ekoregjioni  √
  NP Pastërtia  √

V. “Planifikimi i kontratave të ndërtimit “ 
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  MAPL √ 
  MKRS   

VI. “Procesi i rishikimit te teksteve shkollore” 

  MASHT  √

VII. “Efikasiteti dhe efektiviteti në implementimin e SISH”
  MSH  √
  ARC  √
  ASHMDP  √
  IKSHPK  √



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

37

Shtojca 3. Niveli i zbatimit të rekomandimeve për të 
gjitha auditimet e përfshira

Tabela 14: Pasqyra e përgjithshme e adresimit dhe zbatimit të rekomandimeve

Adresimi I Rekomandimeve Dhe  
Niveli I Zbatimit

Entitetet e përfshira 
në vlerësim

Numri i 
adresimit Niveli i zbatimit te rekomandimeve

Statusi i të arriturave të 
rekomandimeve:

Janë
zbatuar

Janë në 
fazën 
finale

Kanë 
filluar 
zbatimi

Nuk janë
adresuar

Nuk 
janë 
zbatuar

Nuk janë të
zbatueshme

Nuk ka 
përgjigje

I. Efikasiteti i menaxhimit të lëndëve civile në Gjykatat Themelore
1 KGJK 4R 3 1
2 GJTH Gjilan 6R 4 1 1
3 GJTH Pejë 6R 6
4 GJTH Prishtinë 6R 4 1 1

II. Procedurat dhe kontrollet në sistemin për menaxhimin e performancës komunale

5 MAPL 4R 3 1
 6
 7
 8
 9 
10
11

Komuna 
e

Ferizajit 3R 2 1
Gracanicës 3R

  3 
Junikut 3R 3
Mamushës 3R 3
Obiliqit 3R   3 

3Pejës 3R

III. Marrëveshjet për shërbimet e veçanta dhe kontratat e punës për detyra specifike

12 MAP 3R 1 1 1
13 MBPZHR 6R 3 2 1
14 MI 6R 6
15 MKRS 6R 2 3 1
16 MMPH 6R 6
17
18
 19
20
21
22

Komuna 
e

Ferizaj 6R 2 4
Gjilan 6R   6 

  6 
  6 

Pejë 6R
Prishtinës 6R
Prizrenit 6R 4 1 1
Suharekës 6R 3 3

IV.Menaxhimi dhe monitorimi i investimeve kapitale në ndërmarrjet publike

23 MZHE 5R 4 1
24 NP Drini i Bardhë 2R 2
25 NP Infrakos 1R 1

26 NP KRM
Ekoregjioni 2R 1 1

27 NP Pastërtia 2R 2
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Shtojca 4. Pasqyra e entiteteve sipas përgjigjes së tyre 
në procesin e vlerësimit

 Institucionet / Entitetet e audituara Janë përgjigjur Nuk janë përgjigjur

1 Këshilli Gjyqësor i Kosovës √  
2

Gjykata 
Themelore

Gjilan √  
3 Pejë √  
4 Prishtinë √ 
5 MAPL √  
6

Komuna

 Ferizaj √  
7 Graçanicë  √
8 Juniku √  
9 Mamushë √  
10 Obiliq  √
11 Pejë  √
12 MAPL √  
13 MBPZHR √  
14 MI  √
15 MKRS √  
16 MMPH  √
17

Komuna

Ferizaj √  
18 Gjilan  √
19 Pejë  √
20 Prishtinë  √
21 Prizren √ 
22 Suharekë √  
23 MZHE √  
24 NP Drini i Bardhë Gjakovë √  
25 NP Infrakos Fushë Kosovë √  
26 NP Ekoregjioni Pejë √  
27 NP Pastërtia Ferizaj √  
28 MAPL √  
29 MKRS  √
30 MASHT √  
31 MSH √  
32 ARC √  
33 ASHMDP  √
34 IKSHPK √  
35 QKUK √  
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Shtojca 5.Numri total i rekomandimeve dhe ndarja e 
tyre sipas nivelit qeverisës

Raportet e Auditimit të Performancës
Numri i 

rekomandimeve 
për NQ

Numri i 
Rekomandimeve 

për NL
Numri total i 

Rekomandimeve

1.Efektiviteti i procedimit të lëndëve në 
gjykata 6 4 10

2.Procedurat e kontraktimit të SMPK 4 3 7

3. Marrëveshjet për shërbimet e veçanta 
dhe kontratat e punës për detyra specifike 5 4 9

4.Investimet kapitale në ndërmarrjet 
publike 4 3 7

5.Planifikimi i kontratave ndërtimore 6 6

6.Rishikimi i teksteve shkollore 11 11

7.Efikasiteti dhe efektiviteti në 
implementimin e SISH 24 24

Total: 60 R 14 R 74 R
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