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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 .  

Misioni ynë është që përmes auditimeve cilësore të fuqizojmë 

llogaridhënien në administratën publike për përdorimin efektiv, 

efikas dhe ekonomik të burimeve kombëtare.  

Raportet e Zyrës Kombëtare të Auditimit promovojnë 

drejtpërsëdrejti 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 në lidhje me opinionin e 

auditimit për Pasqyrat Financiare Vjetore të Komunës së 

Shtërpcës, në konsultim me Ndihmës Auditorin e Përgjithshëm 

Naser Arllati, i cili ka mbikëqyrur auditimin.  

Raporti është rezultat i auditimit të kryer nga udhëheqësja e 

ekipit Svetlana Perović dhe anëtarëve Mehmet Kurti, Miloš Petrović dhe 

Agim Sogojeva, nën udhëheqjen e Udhëheqëses së Departamentit të 

Auditimit Luljeta Morina. 

 

 

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

Tel: +383(0) 38 60 60 04/1011 

http://zka-rks.org 

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

Raporti përmbledhë çështjet kryesore që dalin nga auditimi i Pasqyrave Financiare Vjetore të 

komunës së Shtërpcës për vitin 2018, i cili përfshinë Opinionin e Auditorit të Përgjithshëm për 

Pasqyrat Financiare Vjetore. Ekzaminimi i pasqyrave financiare për vitin 2018 është kryer në 

përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Institucioneve Supreme të Auditimit (SNISA). 

Qasja jonë ka përfshirë testet dhe procedurat, të cilat ishin të nevojshme për të arritur në një 

opinion lidhur me pasqyrat financiare. Qasja e aplikuar e auditimit është paraqitur në Planin 

e Jashtëm të Auditimit, të datës 5/11/2018. 

Auditimi është fokusuar në: 

 

Niveli i angazhimit për të kryer auditimin është përcaktuar varësisht nga cilësia e kontrollit 

të brendshëm të zbatuar nga menaxhmenti i Komunës së Shtërpcës. 

Opinioni i Auditorit të Përgjithshëm 

Opinion i pa kualifikuar me Theksim të çështjes 

Sipas mendimit tonë Pasqyrat financiare paraqesin një pamje të drejtë dhe të vërtetë në të 

gjitha aspektet materiale. 

Theksimi i çështjes  

Si theksim të çështjes, dëshirojmë të tërheqim vëmendjen tuaj se shpenzimet për mallra dhe 

shërbime në vlerë prej 76,890€, ishin buxhetuar, realizuar dhe prezantuar gabimisht në 

kategorinë e investimeve kapitale. Gjithashtu, vlera e pasurive të cilat janë regjistruar dhe 

shpalosur në PFV, nuk është plotësisht e saktë. 

Më gjerësisht shih Pjesën 2.1 të këtij Raporti. 

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

Pasqyrat Financiare
Vjetore

Menaxhimi dhe 
kontrolli financiar

Rekomandimet nga 
viti i kaluar dhe vitet 

e me parshme
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Konkluzionet dhe rekomandimet kryesore  

 

 

 

 

 

Përgjigja e menaxhmentit në auditimin 2018 

Kryetari është pajtuar me gjetjet dhe konkluzionet e auditimit, si dhe është zotuar se do t’i 

adresoj të gjitha rekomandimet e dhëna. 

Zyra Kombëtare e Auditimit vlerëson bashkëpunimin e menaxhmentit dhe personelit të 

Komunës gjatë procesit të auditimit. 

   

Pasqyrat financiare - Theksimi i 
çështjes paraqet dobësi në kontrolle 

për tu vërtetuar pasuria jo-financiare 
e cila është shpalosur dhe klasifikimi 

i duhur i shpenzimev.

Kryetari duhet ti analizojë arsyet për 
Theksim të çështjes në këtë viti dhe 

duhet të identifikojë veprimet që janë 
të nevojshme për të mundësuar 

prezantimin e saktë dhe të drejtë të 
shpenzimeve, si shpalosjes së plot të 
pasurive në vitin 2019 (shih çështjen 

B1).

Përkundër përmirësimeve të 
përmendura, janë vërejtur dobësi 

evidente në disa sisteme të 
rëndësishme financiare duke 

përfshirë pagat, të hyrat, prokurimin 
dhe klasifikimin e gabuar të 

shpenzimeve. 

Kryetari duhet ta ndërmerrë një 
vlerësim të detajuar të fushave të 
përmendura në këtë raport për ti 

identifikuar shkaqet për paraqitjen e 
dobësive si dhe ti përcaktojë veprimet 

e nevojshme për adresimin e tyre
(shih çështjet A1-A6;B2 -B5 dhe C1).

Procesi i zbatimit të rekomandimeve 
nuk është adresuar ashtu siç kërkohet 

për zhvillimin dhe përmirësimin e 
organizatës. 

Kryetari duhet të ndërmerr proces më 
rigoroz që të sigurohet se 

rekomandimet e nga viti i kaluar 
adresohen në mënyrë aktive ( shih 

tabelën 4).

Aranzhimet e qeverisjes që kanë të 
bëjnë me llogaridhënien, 

menaxhimin e rrezikut dhe 
raportimin menaxherial ende nuk 

janë arritur. 

Kryetari duhet të iniciojë hartimin e 
strategjisë dhe të sigurojë vendosjen e 
procesit adekuat për menaxhimin dhe 
mbikqyrjen e rrezikut ( shih çështjet 

B8 dhe C2).

Edhe pse kontrollet e brendshme 
ishin efektive në disa fusha, janë 

indentifikuar mangësi në 
menaxhimin e pasurive, duke 

përfshirë edhe llogaritë e 
arkëtueshme. 

Kryetari duhet të sigurojë se janë 
identifikuar shkaqet e këtyre 

mangësive sa i përket menaxhjimit të 
pasurive e posaqërisht të llogarive të 
arkëtueshme ( shih çështjet B6 dhe 

B7).
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 1 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.  

 Nëse janë ndërmarrë veprimet e duhura për zbatimin e rekomandimeve të auditimit. 

Puna e ndërmarrë e auditimit është bazuar në vlerësimin e rrezikut. Ne 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 tona 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 ne i konsiderojmë të nevojshme për kryerjen efektive të auditimit. Të gjeturat 

e auditimit nuk duhet të konsiderohen si një pasqyrë gjithëpërfshirëse e të gjitha dobësive që 

mund të ekzistojnë, apo e të gjitha përmirësimeve që mund të bëhen në sistemet dhe 

procedurat që kanë operuar.  

Kapitujt në vijim ofrojnë përmbledhje të detajuara të gjetjeve tona të auditimit dhe 

rekomandimet në çdo fushë të rishikimit. Përgjigjet e menaxhmentit në rezultatet e auditimit 

mund të gjenden në Shtojcën II. 
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2 Pasqyrat financiare vjetore dhe obligimet për raportim 

të jashtëm 

Auditimi i Pasqyrave Financiare Vjetore (PFV) merr parasysh pajtueshmërinë me kornizën 

raportuese dhe cilësinë e saktësinë e informacionit të prezantuar në PFV, përfshirë deklaratën 

e bërë nga Zyrtari Kryesor Administrativ dhe Zyrtari Kryesor Financiar.  

Deklarata për prezantimin e PFV-ve përfshinë një numër të pohimeve në lidhje me 

pajtueshmërinë me kornizën raportuese si dhe cilësinë e informacionit në kuadër të PFV-ve. 

Këto pohime kanë për qëllim t’i ofrojnë Qeverisë sigurinë se të gjitha informatat relevante u 

janë ofruar për të siguruar se mund të ndërmerret një proces auditimi.  

2.1 Opinioni i auditimit  

Opinioni i pa modifikuar me Theksim të çështjes 

Ne kemi audituar Pasqyrat financiare të Komunës së Shtërpcës për vitin e përfunduar më 31 

dhjetor 2018, të cilat përfshijnë pasqyrën e pranimeve dhe të pagesave në para të gatshme, 

pasqyrën e ekzekutimit të buxhetit, shpalosjet dhe raportet tjera përcjellëse.  

Sipas opinionit tonë, Pasqyrat Financiare Vjetore për vitin e përfunduar më 31 dhjetor 2018, 

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), Ligjit Nr. 03/L-048 për Menaxhimin e Financave Publike dhe 

Përgjegjësitë (me plotësime dhe ndryshime) dhe Rregulloren MF, Nr. 01/2017 për raportim 

vjetor financiar nga organizatat buxhetore. 

Baza për opinion  

Ne kemi kryer auditimin 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’. Besojmë 

se dëshmitë e auditimit që kemi marrë janë të mjaftueshme dhe të duhura për sigurimin e 

bazës për opinion.  

Theksimi i çështjes 

Ne tërheqim vëmendjen tuaj për faktin se: 

 Pagesat për mallra dhe shërbime në vlerë prej 76,890€, janë buxhetuar dhe paguar 

gabimisht nga kategoria e investimeve kapitale por nga natyra e shpenzimeve i takonin 

kategorisë se mallrave dhe shërbimeve.  

 Gjithashtu, Thesari në përputhje me paragrafin 40. LMFPP nr. 03/L-048 ka kryer pagesa 

për vendimet e prera gjyqësore në vlerë prej 6,544 €. Pas zgjedhjes së mosmarrëveshjeve 

rreth të drejtave dhe detyrimeve në bazë të lëvizjes së pasurive kapitale, janë kryer 
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pagesa në emër të shpenzimeve për kompensimin e dëmeve materiale (ngastra të tokës) 

nga kategoria e mallrave dhe shërbimeve në vlerë prej 5,100€.  

 Komuna nuk ka regjistruar të gjitha pasuritë mbi 1,000€ të blera gjatë vitit 2018 në 

regjistrin e kontabilitetit (Free Balance). Vlera e pasurisë së shpalosur në PFV e vitit 2018 

ishte në vlerë 13,448,715€. Komuna ka nënshkruar marrëveshjet e mirëkuptimit me 

Ministri të ndryshme për realizimin e projekteve kapitale. Mirëpo, si pasojë e mungesës 

së pronësisë së qartë mbi këto objekte në marrëveshjen me bashkëfinancimin me 

Komunën, pasuria me vlerë prej 544,588€ nuk është bashkangjitur edhe regjistrin i 

pasurive të Komunës. 

 Pasuria nën vlerën prej 1,000€ nuk është evidentuar nga ana e komunës në vlerë prej 

41,269€, prej së cilës pasuria e përgjithshme e regjistruar për vitin 2018 është në vlerë 

prej 17,972€, ndërsa vlera e mallit të blerë, të kategoria nën 1,000€ ka qenë 51,753€. 

Mungesa e kontrolleve në planifikimin buxhetit, ekzekutimin dhe evidentimin e 

shpenzimeve si dhe menaxhimi jo i duhur i pasurisë ishin shkaqet që kanë prodhuar këtë 

situatë. Opinioni jonë nuk është i modifikuar për këto çështje. 

Përgjegjësia e menaxhmentit për PFV 

Kryetari i komunës së Shtërpcës 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 të modifikuar, dhe për 

kontrollet e brendshme të cilat menaxhmenti 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 zbatimin e Ligjit nr. 03/L-048 për Menaxhimin e 

Financave Publike dhe Përgjegjësitë (me plotësime dhe ndryshime).  

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 në bazë të auditimit të kryer. 

Auditimi është kryer në përputhje me SNISA. Këto standarde kërkojnë që t’i përmbahemi 

kërkesave të SNISA-ve, të planifikojmë dhe të kryejmë auditimin për të marrë siguri të 

arsyeshme se pasqyrat financiare nuk përmbajnë keq-deklarime materiale. 

Siguria e arsyeshme është një nivel i lartë i sigurisë, por nuk garanton se një auditim i kryer 

në pajtim me SNISA-t do të zbuloj çdo keq-deklarim material që mund të ekzistoj. Keq-

deklarimet 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 keq-deklarimet materiale në PFV, qoftë për shkak 
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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 dizajnoj 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.  

2.2 Pajtueshmëria me kërkesat për PFV-të dhe kërkesat tjera për 

raportim 

Nga komuna kërkohet të raportojë në përputhje me kornizën e caktuar raportuese dhe 

kërkesat tjera për raportim. Ne kemi marrë parasysh: 

 Pajtueshmërinë me Rregulloren MF. Nr. 01/2017 për Raportim Vjetor Financiare nga 

Organizatat Buxhetore; 

 Kërkesat e LMFPP-së nr. 03/L-048 (me ndryshime dhe plotësime); 

 Ligji për Financimin e Vetëqeverisjes Lokale nr. 05/L-108 i nr.. i 03/L-049; 

 Pajtueshmërinë me Rregullat Financiare nr. 01/2013 për Shpenzimin e Parave Publike 

dhe 02/2013 Për Menaxhimin e Pasurisë;  

 Kërkesat e Ligjit për Buxhetin 2018; 

 Plani e veprimit për adresimin e rekomandimeve;  

 Planin i prokurimit dhe raportin për prokurimet e realizuara; 

 Kërkesat e procedurave për Menaxhim Financiar dhe Kontroll; 

 Kërkesat të tjera për raportime buxhetore, siç janë raporti mujor, tremujor, raporti 

operativ (performanca); 

 Raporti tremujor për Kuvendin komunal si dhe diskutimi për raportet NjAB dhe ZKA 

nga ana KK. 

PFV-të ende kishin disa gabime, kryesisht të shpalosjet e pasurisë dhe klasifikimi i 

shpenzimeve, të cilat në detaje i kemi prezantuar tek theksimi i çështjes te opinioni i auditimit. 

Përveç çështjeve të prezantuara tek theksimi i çështjes te opinioni i auditimit, kemi 

identifikuar edhe disa gabime tek shpalosjet në PFV, siç janë:  
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 Neni 14 - huamarrja është prezantuar gabimisht si buxhet (11,000€) dhe si realizim 

(4,000€); dhe 

 Te pika 16, Raporti i të arkëtueshmeve, nuk janë prezantuar të arkëtueshmet e sakta në 

emër të taksave në biznese. 

DEKLARATA E BËRË NGA ZYRTARI KRYESOR ADMINISTRATIV 

Marrë parasysh çka u tha më lartë, Deklarata e bërë nga Zyrtari Kryesor Administrativ dhe ai 

Financiar, me rastin e dorëzimit të PFV-ve në Ministrinë e Financave, mund të konsiderohet 

e saktë në të gjitha aspektet materiale. 

Nga këndvështrimi i kërkesave të tjera për raportim të jashtëm, konstatuam se Komuna nuk 

ka pranuar raportin vjetor të performancës e që është kërkesë ligjore e Komunës.  

2.3 Rekomandimet lidhur me Pasqyrat Financiare Vjetore 

Rekomandimi B1 Kryetari duhet të siguroj se është bërë një analizë për t’i përcaktuar shkaqet 

për mos adresimin e rreziqeve të rëndësishme lidhur me plotësinë e 

pasurisë dhe klasifikimi i drejt i shpenzimeve. Veprime specifike duhet të 

ndërmerren për t’i adresuar shkaqet në mënyrë sistematike për të siguruar 

vlerësimin e saktë të pasurive kapitale. Gjithashtu, Kryetari duhet të 

siguroj se janë vendosur procese efektive për të konfirmuar që plani i 

hartimit të PFV-ve për vitin 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. 

Deklarata e bërë nga Zyrtari Kryesor Administrativ dhe ai Financiar, nuk 

duhet të nënshkruhet përveç nëse ndaj PFV-të janë aplikuar të gjitha 

kontrollet e nevojshme. 

3 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, burimet njerëzore dhe pasuritë e 

detyrimet. 

Konkluzioni për menaxhimin financiar dhe kontrollin  

Për shkak të mos zbatimit konsistent të rregullores, fusha e shpenzimeve për investimeve 

kapitale edhe më tej mbetet fushë sfiduese. Gjithashtu në kontestin e sistemit financiar, 

kontrollet mbi prokurimin në përgjithësi nuk janë të udhëhequra në mënyrë efektive. Fushat 

kyçe ku duhet të bëhen përmirësime janë realizimi i buxhetit për investime kapitale, duke 
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përfshirë edhe kërkesat specifike për prokurim, si dhe buxhetimi dhe klasifikimi e 

shpenzimeve në pajtueshmëri me rregullat e thesarit. Menaxhimi i personelit ende paraqet 

sfidë, posaçërisht tek pranimi dhe largimi i personelit në arsim. 

Kontrollet mbi të ardhurat, në përgjithësi, po ashtu nuk janë adekuate dhe nuk zbatohen në 

mënyrë efektive, posaçërisht tek arkëtimi i të ardhurave nga taksat në biznese, sepse komuna 

nuk udhëheq kontrolle adekuate në zbatimin e masave ndëshkuese, në rastet e mos pagesës 

të taksave të përcaktuara, që shkakton rritje të arkëtueshmeve në emër të këtyre të hyrave. 

Fushat e tjera ku duhet të shtohen kontrollet janë shpenzimet për mallra dhe shërbime, 

posaçërisht tek kontratat për mirëmbajtjen e pajisjeve medicinale. 

3.1 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 më poshtme: 

Tabela 1. Burimet e fondeve buxhetore (në €) 

Përshkrimi 
Buxheti 
fillestar 

Buxheti 
Final1  

2018 
Realizimi 

2017 
Realizimi 

2016 
Realizimi 

Burimet e fondeve: 3,746,219 3,905,937 3,659,526 3,368,668 3,030,104 

Granti i Qeverisë -Buxheti  3,431,800 3,422,856  3,410,607 3,146,646 2,824,762 

Të bartura nga viti paraprak2  0 135,315 123,079 93,690 177,512 

Të hyrat vetjake 3  303,228 303,228 92,572 128,332 27,830 

Donacionet e brendshme 0 28,871 28,871 0 0 

Huamarrjet 11,191 15,667 4,397 0 0 

Buxheti final në raport me buxhetin fillestar është rritur për 159,718€. Ky ndryshim është 

rezultat i kursimeve të Grantit të Qeverisë në vlerë prej 8,944€, të hyrave vetjake të bartura 

nga viti 2017 në vlerë prej 135,315€, donacioneve të pranuara nga ana e Helvetas-a në vlerë 

prej 28,871€ si dhe me rritjen e fondit nga huamarrjet për 4,476€. 

Realizimi i buxhetit gjatë vitit 2018 ishte në nivel prej 94% të buxhetit final apo 3,659,526€, me 

rritje të realizimit prej 4 % në krahasim me vitin 2017 (90%).  

 

 

                                                 
1 Buxheti Final – buxheti i aprovuar nga Kuvendi i përshtatur më pas nga Ministria e Financave 
2 Të hyrat vetjake të komunave të pashpenzuara në vitin paraprak të bartura në vitin aktual . 
3 Pranimet e përdorura nga entiteti për financimin e buxhetit vetanak. 
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Tabela 2. Shpenzimet e fondeve sipas kategorive ekonomike (në €) 

Përshkrimi 
Buxheti 
fillestar 

Buxheti 
Final 

2018 
Realizimi 

2017 
Realizimi 

2016 
Realizimi 

Shpenzimet e fondeve sipas 
kategorive ekonomike:  

3,746,219 3,905,937 3,659,526 3,368,668 3,030,104 

Pagat dhe Mëditjet 2,114,723 2,105,779 2,105,779 2,007,448 1,981,127 

Mallrat dhe Shërbimet  419,197 441,271 408,401 339,606 305,423 

Shërbimet komunale 81,625 81,625 81,278 68,718 81,555 

Subvencionet dhe Transferet 2,877 4,631 0 1,315 3,837 

Investimet Kapitale  1,127,797 1,272,631 1,064,068 951,581 658,162 

Në vazhdim janë dhënë shpjegimet rreth ndryshimeve në kategoritë buxhetore, ndarja e tyre 

fillestare dhe finale, si edhe ndryshimet tek shpenzimet të cilat kanë ndikuar në ndryshimet e 

nivelit të përgjithshëm të shpenzimeve janë: 

 Rritja e buxhetit për mallra dhe shërbime, është shkaktuar nga bartja e të hyrave nga 

2017 në vlerë prej 22,074€. Realizimi ishte në nivelin prej 93%; 

 Buxheti për subvencione dhe transfere është rritur për 1,754€ nga të hyrat vetjake të 

bartura nga viti 2017. Edhe pse buxheti nga kjo kategori është vetëm 4,631€, nuk ka 

pasur shpenzime në këtë kategori. Bazuar në deklaratave e zyrtareve nevojat kanë 

qenë shumë më të lart se vet buxheti, dhe për shkak se nuk janë mbuluar kërkesat e 

shumta nuk i është ndarë askujt subvencion gjatë vitit; 

 Buxheti final për investime kapitale në raporte me buxhetin fillestar është rritur për 

111,486€ si rezultat i të hyrave të bartura nga viti paraprak. Në raport me vitin e 

kaluar komuna ka treguar rritje të realizimit buxhetor për këtë kategori për 9%, 

niveli realizimit të buxhetit final në vitin 2018 ishte 84%.  

Përveç të dhënave të pasqyruara në tabelë, Komuna e Shtërpcës gjatë vitit 2018 ka pasur edhe 

investime kapitale me vlerë prej 621,327€ të financuara nga ana e Ministrisë; e Administrimit 

të’ Pushtetit Lokal (MAPL) në vlerë totale prej 69,956€, Ministria për Kthim dhe Komunitete 

(MKK) në vlerë totale prej 551,371€.  

3.1.1 Të hyrat 

Komuna për vitin 2018 ka planifikuar të arkëtoj të hyra në vlerë totale prej 303,228€ (duke 

përfshirë të hyrat indirekte 54,500€,). Komuna ka tejkaluar planin për 19%, duke i arkëtuar të 

hyra në vlerë totale prej 296,511€ nga planifikimi 248,728€. Ndërsa të hyrat indirekt nga polici, 

agjencia i pyjeve dhe gjykatat edhe pse ishin planifikuar 54,500€ ishin pranuar vetëm 36,254€.  

Pjesën me të madhe të hyrave, komuna e ka arkëtuar nga tatimi në pronë (46%), derisa të hyrat 

indirekte janë në rritje drastike, 93% më shumë se në vitin 2017.  
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Tabela 3. Të hyrat vetjake (në €) 

Përshkrimi  
Buxheti 
fillestar 

Buxheti 
Final 

2018 
Pranimet  

2017 

Pranimet 

2016 
Pranimet 

Të hyrat vetjake 303,228 303,228 296,511 228,679 236,832 

Nga të gjitha të hyrat e disponueshme, komuna ka shpenzuar 215,651€. Të hyrat e pa 

shpenzuara vetjake nga 2017 dhe viti 2018 që do të barten në vitin 2019 kapin shumën prej 

252,429€. 

Rekomandimi 
 

Çështja A1 - Mangësi në menaxhimin e tatimit në pronë  

Gjetja  Auditimit i të hyrave bazuar në Ligjin Nr. 03/L-204 për tatimin në pronën 

e paluajtshme (LTPP) ka identifikuar këto parregullsi si: 

 Tek 5 raste të taksapaguesve të cilët posedojnë më tepër se një pronë të 

paluajtshme për banim, sistemi zbaton zbritjen e 10,000€ për të gjitha 

pronat dhe i klasifikon si banim primarë. Kjo është në kundërshtim me 

Ligjin për tatimin në pronë Neni 9, sipas të cilit lejohet zbritja prej 

10,000€ vetëm për banim primar; 

 Në një rast kartela financiare ka paraqitur një evidentim të gabuar të 

pagesës së pa realizuar. Sipas kartelës financiare, tatimpaguesi pagoi 

në emër të tatimit në pronë për 2018 vlerën prej 4,322.80€, derisa në 

raportin kësaj e të hyrave nuk figuron fare. Borxhi real i këtij 

tatimpaguesi për vitin 2018 kap shumen prej 3€ derisa në fund të vitit 

tatimpaguesi ishte në parapagim në vlerë prej 4,319.80€;  

 Në rastin tjetër në sistem nuk janë përllogaritur të dhënat për 

tatimpaguesin. Për kategorinë e objektit, Fermës së Peshkut në zonën 

e IV është përcaktuar vlera prej 100€ për m2, në vend të 350€ për m2 

siç është e paraparë; dhe, 

 Në shtatë (7) raste është konstatuar që tatimpaguesit nuk paguajnë 

tatim disa vite, prandaj edhe borxhet e tyre janë të larta, derisa komuna 

në asnjë rast nuk ka vepruar në pajtueshmëri me UA nr. 07/2011 Për 

urdhëresën e ndalimit të shërbimeve komunale për shkak të mos 

pagesës së tatimit në pronë. Sikurse as me Nenet 18 e 19.të Ligjit Nr. 

03/L-204 për tatimin në pronë, i cili flete për pagesën e detyrueshme 

dhe humbjen e pronës. 



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

 

14 

Rreziku  Mungesa e vlerësimit në pajtueshmëri me aktet ligjore ka ndikim financiar, 

ku në raste të veçante shkon në dëm të komunës dhe në dobi të 

tatimpaguesve dhe anasjelltas. Vonesat në azhurnimin e kartelës 

financiare dhe faturës shkakton paqartësi dhe mungesës së lidhjes me të 

dhënat e prezantuara. 

Rekomandimi A1 Kryetari duhet të urdhëroj zyrtarit për tatim në pronë analiza të rregullta 

të listës së tatimpaguesve, si dhe për dërgimin e vërejtjeve të fundit të 

gjithë pronareve të objekteve private borxhet e të cilëve janë posaçërisht të 

larta, të siguroj se përdor rregullat e ligjshmërisë në pajtim me ligjet dhe 

rregulloret. Posaçërisht duhet të vendosen mekanizmat për identifikimin 

të tatimpaguesve që posedojnë më shumë se një hapësirë banimi si dhe të 

aplikohet kategorizimi i saktë i objekteve për përllogaritjen e kryegjësë së 

tatimit. 

3.1.2 Pagat dhe mëditjet  

Pagat dhe shtesat paguhen përmes një sistemi të centralizuar të pagesave që menaxhohet nga 

MAP dhe MF i cili nuk është i integruar me bazën e të dhënave të personelit, por ofron një 

kontroll efektive dhe sistem të pagave i cili i përgjigjet nivelit Komunal. Kontrollet që operojnë 

në nivel lokal nga komuna kanë të bëjnë me: përllogaritjen e pagave në bazë të kontratave dhe 

me ligjet në fuqi. Komuna i azhurnon pagat në bazë mujore para realizimit të listës së pagave 

dhe të gjitha ndryshimet kryhen me kohë. 

Rekomandimet  
  
 

Çështja B2 – Angazhimi përmes marrëveshjeve për shërbime të veçanta pa procedura të 

rekrutimit 

Gjetja  Komuna vazhdon të angazhoj të punësuar përmes marrëveshjeve për 

shërbime të veçanta pa procedura të thjeshtëzuara të punësimit, që është 

në kundërshtim me Ligjin nr. 03/L-149 për Shërbimin civile Neni 12, 

paragrafi 4, sipas të cilit për emërime të tilla aplikohet procedura e 

thjeshtësuar e punësimit. Gjatë 2018 në komunë përmes marrëveshjeve për 

shërbime të veçanta ishin të angazhuar gjithsejtë shtatë të punësuar, 

pagesat për këto shërbime gjatë vitit kapin shumën në vlerë prej 2,787€, 

duke përfshirë pagesat me kontratë nga vitit 2017. Periudha e kontratës në 

një rast ka tejkaluar afatin i cili është lejuar me anë të Ligjit për shërbimin 

civil të Republikës së Kosovës, neni 12. Pozitat për të cilat janë lidhur këto 

marrëveshje kryesisht janë për mirëmbajtjen e parqeve dhe shesheve. Sipas 

deklarate të zyrtarit kryesor financiar, shkaku i angazhimit të tille ka qenë 

mos lejimi i rritjes së personelit nga ana e MF. 
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Rreziku  Me anashkalimin e procedurave të punësimit zvogëlohet konkurrenca si 

dhe e rritet rreziku i angazhimit të personave jo adekuat për pozita të 

caktuara. Periudha e kontratës më shumë se gjashtë muaj është në 

kundërshtim me dispozitat Ligjore. 

Rekomandimi B2 Kryetari duhet të siguroj se të punësuarit me kontrate për shërbime të 

veçanta të angazhohen vetëm kur ekzistojnë kërkesa të veçanta dhe që për 

ato shërbime të aplikohen procedura të thjeshtësuara të punësimit të cilat 

nuk do të zgjasin më shumë se gjashte muaj. Për të gjitha pozitat e punës 

duhet të sigurohet se buxhetohen nga kategoria e pagave dhe mëditjeve 

dhe të realizohet pagesa përmes sistemit të pagave.  

Çështja A2 – Mos respektimi i ligjit dhe rregulloreve në lidhje me shkarkimin e të 

punësuarve 

Gjetja  Kemi gjetur që menaxhmenti i departamentit të arsimit me vendimin e 

datës 07.08.2018 – njëanshëm ua ka shkëputur kontratat me të punësuarit, 

në dy raste para skadimit të saj, me arsyetimin se të punësuarit nuk kanë 

përmbushur obligimet e punës. Sipas Ligjit për punë Nr.03/L-212, shkeljet 

të cilat menaxhmenti i komunës i ka bërë gjatë shkarkimit të këtyre 

punëtorëve bazohet në atë se nuk ekzistojnë argumente se të punësuarit 

ishin njoftuar me shkrim se nuk janë duke i përmbushur obligimet e 

punës, gjithashtu nuk ka dëshmi se të punësuarit paraprakisht janë 

njoftuar për ndërprerjen e kontratës. Në bazë të lëshimeve të identifikuara 

me rastin e shkarkimit të punësuarve, arrihet deri në përfundimin se 

shkaku ishte jo profesionalizmi i përgjegjësve për aplikimin e kësaj 

procedure. 

Rreziku  Komuna rrezikon të ballafaqohet me drejtësinë për shkak të jo 

profesionalizmit, shkarkimit e të punësuarve dhe me vendime të 

papërshtatshme për komunën si dhe me humbje financiare. 

Rekomandimi A2 Kryetari i komunës duhet të përcaktojë përgjegjësitë e atyre që me veprimet 

e tyre kanë sjellë komunën në këtë gjendje të pavolitshme, dhe të 

ndërmerr masat e parapara në pajtimi me ligjin dhe të forcojë kontrollet 

e brendshme që në rastet e tjera të shkarkimit të të punësuarve të zbatohet 

Ligji i Punës dhe Udhëzimet Administrative në fuqi. 



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

 

16 

Çështja B3 – Mos respektimi i ligjit dhe rregulloreve në lidhje me pranimin e të punëtorëve 

Gjetja  Komuna e Shtërpcës me datën 27.02.2018 shpalli konkurs për pranimin në 

marrëdhënie të punës të një mësueseje në shkollën „Staja Marković“. Me 

procedurën e Auditimit të pranimit të këtij punëtori janë konstatuar se 

këto parregullsi: 

 Me rastin e shpalljes së konkursit nuk janë definuar çartë kushtet dhe 

kriteret e konkursit; 

 Formulari i vlerësimit, respektivisht lista e pikëve të cilën e përpilojë 

komisioni nuk ka përmbajtur numrin e pikëve të fituara; 

 Nuk ekzistojnë shënimet e komisionit përzgjedhës për pikët e fituara 

lidhur me profesionalizmin; 

 Në vendimin e për përzgjedhjen përfundimtare nuk është theksuar 

këshilla juridike në bazë të së cilës kandidatët e pakënaqur kanë 

mundësi ankese, sepse komisioni i ankesave as nuk është emëruar; 

 Vendimi për përzgjedhjen përfundimtare është nxjerrë me datën 

09.03.2018, kontrata me kandidatin e përzgjedhur është nënshkruar me 

datën 01.03.2018, pra, para vendimit të komisionit. 

Në bazë të lëshimeve të identifikuara me rastin e realizimit të konkursit 

për pranimin e punëtorëve të rinj, janë përsëritur shkeljen sistematike të 

ligjit dhe rregulloreve në fuqi. përkundër rekomandimit të ngjashme të 

dhënë viti e kaluar. 

Rreziku  Komuna e Shtërpcës do të mundet që për shkak të mangësive të bëra gjatë 

procedurave në konkurse në baza të ndryshme, të përballet me paditë 

gjyqësore të kandidateve të pakënaqur, si dhe me mos përmbushjen e 

obligimeve të punës së kandidatit të pranuar me kualifikim të 

pamjaftueshëm. 

Rekomandimi B3 Kryetari duhet të përcaktojë përgjegjësit individuale për shkeljen e ligjit 

me rastin e zbatimit të procedurës së konkurrimit si dhe të forcojë 

kontrollet e brendshme që në të ardhmen me rastin e pranimin të zyrtarëve 

të ri të respektohet Ligji i punës dhe rregulloret në fuqi. 
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3.1.3 Mallrat shërbimet dhe shërbimet komunale 

Buxheti final për mallra dhe shërbime, komunali në vitin 2018 ishte 522,896€. Prej tyre ishin 

shpenzuar 489,679€ apo 93% nga buxheti i ndarë për këtë kategori. Ato kanë të bëjnë më 

shpenzimet komunale, shërbimet kontraktuale, mirëmbajtja e rregullt, etj. 

Rekomandimet 

Çështja A3 – Pagesat pa dëshmi të mjaftueshme për shërbimet e ofruara 

Gjetja  Komuna me datën 16.08.2016 ka lidhur kontratë kornizë trevjeçare 

"Mirëmbajtje e mjeteve mjekësore për mbrojtjen shëndetësore parësore 

dhe dytësore" në vlerë prej 89,814€, me që rast oferta financiare në 

përgjithësi përcakton mirëmbajtjen/servisimin e aparaturave në afat prej 

tri vitesh, duke mos e cekur formën e servisimit, specifikacionet e pjesëve 

etj. 

Në bazë të kësaj kontrate, gjatë vitit 2018 janë kryer dy pagesa, në shumë 

prej 59,813€ për mirëmbajtjen e pajisjeve mjekësore siç është gjendja 

mekaniko/elektrike e tyre. Ekzistojnë rastet kur aparatura është 

servisuar në këtë formë për 13 ditë, në shumë pak raste është evident 

kalibrimi apo ndërrimi cilës do pjese apo riparimi i prishjes. Përveç kësaj, 

mirëmbajtja është bërë për pajisjet mjekësorë që nuk janë të regjistruara 

si pasuri në SIMFK. 

Prandaj në raportin për pranim nuk është theksuar saktë numri i 

shërbimeve (servisimeve) të pranuara, për shkak të specifikimit të dobët 

të kontratës bazë për mirëmbajtje theksohen mangësi në pranimin e 

shërbimeve prandaj edhe konsiderojmë se shpenzimet nuk kanë 

dëshmi/mbështetje reale për pagesën dhe shpenzimin e parasë publike. 

Kjo për shkak të mosfunksionimit të kontrolleve me rastin e specifikimit 

të shërbimit dhe ekzekutimit të kontratës. 

Rreziku  Mangësitë në specifikimit teknik të kontratës kanë rezultuar me paqartësi 

të mjaftueshme të pozicioneve dhe pranimi të pamundshme për tu 

dëshmuar duke rrezikuar edhe pagesa të parregullta për shkak të pa 

mundësisë të matjes ose verifikimit të shërbimit. 

Rekomandimi A3 Kryetari duhet të ndërmarr masa dhe veprime me anë të cilave do të sigurojë 

pagesat vetëm për kërkesat që janë të specifikuara qartë. 
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Çështja A4 - Kontraktimi pa zotimin e mjeteve të mjaftueshme 

Gjetja Sipas udhëzimeve operative për prokurimin publik, Neni 8, Paragrafi 8.1 

autoriteti kontraktues do të iniciojë aktivitet e prokurimit vetëm pasi që 

të ketë kryer vlerësimin e nevojave, për të cilën është i nevojshëm 

prokurimi. Vlerësimi nënkupton: theksimin e qartë për punët, shërbimit 

apo stoqet e nevojshme, vlerën e punëve, shërbimeve dhe stoqeve, si dhe 

informata tjera. Kontrata "Sigurimi i automjeteve zyrtare të komunës së 

Shtërpcës" është kontraktuar në vlerë prej 5,148.34€, e në bazë të 

deklaratës për nevojat dhe disponueshmërinë e mjeteve, mjetet e 

parapara ishin me vlerë 4,920€. Për shkak të funksionimit jo të mirë të 

kontrolleve në procesimin e nevojave reale.  

Rreziku  Hyrja në obligime pa zotimin e mjeteve të nevojshme e rrit rrezikun nga 

vonesa e zbatimit të kontratës dhe rrit obligimet e pa shlyera, që mund të 

bëhet ngarkesë për buxhetin e vitit të ardhshëm. 

Rekomandimi A4 Kryetari duhet të forcojë kontrollet gjatë zhvillimit të projekteve, duke 

siguruar që para inicimit të prokurimit, secili projekt të ketë mjete të 

mjaftueshme për realizimin e tij. 

Çështja A5 - Mungesa e pranimit nga ana e përdoruesve të fundit  

Gjendja  Komuna ka nënshkruar kontratën "Blerja dhe prerja e Ahut për ngrohje 

për të gjitha shkollat në komunën e Shtërpcës" në vlerë prej 40,597€. Me 

pranimin e dërgesës formulari i dorëzimit duhet të jetë i nënshkruar nga 

ana e përdoruesit të fundit (pranuesit). Në këtë mënyrë arsyetohet 

porosia e mallit dhe përdorimi i tyre për qëllimin e përcaktuar. Për dy 

pagesa me vlerë totale prej 8,694€ nuk janë përdorur formularët për 

pranimin e mallit nga drejtorët e shkollave dhe personeli përgjegjës. Kjo 

si lëshim i kontrolleve në pranimin e mallrave, shërbimeve.  

Rreziku  Pranimi i mallit nga personat apo institucioni të cilat nuk e përdorin 

mallin apo shërbimin e porositur humb gjurmët që malli apo shërbimi i 

kërkuar ka mbërritur deri te përdoruesit e fundit. 

RekomandimiA5 Kryetari duhet të vendosë kontrolle për pranimin e mallit/shërbimeve të 

porositura që të sigurojë se ekzistojnë dëshmi të qarta se mallrat e 

kërkuara u janë dorëzuar përdoruesve të fundit. 
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Çështja A6 - Mos përdorimi i mallit të blerë 

Gjetja  Komuna ka lidhur kontratë për "Blerjen e pajisjeve speciale medicinale“ 

me vlerë individuale më të vogël se 1,000€ me shumë prej 27,280€. Dërgesa 

është kryer, por malli ende nuk është përdorur, malli qëndron në depot 

komunale. Kjo për shkak se ndërtesa ku do të vendosen pajisjet nuk është 

përfunduar dhe planifikimi për furnizim i pajisjeve në at kohë nuk ishte 

mirë menduar. 

Rreziku  Mos përdorimi i mallit të blerë dhe pranuar paraqet rrezik nga keq 

përdorimet dhe përvetësimet. Në të njëjtën kohë deponimi i pajisjeve për 

kohët të gjatë dhe mos përdorimi i tyre mund të rrezikoj edhe skadimin 

e afatit të përdorimit/ kohën e amortizimit. 

Rekomandimi A6 Kryetari duhet të sigurojë që zbatohet mirë planifikimi i nevojave për 

prokurim para se të kërkohet dërgesa e çfarëdo malli apo pajisjeve të 

kërkuara. 

3.1.4 Subvencionet dhe transferet  

Buxheti final për subvencione dhe transfere kap vlerën 4,631€. Komuna gjatë vitit nuk i ka 

shpenzuar mjetet e ndara për subvencione.  

Rekomandimet  

Nuk kemi rekomandime në këtë fushë. 

3.1.5 Investimet kapitale  

Buxheti final për investimet kapitale ka qenë 1,272,631€. Nga ky buxhet gjatë 2018 janë 

shpenzuar 1,064,068€. Këto shpenzime janë përdorur për ndërtimin e rrugëve lokale, 

kanalizimeve, objekteve arsimore dhe pajisjeve speciale medicinale.  
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Rekomandimi 
 

Çështja B4 - Vlerësimi jo adekuat i nevojave. 

Gjetja  Në bazë të kërkesave të Drejtorit për arsimim, kulturë e sport më datën 

20.6.2018, departamenti i prokurimit ka shpallur procedurën e tenderimit 

dhe ka nënshkruar kontratë me OE me datën 23.8.2018 me vlerë 32,417€ 

për „Renovimin e shkollave SH.M “Kongresi i Manastirit, SH.M „Ramiz 

Cokli“, SH.F „Anton Santori“ dhe SH.F „Osman Mani“ në komunën e 

Shtërpcës. Pas skadimit të kontratës ,komuna ka lidhë kontratë të re me 

OE me datën 4.12.2018 në vlerë prej 11,847€ për „Renovimin e Shkollave 

SH.M “Kongresi i Manastirit i Osman Mani“ Vlera e punëve të kryera 

përfshin shumën 44,816€. Kjo në mungesë të kontrolleve për aplikimin e 

sasive dhe llogarive të sakta nga njësia kërkuese. 

Rreziku  Vlerësimi jo adekuate i nevojave shpie deri te përsëritja e procedurave 

tenderuese dhe ndërmarrja e prokurimeve të panevojshme, respektivisht 

shpenzimit të paarsyeshëm të parasë publike. 

Rekomandimi B4  Kryetari duhet të sigurojë që në periudhën e ardhshme të vendosen 

kontrolle tek përcaktimi i saktë i nevojave, që të mos vjen deri te përsëritja 

e procedurave tenderuese.  

Çështja B5 - Pagesat pa dëshmi për projektet e bashkë financuara  

Gjetja  Në bazë të kontratës së nënshkruar në vitin 2017, Komuna në 

bashkëfinancim me UNDP-Kosovë për implementimin e projektit“ 

Zhvillimi i Integruar territorial 2”, pagoi 30,000€ me datën 10/4/2018 nga 

kategoria e investimeve kapitale, pa raportin e pranimit dhe pa faturë, e 

cila do të vërtetonte kundërvlerën e këtyre shpenzimeve. Në mungesë të 

përcjelljes nga ana e komunës nuk është e qartë se projektet janë 

përfunduar me cilësinë e pritur dhe nëse është arritur vlera për para. 

Rreziku  Duke pasur parasysh se komuna nuk posedon mekanizmat e 

garancisë/sigurisë, që marrëveshjet do të realizohen sikurse që janë 

përcaktuar, ekziston rreziku real që marrëveshjet të mos realizohen, që 

mos të arrihen qëllimet dhe të mos kthehen mjetet e shpenzuara.  

Rekomandimi B5 Kryetari duhet të sigurohet që të gjitha pagesat duhet të mbështeten me 

dëshmi. Duhet të sigurojë se do të forcohen kontrollet për realizimin e 

këtyre marrëveshjeve, posaçërisht përmes kërkimit të raporteve periodike 

nga ana e partnerëve lidhur me progresin arritur kundrejt fondeve të 

shpenzuara. Komuna duhet të përgatisë raportin përfundimtar për 

realizimin e projekteve të deritanishme të financuara. 
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Çështja C1 – Dobësi në kontraktimin e projekteve të financuara përmes marrëveshjeve të 

mirëkuptimit 

Gjetja  Bazuar në marrëveshjet e mirëkuptimit, MAPL dhe MKK kanë financuar 

projektet kapitale të komunës në vlerë prej 621,328€. Vlera e investuar 

nga MAPL ishte 69,597€ dhe MKK 551,372€, të cilat janë shfrytëzuar për 

mbështetjen e ndërtimeve të rrugëve, vendosjes së sistemit të video 

vëzhgimit, ri ndërtimin e ndriçimit ekzistues të rrugëve, dhe rregullimin 

e oborreve të shkollave. Me marrëveshje parashihet që procedura e 

prokurimit dhe mbikëqyrja e projektit të realizohet nga ana e komunës, 

derisa pas përfundimit të punimeve investimet kalojnë në pronësi të 

komunës. Komuna është e obliguar të kompletojë disa dokumente siç 

janë: kontrata; fatura; vendimet e komisionit mbikëqyrës; raporti për 

punët e kryera, etj. Pas kompletimit të dokumentacionit MAPL dhe MKK 

bëjnë pagesën te Operatorët Ekonomik (OE) të kontraktuar. Dobësitë e 

identifikuar janë si në vijim:  

 Mos respektimi i afateve ligjore - Kontrolli, vlerësimi dhe krahasimi 

i tenderëve. Në bazë të LPP dhe udhëzimit Operativ për prokurim, 

“Procedura e kontrollit, vlerësimit dhe krahasimi i tenderëve duhet 

të kryhet nga ana AK në afatin sa më të shkurtë e jo më larg se 30 

ditë nga dita e hapjes së ofertave. Te projekti „Meremetimi i rrugëve 

në Shtërpcë“ i financuar nga ana e MKK, në vlerë prej 282,695€“, 

procesverbali për hapjen e tenderëve është përpiluar me datën 

19.06.2018, ndërsa raporti për vlerësimin e tenderit me datën 

31.07.2018. 

 Mungesa dokumentacionit- projektit ekzekutiv - Gjithashtu te i njëjti 

projekt, me anë të memorandumit është paraparë (Nenin 4, paragrafi 

4.7), që komuna është e obliguar që të siguroje dhe kryej pagesën e 

projektit ekzekutiv. Mirëpo, janë kryer punët dhe pagesa pa 

ekzistimin e projektit ekzekutiv. Komuna edhe me herët nuk e ka 

aplikuar këtë kërkesë dhe zyrtaret nuk kanë ofruar shpjegim 

adekuat pse kjo procedurë nuk respektohet. 

 Mungesa e zotimit të fondeve - Me datën 5.12.2018 është nënshkruar 

Aneksi i Marrëveshjes së mirëkuptimit në mes MKK dhe komunës 

së Shtërpcës. Bazuar ne rregullën financiare 01/2013 neni 15 Asnjë 

kontratë nuk duhet të nënshkruhet pa zotim të gjeneruar nga SIMFK 

për vitin aktual fiskal. Tek lënda ,,Rekonstruksioni i terreneve 

sportive në Sh.F “Staja Markovic“ dhe SH.E.T “Jovan Cvijic’’ në vlerë 

prej 154,720€, është nënshkruar kontrata me OE pa zotim të ri të 

fondeve/mjeteve. Pakujdesi e zyrës së prokurimit për zotimit me 

kohë të mjeteve ka sjell deri te kjo situatë. 
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Rreziku Mos respektimi i kërkesave të LPP për afate sjellë deri te dyshimi i 

proceseve të vlerësimit të tenderëve. Hyrja në obligime pa zotimin e 

mjeteve rritë mundësinë e mbetjes pa para për shkak të rritjes së 

obligimeve të pa paguara në fund të vitit. Fillimi i projekteve në mungesë 

të dokumentacionit përfundimtar në përputhshmëri me kërkesat e ligjit 

për ndërtim mund të ndikojë në cilësi si dhe në vonesat për realizimin e 

këtyre projekteve. 

Rekomandimi C1 Kryetari duhet të sigurojë që procedurat tenderuese kryhen në 

pajtueshmëri me procedurën e LPP dhe në afatet e parapara, që kontratat 

të nënshkruhen pas nënshkrimit të raportit për disponueshmërinë e 

fondeve si dhe të sigurojë dokumentacionin e nevojshëm për projektet në 

përputhje me kërkesat e ligjit të ndërtimit si dhe kërkesat e përcaktuara 

në marrëveshjen e mirëkuptimit.  

3.2 Pasuritë kapitale dhe jo-kapitale  

Kemi bërë testimin e gjendjes fillestare, blerjes së pronës brenda vitit duke përfshirë edhe 

investimet kapitale si dhe blerjen e pajisjeve në vlerë prej 1,000€, për mallra dhe shërbime si 

edhe rregullsinë në evidentimin e mallrave në dispozicion. Gjithashtu kemi kryer edhe 

rishikimin fizik në mënyrë që të vërtetojmë ekzistimin e pasurisë. 

Rekomandimi  
 

Çështja B6 – Mangësitë në menaxhimin e pasurisë, 

Gjetja  Kemi rishikuar nëse procesi i regjistrimit dhe mënyra e mbajtjes së 

evidencave është në pajtueshmëri me kërkesat në bazë të rregullores MF 

nr. 02/2013 për menaxhimin e mjeteve jo financiare të organizatave 

buxhetore.  

Gjatë auditimit kemi vërejtur që komuna ka treguar mangësi në 

menaxhimin e pasurisë si më poshtë: 

 Komuna ende nuk posedon procedura të brendshme për menaxhimin 

e pasurisë në përputhshmëri me Kërkesat e Thesarit 02/2013; dhe  

 Nuk është formuar komisioni për regjistrim dhe vlerësim të pasurisë 

siç kërkon Rregullorja për menaxhimin e pasurisë nr. 02/2013, neni 19 

dhe neni 21. 
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Rreziku  Mos azhurnimi i regjistrit të pasurive, mungesa e dokumentacionit 

përcjellës për pasuritë e paraqitura në regjistër, regjistrimi jo adekuat dhe 

mos harmonizimi i gjendjes së inventarizimit me gjendjen e regjistrit të 

kontabilitetit rritë riskun që mjetet të keqpërdorën apo humbasin, dhe 

vlera e pronës së organizatës e paraqitur në PVF të mos jetë e saktë. 

Rekomandimi B6 Kryetari duhet të sigurojë që janë shtuar kontrollet në menaxhimin dhe 

raportimin e pasurisë, që menaxhimi dhe raportimi të zbatohet në 

përputhshmëri me kërkesat ligjore. Në vazhdim duhet siguruar që 

marrëveshjet për bashkëfinancim me Ministritë e qartësojnë pronësinë 

ndaj objekteve pas ndërtimit të tyre. Është pa ashtu e domosdoshme të 

rritet bashkëpunimi në mes të zyrtarëve të pasurisë me zyrtarët e thesarit 

në mënyrë që të mundësohet regjistrimi i investimeve të reja në objektet 

ekzistuese si pjesë shtesë në vlerën bazë të objektit. 

3.3 Të arkëtueshmet  

Të arkëtueshmet edhe në vitin 2018 paraqesin një trend rritjeje sepse Komuna ka prezantuar 

të arkëtueshme në vlerë prej 2,121,970€, në krahasim me 1,844,180€, sa ishin në vitin e kaluar. 

Kjo ndodhë për shkak të politikave jo efektive që janë zbatuar nga ana e menaxhmentit dhe 

për shkak të mungesës së strategjisë për pagesën e këtyre borxheve. 

Sistemi i regjistrimit të tatimpaguesve është i centralizuar në bazën e të dhënave tatimore të 

pronës e cila bartë informacione për të gjitha komunat në Kosovë dhe mirëmbahet nga 

departamenti për tatim në pronë pranë Ministrisë së financave (MF).  

Secila komunë është e obliguar të bëjë verifikimin, respektivisht të menaxhojë me futjen e 

informatave të tatimit në kuadër të bazës së të dhënave, me të gjitha informacionet, duke 

përfshirë edhe tatimin në pronë, adresën e pronës, adresën e pronarit dhe të shfrytëzuesit, të 

dhënat për tokën dhe ndërtesat, vlerën e pronës, normat tatimore, obligimet tatimore si dhe 

evidencimin e pagesave tatimore.  
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Rekomandimi 
 

Çështja B7 –Menaxhim jo i duhur i llogarive të arkëtueshme 

Gjetja  Edhe pse Komuna bën përpjekje të vazhdueshme që të arkëtojë borxhet 

nga tatimi në pronë, të cilat me datën 31.12.2018, sipas raportit MF kapin 

vlerën 1,923,987€, pavarësisht kësaj, komuna ka arritur që deri në fund të 

vitit 2018 të arkëtojë vlerën prej 137,670€ apo vetëm 7% nga vlera totale e 

borxhit. Përndryshe, borxhet për tatimin në pronë nga viti në vit janë në 

rritje të vazhdueshme, si është konstatuar gjatë auditimit, nga numri i 

madh i tatimpaguesve të cilët kurrë nuk e kanë paguar tatimin në pronë.  

Derisa nga njëra pse në njërën anë kemi rritje të vazhdueshme të 

arkëtueshmeve, nga ana tjetër kemi nënvlerësim të arkëtueshmeve për 

shkak të numrit të madh që iu është mundësuar zbritje nga pagesa, për 

shkak të shfrytëzimit të objekteve për banim primar që një kohë janë 

shfrytëzuar për pushim dhe rekreacion, si edhe për shkak të zvogëlimit 

të vlerës së objekteve, përmes regjistrimit të tarifave të gabuara apo me 

regjistrimin e pagesave që nuk ekzistojnë. 

Këtu po ashtu duhet theksuar se vlera e të arkëtueshmeve të shpalosura 

në raportet për vitin 2018 nuk është e saktë, sepse ekzistojnë të 

arkëtueshme për taksa në biznese (veprimtari) që janë reflektuar 

gabimisht për arsye të mos menaxhimit së evidencës adekuate të 

pagesave nga ana e administratës komunale. Edhe këto të arkëtueshme 

janë vazhdimisht në rritje në vitin 2018 nuk është bërë asnjë pagesë, 

derisa e drejtorit financiar për lëshimin e vendimeve dhe vërejtjeve me 

shkrim për borxhlinjtë ka mbetur i pa realizuar nga ana e menaxherit për 

taksa komunale.  

Kontrolli i brendshëm jo adekuat, analizat jo të rregullta, mos azhurnimi 

i bazës së të dhënave, mos raportimi menaxhmentit për borxhlinjtë e 

mëdhenj, menaxhim jo adekuate i evidencës për pagesa respektivisht të 

arkëtueshmet e taksave për biznese kanë arritur deri aty që arkëtueshmet 

nga viti në vit të jenë në rritje, dhe komuna të mos ketë të dhëna të sakta 

për të arkëtueshmet. 
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Rreziku  Mos ekzistimi i mekanizmave dhe kontrolleve adekuate rritë rrezikun 

për rritje të vazhdueshme të këtyre llogarive, që rezulton me fonde të 

vogla për arritjen e synimeve, dhe inkurajon debitorët e tjerë që të mos 

paguajnë detyrimet e tyre. 

Rekomandimi B7 Kryetari duhet të analizojë shkaqet për rritje të vazhdueshme të 

arkëtueshmeve si nga tatimi në pronë po ashtu edhe nga taksa për biznes, 

dhe të forcojë kontrollin e brendshëm për mënjanimin e rritjes së 

vazhdueshme të tyre. Dhe që përmes zbatimit të e UA Nr. 07/2011 për 

urdhëresat e ndalesës së shërbimeve komunale, si dhe të neneve 18 dhe 

19. të Ligjit Nr. 03/L-204 Për tatimin në pronë, i cilët kanë të bëjnë me 

pagesë të detyrueshme dhe humbje të pronës, tu imponojnë pagesën e 

detyrimeve të gjithë tatimpaguesve.  

3.4 Obligimet e papaguara 

Obligimet Komunale paraqesin detyrimet ndaj furnitorëve, që janë bartur për pagesë në 

periudhën në vijim.  

Obligimet potenciale paraqesin obligimet e mundshme e që lindin në bazë të ndodhive në të 

kaluarën si dhe ekzistimi i të cilave do të vërtetohen vetëm me paraqitjen apo me mos 

paraqitjen e një ose më shumë ndodhive nuk janë plotësisht tërësi nën kontrollin e subjektit të 

auditimit janë këto obligime të tanishme të cilat ndodhin si rrjedhojë e ndodhive të kaluara 

por nuk janë të pranuara sepse nuk është për të besuar që do të parashtrohet kërkesa për 

derdhjen e mjeteve për pagimin e obligimeve apo sasia e obligimeve mund të mos jetë 

vlerësuar si duhet. Komuna ka paraqitur e obligimeve potenciale në lidhje me kontestet e 

ndryshme gjyqësore në vlerë prej 19,000€, që paraqet trend në rritje në krahasim me vitin 2017 

kur është paraqitur vlera e obligimeve potenciale në vlerë prej 6,000€.  

Rekomandimet 

Ne nuk kemi rekomandime në këtë fushë.  
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4 Qeverisja e mirë 

Qeverisja e mirë nënkupton parimet themelore të llogaridhënies, efektivitetin e kontrolleve, 

menaxhimin e rreziqeve, pavarësinë e auditimit të brendshëm, koordinimin e ZKA me 

auditimin e brendshëm dhe qeverisjen e mirë me pasuritë publike.  

Tregues kyç në mbështetje të qeverisjes efektive është zbatimi i rekomandimeve të auditimit 

pasi kjo tregon se në çfarë mase menaxhmenti po ndërmerr veprime për t’i përmirësuar 

proceset ekzistuese dhe kontrollet. Niveli i përmbushjes së kërkesave të MFK nga ana e 

organizatave buxhetore po monitorohet edhe nga plotësimi i listave kontrolluese të vet-

vlerësimit që plotësohet nga të gjitha OB-të, të cilat në fund të vitit i dorëzohen Ministrisë së 

Financave.  

Fusha të veçanta të rishikimeve tona lidhur me qeverisjen kanë qenë procesi i llogaridhënies 

dhe menaxhimi i rreziqeve, ndërsa komponentët tjera janë trajtuar në brendi të kapitujve apo 

nënkapitujve të mësipërm të raportit. 

Konkluzioni i përgjithshëm mbi qeverisjen  

Ekziston një numër i caktuar i mangësive të menaxhimit brenda komunës posaçërisht në 

lidhje me cilësinë e raportimit menaxherial dhe menaxhimit të rreziqeve. Pyetësori për vetë-

vlerësimin që është i plotësuar nga ana e komunës, reflekton këtë situatë vetëm pjesërisht, me 

anë të disa komenteve pozitive për ekzistimin e formave ekzistuese të menaxhimit të cilat nuk 

mbështeten me dëshmi. Masat tjera që nuk janë themeluar në tërësi e do të mbështesnin 

zhvillimin e menaxhimit do të ishin përgjigje efektive në rekomandimet e auditimit të 

brendshëm dhe atij të jashtëm. 

Komuna gjatë vitit 2018 ka angazhuar kompaninë për përpilimin e planit Komunal për 

zhvillim, afati për përfundimin e të cilit është Nëntori i vitit 2019. Komuna ende nuk ka plan 

strategjik dhe nuk kryen analizat për matjen e arritjes së rezultateve të caktuara si dhe 

synimeve të caktuara në strategjinë e zhvillimit të Komunës.  

4.1 Sistemi i auditimit të brendshëm  

Njësia e Auditimit të Brendshëm (NjAB) operon me një auditor i cili është Drejtor i njësisë. 

Për të kryer një auditim efektiv nevojitet një program gjithëpërfshirës i punës që reflekton 

rreziqet financiare dhe të tjera të entitetit të audituar dhe që ofron siguri të mjaftueshme mbi 

efektivitetin e kontrollit të brendshëm.  

Ndikimi i raporteve të Auditimit të Brendshëm duhet të gjykohet nga rëndësia që i jep 

menaxhmenti adresimit të rekomandimeve si dhe nga mbështetja e ofruar nga një Komitet 

efektiv i Auditimit.  
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Përpos Planit strategjik, NJAB ka përpiluar edhe Planin vjetor të punës ku janë paraparë edhe 

gjashtë auditime për vitin 2017. NJAB ka realizuar të gjitha auditimet e planifikuara në të cilat 

ka ofruar 27 rekomandime. Raporti i auditimit të brendshëm janë përgatitur rregullisht nga 

ana e NJAB dhe i janë dërguar menaxhmentit sipas planit vjetor. NJAB ka raportuar në 

mënyrë të vazhdueshme me anë të raporteve tremujore për aktivitetet e auditimit të 

brendshëm.  

Në kuadër të komunës funksionon edhe Komiteti i auditimit (KA), i cili përbëhet nga Kryetari 

dhe dy anëtarë. Gjatë vitit 2018 KA mbajti 4 (katër) mbledhje dhe shqyrtoi raportet e auditimit 

të brendshëm dhe raportet e ZKA për vitin 2017. Në mbledhjet është parashtruar kërkesa për 

forcimin e kontrollit të brendshëm dhe nevoja e personelit të Komunës që të veprohet në 

pajtim me Ligjet dhe rregulloret e brendshme. 

Rekomandimi 

Çështja C2 – Zbatim i dobët i rekomandimeve të NjAB-it 

Gjetja  Menaxhmenti Komunal ka përgatitur planin e veprimit për zbatimin e 

rekomandimeve të NjAB-it, mirëpo deri në fund të vitit 2018 nga 27 

rekomandime komuna ka zbatuar vetëm 7, ndërsa vetëm njëra ishte në 

proces të zbatimit. 

Rreziku  Këto rezultate pasqyrojnë mungesën e përkushtimit të Menaxhmentit për 

pranimin dhe maksimizimit të dobive nga auditimi i brendshëm, e rritë 

rrezikun nga kontrolli i brendshëm i vendosur nga menaxhmenti nuk 

vepron në mënyrë efektive dhe nuk bënë identifikimin e mangësive të 

sistemeve. 

Rekomandimi C2-Kryetari duhet të ndërmerr veprime konkrete për realizimin e planit të 

veprimit në lidhje me realizimin e zbatimin e rekomandimeve të dhëna nga 

NJAB dhe të kërkojë nga zyrtarët përgjegjës të cilëve u janë adresuar 

rekomandimet që në mënyrë formale të raportojnë lidhur me zbatimin e 

rekomandimeve të dhëna. 

4.2 Raportimi menaxherial, llogaridhënia dhe menaxhimi i 

rrezikut 

Kontrolli ynë i kontrolleve menaxheriale ka theksuar raportim të dobët financiar të 

menaxhmentit të lartë për shpenzime si edhe analizat e ofrimit të shërbimeve. Forma e 

raporteve menaxheriale sikurse është ai i pasurisë, nuk ofron shpjegime të qarta për 

posedimin dhe azhurnimin e pasurisë brenda vitit. Drejtorët e drejtorive siç janë: Drejtori i 

prokurimit, zyrtari i financave nuk raportojnë në baza javore apo mujore tek kryetari. Forma 

e vetme e raportimit është ajo verbale. Çështje po aq e veçantë është edhe ndarja e detyrave të 

personelit ku një zyrtar është përgjegjës për një apo më shumë detyra, shkaktar i kësaj është 

mungesa e personelit. Përgjegjësia efektive është përqendruar që të përcaktojë rolet dhe 

përgjegjësit. 
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Duke pas parasysh që komuna ka probleme me saktësinë e listës së pasurisë, pyetja që gjithnjë 

janë është cekur në raportet e auditimit të jashtëm, Kuvendi komunal duhet ti kushtojë 

vëmendje të posaçme raportit të pasurisë. Kuvendi komunal duhet të kërkojë nga ekzekutivi 

të ofrojë listat azhure të pronës komunale dhe të kërkojë nga komuna të përfshijë edhe burime 

shtesë të regjistrimit, kontrollit dhe vlerësimet të pronës komunale njëherësh të sigurohet që 

gjithnjë të bëhet regjistrimi dhe raportimi i pronës në raportet financiare.  

Rekomandimi  
 

Çështja B8 - Mungesat menaxheriale të kontrollit të menaxhimit të rrezikut  

Gjetja  Komuna nuk ka vendosur procedura formale për menaxhimin e rrezikut, 

e që nënkupton identifikimin, vlerësimin reagimin dhe kontrollimin e 

ndodhisë apo situatave të cilat mund të kenë ndikim negativ në 

përmbushjen e qëllimeve të përdoruesve të parave publike Nuk janë 

ndërmarrë hapat fillestare e as përgjegjësia për trajtimin e rreziqeve 

potenciale për organizatën.  

Si rezultat i mos funksionimit të kontrolleve menaxheriale, menaxhimi jo 

adekuat i të hyrave dhe përcjellja e llogarive, ka sjellë deri tek situata që 

të arkëtueshmet nuk janë shpalosur në vlerë të saktë PFV. Mangësitë 

menaxheriale janë vërejtur edhe në fushën e prokurimit ku menaxhimi i 

projekteve kapitale stagnon, me kontratat e përgjithësuara për 

identifikimin e projekteve të synuara të investimeve. Të arkëtueshmet 

janë rritur edhe pse nuk janë ndërmarrë masa të duhura për 

grumbullimin e tyre. Nga ana tjetër nuk është mbajtur gjendja faktike e 

pasurisë. Komuna gjithashtu nuk ka politika dhe procedura të shkruara 

për menaxhimin e rrezikut, në veçanti rrezikun e mashtrimit dhe 

parregullsive.  

Pyetësori i vetë-vlerësimit i cili është plotësuar nga Komuna ka 

konfirmuar se sistemet e kërkuara të menaxhimit të rrezikut ende nuk 

janë funksionale. Kjo situatë ka ndodhur për shkak se komuna nuk ka 

zhvilluar një plan të rreziqeve dhe nuk ka analizuar procedurat për 

identifikimin e këtyre rreziqeve në institucion. 
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Rreziku Mungesa e menaxhimit efektiv të rrezikut do të zvogëlojë kontrollin mbi 

ngjarjet dhe situatat e mundshme që mund të kenë efekt negativ në 

arritjen e objektivave të përdoruesve të fondeve publike. Veprimet pro 

aktive që janë të nevojshme për të shmangur ndikimin e këtyre çështjeve 

nuk do të ndërmerren në mënyrë të planifikuar dhe sistematike. Mos 

identifikimi dhe analizimi i rreziqeve në mënyrë adekuate zvogëlon 

aftësinë e menaxhmentit për tu përgjigjur në kohë dhe në mënyrë të 

duhur sfidave qofshin ato financiare apo operative.  

Rekomandimi B8 Kryetari duhet të sigurojë vlerësimin e rrezikut duke identifikuar 

objektivat kryesore, fushat potencialisht problematike dhe masat për 

zbutjen e rreziqeve në një nivel të pranueshëm. Përgjegjësia e 

drejtpërdrejtë e menaxhimit të rrezikut të deleguar është e nevojshme nga 

një drejtor përkatës i cili në koordinim me menaxherët e njësisë do të 

menaxhojë këtë proces dhe do të raportojë mbi menaxhimin e rrezikut mbi 

bazat mujore. 

 5 Progresi në zbatimin e rekomandimeve 

Raporti ynë i auditimit për PFV-të të vitit 2017, ka rezultuar në 17 rekomandime kryesore. 

OB kishte përgatitur/nuk kishte përgatitur një Plan Veprimi ku paraqitet mënyra se si do 

t’i zbatoj rekomandimet e dhëna.  

Deri në fund të auditimit tonë për vitin 2018, 3 rekomandime janë mbyllur të pa zbatuara 

3 rekomandime janë zbatuar, 2 ishin në proces dhe 9 nuk janë zbatuar ende. Për një 

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

Tabelën 4 (ose Tabelën e rekomandimeve). 
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Tabela 4. Përmbledhja e rekomandimeve të vitit paraprak dhe vitit 2018 

Nr. Fusha e 

auditimit 

Rekomandimet nga viti 2017 Aksionet e 

ndërmarra  

Statusi 

1 PVF Kryetari duhet të sigurojë që analiza 
është realizuar për përcaktimin e 
arsyes për mos adresimin e rrezikut 
në lidhje me kompletimin e pronës. 

Duhet të ndërmerren masa për të 
trajtuar arsyet në mënyrë 
sistematike që të sigurohet një 
vlerësim i saktë i pasurive kapitale. 
Ky proces duhet të monitorohet 

zyrtarisht nga kryetari i komunës, ai 
gjithashtu duhet të sigurojë që 
proceset efektive janë ngritur për të 
konfirmuar se plani i vitit 2018 për 

të bërë PVF adreson të gjitha 
çështjet që lidhen me 
pajtueshmërinë. Kjo duhet të 
përfshijë gjithashtu një pasqyrë të 

draft PV –së nga menaxhmenti me 
një fokus të veçantë në zonat me 
rrezik të lartë /ose në zonat ku janë 
identifikuar gabimet në vitet e 
mëparshme.Një deklaratë e dhënë 

nga zyrtari kryesor administrativ 
dhe financiar nuk duhet të 
nënshkruhet nëse nuk janë kryer të 
gjitha kontrollet e nevojshme sipas 

draftit të PFV-së. 

Ende ekzistojnë 
mangësi të 
regjistrimi i 
pronës të cilat 

shkaktojnë 
përsëritjen e 
pyetjeve të 
theksuara. 

Rekomandim 
i pa zbatuar. 

 

2 Procesi i 

buxhetit  

Kryetari duhet të sigurojë që 

performanca buxhetore monitorohet 
në baza sistematike në baza mujore 
dhe se ky rishikim identifikon dhe 
adreson pagesat për ekzekutimin e 

buxhetit në nivelin e planifikuar. Ky 
aktivitet duhet të parandalojë 
procesin e duhur të planifikimit, 
vendosjen e qëllimeve dhe lidhjen e 
tyre me buxhetin komunal. 

Komuna kishte 

një rritje të 
shpenzimeve 
buxhetore në 
vitin 2018 por 

ende ka vend 
për 
përmirësimin në 
kategorinë e 
investimeve 

kapitale ku 
realizimi është 
84%. 
Konsiderojmë si 

pjesërisht të 
zbatuar.  

Rekomandimi 

i mbyllur i 
pazbatuar. 
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3 Procesi i 
buxhetimit 

Kryetari duhet të sigurojë që në 
fillim të kryhen planifikimet në 
kategoritë adekuate të shpenzimeve, 
dhe se asnjë kosto të mos 

ekzekutohet pa arsyetim të 
mirëfilltë. 

Komuna ka keq 
klasifikim të 
buxheturar të 
shpenzimeve 

(referoju 
kapitullit 2.1 
theksimit të 
çështjes). 

Rekomandim 
i pa zbatuar. 

4 Të Hyrat  Kryetari duhet të sigurojë që 

komuna posedon planin për 
kontrollin e 1 / 3 të pronës në 
kuadër të juridiksionit të saj, në 
mënyrë që përcaktimi i tatimit të 
jetë real në tërë objektet në nivelin 

komunal në bazë të ngarkesës së 
tyre. 

Komuna ka. 

verifikuar 785 
prona të 
tatimpagueseve 
tatimor ku 
mund të 

konstatohet se 
komuna gjatë 
vitit 2018 ka 
realizuar planin 

e verifikimit për 
1/5 të pronës. 

Rekomandim 

i zbatuar. 

5 Pagat dhe 
shtesat 

E nevojshme është të ndërmerren të 
gjitha masat që në të ardhmen që 
përpilimi i konkurseve të bëhen në 
pajtim me ligjin dhe se të gjithë 

kandidatët të kenë mundësi të 
barabartë të punësimit në 
institucionet arsimore. 

Ne kemi 
identifikuar 
prapë mangësi 
në procedurat e 

konkursit. 

Rekomandim 
i pa zbatuar. 

6 Menaxhimi 
me personel 

Kryetari duhet të sigurojë që në 
kuadër të afatit të shkurtë kohor të 
ndërmerret kontrolli sistematik i 

dosjes së personelit, që të sigurohet 
se ato janë të kompletuara me 
dokumentacionin përkatës. 

Ne nuk kemi 
identifikuar 
ndonjë mangësi 

në dosjet e 
personelit. 

Rekomandimi 
është zbatuar. 

7 Mallrat dhe 
shërbimet 

Kryetari duhet të analizojë arsyet 
për mos zbatimin e prokurimit. E 
domosdoshme është rritja e 

kontrolleve efektive gjatë përpilimit 
të kërkesave, specifikimit, diametrin 
e përllogaritjes së buxhetit në 
mënyrë të qartë të përcaktohen të 

gjitha pozitat e shërbimeve dhe 
punëve në mënyrë që të eliminohen 
pagesat e pa rregullta. Të 
ndërmerren kontrollet të sigurojnë 
se pagesa të jenë në pajtim me punët 

e realizuara. 

E njëjta situatë 
paraqitet edhe 
ketë vit. 

Rekomandim 
i pa zbatuar. 
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8 Mallrat dhe 
shërbimet  

Kryetari duhet të sigurojë që 
punonjësit me kontratë të 
shërbimeve të veçanta të 
angazhohen vetëm në rastet kur ka 

kërkesa specifike dhe detyrimet për 
këto shërbime nuk do të zgjasin më 
shumë se gjashtë muaj. Për të gjitha 
vendet e rregullta të punës, ata 

duhet të sigurohen që ato të 
buxhetohen nga kategoria e pagave 
dhe mëditjeve të paguhen përmes 
sistemit të pagesave.  

Edhe këtë vite 
audituar ka 
identifikuar 
raste të 

ngjashme. 

Rekomandim 
i pa zbatuar.  

9 Subvencione
t 

Kryetari duhet të sigurojë kontroll të 
brendshëm në mënyrë që mjetet e 

ndara nga ana e Komunës në emër 
të subvencioneve të jetë e arsyetuar 
në mënyrë adekuate. 

Komuna këtë vit 
nuk ka realizuar 

shpenzim nga 
kjo kategori.  

Rekomandimi 
i mbyllur i 

pazbatuar. 

10 Investimet 
Kapitale 

Kryetari duhet të sigurojë që 
planifikimi i kodeve aktuale të 
kostos të kryhet fillimisht dhe që 

asnjë kosto të mos bëhet pa ndonjë 
justifikim të duhur. Të gjitha 
pagesat duhet të mbështeten me 
dëshmi. Ajo duhet të sigurojë që 

kontrollet të forcohen për zbatimin e 
këtyre marrëveshjeve, në veçanti 
duhet kërkuar raporte periodike 
nga partnerët në lidhje me progresin 
e bërë kundër fondeve të 

shpenzuara. Komuna duhet të 
përgatisë raporte përfundimtare për 
ekzekutimin e projekteve të 
financuara më parë.  

Prapë nuk ka 
siguri dëshmi 
kthyese se punët 

janë përfunduar 
nga projektet e 
bashkëfinancimi
t. 

Rekomandim 
i pa zbatuar. 

11 Pyetjet e 
përbashkëta 

për mallra 
dhe 
shërbime 

Kryetari duhet të sigurojë përputhje 
me qëndrueshmëri me rregullat e 

prokurimit/ procedurat si dhe 
menaxhimin e duhur të kontratave 
me qëllim të sigurimit të vlerës së 
parave të shpenzuara për prokurim. 

Mbikëqyrja sistematike e 
performancës së kontratës do të 
rriste sigurinë për zbatimin e tyre në 
përputhje me kushtet e dakorduara.  

Komuna ka arrit 
që 

rekomandimin 
ta zbatoj në 
mënyrë të 
pjesshëm pasi 

edhe këtë vit 
kemi 
identifikuar 
dobësi në 

zbatimin e 
proceduarve të 
prokurimit. 

Rekomandim 
në proces të 

zbatimit. 
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12 Pasuritë Kryetari duhet të iniciojë procesin e 
hartimit të rregullave të brendshme 
në lidhje me regjistrin e pasurive 
dhe të sigurojë që të gjitha kërkesat 

në lidhje me procedurat në 
inventarizimin e plotë dhe 
vlerësimin e pronës komunale në 
fund të vitit të zbatohen. Duhet të 

përgatiten raporte dhe rezultatet e 
inventarit që duhet të përfshihen në 
PVF.  

Janë identifikuar 
të njëjtat dobësi. 

Rekomandim 
i pa zbatuar. 

13 Të 
arkëtueshme
t 

Kryetari duhet të analizojë arsyet e 
trendit të rritjes të arkëtueshmeve të 
tatimit në pronë dhe për të forcuar 

kontrollet për të parandaluar rritjen 
e tyre të mëtejshme. Është e 
domosdoshme të krijohet një 
strategji dhe mekanizma për të 

mundësuar identifikimin dhe 
grumbullimin e kërkesave të 
grumbulluara përmes futjes së 
kushtëzimit të disa shërbimeve 
komunale në bazë të 

provave/provave të tatimin në 
pronë të paguar. Gjithashtu ,e 
domosdoshme është që komuna në 
mënyrë adekuate të menaxhojë 

faturat e arkëtueshme në emër të 
taksës së biznesit. 

Komuna nuk ka 
aplikuar 
mekanizma për 

mbledhjen e të 
arkëtueshmeve. 

Rekomandim 
i pa zbatuar. 

14 Obligimet e 
papaguara 

Kryetari duhet të sigurojë masa 
konkrete që departamenti i 
financave të evidentoj njëherësh të 
bëjë pagesën e të gjitha obligimeve, 

deri sa obligimet potenciale duhet 
që të trajtohen për planifikimet 
buxhetore në të ardhmen. 

Ne nuk kemi 
identifikuar 
dobësi në 
menaxhime 

obligimeve gjatë 
këtij viti. 

Rekomandim 
i zbatuar.  

15 Përparimi në 
implementi
min e 

rekomandim
eve 

Kryetari duhet të sigurojë që 
zbatimi i planit të veprimit, 
monitorohet në vazhdimësi dhe 

raportohet në baza të rregullta 
mujore ose tre mujore në lidhje me 
progresin e arritur në ketë drejtim. 
Rekomandimet të cilat nuk 

zbatohen sipas afateve, të 
rishikohen në një afat të shkurtër 
nga kryetari, si dhe të ndërmerren 
veprime pro-aktive ndaj barrierave 
të paraqitura gjatë zbatimit. 

Rekomandimet nga vitet e 
mëparshme duhet gjithashtu të 

Komuna nuk ka 
zbatuar një pjesë 
të madhe të 

rekomandimeve. 

Rekomandimi 
i mbyllur i 
pazbatuar. 
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zbatohen sa më parë që të jetë e 
mundur. 

16 Auditimi  

i brendshëm 

Kryetari duhet të ndërmarr aksione 
konkrete për përgatitjen e planit 
aksionar lidhur me rekomandime të 

NJAB njëherë të kërkojë nga 
personeli përgjegjës që u janë 
adresuar rekomandimet në mënyrë 
formale të raportojnë për zbatimin e 

këtyre rekomandimeve. 

Nuk janë 
zbatuar 
rekomandimet e 

dhëna nga NjAB. 

Rekomandim 
në proces të 
zbatimit. 

17 Raportimi 

Menaxherial 

Kryetari duhet të sigurojë 

përpilimin e listës së rreziqeve të 
mundshme, të përcaktojë masat si 
dhe personelin që do të merret me 
të si dhe menaxhimi me rreziqet. 

Ende ekzistoj 

dobësi në 
menaxhimin e 
rrezikut dhe 
raportimit.  

Rekomandim 

i pa zbatuar. 

Nr. Fusha e 
auditimit 

Rekomandimet e vitit 2018 

1 Rekomandi
met lidhur 
me Pasqyrat 
Financiare 
Vjetore 

Kryetari duhet të siguroj se është bërë një analizë për t’i përcaktuar 
shkaqet për mos adresimin e rreziqeve të rëndësishme lidhur me 
plotësinë e pasurisë dhe klasifikimi i drejt i shpenzimeve. Veprime 
specifike duhet të ndërmerren për t’i adresuar shkaqet në mënyrë 
sistematike për të siguruar vlerësimin e saktë të pasurive kapitale. 

Gjithashtu, Kryetari duhet të siguroj se janë vendosur procese efektive 
për të konfirmuar që plani i hartimit të PFV-ve për vitin 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. Deklarata e bërë nga Zyrtari Kryesor 
Administrativ dhe ai Financiar, nuk duhet të nënshkruhet përveç nëse 
ndaj PFV-të janë aplikuar të gjitha kontrollet e nevojshme. 

2 Të hyrat Kryetari duhet të urdhëroj zyrtarit për tatim në pronë analiza të rregullta 
të listës së tatimpaguesve, si dhe për dërgimin e vërejtjeve të fundit të 

gjithë pronareve të objekteve private borxhet e të cilëve janë posaçërisht 
të larta, të siguroj se përdor rregullat e ligjshmërisë në pajtim me ligjet 
dhe rregulloret. Posaçërisht duhet të vendosen mekanizmat për 
identifikimin të tatimpaguesve që posedojnë më shumë se një hapësirë 
banimi si dhe të aplikohet kategorizimi i saktë i objekteve për 

përllogaritjen e kryegjësë së tatimit. 

3 Pagat dhe 
mëditjet 

Kryetari duhet të siguroj se të punësuarit me kontrate për shërbime të 
veçanta të angazhohen vetëm kur ekzistojnë kërkesa të veçanta dhe që 
për ato shërbime të aplikohen procedura të thjeshtësuara të punësimit të 
cilat nuk do të zgjasin më shumë se gjashte muaj. Për të gjitha pozitat e 

punës duhet të sigurohet se buxhetohen nga kategoria e pagave dhe 
mëditjeve dhe të realizohet pagesa përmes sistemit të pagave. 
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.4 Pagat dhe 
mëditjet 

Kryetari i komunës duhet të përcaktojë përgjegjësitë e atyre që me 
veprimet e tyre kanë sjellë komunën në këtë gjendje të pavolitshme, dhe 
të ndërmerr masat e parapara në pajtimi me ligjin dhe të forcojë kontrollet 
e brendshme që në rastet e tjera të shkarkimit të të punësuarve të zbatohet 

Ligji i Punës dhe Udhëzimet Administrative në fuqi. 

5 Pagat dhe 
mëditjet 

Kryetari duhet të përcaktojë përgjegjësit individuale për shkeljen e ligjit 
me rastin e zbatimit të procedurës së konkurrimit si dhe të forcojë 
kontrollet e brendshme që në të ardhmen me rastin e pranimin të 
zyrtarëve të ri të respektohet Ligji i punës dhe rregulloret në fuqi. 

6 Mallrat 
shërbimet 

dhe 
shërbimet 
komunale 

Kryetari duhet të ndërmarr masa dhe veprime me anë të cilave do të 
sigurojë pagesat vetëm për kërkesat që janë të specifikuara qartë.  

7 Mallrat 
shërbimet 
dhe 

shërbimet 
komunale 

Kryetari duhet të forcojë kontrollet gjatë zhvillimit të projekteve, duke 
siguruar që para inicimit të prokurimit, secili projekt të ketë mjete të 
mjaftueshme për realizimin e tij. 

 

8 Mallrat 
shërbimet 
dhe 
shërbimet 

komunale 

Kryetari duhet të vendosë kontrolle për pranimin e mallit/shërbimeve të 
porositura që të sigurojë se ekzistojnë dëshmi të qarta se mallrat e 
kërkuara u janë dorëzuar përdoruesve të fundit. 

 

9 Mallrat 
shërbimet 
dhe 
shërbimet 
komunale 

Kryetari duhet të sigurojë që zbatohet mirë planifikimi i nevojave për 
prokurim para se të kërkohet dërgesa e çfarëdo malli apo pajisjeve të 
kërkuara. 

10 Investimet 

kapitale 

Kryetari duhet të sigurojë që në periudhën e ardhshme të vendosen 

kontrolle tek përcaktimi i saktë i nevojave, që të mos vjen deri te përsëritja 
e procedurave tenderuese. 

11 Investimet 
kapitale 

Kryetari duhet të sigurohet që të gjitha pagesat duhet të mbështeten me 
dëshmi. Duhet të sigurojë se do të forcohen kontrollet për realizimin e 
këtyre marrëveshjeve, posaçërisht përmes kërkimit të raporteve 
periodike nga ana e partnerëve lidhur me progresin arritur kundrejt 

fondeve të shpenzuara. Komuna duhet të përgatisë raportin 
përfundimtar për realizimin e projekteve të deritanishme të financuara. 

12 Investimet 
kapitale 

Kryetari duhet të sigurojë që procedurat tenderuese kryhen në 
pajtueshmëri me procedurën e LPP dhe në afatet e parapara, që kontratat 
të nënshkruhen pas nënshkrimit të raportit për disponueshmërinë e 
fondeve si dhe të sigurojë dokumentacionin e nevojshëm për projektet në 

përputhje me kërkesat e ligjit të ndërtimit si dhe kërkesat e përcaktuara 
në marrëveshjen e mirëkuptimit.  
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13 Pasuritë 
kapitale dhe 
jo kapitale  

Kryetari duhet të sigurojë që janë shtuar kontrollet në menaxhimin dhe 
raportimin e pasurisë, që menaxhimi dhe raportimi të zbatohet në 
përputhshmëri me kërkesat ligjore. Në vazhdim duhet siguruar që 
marrëveshjet për bashkëfinancim me Ministritë e qartësojnë pronësinë 

ndaj objekteve pas ndërtimit të tyre. Është pa ashtu e domosdoshme të 
rritet bashkëpunimi në mes të zyrtarëve të pasurisë me zyrtarët e thesarit 
në mënyrë që të mundësohet regjistrimi i investimeve të reja në objektet 
ekzistuese si pjesë shtesë në vlerën bazë të objektit. 

14 Të 

arkëtueshme
t  

Kryetari duhet të analizojë shkaqet për rritje të vazhdueshme të 

arkëtueshmeve si nga tatimi në pronë po ashtu edhe nga taksa për biznes, 
dhe të forcojë kontrollin e brendshëm për mënjanimin e rritjes së 
vazhdueshme të tyre. Dhe që përmes zbatimit të e UA Nr. 07/2011 për 
urdhëresat e ndalesës së shërbimeve komunale, si dhe të neneve 18 dhe 
19. të Ligjit Nr. 03/L-204 Për tatimin në pronë, i cilët kanë të bëjnë me 

pagesë të detyrueshme dhe humbje të pronës, tu imponojnë pagesën e 
detyrimeve të gjithë tatimpaguesve.  

15 NjAB Kryetari duhet të ndërmerr veprime konkrete për realizimin e planit të 
veprimit në lidhje me realizimin e zbatimin e rekomandimeve të dhëna 
nga NJAB dhe të kërkojë nga zyrtarët përgjegjës të cilëve u janë adresuar 
rekomandimet që në mënyrë formale të raportojnë lidhur me zbatimin e 

rekomandimeve të dhëna. 

16 Raportimi 
menaxherial, 
llogaridhënia 
dhe 
menaxhimi i 

rrezikut 

Kryetari duhet të sigurojë vlerësimin e rrezikut duke identifikuar 
objektivat kryesore, fushat potencialisht problematike dhe masat për 
zbutjen e rreziqeve në një nivel të pranueshëm. Përgjegjësia e 
drejtpërdrejtë e menaxhimit të rrezikut të deleguar është e nevojshme nga 
një drejtor përkatës i cili në koordinim me menaxherët e njësisë do të 

menaxhojë këtë proces dhe do të raportojë mbi menaxhimin e rrezikut 
mbi bazat mujore. 
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Shtojca I: Shpjegim i llojeve të ndryshme të opinioneve të 

aplikuara nga ZKA  

(e shkëputur nga ISSAI 200)  

Forma e opinionit 

147. Auditori duhet të japë një opinion të pa-modifikuar 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 keq-deklarime materiale ose nuk arrin të marrë dëshmi të 

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

keq-deklarime 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 keq-

deklarime 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 keq-

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

mjaftueshme dhe të përshtatshme, mund të përmbajnë keq deklarime materiale; dhe 

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

pasqyrat financiare. 
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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 keq deklarimet, ose 

individualisht ose së bashku, janë materiale por nuk janë përhapur në pasqyrat financiare, ose (2) 

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

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

pasqyrat financiare kanë mundur të jenë materiale por jo të përhapura.  

154. Auditori duhet të japë një opinion të kundërt nëse, pasi ka marrë dëshmi auditimi të 

mjaftueshme dhe të përshtatshme, auditori arrin në përfundimin se keq deklarimet, 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 keq deklarime materiale në pasqyrat financiare, auditori duhet të përfshijë një 

paragrafi të Theksimit të Çështjes në raportin e tij. Paragrafët për Theksimin e Çështjes duhet 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.  
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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 

 


