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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 Kllokotit, 

në konsultim me Ndihmës Auditorin e Përgjithshëm   Naser Arllati 

i cili e ka mbikëqyrur auditimin.  

Raporti është rezultat i auditimit të kryer nga Udhëheqës i i ekipit 

Svetlana Perović dhe Mehmet Kurti, Milos Petrovic dhe Agim Sogojeva 

Anëtar, nën menaxhimin e Udhëheqësit të Departamentit të 

Auditimit Luljeta Morina. 

 

 

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

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

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

Komunës të Kllokotit për vitin 2018, i cili përfshin 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 21/12/2018.  

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 Kllokotit. 

Opinioni i Auditorit të Përgjithshëm 

Opinion i pamodifikuar me Theksim të çështjes 

Pasqyrat Financiare Vjetore për vitin 2018 paraqesin një pamje të drejtë dhe të vërtetë në të gjitha 

aspektet materiale. 

Theksimi i çështjes  

Dëshirojmë të theksojmë çështjen se shpenzimet janë keq klasifikuar në vlerë prej 212,722€, si pasojë 

e pagesave me vendime gjyqësore, pagesa direkte nga thesari, dhe buxhetimi dhe evidentimit të 

gabuar të shpenzimeve. Gjithashtu pasuritë dhe detyrimet kontingjente nuk janë të shpalosura në 

mënyrën e duhur në Pasqyrat Financiare Vjetore. 

Më gjerësisht shih Pjesën 2.1 të këtij Raporti. 

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

 

Pasqyrat Financiare 
Vjetore 

Zbatimi i 
Rekomandimeve

Menaxhimi financiar 
dhe kontrolli
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Konkluzionet dhe rekomandimet kryesore  

 

 

 

 

 

 

 

Opinioni me Theksimi të Çështjes 
pasqyrojnë dobësitë në kontrolle për ta 

konfirmuar klasifikimin e duhur të 
shpenzimeve dhe vlerësimin e 

pasurisë.

Kryetari duhet t'i analizojë arsyet për 
Theksimin e Çështjes në 2018 dhe t'i 

identifikoj veprimet që kërkohen për të 
mundësuar një prezantim të drejtë dhe 
të vërtetë të shpenzimeve dhe pasurisë 

në 2019 (shihe çështjen B1).

Procesi i përgatitjes së PFV-ve është 
menaxhuar dobët. Ato përmbajnë disa 

gabime financiare, mangësi të 
shpalosjeve dhe paqartësi të 
identifikuara gjatë auditimit.

Kryetari duhet të sigurohet se procesi i 
përgatitjes së PFV përfshinë një rishikim 

përfundimtar të menaxhmentit 
përgjegjës, dhe deklarata për PFV-të të 
nënshkruhet vetëm pasi të jenë zbatuar 

të gjitha veprimet e nevojshme (shih 
çështjen B1).

Ende ekzistojnë dobësi në të gjitha fushat 
e rëndësishme të sistemit financiar, duke 

përfshirë të hyrat, prokurimin, 
klasifikimin e parregullt të shpenzimeve, 

pagave dhe subvencioneve. 

Kryetari duhet të aplikojë një vlerësim 
të detajuar të prokurimit dhe të 
fushave të tjera brengosëse të 

theksuara në këtë Raport për t'i 
identifikuar arsyet për paraqitjen e 

dobësive si dhe të përcaktoj veprimet e 
nevojshme adresimin e tyre (shih 

çështjet B2/B7,A1/A7 dhe C1/C3).

Rekomandimet e vitit paraprak nuk po 
adresohen ashtu siç kërkohet për 

zhvillimin dhe përmirësimin e 
organizatës, dhe si pasojë e kësaj edhe 

përmirësimet janë të ngadalshme.

Kryetari duhet ta zbatoj një proces 
rigoroz për të siguruar që 

rekomandimet e vitit paraprak 
adresohen në mënyrë aktive ku 

çështjet/progreset kyçe i raportohen 
menaxhmentit në baza mujore (shih 

çështjet Shtojca).

Aranzhimet e qeverisjes që kanë të bëjnë 
me planifikimin strategjik, raportimin 
menaxherial dhe llogaridhënies janë të 

dobëta. 

Nuk është themeluar as njësia për 
Auditim të Brendshëm e cila do ti 

mbështeste zhvillimet në këtë fushë.

Kryetari duhet të sigurojë që 
aranzhimet e Qeverisjes janë rishikuar 

në mënyrë kritike dhe të ndërmerr 
masat adekuate për përmirësimin e 

llogaridhënies dhe raportimit në lidhje 
me menaxhimin e të gjitha çështjeve të 
cilat dalin nga fusha e menaxhimit të 

përgjithshëm të mbështetura nga 
njësia e auditimit të brendshëm në 

mënyr aktive

(shih çështjet B8 dhe B9). 
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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 

Ministrisë, Komunës, Agjencisë.gjatë procesit të auditimit. 

1 Fushëveprimi dhe metodologjia e auditimit  

Auditimi përfshin ekzaminimin dhe vlerësimin e pasqyrave financiare dhe të dhënave 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 detajuar 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  

Opinion i pamodifikuar me theksim të çështjes 

Ne kemi audituar PFV-të e Komunës së Kllokotit 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 (të kontabilitetit të bazuar në para 

të gatshme), Ligjit nr. 03/L-048 për Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë (me 

plotësime dhe ndryshime) dhe Rregullore 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; 

Shpenzimet për investime janë mbivlerësuar në vlerë prej 212,722€, si pasojë e pagesave me vendime 

gjyqësore, pagesa direkte nga thesari, dhe buxhetimi dhe evidentimit të gabuar të shpenzimeve. Kjo 

Shpenzimet për paga dhe mëditje dhe mallra dhe shërbime janë nënvlerësuar, kështu që deklarata 

e pranimeve dhe pagesave në para të gatshme nuk jep informacionin e duhur mbi rrjedhën e mjeteve 

monetare në përputhje me rregullën financiare të thesarit dhe planin kontabël. 
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• Pas zgjidhjes së kontesteve të punës ndërmjet punonjësve dhe komunës, janë kryer pagesat e 

kompensimit në emër të pagave të ndalura dhe të njëjtat janë kryer nga kategoria e investimeve 

kapitale në vlerë prej 50,336€. Në përputhje me nenin 40 LMFPP nr. 03/L-048, Thesari i ka kryer 

pagesat në vlerë prej 31,543€, ndërsa komuna kishte bërë pagesa në vlerë prej 18,793€;   

• Pas zgjidhjes së kontesteve në lidhje me të drejtat dhe detyrimet që rrjedhin nga furnizim me 

mallra dhe shërbime, janë kryer pagesa për shpenzime në emër të karburantit, qirave dhe 

shërbimeve juridike, të gjitha nga kategoria e investimeve kapitale në vlerë të përgjithshme prej 

102,330€. Në përputhje me nenin 40 LMFPP nr. 03/L-048, Thesari i ka kryer pagesat në vlerë 

prej 35,981€, ndërsa Komuna kishte bërë pagesa në vlerë prej 66,349€ . Ky është rezultat i 

planifikimit të dobët dhe të pabazuar të pagesave të detyrimeve shumëvjeçare, pa vlerësimet 

adekuate të shumave që do të kërkohen të paguhen në bazë të vendimeve të gjykatave. Duke 

pasur parasysh natyrën e kontesteve gjyqësore, është e pamundur që me saktësi absolute të 

parashikohen kontestet dhe kostot që do të lindin për shkak të tyre. Megjithatë, është e mundur 

që në një farë mase të parashikohet shuma e përafërt që mund të shpenzohet për këtë qëllim. 

Kontestet e punës janë arsyeja më e shpeshtë pse Komuna ka qenë e paditur; dhe  

• Nga investimet kapitale është paguar edhe shuma prej 60,056€, edhe pse për nga natyra këto 

shpenzime i përkasin kategorisë së mallrave dhe shërbimeve. Pagesat janë bërë në bazë të dy 

kontratave “Riparimi i sistemit ekzistues të ndriçimit në Komunën e Kllokotit” dhe “Riparimi 

i sistemit ekzistues të ndriçimit në Kllokot-Faza II". Kjo ndodhi për shkak se projektet ishin 

planifikuar dhe buxhetuar në mënyrë të pasaktë. 

Vlera e pasurisë e cila është e regjistruar në regjistrin e pasurisë dhe që është prezantuar në PFV nuk 

ishte e plotë, për shkak se komuna nuk e ka paraqitur pasurinë, investimet nga viti 2014. Gjithashtu 

as tokat në pronësi të Komunës të cilat janë të regjistruara në Kadastër si prona të Komunës (45 

ngastra toke) nuk janë të regjistruara në regjistrin kontabël e as të prezantuara në PFV. Sipas 

deklaratave të Zyrtarit Kryesor Financiar, mos regjistrimi i pasurisë është pasojë e mos plotësimit të 

pozitës së zyrtarit të certifikuar për pasuri. 

Në nenin 14, Raporti i ekzekutimit të buxhetit, buxheti final për mallra dhe shërbime është 

mbivlerësuar për 2,175€ si pasojë e shpalosjes së të hyrave të cilat i kanë të tejkaluar të ardhurat e 

planifikuara; dhe  

Detyrimet kontingjente janë të mbivlerësuar me shumën e 70,801€, si pasojë e mospërputhjes së të 

dhënave të sakta në mes obligimeve dhe detyrimeve potenciale. 

Opinioni jonë nuk është i modifikuar për këtë çështje. 

Çështjet kyçe të auditimit  

 Komuna nuk posedon plane/strategji, siç janë: planet urbanistike, hapësinore, planet 

emergjente operative, planin strategjik kundër korrupsioni, strategjinë e zhvillimit regjional; 

 Komuna nuk ka ndërmarrë veprime konkrete për arkëtimin e të hyrave nga lejet ndërtimore 

dhe nga shfrytëzimi i pronës Komunale. 
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Përgjegjësia e menaxhmentit dhe personave përgjegjës për PFV 

Kryetari i Komunës së Kllokotit është përgjegjës për përgatitjen dhe prezantimin e drejtë të 

pasqyrave financiare sipas Standardeve Ndërkombëtare të Kontabilitetit në Sektorin Publik - 

Raportimi Financiar bazuar në Kontabilitetin e Parasë së Gatshme 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 auditimi i kryer në pajtim 

me SNISA-t do të zbulojë 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 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 

Kërkohet që Komuna të raportoj 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; 
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 Kërkesat e LMFPP-së nr. 03/L-048 (me ndryshime dhe plotësime);  

 Ligji për financat e pushtetit lokal Nr. 05/L -108 dhe plotësim ndryshimi Nr. 03/L-049; 

 Pajtueshmërinë me Rregullat Financiare nr. 01/2013 dhe 02/2013 për Shpenzimin e Parave 

Publike, Rregullën Financiare Nr. 02/2013 për Menaxhimin e Pasurisë jo Financiare dhe 

Rregulla Nr. 02/2013 për Raportimin e Obligimeve të Papaguara; 

 Kërkesat e ligjit të buxhetit për vitin 2018; 

 Planin e veprimit për adresimin e rekomandimeve;  

 Planin e prokurimit dhe raportin e kontratave të nënshkruara publike; 

 Kërkesat e Procedurave të Menaxhimit Financiar dhe të Kontrolleve (MFK); 

 Kërkesat tjera për raportime buxhetore, siç janë raportet mujore dhe tremujore, raportet 

operative (të performancës); 

 Raportimet tremujore për Kuvendin Komunal dhe diskutimi i raporteve të AB-së dhe ZKA-

së nga KK. 

Përveç çështjeve të paraqitura në opinionin e auditimit, ne kemi identifikuar edhe disa gabime tek 

shpalosjet në PFV-së, të tilla si:  

- Të ardhurat në shumë totale prej 789€ të pranuar gjatë muajve: shtator, nëntor, dhjetor të viti 

2017, janë depozituar në bankë në vitin 2018, kur dhe janë evidentuar. Prandaj si rrjedhojë, 

të hyrat për vitin 2018 janë mbivlerësuar për të njëjtën shumë; 

- Në nenin 16, Raporti i të arkëtueshmeve, nuk janë përfshirë të arkëtueshmet në emër të 

ofrimit të shërbimeve për grumbullimi të mbeturinave; 

- Në nenin 18 Detyrimet kontingjente janë mbivlerësuar në shumën prej 70,801€;  

- Në nenin 19, Pasuritë kapitale mbi 1,000€ nuk janë shpalosur të gjitha kategoritë pasi 

mungon evidentimi i tokës, pajisjeve, makinerive dhe automjeteve;  

- Në nenin 19.3.2, Pasuritë nën 1,000€ nuk janë shpalosur, për shkak se komuna nuk ka 

shënime për këto pasuri; dhe 

- Te neni 20, Raporti mbi paradhëniet/avanset e pa justifikuara/pa mbyllura, janë paraqitur 

në vlerë 10,928€. 

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 

përveç çështjeve të paraqitura tek opinioni i auditimit. 

Lidhur me kërkesat tjera për raportim të jashtëm, kemi vërejtur se Komuna nuk e ka përgatitur 

Raportin vjetor të performancës që është kërkesë ligjore për Komunën. 
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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 

theksimin e çështjes, në ketë raport. Veprime specifike duhet të ndërmerren për 

t’i forcuar kontrollet për të siguruar se të gjitha shpenzimet klasifikohen drejtë 

sipas kategorive ekonomike si dhe pasqyrat prezantohen në përputhje me 

kërkesat e rregullores së MF-së për raportimin vjetor financiar. Po ashtu, kryetari 

duhet të siguroj se të gjitha pasuritë komunale janë të evidentuara në regjistrat e 

pasurisë (regjistri kontabël dhe regjistri i pasurisë) dhe shpalosen drejtë në PFV-

të e vitit 2019. 

Më tutje, 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. Deklarata e bërë nga Zyrtari Kryesor 

Administrativ dhe ai Financiar, nuk duhet të nënshkruhet përveç nëse ndaj PFV-

ve 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, prokurimin, burimet njerëzore dhe pasuritë e 

detyrimet. 

Konkluzioni për menaxhimin financiar dhe kontrollin  

Për shkak aplikimit jo konsistent të rregulloreve, fusha e shpenzimeve për investime kapitale ende 

mbetet fushë sfiduese, duke rezultuar me mos zbatimin e projekteve të planifikuara. Edhe në kuadër 

të sistemeve financiare, kontrollet mbi prokurimin dhe subvencionet, në përgjithësi nuk janë të 

përshtatshme dhe nuk zbatohen në mënyrë efektive. Fushat kryesore në të cilat janë të nevojshme 

përmirësime janë ekzekutimi i buxhetit për investime kapitale, menaxhimi i personelit dhe 

menaxhimi i subvencioneve. 

Gjithashtu, as kontrollet mbi të hyrat në përgjithësi nuk janë të përshtatshme dhe nuk zbatohen në 

mënyrë efektive, veçanërisht tek arkëtimi i të hyrave nga ofrimi i shërbimeve komunale, për shkak 

se Komuna nuk mban shënime adekuate të shërbimeve të faturimit për mbledhjen e mbeturinave, 

për çka edhe përqindje e arkëtimit për këtë shërbim është nën 20%. Fushat e tjera ku ka nevojë për 

kontrolle të shtuara janë shpenzimet për mallra. 
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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 mëposhtme: 

Tabela 1. Burimet e fondeve buxhetore (në €) 

Përshkrimi 
Buxheti 
fillestar 

Buxheti 
Final1  

2018 
Realizimi 

2017 
Realizimi 

2016 
Realizimi 

Burimet e Fondeve:  1,221,387 1,345,625 1,327,317 908,325 870,742 

Granti i Qeverisë -Buxheti  1,083,792 1,056,561 1,051,964 760,323 748,743 

Të bartura nga viti paraprak2   151,126 150,800 92,690 0 

Të hyrat vetjake3 131,461 131,461 124,553 29,273 105,128 

Donacionet e brendshme   343  26,039 16,871 

Huamarrja  6,134 6,134    

Buxheti final në raport me buxhetin fillestar ishte rritur për 124,238€. Ky ndryshim është rezultat i 

zvogëlimit të buxhetit për paga dhe mëditje në shumë prej 27,234€, të të hyrave vetjake të bartura 

nga viti 2017 në shumë prej 151,126€ dhe donacioneve të bartura në shumë prej 344€.  

Shpenzimi i buxhetit gjatë vitit 2018 ishte në nivel prej 98% të buxhetit final ose 1,327,317€, që 

krahasuar me buxhetin e vitit 2017 (71%) paraqet një rritje prej 24%. Realizimi i buxhetit prapë 

mbetet i pakënaqshëm dhe në vijim jepen shpjegimet për pozitën aktuale.  

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:  

1,221,387  1,345,625  1,327,317 908,325 870,742 

Pagat dhe Mëditjet 729,886 702,655 702,655 674,430 683,237 

Mallrat dhe Shërbimet  123,736 140,304 131,746 119,065 126,762 

Shërbimet komunale 17,200 28,016 25,745 21,949 17,200 

Subvencionet dhe Transferet  6,644 8,764 8,764 27,874 6,944 

Investimet Kapitale  343,921 465,886 458,407 65,007 36,599 

                                                 
1 Buxheti Final – buxheti i aprovuar nga Kuvendi i përshtatur më pas nga Ministria e Financave 
2 Të hyrat vetanake të komunave të pashpenzuara në vitin paraprak të bartura në vitin aktual. 
3 Pranimet e përdorura nga entiteti për financimin e aktiviteteve vetanake. 
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Shpjegimet rreth ndryshimeve në kategoritë buxhetore janë dhënë në vijim: 

 Buxheti fillestar për mallra dhe shërbime ishte në shumë prej 123,736€, dhe atë nga Granti i 

Qeverisë në vlerë prej 108,102€ dhe të hyrave të planifikuara vetjake në shumë prej 9,500€, 

si dhe nga huamarrja në shumë prej 6,134€. Buxheti final për këtë kategori është rritur për 

16,568€, dhe kjo nga të hyrat vetanake në shumë prej 16,225€ dhe donacioneve të bartura 

nga 2017 në shumë prej 343€. Shpenzimet e përgjithshme për këtë kategori ishin në 140,304€; 

 Buxheti për shërbimet komunale është rritur nga fondi i të hyrave vetjake nga viti i kaluar 

për 10,816€. Shpenzimet ishin në nivel prej 91%; 

 Buxheti final për investime kapitale është rritur për 121,965€,në krahasim me buxhetin 

fillestar si rezultat i transferimit të hyrave vetanake nga viti 2017, dhe niveli i realizimit është 

98%.  
 

Çështja C41 – Keq klasifikimi i shpenzimeve dhe dobësitë në ekzekutimin e buxhetit për 

investime kapitale  

Gjetja  Realizimi i buxhetit në kategorinë e investimeve kapitale ka qenë në nivelin prej 

98%. Megjithatë, është shqetësues fakti se nga shuma e përgjithshme e realizimit 

të kësaj kategorie prej 458,406€, investimet kapitale ishin në shumë prej 305,740€ 

apo 66% e realizimit real të buxhetit në dispozicion për ketë kategori, ndërsa 

shuma prej 152,666€ është paguar përmes pagesave direkte nga Thesari në bazë 

të vendimit nga neni 40 të LMFPP, pagesave në bazë të vendimeve të 

plotfuqishme të gjykatës, vendimeve të KPMSHCK dhe barazimeve vullnetare 

të Komunës (shih 2.2), apo janë ekzekutuar pagesa që nuk i takojnë kësaj 

kategori. Gjithashtu, shpenzim i konsiderueshëm për buxhetin janë pagesa e 

kamatave, kostoja e procedurave gjyqësore dhe ekspertizat shtesë. 

Rreziku  Mos planifikimi adekuat i buxhetit dhe realizimi e tij i cili nuk është në pajtim 

me Ligjin për Buxhet dhe LMFPP do të rezultojë në mos arritjen e objektivave të 

organizatës, shërbime dhe infrastrukturë të dobët për qytetarët. Pasojat e 

regjistrimit jo adekuat të këtyre shpenzimeve janë informatat e pasakta në PVF, 

pamundësia për të pasur një pasqyrë dhe transparencë të shpenzimeve të 

kategorisë së investimeve kapitale. 

                                                 
4 Pyetje A dhe A - do të thotë probleme dhe rekomandime të reja 
 Rasti B dhe Rekomandimi B - Pyetje dhe rekomandimet e përsëritura 
 Pyetje C dhe Rekomandimin C - thotë pyetjeve dhe rekomandimeve të përsëritura pjesërisht. 



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

 

14 

Rekomandimi C1 Kryetari duhet të sigurojë që planifikimi dhe buxhetimi i shpenzimeve kryhet në 

përputhje me natyrën e shpenzimeve dhe se të gjitha transaksionet financiare 

kryhen në përputhje me dispozitat e LMFPP, në kuadër të buxhetit, në kohë dhe 

në vendin e saktë. Pagesat që i janë subjekt i vendimeve të gjykatës dhe 

barazimeve duhet të klasifikohen në mënyrë të drejtë, në mënyrë që paraqitja e 

tyre në PVF të jetë e saktë. Është i domosdoshëm shqyrtimi kritik i statusit të 

obligimeve të papaguara, për të përcaktuar prioritetin e pagesave, për të 

shmangur rrethanat që mund të shkaktojnë pagesën e tyre të drejtpërdrejtë nga 

Thesari.  

Çështja A1 - Shpenzimet në bazë të vendimeve gjyqësore, pagesës së detyrueshme dhe 

vendimeve të KPMSHCK  

Gjetja  Gjykata Themelore Gjilan- dega në Viti, dha propozimin për ekzekutimin e 

vendimit të lëshuar me datën 16/12/2013 për pagesën e borxheve të mbetur në 

emër të shërbimeve juridike. Pas mosekzekutimin nga ana e komunës, gjykata 

lëshon një urdhër për ekzekutim me datën 17/01/2018, në bazë të të cilit Thesari 

e bën pagesën nga kategoria e investimeve kapitale, në emër të shërbimeve të 

kryera në shumë prej 1,348.90€ dhe 651.70€ në emër të kamatës dhe shpenzimeve 

gjyqësore; 

Në një rast, pas vendimit të Këshillit të Pavarur Mbikëqyrës të Shërbimit Civil të 

Kosovës (KPMSHCK), të lëshuar me datën 27/06/2014, i cili nuk është 

respektuar nga komuna, Gjykata Themelore në Gjilan- dega e Vitisë, nxjerrë 

urdhëresë për ekzekutim me datën 31/1/2018, në bazë të të cilit Thesari e bën 

pagesën nga kategoria e investimeve kapitale, në emër të të ardhurave personale 

në shumë prej 11,583€ dhe 2,382€ në emër të kamatës dhe shpenzimeve 

gjyqësore;  

Komuna bazuar në vendimin e KPMSHCK të nxjerrë me datën 26/10/2017, e ka 

kthyer në punë zyrtaren të cilës i ishte ndërprerë marrëdhënia e punës për 

vendin e punës ( Menaxheres së bibliotekës komunale) dhe të njëjtës i ka paguar 

shumat e papaguara e pagave në shumë prej 2,967€, pagesa është kryer nga 

kategoria e investimeve kapitale;  

Përmbaruesi privat e ka ekzekutuar pagesën në emër të mallrave dhe 

shërbimeve, faturës (karburant), me datën 08/05/2018 përmes Thesarit në 

shumë prej 10,418.12€ nga kategoria e investimeve kapitale; 

Më 05/03/2018 Gjykata në Gjilan - dega në Viti vendosi mbi bazën e pranimit të 

të autorizuarit të Komunës të paditur të Kllokotit, për anulimin e vendimit për 

ndërprerjen e punës së një punonjësi dhe që në emër të pagave të papaguara ti 

paguhet prej 1,607.28€ si dhe shpenzimet e procedurës. Komuna me datën 

3.7.2018 e ka paguar shumën e kërkuar nga kategoria e investimeve kapitale, pa 

e kryer pagesën e shpenzimeve të procedurës; 
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Gjykata me datën 21/5/2018 ka vendosur që në emër të barazimit gjyqësor në 

mes të Komunës dhe të punësuarës, të paguhet shuma e përgjithshme prej 2,865€ 

në emër të pagës. Komuna me datën 6/7/2018 e ka paguar shumën prej 2,365€ 

nga kategoria e investimeve kapitale dhe shumën prej 500€ nga kategoria e 

mallrave dhe shërbimeve; 

Gjykata e Apelit ka nxjerrë Aktgjykimin nr. 2975/15 në favor të të punësuarit, e 

cila e detyron të paditurin (komunën) për të paguar të ardhurat personale 

paditësit në shume prej 191.16€ në baza mujore, për periudhën nga 10/2/2014 

deri 31/8/2014, me kamatëvonesën prej 8% si dhe shumën prej 202€ në emër të 

shpenzimeve gjyqësore. Komuna me datën 18/9/2018 e ka paguar shumën prej 

3,405.17€ nga kategoria e investimeve kapitale. Duke përllogaritur shumën 

totale të pagesës, komuna nuk e ka përdorur shumën e të ardhurave personale, 

e cila është përcaktuar me Aktgjykim; 

Gjykata e Apelit ka nxjerrë Aktgjykimin nr. 3782/15 në favor të të punësuarës, i 

cili e detyron të paditurin (komunën) për të paguar të ardhurat personale 

paditësit në shume prej 244.62€ në baza mujore, për periudhën nga 10/2/2014 

deri 31/8/2014, me kamatëvonesën prej 8% si dhe shumën prej 202€ në emër të 

shpenzimeve gjyqësore. Komuna me datën 18/9/2018 e ka paguar shumën prej 

3,405.17€ nga kategoria e investimeve kapitale. Duke përllogaritur shumën 

totale të pagesës, komuna nuk e ka përdorur shumën e të ardhurave personale, 

e cila është përcaktuar me Aktgjykim;  

Gjykata Themelore në Gjilan-dega në Viti ka nxjerrë Aktgjykimin nr. 170/14, me 

datën 19/03/2018, i cili e detyron të paditurin (komunën) për të paguar të 

ardhurat personale paditësit në shume prej 902.72€ për periudhën nga 

10/2/2014 deri 3/8/2014, me kamatëvonesën prej 8%. E paditura në përgjigje 

ndaj padisë fillimisht e ka kontestuar padinë, por jo edhe në seancën e datës 

19/3/2018. Edhe pse gjykata ka nxjerrë vendim përfundimtar mbi shumën e 

përgjithshme të kompensimit, komuna ka bërë edhe një ri-llogaritje dhe me 

datën 25.9.2018 e paguar shumën prej 1,229.12€ nga kategoria e investimeve 

kapitale; 

Gjykata Themelore Gjilan- dega në Viti, me datën 17/4/2018 ka nxjerrë 

Aktgjykim në bazë të pranimit nr. 217/16, i cili e obligon të paditurin (komunën) 

për të paguar të ardhurat personale të dëmtuarës për periudhën 1/12/2015 në 

31/08/2016 në shuma mujore prej 305,78€ me kamatëvonesën prej 8%. Komuna 

me datën 19/10/2018 e ka paguar shumën e përgjithshme 3,814.39€ nga 

kategoria e investimeve kapitale; 
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Gjykata me datën 3/7/2018 ka nxjerrë vendim, në bazë të pajtimit gjyqësor në 

mes të komunës dhe qiradhënësit, i cili e ka paditur komunën e Kllokotit për 

mos shlyerjen e borxheve në emër të qirasë për ndërtesën e komunës në 

periudhën nga 30/9/2010 deri 20/3/2017. Në kuadër të barazimit është 

dakorduar pagesën në shumë prej 85,900€, e cila do të kryhet gjatë vitit 2019 në 

katër këste, duke filluar nga muaji shkurt 2019. Megjithatë, Komuna gjatë vitit 

2018 e pagoi shumën prej 15,098.89€ nga fondi i investimeve kapitale; 

Nëpërmjet përmbaruesit privat me datën 16/11/2018 nga kategoria e 

investimeve kapitale, janë paguar borxhet në emër të mallrave dhe shërbimeve 

(karburantit) në shumën totale prej 23,572.86€. 

Rreziku  Papërgjegjësia në menaxhimin e burimeve njerëzore dhe zbatimi i dobët i 

rregulloreve në fushën e të drejtës së punës sjellin deri tek kontestet e punës, si 

dhe tek pagesat e kompensimit në emër ndalesave të pagesës së pagave. Mos 

respektimi i shumave të caktuara të kompensimit të përcaktuara në kontestet 

gjyqësore, sjellin deri tek përllogaritja e gabuar dhe pagesat në emër të pagave. 

Për shkak të mos likuiditetit të buxhetit dhe borxhit masiv në bazë të detyrimeve 

nga periudha e mëparshme shpesh janë nënshkruar edhe pajtime gjyqësore. 

Rekomandimi A1 Kryetari duhet të vazhdojë të sigurojë zbatimin e ligjeve, rregulloreve dhe 

detyrimeve kontraktuale në mënyrë që komuna të shmangë hyrjen në çfarëdo 

kontestesh dhe kostosh shtesë të procedurave gjyqësore dhe ti zvogëlojë pagesat 

nga buxheti në bazë të kontesteve gjyqësore. 

3.1.1 Të hyrat 

Të hyrat vetjake të Komunës janë: tatimi në patundshmëri, taksat lokale administrative, taksat lokale 

komunale dhe të hyrat nga dhënia e pronës komunale me qira.  

Komuna e Kllokotit gjatë viti 2018 e ka tejkaluar planin për arkëtimin e të ardhurave për 1.6%. Të 

hyrat e planifikuara ishin në 131,461€, ndërsa janë realizuar në shumë prej 133,635€. Shumica e të 

hyrave vetjake është arkëtuar nga tatimi në pronë, si dhe nga qiraja për dhënien e pronës komunale. 

Komuna ka pranuar edhe të ardhura indirekte në shumë prej 11,955€ nga gjobat e policisë dhe 

gjykatave.  

Tabela 3. Të hyrat vetanake (në €) 

Përshkrimi  
Buxheti 
fillestar 

Buxheti 
Final 

2018 
Pranimet  

2017 

Pranimet 

2016 
Pranimet 

Të hyrat vetanake 131,461 131,461 133,635 111,605 118,120 

Nga shuma e përgjithshme e të hyrave të arkëtuara, komuna gjatë vitit 2018 ka shpenzuar 124,553€. 

Të hyrat vetjake nga viti 2017 dhe 2018 të cilat do të barten në vitin 2019 janë në shumë prej 9,408€. 
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Rekomandimet  
 

Çështja C2 – Dobësi në menaxhimin e të hyrave    

Gjetja  Të hyrat e arkëtuara e kanë tejkaluar shumën e planifikuar për shkak të rritjes së 

të ardhurave në bazë të kontratave të qirasë, arkëtimi i të cilave në vitin 2018 

ishte në shumë prej 32,985€, ose 64% më shumë se shuma e planifikuar.  

Kuvendi i Komunës më datën 29/1/2018 nxori vendim të ri për pagesën e 

shërbimit kontejnerëve për ofrimin e shërbimeve në mbledhjen dhe deponimin 

e mbeturinave, me që rast shuma e mëparshme prej pesë (5) eurosh në baza 

mujore është reduktuar në shumën e tri (3) eurove. Megjithatë, ky vendim nuk 

përcakton llojin, lartësinë, përfitimet, kushtet dhe mënyrat e pagesës së 

shërbimeve për individët dhe subjektet juridike. 

Të ardhurat e përgjithshme në emër të arkëtimit për këto shërbime në vitin 2018 

ishin 5,936€. Komuna nuk ka krijuar një sistem të kontrollit të arkëtimit dhe  

depozitimit të këtij lloji të të ardhurave, dhe me këtë auditim nuk mund të 

përcaktohet me siguri nëse janë kryer të gjitha detyrimet e paguesve mbi këtë 

bazë ose, nëse janë arkëtuar të gjitha të hyrat e lartpërmendura dhe nëse janë 

paguar në llogari të komunës (shih 2.2). Inkasantët ende nuk e kanë në 

dispozicion bazën e konsumatorëve, ose nuk kanë të dhëna të besueshme të 

regjistrave dhe të gjithë tatimpaguesve dhe bizneseve nga të cilat kryhet pagesa 

e taksave. 

Plani i të ardhurave për vitin 2018 ka paraparë arkëtim më të lartë të të 

ardhurave nga tatimi në pronë në raport me vitin 2017. Realizimi i përgjithshëm 

i këtij lloji të të ardhurave për vitin 2018 qëndron në nivelin prej 76% të të hyrave 

të planifikuara. Komuna nuk ka pasur një plan për ri-anketimin të pronës i cili 

parasheh ri-anketim të 1/5 së pasurisë gjatë vitit tatimor. Arsyeja për mos 

përmbushjen e këtyre obligimeve është mungesa e anketuesve, me që rast vet 

nëpunësi i pronës e ka kryer verifikimin. Numri i përgjithshëm i pasurive të 

verifikuara gjatë vitit 2018 është 20. 

Performancë e dobët në dhënien e lejeve të ndërtimit, gjatë vitit 2018 është 

lëshuar vetëm një leje e ndërtimit, kjo është pasojë e mungesës së inspektorëve 

të ndërtimit.  

Komuna nuk ka Arkatar (zyrtarët e administratës dhe financave bëjnë arkëtimin 

e taksave komunale në vlerë nën 10€). Të hyrat vetjake të arkëtuara nga pagesa 

e tarifave dhe shërbimeve në vlerë më të ulët se 10€, nuk deponohen rregullisht 

në llogarinë bankare të komunës (vonesat janë edhe nga disa muaj). 
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Rreziku  Planifikimi i të hyrave është nënvlerësuar dhe kjo mund të ndikojë në shpalosjen 

e tyre në PFV. Mungesa e këtyre të dhënave në kuadër e vendimeve mund të 

çojë në pagesa të parregullta të shërbimeve e për shkak të mos dallimit të 

lartësisë së kompensimit personave fizik dhe juridik. Mungesa e kontrollit duke 

mos regjistruar të gjithë personat të cilëve u imponohen detyrime, mungesa e 

një bazë të dhënash për pagesat e kryera dhe për borxhet e mbetura, ka për 

pasojë arkëtimin e pamjaftueshëm të të hyrave dhe njëkohësisht humbjen e 

kredibilitetit të institucionit. Mos plotësimi e kushteve ligjore për anketim të 1/5 

së pasurisë ndikon në normë të reduktuar e arkëtimit të tatimit në pronë. 

Rekomandimi C2 Kryetari i Komunës duhet të bëjë një sistematizim adekuat të vendeve të punës 

duke i mbuluar dhe pozitat e anketuesve, arkëtarit dhe inspektorit të ndërtimit. 

Gjithashtu, është i domosdoshëm edhe përditësimi i të gjithë bazës ekzistuese të 

të dhënave të tatimpaguesve nga të cilët arkëtohen pagesat për shërbime 

komunale, si dhe të fillohet me evidentimin e detajuar dhe me kohë të pagesave 

dhe me raportimin si për pagesat ashtu edhe për të arkëtueshmet. Shuma e 

arkëtuara të të ardhurave duhet të depozitohen në bankë, në përputhje me 

rregullat në fuqi.  

3.1.2 Pagat dhe mëditjet  

Pagat dhe mëditjet paguhen përmes një sistemi të centralizuar i cili udhëhiqet nga MAP dhe MF, i 

cili nuk është e integruar me një bazë të dhënash të personelit, por siguron një kontroll efikase dhe 

sistem pagesash i cili i përgjigjet nivelit komunal efikas. Kontrollet e ndërmarra nga Komuna kanë 

të bëjnë me përllogaritjen e pagave në përputhje me kontratat e punonjësve dhe ligjeve në fuqi. 

Komuna i përditëson pagat në bazë mujore, para ekzekutimit të listës së pagave, dhe ndryshimet 

bëhen në kohë. 

Numri i punonjësve, të aprovuar nga Komuna është 124, ndërsa numri i punëtorëve në fund të vitit 

arriti në 162, punëtorë në arsim me normë të ndarë. Ne kemi testuar procedurat e rekrutimit, dosjet 

e personelit, kemi shqyrtuar listat e pagave dhe kemi krahasuar informacionet e paraqitura në 

SIMFK dhe prezantimin e tyre në PVF. 

Rekomandimet  

Çështja B2 – Punëtorët me marrëveshje për shërbime të veçanta 

Gjetja  Komuna vazhdon të punësojë punëtorë përmes Marrëveshjes për shërbime të 

veçanta, pa procedura të thjeshtuara të punësimit. Gjatë 2018, janë punësuar 26 

punëtorë përmes marrëveshjeve për shërbime të veçanta, dhe shuma e paguar 

për këto shërbime ishte 26,323€. Edhe pse në bazë të ligjit nr. 03/L-149 për 

Shërbimin Civil, nenit 12, paragrafi 4, për emërimet e tilla zbatohet procedurë e 

thjeshtëzuar e punësimit, Komuna nuk i ka zbatuar këto procedura. Përveç kësaj, 

kohëzgjatja e kontratës në tre raste tejkalon kufirin kohorë që është i lejuar në 

Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës, neni 12. Pozitat për të cilat janë bërë 
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këto marrëveshje janë kryesisht në lidhje me pozitat e rregullta, dhe madje edhe 

në nëntë raste punëtorët janë të angazhuar në pozitë të rojeve.  

Sipas zyrtarit kryesor financiar, arsyeja për angazhimin në këtë mënyrë ishte 

mosmiratimi i rritjes së numrit të personelit nga Ministria e Financave. 

Gjithashtu, komuna nuk e ka mbajtur shumën e tatimeve dhe kontributeve për 

periudhën e caktuar të pagesës së pagave, siç përcaktohet me Ligjin Nr. 05/L-

028 për Tatimin mbi të ardhurat personale.  

Rreziku  Shmangia e procedurave e punësimit zvogëlon konkurrencën dhe rrit rrezikun 

e angazhimit të njerëzve jo adekuat në pozita të caktuara. Afati i kontratës për 

më shumë se gjashtë muaj është në kundërshtim me dispozitat ligjore. 

Angazhimi i personave fizik me marrëveshje për shërbime të veçanta të cilët janë 

të përfshirë me Rregulloren për sistematizimin e vendeve të punës në komunë, 

sjellë deri tek paarsyeshmëria e angazhimit të tyre. 

Rekomandimi B2 Kryetari i Komunës duhet të sigurojë që punonjësit me kontrata për shërbime të 

veçanta të angazhohen vetëm kur ka kërkesa të veçanta dhe se për këto shërbime 

të zbatohen procedura të thjeshtuara të punësimit që nuk do të zgjasin më shumë 

se gjashtë muaj. Komuna duhet të mbajë tatimin në burim të pagës së punëtorëve 

të saj, në përputhje me UA Nr.01/2016 Mbi zbatimin e Ligjit 05/L-028 Për të 

ardhurat personale.  

Çështja A 2 – Koeficiente të gabuara për përllogaritjen e pagave në arsim 

Gjetja  Të gjithë mësimdhënësit e punësuar në departamentin e arsimit, pavarësisht 

nëse ata punojnë në arsimin parashkollor, fillor ose të mesëm, marrin paga të 

përllogaritura me koeficientin A-382, i cili deri në vitin 2011 është përdorur 

ekskluzivisht për mësuesit e arsimit fillor. Menaxhmenti i Komunës nuk ka 

vendosur kontrolle adekuate të brendshme për të reaguar ndaj parregullsive që 

rezultojnë. 

Rreziku  Mos përditësimi i koeficienteve dhe kontratave në përputhje me ndryshimet 

ligjore, rezulton me pagesa më të ulëta në raport me ato që kanë miratuar 

ligjërisht. 

Rekomandimi A2 Komuna duhet që me një procedurë të përshpejtuar të urdhërojë ndryshimin e 

koeficienteve të mësimdhënësve të punësuar paga e të cilëve është duke u 

përllogaritur me koeficiente të gabuara. 
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Çështja A3 – Mosrespektimi i ligjit dhe rregulloreve në lidhje me largimin e punëtorëve 

Gjetja  Pas inspektimit nga ana e Inspektorit të Arsimit në Gjilan, i cili është kryer në 

bazë të ankesës nr.1170/1 dhe Ligji Nr.2004/37 për Inspektimin e arsimit në 

Kosovë, dhe duke pasur parasysh të gjeturat dhe rekomandimet e dhëna ë 

raportin e datës 21.2.2018 lidhur me parregullsitë në pranimin e punëtorëve, 

vlefshmërisë së kontratave të pa protokolluara dhe mungesave në punë, 

Komuna ka filluar procedurën ndërprerjes së marrëdhënies së punës me 

punonjësit e Drejtorisë për arsim dhe shëndetësi dhe në mënyrë të njëanshme e 

ka shkëputur kontratën me 51 të punësuar ( vetëm në arsim 40). Me rishikimin 

e dokumentacionit për 5 punëtorë të cilëve u është ndërprerë marrëdhënia e 

punës kemi gjetur se në rastet e mëposhtme menaxhmenti nuk ka vepruar në 

përputhje me Nenin 76 të Ligjit të Punës Nr.03/L-212:  

- Edhe pse punonjësit kishin kontrata të punës deri në vitin 2024, 

menaxhmenti i Komunës i ka deklaruar si kontrata të pavlefshme dhe 

lëshoi vendimet për ndërprerjen e këtyre kontratave. Në arsyetim 

theksohet se punonjësve u ishte ndërprerë marrëdhënia e punës për 

shkak të afatit të kontratave të tyre prej 7 vitesh, dhe për shkak se 

kontratat nuk ishin të protokolluara; 

- Nuk e ka njoftuar sindikatën lidhur me planin për largim kolektiv, 

ndërsa në vendim nuk janë specifikuar masat për zbutjen e efekteve të 

një largimi të tillë kolektiv; 

- Nuk është njoftuar institucioni për të papunët lidhur me largimin 

kolektiv të punëtorëve në mënyrë që tu ndihmohet të larguarve për të 

gjetur një punë të re; dhe 

- Nuk është përmbushur. Neni 76, paragrafi 8 i Ligjit të Punës, sipas të cilit 

komuna nuk ka pasur të drejtë të shpallë konkurs dhe të punësojë 

persona të tjerë para se tu ofrojë kthimin në punë punëtorëve të cilëve u 

është ndërprerë kontrata. 

Rreziku  Komuna për shkak të këtyre parregullsive me rastin e largimit kolektiv, do të 

mund të përballej me procedurat ligjore me vendim të pafavorshëm për 

Komunën, si dhe me humbje financiare që mund të rrezikojë seriozisht 

funksionimin e komunës. 

Rekomandimi A3 Kryetari duhet të përcaktojë përgjegjësinë e atyre që me veprimet e tyre e kanë 

sjellë Komunën në këtë pozitë shumë të pafavorshme, dhe të marrë masat e 

duhura në përputhje me ligjin dhe për të forcuar kontrollin e brendshëm në 

mënyrë që në të ardhmen, me rastin e largimit të punëtorëve të respektohet Ligji 

i Punës dhe Udhëzimet Administrative në fuqi. 
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Çështja B3 – Mos respektimi i ligjit dhe rregulloreve tek menaxhimi me procedurat e rekrutimit 

Gjetja  Komuna nuk ka arritur të sigurojë kontrolle adekuate në menaxhimin e 

procedurave të rekrutimit. Komuna ka shpallur një konkurs për pranim në 

marrëdhënie pune të 72 zyrtarëve, d.m.th. Staf mësimdhënës dhe mbështetës në 

shkolla. Me rishikimin e pranimit të punëtorëve të rinj në departamentet e 

arsimit janë vërejtur parregullsi në vijim: 

- Komuna menjëherë pas largimit (ref A3), ka shpallur konkurs të ri për 

rekrutimin e punonjësve të rinj, me që rast nuk është respektuar paragrafi 

8 i nenit 76 të Ligjit të Punës i cili thotë se në qoftë se një punëdhënës 

brenda një viti nga vendimi për largim ka nevojë për plotësimin e 

vendeve të lira, nuk ka të drejtë të shpallë një konkurs dhe të punësojë 

persona të tjerë para se të ofrojë kthim në punë punëtorëve të cilëve u 

është shkëputur kontrata; 

- Me rastin e shpalljes së konkursit nuk janë përcaktuar qartë kushtet dhe 

kriteret e konkursit për të gjitha shkollat. Edhe pse konkursi është 

shpallur për dy shkolla fillore dhe një shkollë të mesme, konkursi i 

referohet vetëm UA MASHT 06/2015 Mbi normat e stafit profesional të 

arsimit të përgjithshëm, dhe është lënë anash referenca në UA 05/2015 

Normës për mësimdhënësit e arsimit profesional, me që rast do të 

përcaktoheshin standardet për pranimin e mësimdhënësve në shkollën e 

mesme Tekniko-ekonomike. Kjo ka reflektuar, për shembull që 

mësimdhënësja e pranuar për lëndën e fizikes të ketë vetëm shkollën e 

mesme teknike, derisa komisioni e ka vlerësuar me pik maksimale; 

- Anëtarët e Komisionit të emëruar për përzgjedhje nuk janë zgjedhur në 

përputhje me UA 17/2009 për procedurën e zgjedhjes së personelin 

mësimdhënës në shkolla; 

- Testi me shkrim nuk është kryer, ndërsa forma e caktuar për pikët e 

kandidatëve nuk ishte i harmonizuar me kërkesat dhe kriteret e konkursit 

(një prej kritereve ishte të jetë duke pritur në punë), që i ka mundësuar 

Komisionit për përzgjedhje mundësinë për të diskriminuar dhe 

vlerësimin gabimisht ndonjë kandidat të caktuar; 

- Lista e pikëve të cilën e ka përpiluar komisioni nuk përmbante numrin e 

pikëve të mbledhura, dhe nuk është dhënë as këshilla juridike mbi bazën 

e të cilës kandidatët e pakënaqur kanë të drejtë të ankohen, sepse 

komisioni i ankesave as që është krijuar; 

- Komisioni për përzgjedhje ka vendosur në zgjedhjen përfundimtare të 

kandidatëve me datën 30/03/2018, dhe kontratat janë nënshkruar me 

datën 04.04.2018, pra nuk është respektuar as afati për paraqitjen e 

ankesës Inspektoratit të Punës; 
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- Tre drejtorë të shkollave më 05.01.2018 u emëruan përkohësisht nga 

kryetari i komunës për të kryer këtë funksion. Auditimi konstatoi se 

drejtorët e lartpërmendur ishin në listën e pagave deri më 31 dhjetor 2018 

si ushtrues detyre, gjë që është në kundërshtim me Ligjin Nr. 04 / L-32 

për arsimin para universitar ku në nenin 35 pika 5 thuhet se vlefshmëria 

e këtyre emërimeve do të përfundojë në ditën e mbarimit të vitit shkollor 

aktual. 

Rreziku  Mos respektim i ligjshmërisë në procesin e rekrutimit, rrezikon të drejtën për 

trajtim të barabartë dhe krijon pabarazi midis konkurrentëve dhe në anën tjetër 

krijon favorizime. Komuna për shkak të dështimit gjatë ekzekutimit të 

procedurave të rekrutimit do të mund të përballet me padi nga kandidatët e 

pakënaqur. 

Rekomandimi B3 Kryetari i Komunës të vërtetojë përgjegjësinë individuale të shkeljes së ligjit gjatë 

zbatimit të procedurave të konkursit, të anulojë emërimin e drejtorëve të 

shkollave, dhe që sa më shpejt që është e mundur të shpallë konkurse publike 

në përputhje me Udhëzimin Administrativ të MASHT-it nr.08/2014 për 

Procedurat dhe kriteret për përzgjedhjen e drejtorëve në institucione arsimore, 

si dhe të shtojë kontrollin e brendshëm në mënyrë që në të ardhmen, me rastin e 

pranimeve të reja të respektohen ligji i punës dhe të gjitha udhëzimet 

administrative në fuqi. 

3.1.3 Mallrat dhe shërbimet, si dhe shërbimet komunale 

Buxheti final për mallra, shërbime dhe shpenzime komunale në vitin 2018 ishte 168,320€. Prej tyre 

ishin shpenzuar 157,491€. Ato kanë të bëjnë kryesisht me shpenzimet kontraktuale, komunale, 

derivateve, reprezentacionit etj. 

Rekomandimet  
 

Çështja B4 – Menaxhim i dobët i kontratave 

Gjetja  Komuna ka nënshkruar një kontratë tre-vjeçare kornizë me datën 19.09.2017 për 

"Shërbimet e sigurimit fizik të objektit të komunës." Shuma indikative e 

kontratës kap shumën prej 100,400€ për 36 muaj. Është kontraktuar çmimi për 

njësi (të punonjësve) në shumë prej 310€, e përllogaritur për nëntë (9) punonjës, 

me një total prej 2,790€ në muaj. Gjatë shqyrtimit dy pagesave në emër të kësaj 

marrëveshjeje, gjatë vitit 2018, ne kemi vërejtur se OE nuk është e kishte 

specifikuar faturën në mënyrë qartë, dhe nuk specifikon numrin e përgjithshëm 

të punonjësve, si dhe kompensimin e tyre mujor. Është i faturuar çmimi prej 

4,650€ në muaj. Gjithashtu, në raportet Menaxherit të kontratës thuhet se numri 

i punëtorëve që ka dhënë shërbime të sigurisë në baza mujore është 14 ndërsa 

pagesa është bërë për 15 punëtor të angazhuar. Kontrata kornizë deri në fund të 

këtij vite është ekzekutuar mbi 50 % edhe pse ka vlefshmëri deri me 18.09.2020. 
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Rreziku  Faturimi jo i qartë i shërbimeve të ofruara nga OE, si dhe raportet menaxherit të 

cilët e tregojnë përfshirjen e një numri më të madh të punëtorëve se sa numri i 

dakorduar, zvogëlojnë sigurinë se kontratat zbatohen në përputhje me kushtet 

dhe specifikacionet. Gjithashtu, punësimi i më shumë punëtorëve kërkon kosto 

më të larta mujore, që rrezikon se shuma e kontraktuar nuk do të jetë e 

mjaftueshme për periudhën e caktuar. 

Rekomandimi B4 Kryetari duhet të sigurojë respektim adekuat dhe efektiv të politikave 

/procedurave të prokurimit, si dhe menaxhim të duhur të kontratave për të 

siguruar vlerën për paratë e shpenzuara për prokurim. Me mbikëqyrjen 

sistematike e ekzekutimit të kontratës do të rritej siguria për zbatimin e tyre në 

përputhje me kushtet e kontratës. 

Çështja A4 – Blerja e telefonave celularë pa procedura të prokurimit 

Gjetja  Komuna sipas faturës nr. 70160086 të datës 1/2/2018, ka kryer pagesën për 

shpenzimet telefonike, me datën 10/4/2018, në shumë prej 2,769.90€. Me 

rishikimin i dokumentacionit të paraqitur, është përcaktuar se Komuna ka blerë 

tre (3) telefona celular, pa zbatimin e procesit të prokurimit publik, e kjo është 

në kundërshtim me procedurat e përcaktuara nga Ligji nr. 03/L-048 LMFPP, 

Neni 17. Subjekti ka bashkangjitur një kontratë të pavlefshme në lëndë. Nuk 

kanë qen në dijen se duhet të zhvillohet procedura e prokurimit për ketë blerje 

pasi qeverisja e kaluar ka shfrytëzuar ofertën e operatorit për furnizim me 

telefona mobil dhe nuk i ka kthyer të nijetit.  

Rreziku  Anashkalimi i procedurave të prokurimit të parapara me ligj mund të çojë në 

favorizim të operatorëve të caktuar dhe në dëmtimin e buxhetit përmes mos 

arritjes së vlerës për paratë e shpenzuara. 

Rekomandimi A4 Kryetari duhet të sigurojë ndërmarrjen e masave dhe procedurave në mënyrë që 

secili prokurim të kryhet në përputhje me procedurat e përcaktuara në LMFPP. 

3.1.4 Subvencionet dhe transferet 

Buxheti final për subvencione dhe transfere përmban 8,764€. Shpenzimi i këtyre mjeteve është në 

nivelin 100%. Nga kjo kategori kemi testuar dymbëdhjetë (12) pagesa dhe kemi kontrolluar nëse të 

njëjtat janë ndarë sipas rregullave.  

Komuna gjatë vitit 2018 ka ndarë subvencione për subjekte jo publik. Nga kjo kategori kemi testuar 

pagesa dhe kemi verifikuar nëse janë realizuar në përputhje me rregullat për ndarjen e 

subvencioneve.  
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Rekomandimet  
 

Çështja C3 – Dobësi në ndarjen e subvencioneve  

Gjetja  Më 27 shkurt 2018, është bërë pagesa e subvencioneve në vlerë prej 200€ në emër 

të përdoruesit privat për ndihmë materiale dhe shëndetësore. Kompensimi është 

paguar me vendim të Kryetarit të komunës së Kllokotit nr. 10023/3 të datës 

13/02/2018. Ne kemi gjetur se në dokumentet përcjellëse të datës 28/03/2017 

përdoruesi nuk ka pasur ndonjë kërkesë, as specifikimet e duhura për 

arsyetimin e shpenzimeve, që është në kundërshtim me nenin 8, 9, 10 dhe 12 të 

Rregullores së brendshme për ndarjen e subvencioneve. 

Në 7 mostra e ekzaminuara kemi gjetur se nuk ishin zbatuar Nenet 8, 9, 10 dhe 

12 të Rregullores për arsyetimin e subvencioneve të dhëna. Mungesa e kontrollit 

dhe mungesa e angazhimit të njësisë kompetente. 

Rreziku  Mungesa e raportimit e dobëson përgjegjësinë e përdoruesve dhe stafin e 

komunës në trajtimin e lëndëve dhe zvogëlon aftësinë e menaxhmentit për të 

ndërmarrë veprime efektive dhe në kohë.  

Rekomandimi C3 Kryetari duhet të sigurojë monitorimin e duhur të shpenzimit të subvencioneve 

në mënyrë që subvencionet e ndara të arrijnë qëllimin e synuar njësitë 

kompetente të kërkojnë raporte kthyese.  

3.1.5 Investimet kapitale 

Buxheti final për investime kapitale ishte 465,886. Nga ai buxhet gjatë vitit 2018 janë shpenzuar 

458,406€. Këto shpenzime kanë të bëjnë me pagesat për vendime gjyqësore, ndërtimin e rrugëve 

lokal, kanalizimeve, objekteve arsimore dhe mobilieve. 

Rekomandimet 
 

Çështja A5 – Inicimi i procedurave të prokurimit pa kërkesë paraprake dhe mungesa e provave 

mbi arsyet për përdorimin e furnizimeve 

Gjetja  Asnjë projekt kapital nga 5 të audituarit, nuk ka pasur kërkesë nga njësia e cila 

paraqet kërkesë për inicimin e blerjeve, në të cilën do të ishte e paraparë sasia, 

llojet dhe kushtet e kontratës së propozuar materiale publike të cilat do të jenë 

subjekt i prokurimit të planifikuar, specifikimet e propozuara funksionale të 

secilit objekt/projekt, i cili është në kundërshtim me Ligjin për Prokurimit 

publik nr. 04 L-042, Neni 9.1, Procedura e MFK.  

Rreziku  Mungesa e kërkesave të qarta të disa departamenteve rrezikon që projektet të 

jenë planifikuar dhe aprovuar pa analizë të nevojave dhe qëllimeve të entitetit. 

Gjithashtu, nuk është e qartë se në bazë të cilave vlerësime janë bërë specifikimet 
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në dosjen e tenderit. Prokurimi i diçkaje që realisht nuk i duhet komunës, apo 

prokurimi në sasi të pamjaftueshme, cilësi joadekuate dhe karakteristika 

joadekuate çon në shpenzime të panevojshme të fondeve publike. 

Rekomandimi A5 Kryetari duhet të marrë masa të cilat mundësojnë që inicimit të procedurave për 

prokurim i paraprijnë kërkesa e përfunduar e njësisë, i cili kërkon blerjen në bazë 

të nevojave dhe qëllimeve të organizatës përkatëse. 

Çështja A6 - Dobësi në zbatimin e procedurës së tenderit 

Gjetja  Komuna ka nënshkruar një Kontratë publike kornizë me një operator ekonomik 

me datën 16.7.2018 "Rehabilitimi, ndërtimi dhe asfaltimi i rrugëve në Komunën 

e Kllokotit" në vlerë prej 201,221€ për një periudhë prej 24 muajsh. Ishte kryer 

procedurë e tenderit të hapur. 

Zyra e Prokurimit Publik, e ka iniciuar procedurën e prokurimit edhe pse nuk 

janë identifikuar vendet ku ka nevojë për të investuar. Kjo ka rezultuar në atë që 

dokumentacioni i tenderit është dorëzuar vetëm me para masë dhe para-llogari, 

pa projekte përcjellëse të investimeve. Gjithashtu, në bazë të Ligjit të ndërtimit 

respektivisht Neni 14 dhe 29, në rastin e ndërtimit është e nevojshme pajisja me 

dokumentacionin e duhur të tilla si lejet e ndërtimit dhe mbikëqyrja inspektuese 

të cilat Komuna nuk i ka siguruar. 

Përveç kësaj, gjatë vlerësimit të tenderëve, raporti vlerësimit të tenderit, 

evidenton datën fillestare 18.6.2018 të përgatitjes së raportit të vlerësimit, ndërsa 

raporti i vlerësimit të Komisionit të tenderëve është nënshkruar/përfunduar me 

datën 6.7.2018. Edhe pse procesi i vlerësimit të OE përfundoi me 6.7.2018, 

menaxheri i prokurimit i ka informuar kandidatët e pasuksesshëm dhe të 

suksesshëm më 20.6.2018. 

Gjithashtu, janë kontraktuar çmime jo normalisht të ulëta për pozicione të 

caktuara. Për shembull, çmimi për pozitën "4.3 Ngritja e pusetave ekzistuese të 

kanalizimit fekal deri në nivelin e projektit të rrugës. Në çmimi të përfshihet dhe 

furnizimi dhe montimi e kapakëve nga giza për pesha të rëndë deri në 40 ton "në 

kontratë me kompaninë fituese kushton 1€, ndërsa në çmimet e tregut të 

publikuara nga KRPP, vetëm kapaku mund të kushtoj 160€ (bazuar në listën e 

çmimeve të njësisë mesatare referente për punë ndërtimi dhe ndërtimi i 

materialeve, KRPP datë 15.07.2015).  
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Rreziku  Duke pasur parasysh se autoriteti kontraktues duhet domosdoshmërish t'i 

dorëzojnë projektin ekzekutiv në specifikimet e dosjes së tenderit, mungesa e një 

projekti të tillë është në kundërshtim të plotë me ligjin dhe si i tillë çon në 

rrezikun që objektivat e komunës të mos arrihen në nivel të kënaqshëm. Inicimi 

i projekteve në mungesë të kompletimit të dokumenteve në përputhje me Ligjin 

e ndërtimit mund të ndikojë në cilësi dhe në vonesa në zbatimin e këtyre 

projekteve. Njoftimi i kandidatëve të suksesshëm dhe të pasuksesshëm para 

përfundimit të procesit të vlerësimit të ofertave, duke çuar në dyshim rregullsinë 

e procesit të vlerësimit të tenderëve. Kontraktimi i çmimeve jo normalisht të 

ulëta mund të reflektoje në dështimin apo realizim jo efektive të kontratës apo 

punëve në të ardhmen.  

Rekomandimi A6 Kryetari duhet të marrë parasysh arsyet e dështimit të kontrollit me rastin e 

përgatitjes së tenderëve për kontratat e ndërtimit dhe për të siguruar që projektet 

e synuara janë të përcaktuara qartë. Gjatë procesit të vlerësimit të ofertave 

Menaxheri i Prokurimit duhet ti përmbahet LPP dhe udhëzimeve të përdorimit. 

Kryetari duhet të sigurojë që projektet janë të pajisura me dokumentacionin e 

nevojshëm në përputhje me kërkesat e ligjit për ndërtim, me që rast fillimisht 

sigurohet leja e ndërtimit, mbikëqyrja inspektuese gjatë ekzekutimit dhe në fund 

të projektit të sigurohet lejet e përdorimit. Gjithashtu duhet të monitorohet 

realizimi i rregullt i kësaj kontrate në të ardhmen në përputhje me çmimet e 

ofertës financiare.  

3.1.6 Çështjet e përbashkëta për mallrat, shërbimet si dhe investimet 

kapitale 

Në vijim janë çështjet që kanë të bëjnë me mallrat dhe shërbimet si dhe investimet kapitale: 

Rekomandimet 

 

Çështja A7 – Mungesa e planeve për menaxhimin e kontratës  

Gjetja  Në të gjitha prokurimet e realizuara, nuk janë bërë planet për menaxhimin e 

kontratës dhe kjo është në kundërshtim me LPP, Neni 81, Aktivitetet e 

menaxhimit të kontratës, ku plani i menaxhimit duhet të jetë dakorduar midis 

palëve në kontratë dhe duhet të jetë i nënshkruar nga ana e tyre para fillimit të 

implementimit të kontratës. Mungon monitorimi dhe plotësimi i rregullt me 

informacione adekuate për ekzekutimin e kontratës. 

Rreziku  Monitorimi jo i duhur i prokurimeve të kontraktuara dhe mungesa e 

kontrolleve, rrezikon që prokurimet të realizohen në kuadër të fushëveprimit 

dhe cilësinë kontraktuar.  
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Rekomandimi A7 Kryetari duhet të siguroj monitorim adekuat të realizimit të kontratës. 

Menaxheri i Kontratës duhet të ketë një plan për menaxhimin e kontratës për të 

përcaktuar nëse ofertuesi i përmbush detyrimet e tij kontraktuale në kohë dhe 

në një mënyrë që është e përcaktuar me kontratë.  

3.2 Pasuritë kapitale dhe jo-kapitale  

Ne kemi testuar gjendjen fillestare, blerjen e pasurive gjatë vitit, përfshirë edhe investimet kapitale, 

si dhe blerjen e pajisjeve dhe mobileve nën 1,000€ nga mallrat dhe shërbimet, si dhe rregullsinë në 

regjistrimin e pasurisë që është në dispozicion. Kemi kryer edhe ekzaminim fizik në mënyrë që të 

verifikojmë ekzistimin e pasurisë. 

Rekomandimet 

 

Çështja B5 – Dobësi në menaxhimin e pasurisë 

Gjetja  Ne kemi kontrolluar nëse procesi i regjistrimit dhe mënyra e mbajtjes së të 

dhënave është në përputhje me kërkesat e Rregullores Nr MF. 02/2013 për 

menaxhimin e pasurive jo financiare të organizatave buxhetore. 

Gjatë auditimit ne kemi vërejtur se komuna ka treguar dobësi në menaxhimin e 

pasurive si në vijim:  

Komuna ende nuk ka emëruar zyrtarin e pasurive dhe ende nuk ka procedura 

të brendshme për menaxhimin e pasurisë, në përputhje me kërkesën e 

Rregullores së Thesarit 02/2013. Nuk është themeluar Komisioni për vlerësimin 

e pasurisë; 

Nuk ka arritur të regjistrojë pasuritë mbi 1,000€ të blera në vitin 2018 në regjistrin 

kontabël (Free Balance). Vlera e pasurive të shpalosura në PVF për vitin 2018 

arrin në 1,434,633€, e cila është e bazuar në të dhënat në regjistrin i cili nuk është 

përditësuar që nga viti 2014;  

Bazuar në raportet nga Departamenti i kadastrit në Komunë, ne kemi gjetur se 

Ambulanca në fshatin Mogillë dhe 45 ngastra të tokës nuk janë regjistruar në 

regjistrin kontabël të pasurive në SIMFK dhe nuk është shpalosur në PVF; 

Nuk është formuar Komisioni për inventarizimin dhe vlerësimin e pasurive siç 

kërkohet me Rregulloren për menaxhimin e pasurive nr. 02/2013 19 dhe 21; 

Pasuritë nën 1,000€ nuk janë regjistruar nga Komuna sepse softweri e-pasuria 

nuk është funksional. Në PFV, Komuna nuk i ka shpalosur pasuritë nën 1,000 € 

për mungesë provash, por nuk e kishte as regjistrin e stoqeve në fund të vitit, 

dhe nuk e ka paraqitur vlerën e tyre në PFV; 



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

 

28 

Komuna ka nënshkruar marrëveshje mirëkuptimi me Ministri të ndryshme për 

projekte kapitale. Megjithatë, si pasojë e mungesës së pronësisë të qartë të këtyre 

objekteve në marrëveshje për bashkëfinancim me komunat, pasuria në vlerë prej 

135,866€ nuk është transferuar në regjistrin e pronës komunale.  

Rreziku  Mos përditësimi i regjistrit të pasurisë, mungesa e dokumentacionit mbështetës 

për pronën e treguar në regjistër, regjistrimi joadekuat dhe mos harmonizimi i 

gjendjes së inventarizimit me gjendjen e regjistrit kontabël rrit rrezikun që asetet 

të keqpërdoren, tjetërsohen apo humbin, dhe që vlera e pasurive të organizatës 

e prezantuar në PVF të mos jetë e saktë.  

Rekomandimi B5 Kryetari duhet të sigurojë që janë forcuar kontrollet në menaxhimin dhe 

raportimin e pasurive, në mënyrë që menaxhimi dhe raportimi i tyre të bëhet në 

përputhje me kërkesat ligjore. Për më tepër, duhet të sigurojë që marrëveshjet e 

bashkëfinancimit me ministritë ta sqarojnë pronësinë e ndërtesave pas 

përfundimit të tyre. Është gjithashtu e nevojshme që të rritet bashkëpunimi i 

zyrtarit të pasurisë me Thesarin për të lejuar regjistrimin e investimeve të reja në 

objektet ekzistuese, si dhe vlerën e shtuar të objektit primar.  

3.3 Të arkëtueshmet 

Të Arkëtueshmet në fund të vitit 2018 tregojnë për një trend në rritje të këtyre llogarive, sepse 

Komuna ka paraqitur të arkëtueshme në vlerë prej 519,026€, krahasuar me 487,619€ sa ishin në vitin 

e kaluar. Kjo është për shkak të politikave jo efektive që janë aplikuar nga menaxhmenti dhe për 

shkak të mungesës së strategjisë për mbledhjen e këtyre borxheve. 

Sistemi i regjistrimit të tatimpaguesve është i centralizuar në bazë të të dhënave të tatimit në pronë, 

e cila përmban informacion për të gjitha komunat e Kosovës dhe mirëmbahet nga Departamenti i 

Tatimit në Pronë në Ministrinë e Financave (MF). Secila Komunë është e detyruar të kryejë 

verifikimin, d.m.th. të menaxhojë me futjen e të dhënave të tatimit në pronë, me të gjitha informatat, 

duke përfshirë tatimin në pronë, adresën e pronës, adresat e pronarëve dhe shfrytëzuesve, 

informacionet për tokën dhe ndërtesat, vlerat e pronës, normat e taksave, detyrimeve tatimore, si 

dhe të dhënat e pagesave të tatimit, të cilat komuna e Kllokotit gjatë vitit 2018 nuk i ka bërë brenda 

fushëveprimit të përcaktuar me ligj. 
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Rekomandimet 
 

Çështja B6 – Menaxhimi i llogarive të arkëtueshme 

Gjetja  Edhe pse Komuna bën një përpjekje të vazhdueshme për të arkëtuar borxhet nga 

tatimi në pronë, të cilat sipas zyrtarit të të hyrave në Komunë tani arrijnë në 

395,006€, aftësia për të mbledhur tatimin në fund të vitit 2018 ishte 65,414€, ose 

vetëm 16.6%. Përkundër problemeve me borxhet e vjetra të tatimit në pronë, ato 

janë në rritje çdo vit, pavarësisht nga rritja e arkëtimit në 51.37% krahasuar me 

të njëjtën periudhë në vitin 2017. 

Inkasantët e deleguar nga ana e Komunës, që bëjnë arkëtimin e taksës për 

shërbimet e mbledhjes së mbeturinave, ende nuk e kanë bazën të konsumatorëve 

në dispozicion, dhe nuk posedojnë asnjë regjistër të besueshëm të të dhënave 

mbi pagesat dhe borxhin e mbetur. Raportet që i përgatisin inkasantët janë 

vetëm manuale dhe kanë të bëjnë vetëm me evidentimin e pagesave, por jo edhe 

me borxhin e mbetur.  

Të arkëtueshmet në emër të taksave për veprimtari afariste edhe gjatë vitit 2018 

janë në rritje prej 4.3% në raport me vitin 2017. 

Rreziku  Mungesa e arkatarit, anketuesve dhe inspektorëve, përditësimi jo i rregullte i 

bazës së të dhënave, si dhe mbajtje joadekuate e evidencës për arkëtim, 

respektivisht për të arkëtueshmet kanë sjellë deri tek ajo që jo e gjithë pasuria  

është e regjistruar në regjistrin e tatimpaguesve, deri tek ajo që të arkëtueshmet 

nga viti në vit të jenë në rritje, dhe që Komuna të mos ketë të dhëna mbi të 

arkëtueshmet për shërbimin e mbledhjes së mbeturinave. 

Rekomandimi B6 Kryetari duhet ti analizojë arsyet për trendin në rritje të llogarisë së arkëtueshme 

të tatimit në pronë dhe për të forcuar kontrollin me qëllim të parandalimit të 

rritjes së tyre të mëtejshme. Duhet të krijojë strategji dhe mekanizma për të 

lehtësuar identifikimin dhe arkëtimin e borxheve të akumuluara, nëpërmjet 

futjes së disa shërbimeve komunale të kushtëzimit të bazuar në dëshmi të 

pagesës së tatimit në pronë. Gjithashtu, është e nevojshme që Komuna të 

menaxhon në mënyrë adekuate llogaritë e arkëtueshme në emër të shërbimit për 

e mbledhjes së mbeturinave dhe taksave për veprimtari afariste.  

3.4 Obligimet e papaguara 

Pasqyra e obligimeve të papaguara ndaj furnitorëve në fund të vitit 2018 ishte 98,621€. Duke pasur 

parasysh që në fund të vitit 2018 sikurse edhe më 2017 obligimet nuk ishin prezantuar saktë, nuk 

ishim në gjendje të përcaktojmë nëse dhe në çfarë mase janë zvogëluar detyrimet. 

Detyrimet kontingjente përfaqësojnë detyrimet e mundshme që rrjedhin nga ngjarje të shkuara dhe 

ekzistenca e të cilave do të konfirmohet vetëm nga ndodhja ose mos ndodhja e një ose më shumë 
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ngjarjeve të pasigurta në të ardhmen të cilat nuk janë në kontrollë të plotë të subjektit të audituar 

ose paraqesin detyrimet aktuale që rrjedhin nga ngjarje të shkuara, por nuk janë të njohura sepse 

nuk ka të ngjarë se të jetë e nevojshme rrjedhja e mjeteve për të shlyer detyrimin ose shuma e 

detyrimit nuk mund të matet me besueshmëri të lartë. 

Zvogëlimi i drejtpërdrejtë i detyrimeve bëhet në bazë të barazimit të detyruar, jashtë pajtimit 

gjyqësor, vendimeve përfundimtare të gjykatës, si dhe në raste të tjera, për të cilat ekziston 

dokumentacion i besueshëm, kur realisht mund të vlerësohet detyrimet e tejkaluara nuk do të 

paguhen brenda 60 ditëve nga dita kur është dashur të paguhen. 

Komuna prezantuar shuma e detyrimeve kontingjente që lidhen me procedurat e ndryshme 

gjyqësore në vlerë prej 95,823€.  

Rekomandimet 
 

Çështja B7 – Menaxhim jo adekuat me faturat e shpenzimeve për raportim për obligimet  

Rreziku  Sipas Rregullës Financiare nr. 01/2013, të gjitha faturat duhet të pranohen/ 

regjistrohen përmes zbatimit të procedurave të kontrollit të brendshëm për 

qarkullimin e dokumentacionit. Në këtë aspekt, faturat e pranuara duhet të 

protokollohen dhe të regjistrohen në librin e faturave/protokollit. Ne kemi 

vërejtur se asnjë faturë e pranuar nga OE nuk është protokolluar dhe nuk kishte 

datën e pranimit nga ana e Komunës, që ka rezultuar me mos përditësim të 

regjistrit të faturave të papaguara. 

Përveç kësaj, raporti mbi obligimet e papaguara në fund të vitit gjeneron të 

dhëna të pasakta, sepse brenda tij ka 20 artikuj në vlerë totale prej 21,188€ të cilat 

janë ende brenda afatit ligjor për pagesë (30 ditë). Përveç kësaj, në tri (3) raste 

është vërejtur prezantim i obligimeve më të larta se ato janë faturuar për 3,085€. 

Rreziku  Mos protokollimi i faturave rrit rrezikun e humbjes apo dyfishimit të pagesave 

të faturave të njëjta dhe mos prezantim të gjendjes aktuale të obligimeve të 

Komunës. Raporti për obligimet të cilat janë ende në kuadër të afatit të lejuar 

ligjor për pagesë rrit rrezikun që Komuna ti jep informacione të pasakta 

menaxhmentit, derisa prezantimi i obligimeve në masë më të lartë sesa që ato 

janë realisht, rrit rrezikun e pagesës pa obligim fare. Prezantimi i obligimeve 

edhe në kuadër të obligimeve kontingjente, sjellë deri tek prezantimi i të 

dhënave të pasakta në PVF. 

Rekomandimi B7 Kryetari i Komunës duhet të sigurojë që të gjitha faturat e pranuara regjistrohen 

në librin e protokollit, në mënyrë për të përmbushen detyrimet e ligjit për 

protokollet. Gjithashtu, Kryetari i Komunës duhet të forcojë kontrollet e 

brendshme në mënyrë që prezantimi i obligimeve të jetë i saktë. 
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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  

Aktivitetet operative dhe financiare të Komunës ende mbeten fushat në të cilat kanë nevojë veprime 

të rëndësishme. Përgjigjet efektive për zbatimin e rekomandimeve të auditimit të jashtëm, zhvillimi 

e procesit të menaxhimit të rrezikut, menaxhimi e projekteve kapitale dhe i pasurisë komunale dhe 

zbatimi i rekomandimeve të auditimit të brendshëm janë disa nga fushat në të cilat Komuna duhet 

tu jap përparësi sa i përket menaxhimit më efikas. 

Komuna nuk ka plan strategjik dhe kryen analizë për matjen e rezultateve të arritura të qëllimeve 

të caktuara në strategjinë e zhvillimit të Komunës. Gjithashtu, Komuna ka një plan të përbashkët 

Komunal të zhvillimit me Komunën e Vitisë/2010-2020. 

Komuna ka arritur të përmbushë kërkesat e MF për dorëzimin e pyetësorit të vetëvlerësimit, 

megjithatë, në aspektin i menaxhimit të rrezikut, Komuna ende nuk ka qenë në gjendje të përgatisë 

listë e rreziqeve përmes identifikimit e pikave të rëndësishme të rrezikut me të cilat ballafaqohen 

departamentet përkatëse dhe reagimet ndaj rreziqeve të identifikuara. 

Një nga elementet kryesore të menaxhimit efektiv është zbatimi i rekomandimeve të dhëna nga 

auditorët e jashtëm. Përgjigja efektive ndaj implementimin e rekomandimeve nuk është i 

kënaqshëm. Ky seksion është shqyrtuar më hollësisht në kapitullin "Progresi në zbatimin e 

rekomandimeve". 
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4.1 Sistemi i auditimit të brendshëm  

Sipas Ligjit nr. 02/L-74 për Auditimin e Brendshëm, secila organizatë buxhetore duhet të themelojë 

Njësinë e auditimit të brendshëm (NJAB), dhe për sigurojë se veprimtaria, të dhënat dhe sistemet e 

menaxhimin dhe kontrollit të saj, të paktën një herë në vit i nënshtrohen një auditimi gjithëpërfshirës 

të brendshëm. Sistemi adekuat i auditimit të brendshëm i ndihmon menaxhmentit në identifikimin 

e dobësive në menaxhimin financiar dhe kontrollin e Komunës. Kjo i shton vlerë parasë së 

shpenzuar dhe kontribuon në përmbushjen e objektivave dhe përmirësimin e shërbimeve të ofruara 

nga Komuna. 

Rekomandimet 
 

Çështja B8 – Mungesa e NjAB 

Gjetja  Qysh nga e themelimit të saj, Komuna nuk është themeluar NJAB e cila do të 

merrej me sistem të kontrollit të brendshëm financiar dhe me aktivitetet e tjera 

të përcaktuara me Ligjin për kontrollet e brendshme e as nuk ka siguruar 

shërbime të auditimit të brendshëm. Nuk e ka themeluar as Komitetin e 

Auditimit, edhe pse kjo është rekomanduar vazhdimisht nga AP. Kjo ka 

ndodhur për shkak se menaxhmenti i Komunës nuk arriti të kuptojë rolin dhe 

rëndësinë e auditimit të brendshëm në përmirësimin e aktiviteteve komunale.  

Rreziku  Mungesa e rishikimit të vazhdueshëm të auditimit të brendshëm mund të 

ndikojë në vazhdimin e përsëritjes së dobësive në sistemet kyçe të kontrollit të 

brendshëm. Për më tepër, menaxhmenti mund të mos jetë në gjendje që të 

identifikojë dobësitë e kontrolleve dhe të reagojë me kohë për eliminimin e tyre. 

Rekomandimi B8 Kryetari duhet të shqyrtojë rekrutimin e një auditor të brendshëm, i cili 

nëpërmjet një programi gjithëpërfshirës të punës do të selektojë rreziqet 

financiare dhe të tjera të Komunës, dhe i cili do të vlerësonte efektivitetin e 

kontrollit të brendshëm. Përveç kësaj ne propozojmë edhe formimin e Komitetit 

efektiv të Auditimit, i cili do ti shqyrtonte në mënyrë kritike planet dhe rezultatet 

e auditimit të brendshëm.  

4.2 Raportimi menaxherial, llogaridhënia dhe menaxhimi i 

rrezikut 

Rishikimi ynë i kontrolleve menaxheriale ka nxjerrë në pah raportim të dobët financiar të 

menaxhmentit të lartë në lidhje me shpenzimet si dhe analiza të pa përfunduara të ofrimit të 

shërbimeve. Këmbëngulja në gjetjen e përgjegjësisë për veprim dhe mosveprim të keq për shkak të 

cilave vjen deri tek paditja e vetëqeverisjes lokale duhet të jetë prioritet për menaxhmentin. 

Aktualisht, raportimi jo-transparent dhe pamjaftueshëm i shpeshte u pengon të gjitha palëve, 

përfshirë shoqërinë civile, mediat dhe Kuvendit lokal, por edhe vet Kryetarin të reaguar menjëherë 
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dhe të paralajmërojë për këto situata rezultati përfundimtar i të cilave është dëmtimi i buxhetit të 

qytetarëve. 

Duke pasur parasysh se Komuna ka probleme me saktësinë e listës së pasurive, pyetja që është 

ngritur vazhdimisht në raportet e auditimit të jashtëm, Kuvendi Komunal duhet ti kushtoj vëmendje 

të veçantë raportit të pasurive. Ajo duhet të kërkojë nga pushteti ekzekutiv që të ofrojë një listë të 

përditësuar të pasurive komunale dhe që kërkojë nga Komuna që të përfshijë burime shtesë për 

regjistrimin, kontrollin dhe vlerësimin e pasurisë Komunale dhe të sigurohet se vazhdimisht kryhet 

regjistrimi dhe prezantimin e pasurive në pasqyrat financiare. 

Pyetje po aq e rëndësishme është edhe mos raportimi në baza javore ose mujore tek Kryetari, si dhe 

ndarjen e detyrave të stafit, ku një zyrtar është përgjegjës për më shumë se një detyrë, dhe kjo është 

për shkak të mungesës së stafit.  

Rekomandimi 
 

Çështja B9 – Dobësi tek kontrollet menaxheriale në menaxhimin e rrezikut  

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

përfshijnë identifikimin, vlerësimin, reagimin dhe monitorimin e ngjarjeve ose 

situatave të cilat mund të kenë ndikim negativ në përmbushjen e objektivave të 

përdoruesve të parasë publike. Nuk janë ndërmarrë hapat fillestar e as 

përgjegjësi për trajtimin e rreziqeve të mundshme për organizatën.  

Si rezultat i mosfunksionimit të kontrolleve menaxheriale, menaxhimit 

joadekuat të të hyrave dhe monitorimit të faturave, çoi situatë që obligimet të 

mos jenë të shpalosura në vlerën e saktë të PVF. Dobësi menaxheriale janë 

vërejtur në fushën e prokurimit, ku ngec menaxhimi i projekteve kapitale, 

përmes marrëveshjeve të përgjithësuara, pa identifikimin e projekteve të 

investimeve të synuar. Llogaritë e arkëtueshme janë rritur, edhe pse nuk janë 

marrë masa të veçanta për arkëtimin e tyre. Numri i pasurive komunale për efekt 

të tatimit në pronë nuk është verifikuar, ndërtesat me qira gjithashtu ende janë 

përdorur në shpërputhje me ligjin. Nga ana tjetër, pasuritë nuk e pasqyrojnë 

gjendjen e saktë, ndërsa e-pasuria ka vazhduar me mosfunksionim. Komuna 

gjithashtu nuk ka politika dhe procedura të shkruara për menaxhimin e rrezikut, 

veçanërisht jo për rrezikun e mashtrimit dhe parregullsive.  
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Rreziku  Mungesa e menaxhimit efektiv të rrezikut do të zvogëlojë kontrollin e ngjarjeve 

të mundshme dhe situatave që mund të kenë një efekt negativ në arritjen e 

objektivave të shfrytëzuesve mjeteve publike. Veprimet pro-aktive që janë të 

nevojshme për të shmangur ndikimet e mundshme të çështjeve të tilla nuk do të 

ndërmerren në mënyrë të planifikuar dhe sistematike.  

Rekomandimi B9 Kryetari duhet të sigurojë vlerësimin e rrezikut duke identifikuar objektivat 

kryesore, fushat eventualisht problematike, si dhe masat për të ulur rrezikun në 

një nivel të pranueshëm. Është i nevojshëm delegimi i përgjegjësisë së 

drejtpërdrejtë për menaxhimin e rrezikut tek një nga drejtorët përkatës të cilët 

në koordinim me drejtuesit e njësive do ta menaxhonin këtë proces dhe në baza 

mujore të raportojnë për menaxhimin e rrezikut. 

5 Progresi në zbatimin e rekomandimeve  

Auditimi ynë i PVF të Komunës së Kllokotit për vitin 2017, ka rezultuar në 18 rekomandime 

kryesore. Komuna e Kllokotit ka zhvilluar një Plan Veprimi ku formalisht prezantohet mënyra se si 

do të zbatohen rekomandimet e dhëna. 

Deri në fund të auditimit tonë për vitin 2018, janë mbyllur 2 rekomandim, vetëm 1 është adresuar, 

3 ishin në proces dhe 12 ende nuk janë adresuar. Auditimi i PVF të Komunës së Kllokotit për vitin 

2016, ka rezultuar në 20 rekomandime kryesore. Deri në fund të auditimit tonë për vitin 2017, është 

zbatuar vetëm një rekomandim; një është në proces zbatimit, ndërsa 18 nuk janë adresuar ende.  

Një përshkrim më të detajuar të rekomandimeve dhe se si janë adresuar ato, shihni 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 e vitit 2017  Veprimet e ndërmarra  Statusi 

1 Rekomandimet 
lidhur me 
Pasqyrat 
Financiare 

Vjetore 

Kryetari duhet të siguroj se është bërë 
një analizë për t’i përcaktuar shkaqet 
për kualifikimin e opinionit dhe 
theksimit të çështjes, në ketë raport. 

Veprime specifike duhet të ndërmerren 
për t’i forcuar kontrollet për të siguruar 
se të gjitha shpenzimet klasifikohen 
drejtë sipas kategorive ekonomike si 

dhe pasqyrat prezantohen në përputhje 
me kërkesat e rregullores së MF-së për 
raportimin vjetor financiar. Po ashtu, 
kryetari duhet të siguroj se të gjitha 
pasuritë komunale janë të evidentuara 

në regjistrat e pasurisë (regjistri 
kontabël dhe regjistri i pasurisë) dhe 
shpalosen drejtë në PFV-të e vitit 2018. 
Më tutje, Kryetari duhet të siguroj se 

janë vendosur procese efektive për të 
konfirmuar që plani i hartimit të PFV-ve 
për vitin 2018 i adreson të gjitha çështjet 
që kanë të bëjnë me pajtueshmërinë. 
Deklarata e bërë nga Zyrtari Kryesor 

Administrativ dhe ai Financiar, nuk 
duhet të nënshkruhet përveç nëse ndaj 
PFV-vejanë aplikuar të gjitha kontrollet 
e nevojshme. 

Komuna nuk ka arrite të 
përmirësoj situatën. 

Nuk është 
zbatuar. 

2 Procesi i 

buxhetit 

Kryetari duhet të zbatojë një vlerësim 

sistematik të shkaqeve të ekzekutimit të 
ulët të buxhetit për investimet kapitale 
dhe të marrë parasysh mundësitë për 
fillim të hershëm të procedurave të 
prokurimit për të parandaluar sfidat që 

paraqiten gjatë planifikimit dhe 
ekzekutimit të aktiviteteve të 
prokurimit. 

Janë ndërmarr veprime, 

është zbatuar pjesërisht 
meqenëse performanca 
e ekzekutimit buxhetor 
për IK është rritur si 
pasoje pagesave të 

vendimeve gjyqësorë. 

Pjesërisht 

është 
zbatuar. 

3 Të hyrat Kryetari duhet të sigurojë që planifikimi 
i të hyrave të bazohet në objektivitet. 
Është e domosdoshme të vendoset 

komunikimi dhe shkëmbimi i 
dokumenteve dhe të dhënave ndërmjet 
departamenteve të ndryshme të 
përfshira në proces, nga përcaktimi i 

tarifës, evidentimi, e deri te inkasimi 
dhe kontrolli i inkasimit të të hyrave. 
Pagesa mbi10€ kërkohet të bëhet 

Edhe këtë vit janë vërejt 
dobësi në planifikimin 
dhe realizimin e të 

hyrave, gjithashtu edhe 
verifikimi i pronave nuk 
ëshë realizuar sipas 
kërkesave ligjore. I njëjti 

rekomandim përsërit 
edhe ketë vite si pa 
zbatua për mos 

Rekomandi
m i 
mbyllur. 
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përmes një llogarie bankare. Shumat e 
mbledhura të të hyrave duhet të 
deponohen në bankë brenda afatit të 

përcaktuar ligjor. Po ashtu komuna 
duhet të ketë një plan për kontrollin e 
1/3 të pronës brenda juridiksionit të saj. 

verifikimin e 1/5 së 
peronave. 

4 Të hyrat Kryetari duhet të sigurojë azhurnimin e 
tarifave të të gjitha taksave të cilat 
paguhen në emër të kryerjes së 

shërbimeve. Nevojitet evidentimi i të 
gjithë personave të cilët deri më tani 
nuk i kanë shlyer borxhet për shërbimet 
e bartjes së mbeturinave, dhe futjes në 
sistemin e pagesës. Shtimi i kontrollit të 

pagesës nëpërmjet faturimit të saktë, 
evidentimit dhe harmonizimit të 
rregullt të shumës së inkasuar dhe 
deponuar në baza mujore. 

Është marr vendimi për 
ndryshimi të tarifave, 
por ende nuk ka 

kontrolle të arkëtimit 
dhe evidentim të të 
gjithë personave. 

 

Rekomandi
m në 
proces.  

5 Pagat dhe 
Shtesat 

Kryetari duhet të sigurojë se punonjësit 
përmes marrëveshjeve për shërbime të 

veçanta angazhohen vetëm në rastet 
kur ka kërkesa specifike. Angazhimi të 
bëhet në përputhje me kërkesat ligjore 
përmes një procesi konkurrues dhe 

transparent. Nëse ekziston nevoja për 
rritjen e numrit të stafit(pozita të 
karrierës), punëtorët duhet paraparë në 
planifikimin buxhetor dhe duhet bërë 

angazhimin e tyre përmes një procesi të 
hapur të rekrutimit. 

Nuk është vërejtur që 
entiteti ka tentuar ta 

përmirësojë këtë 
parregullsi. 
Rekomandimi përsërit 
si i modifikuar për arsye 

se këtë vit është gjetur 
se nuk ndalet edhe 
tatimi në burim për 
pagat që marrin këta të 

angazhuar. 

Nuk është 
zbatuar.  

6 Menaxhimi i 
personelit 

Kryetari duhet të sigurojë se është 
ndërmarrë një rishikim sistematik i 
dosjeve të personelit, për të siguruar se i 
tërë dokumentacioni i nevojshëm është 

përfshirë brenda një periudhe specifike 
kohore. 

Entiteti ka arritur që në 
Departamentin e 
administratës ta 
ndryshojë gjendjen sado 

pak, por në 
departamentin e arsimit 
dhe shëndetësisë 
gjendja është e 
paprekur. Këtë vit nuk e 

përsërisim këtë 
rekomandim.  

I mbyllur. 
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7 Menaxhimi i 
personelit 

Është e nevojshme të merren të gjitha 
masat në mënyrë që në të ardhmen 
shpallja e konkursit të bëhet në 

përputhje me dispozitat ligjore dhe të 
gjithë kandidatët të kenë mundësi të 
barabarta për punësim në institucionet 
arsimore. 

Entiteti nuk e ka marr 
fare parasysh 
rekomandimin e vitit të 

kaluar por edhe në vitin 
2018 ka vazhduar 
praktika e njëjtë. Edhe 
këtë vit ne përsërisim 
rekomandimin si të 

modifikuar. 

Nuk është 
zbatuar.  

8  Mallrat dhe 
shërbimet 

Kryetari duhet të sigurojë që zyrtari për 
shpenzime ta bëj regjistrimin e drejtë të 
shpenzimeve sipas kodeve përkatëse, 
në përputhje të plotë me planin 
kontabël. 

Edhe këtë vite ka pas 
raste mirëpo për çështje 
se vlerat nuk janë 
domethënëse 
konsiderojmë si të 

mbyllur. 

Është 
mbyllur. 

9 Subvencionet 
dhe transferet 

Kryetari duhet të sigurojë ndërmarrjen 
e masave të nevojshme për azhurnimin 
e rregullores për ndarjen e 
subvencioneve, të përcaktojë limitet e 
lejuara me qëllim të rritjes së 

transparencës dhe informimit të saktë të 
opinionit. Duhet të forcohen kontrollet 
e brendshme, në mënyrë që mjetet e 
ndara nga ana e komunës në emër të 

subvencioneve të arrijnë qëllimin e 
synuar. 

Komuna edhe këtë vit 
nuk ka pranuar raporte 
kthyese nga përfituesit. 

Pjesërisht 
është 
zbatuar. 

10 Investimet 
kapitale 

Kryetari duhet të sigurojë që kryerja e 
procedurave të prokurimit t’u 
nënshtrohet kontrolleve të rrepta, që 
nga inicimi i proceseve e deri te 

ekzekutimi i kontratës. Gjithashtu, 
duhet të sigurojë që të zbatohen të 
gjitha kontrollet e rregullsisë së 
dokumentacionit, dhe pagesat të bëhen 

vetëm pasi të plotësohen kërkesat e 
rregullave financiare për shpenzimin e 
parasë publike. 

Auditori nuk ka gjetje të 
të njëjtës natyrë. 

Rekomandi
m i zbatuar. 

11 Çështjet e 
përbashkëta për 
mallrat dhe 

shërbimet si dhe 
investimet 
kapitale 

Kryetari duhet të sigurojë një respektim 
të qëndrueshëm dhe efektiv të 
rregullave/procedurave të prokurimit, 

si dhe menaxhimin adekuat të 
kontratave për të siguruar arritjen e 
vlerës për paratë e shpenzuara për 
prokurim. Mbikëqyrja sistematike e 
zbatimit të kontratës do të rriste 

sigurinë për zbatimin e tyre në 
përputhje me kushtet e kontraktuara.  

Komuna nuk ka arrite të 
vendos kontrollet në 
menaxhimin e kësaj 

kontratë. 

Nuk është 
zbatuar.  
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12 Pasuritë 
kapitale dhe jo-
kapitale 

Kryetari duhet të iniciojë procesin e 
hartimit të rregulloreve të brendshme 
në lidhje me regjistrimin e 

pasurisë(tokat dhe objektet), dhe të 
sigurojë që janë zbatuar të gjitha 
kërkesat në lidhje me vlerësimin e 
pasurisë komunale në fund të vitit. Në 
fund të vitit, para hartimit të pasqyrave 

financiare duhet të kryhet edhe procesi i 
inventarizimit i cili duhet të 
harmonizohet me regjistrat e pasurisë. 

Është modifikuar këtë 
vite. 

Nuk është 
zbatuar.  

13 Trajtimi i parasë 
së gatshme 

Kryetari duhet të sigurojë se avanset 
arsyetohen brenda afatit të përcaktuar 
në Rregulloren 2004/07. Formularëve 

për mbylljen e avanseve duhet 
bashkangjitur të gjitha faturat, kërkesat 
dhe lista e pranimeve. Nëse ka një 
kthim të parave nga avansi për udhëtim 

zyrtar, shuma tjetër e pashpenzuar 
kthehet në llogarinë e bankës 
komerciale. 

Ende ka avanse të pa 
mbyllura. Gjetja dhe 
rekomandimi është tek 

PVF. 

Nuk është 
zbatuar. 

 

14 Të 
arkëtueshmet 

Kryetari duhet të analizojë arsyet për 
trendin në rritje të llogarive të 
arkëtueshme të tatimit në pronë dhe të 

forcoj kontrollet për të parandaluar 
rritjen e tyre të mëtejshme. Duhet të 
krijohet një strategji dhe mekanizëm për 
të mundësuar identifikimin dhe 

grumbullimin e borxheve të 
akumuluara përmes futjes së 
kushtëzimit të disa shërbimeve 
komunale bazuar në evidencën e tatimit 
në pronë të paguar. Gjithashtu, është e 

nevojshme që komuna të menaxhojë siç 
duhet llogaritë e arkëtueshme në emër 
të taksës për biznesin. 

 Nuk është 
zbatuar. 
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15 Obligimet e 
papaguara 

Kryetari duhet të sigurojë një shqyrtim 
kritik të gjendjes së obligimeve të 
papaguara, me qëllim të përcaktimit të 

prioritetit të pagesës, që të shmangen 
rrethanat që mund të shkaktojnë 
pagesën e tyre të drejtpërdrejtë nga ana 
e thesari ose në bazë të vendime 
gjyqësore. Në koordinim me 

Përfaqësuesin Ligjor të Komunës, 
detyrimet kontingjente duhet të 
identifikohen qartë dhe të ndahen nga 
detyrimet reale, në mënyrë që 

prezantimi i tyre në PFV të jetë i saktë. 
Është e nevojshme që të zbatohet 
plotësisht sistemi i evidentimit dhe 
raportimit të obligimeve të papaguara. 

Është i modifikuar. Nuk është 
zbatuar. 

.  

16 Progresi në 
zbatimin e 

rekomandimeve 

Kryetari dhe këshilltarët komunalë 
duhet të sigurojnë 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 zbatimi. 

 Është i 
mbyllur. 

17 Auditimi i 

brendshëm 

Kryetari duhet ta shqyrtojë rekrutimin e 

një auditori të brendshëm, i cili përmes 
një programi gjithëpërfshirës të punës 
do t'i klasifikojë rreziqet financiare dhe 
të tjera të komunës dhe i cili do të 
vlerësonte efektivitetin e kontrollit të 

brendshëm. Përveç kësaj, ne gjithashtu 
propozojmë krijimin e një Komiteti 
efektiv të Auditimit që do të shqyrtojë 
në mënyrë kritike planet dhe rezultatet 

e auditimit të brendshëm. 

 Nuk është 

zbatuar. 
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18 Raportimi 
menaxherial 

Kryetari duhet të sigurojë vlerësimin e 
rrezikut përmes identifikimit të 
objektivave kryesorë, zonave 

potencialisht problematike dhe masave 
për zvogëlimin e rrezikut në një nivel të 
pranueshëm. Nevojitet përgjegjësia e 
drejtpërdrejtë e deleguar për 
menaxhimin e rrezikut në një nga 

drejtorët përkatës i cili, në koordinim 
me menaxherët e njësive, do të 
menaxhojë këtë proces dhe do të 
raportojë mbi menaxhimin e rrezikut në 

baza mujore. 

Është modifikuar. Nuk është 
zbatuar.  

Nr Fusha e 

auditimit 

Rekomandimet e vitit 2018 

 

1 Rekomandimet 
lidhur me 
Pasqyrat 
Financiare 
Vjetore 

Kryetari duhet të siguroj se është bërë një analizë për t’i përcaktuar shkaqet për 
theksimin e çështjes, në ketë raport. Veprime specifike duhet të ndërmerren për 
t’i forcuar kontrollet për të siguruar se të gjitha shpenzimet klasifikohen drejtë 
sipas kategorive ekonomike si dhe pasqyrat prezantohen në përputhje me 
kërkesat e rregullores së MF-së për raportimin vjetor financiar. Po ashtu, kryetari 

duhet të siguroj se të gjitha pasuritë komunale janë të evidentuara në regjistrat e 
pasurisë (regjistri kontabël dhe regjistri i pasurisë) dhe shpalosen drejtë në PFV-të 
e vitit 2019. 

Më tutje, 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. Deklarata e bërë nga Zyrtari Kryesor 
Administrativ dhe ai Financiar, nuk duhet të nënshkruhet përveç nëse ndaj PFV-
ve janë aplikuar të gjitha kontrollet e nevojshme. 

2 Planifikimi dhe 
realizimi i 

buxhetit 

Kryetari duhet të sigurojë që planifikimi dhe buxhetimi i shpenzimeve kryhet në 
përputhje me natyrën e shpenzimeve dhe se të gjitha transaksionet financiare 

kryhen në përputhje me dispozitat e LMFPP, në kuadër të buxhetit, në kohë dhe 
në vendin e saktë. Pagesat që i janë subjekt i vendimeve të gjykatës dhe 
barazimeve duhet të klasifikohen në mënyrë të drejtë, në mënyrë që paraqitja e 
tyre në PVF të jetë e saktë. Është i domosdoshëm shqyrtimi kritik i statusit të 

obligimeve të papaguara, për të përcaktuar prioritetin e pagesave, për të 
shmangur rrethanat që mund të shkaktojnë pagesën e tyre të drejtpërdrejtë nga 
Thesari. 

3 Shpenzimet në 
bazë të 
vendimeve 

gjyqësore, 
pagesës së 
detyrueshme 
dhe vendimeve 
të KPMSHCK 

Kryetari duhet të vazhdojë të sigurojë zbatimin e ligjeve, rregulloreve dhe 
detyrimeve kontraktuale në mënyrë që komuna të shmangë hyrjen në çfarëdo 
kontestesh dhe kostosh shtesë të procedurave gjyqësore dhe ti zvogëlojë pagesat 

nga buxheti në bazë të kontesteve gjyqësore. 
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4 Të hyrat Kryetari i Komunës duhet të bëjë një sistematizim adekuat të vendeve të punës 
duke i mbuluar dhe pozitat e anketuesve, arkatarit dhe inspektorit të ndërtimit. 
Gjithashtu, është i domosdoshëm edhe përditësimi i të gjithë bazës ekzistuese të 

të dhënave të tatimpaguesve nga të cilët arkëtohen pagesat për shërbime 
komunale, si dhe të fillohet me evidentimin e detajuar dhe me kohë të pagesave 
dhe me raportimin si për pagesat ashtu edhe për të arkëtueshmet. Shuma e 
arkëtuara të të ardhurave duhet të depozitohen në bankë, në përputhje me 
Rregulloren financiare 03/2010 për të ardhura, neni 11.rregullat në fuqi. 

5 Pagat dhe 

mëditjet 

Kryetari i Komunës duhet të sigurojë që punonjësit me kontrata për shërbime të 

veçanta të angazhohen vetëm kur ka kërkesa të veçanta dhe se për këto shërbime 
të zbatohen procedura të thjeshtuara të punësimit që nuk do të zgjasin më shumë 
se gjashtë muaj. Komuna duhet të mbajë tatimin në burim të pagës së punëtorëve 
të saj, në përputhje me UA Nr.01/2016 Mbi zbatimin e Ligjit 05/L-028 Për të 
ardhurat personale.  

6 Pagat dhe 

mëditjet 

Komuna duhet që me një procedurë të përshpejtuar të urdhërojë ndryshimin e 

koeficienteve të mësimdhënësve të punësuar paga e të cilëve është duke u 
përllogaritur me koeficiente të gabuara. 

7 Pagat dhe 
mëditjet 

Kryetari duhet të përcaktojë përgjegjësinë e atyre që me veprimet e tyre e kanë 
sjellë Komunën në këtë pozitë shumë të pafavorshme, dhe të marrë masat e 
duhura në përputhje me ligjin dhe për të forcuar kontrollin e brendshëm në 
mënyrë që në të ardhmen, me rastin e largimit të punëtorëve të respektohet Ligji i 

Punës dhe Udhëzimet Administrative në fuqi. 

8 Pagat dhe 
mëditjet 

Kryetari i Komunës të vërtetojë përgjegjësinë individuale të shkeljes së ligjit gjatë 
zbatimit të procedurave të konkursit, të anulojë emërimin e drejtorëve të 
shkollave, dhe që sa më shpejt që është e mundur të shpallë konkurse publike në 
përputhje me Udhëzimin Administrativ të MASHT-it nr.08/2014 për Procedurat 
dhe kriteret për përzgjedhjen e drejtorëve në institucione arsimore, si dhe të 

shtojë kontrollin e brendshëm në mënyrë që në të ardhmen, me rastin e 
pranimeve të reja të respektohen ligji i punës dhe të gjitha udhëzimet 
administrative në fuqi. 

9 Mallrat dhe 
shërbimet, si 
dhe shërbimet 

komunale 

Kryetari duhet të sigurojë respektim adekuat dhe efektiv të politikave 
/procedurave të prokurimit, si dhe menaxhim të duhur të kontratave për të 
siguruar vlerën për paratë e shpenzuara për prokurim. Me mbikëqyrjen 

sistematike e ekzekutimit të kontratës do të rritej siguria për zbatimin e tyre në 
përputhje me kushtet e kontratës. 

10 Mallrat dhe 
shërbimet, si 
dhe shërbimet 
komunale 

Kryetari duhet të sigurojë ndërmarrjen e masave dhe procedurave në mënyrë që 
secili prokurim të kryhet në përputhje me procedurat e përcaktuara në LMFPP.  

11 Subvencionet 

dhe transferet 

Kryetari duhet të sigurojë monitorimin e duhur të shpenzimit të subvencioneve 

shpenzimeve të ndara në mënyrë që subvencionet e ndara të arrijnë qëllimin e 
synuar njësitë kompetente të kërkojnë raporte kthyese. 

 

12 Investimet 
kapitale 

Kryetari duhet të marrë masa të cilat mundësojnë që inicimit të procedurave për 
prokurim i paraprijnë kërkesa e përfunduar e njësisë, i cili kërkon blerjen në bazë 
të nevojave dhe qëllimeve të organizatës përkatëse. 
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13 Investimet 
kapitale 

Kryetari duhet të marrë parasysh arsyet e dështimit të kontrollit me rastin e 
përgatitjes së tenderëve për kontratat e ndërtimit dhe për të siguruar që projektet 
e synuara janë të përcaktuara qartë. Gjatë procesit të vlerësimit të ofertave 

Menaxheri i Prokurimit duhet ti përmbahet LPP dhe udhëzimeve të përdorimit. 
Kryetari duhet të sigurojë që projektet janë të pajisura me dokumentacionin e 
nevojshëm në përputhje me kërkesat e ligjit për ndërtim, me që rast fillimisht 
sigurohet leja e ndërtimit, mbikëqyrja inspektuese gjatë ekzekutimit dhe në fund 
të projektit të sigurohet lejet e përdorimit. Gjithashtu duhet të monitorohet 

realizimi i rregullt i kësaj kontrate në të ardhmen në përputhje me çmimet e 
ofertës financiare. 

14 Çështjet e 
përbashkëta për 
mallrat, 
shërbimet si dhe 

investimet 
kapitale 

Kryetari duhet të siguroj monitorim adekuat të realizimit të kontratës. Menaxheri 
i Kontratës duhet të ketë një plan për menaxhimin e kontratës për të përcaktuar 
nëse ofertuesi i përmbush detyrimet e tij kontraktuale në kohë dhe në një mënyrë 
që është e përcaktuar me kontratë. 

15 Pasuritë 
kapitale dhe jo-
kapitale  

Kryetari duhet të sigurojë që janë forcuar kontrollet në menaxhimin dhe 
raportimin e pasurive, në mënyrë që menaxhimi dhe raportimi i tyre të bëhet në 
përputhje me kërkesat ligjore. Për më tepër, duhet të sigurojë që marrëveshjet e 
bashkëfinancimit me ministritë ta sqarojnë pronësinë e ndërtesave pas 

përfundimit të tyre. Është gjithashtu e nevojshme që të rritet bashkëpunimi i 
zyrtarit të pasurisë me Thesarin për të lejuar regjistrimin e investimeve të reja në 
objektet ekzistuese, si dhe vlerën e shtuar të objektit primar. 

16 Të 
arkëtueshmet 

Kryetari duhet ti analizojë arsyet për trendin në rritje të llogarisë së arkëtueshme 
të tatimit në pronë dhe për të forcuar kontrollin me qëllim të parandalimit të 

rritjes së tyre të mëtejshme. Duhet të krijojë strategji dhe mekanizma për të 
lehtësuar identifikimin dhe arkëtimin e borxheve të akumuluara, nëpërmjet futjes 
së disa shërbimeve komunale të kushtëzimit të bazuar në dëshmi të pagesës së 
tatimit në pronë. Gjithashtu, është e nevojshme që Komuna të menaxhon në 
mënyrë adekuate llogaritë e arkëtueshme në emër të shërbimit për e mbledhjes së 

mbeturinave dhe taksave për veprimtari afariste. 

17 Obligimet e 
papaguara 

Kryetari i Komunës duhet të sigurojë që të gjitha faturat e pranuara regjistrohen 
në librin e protokollit, në mënyrë për të përmbushen detyrimet e ligjit për 
protokollet. Gjithashtu, Kryetari i Komunës duhet të forcojë kontrollet e 
brendshme në mënyrë që prezantimi i obligimeve të jetë i saktë. 

18 Sistemi i 
auditimit të 

brendshëm 

Kryetari duhet të shqyrtojë rekrutimin e një auditor të brendshëm, i cili nëpërmjet 
një programi gjithëpërfshirës të punës do të selektojë rreziqet financiare dhe të 

tjera të Komunës, dhe i cili do të vlerësonte efektivitetin e kontrollit të 
brendshëm. Përveç kësaj ne propozojmë edhe formimin e Komitetit efektiv të 
Auditimit, i cili do ti shqyrtonte në mënyrë kritike planet dhe rezultatet e 
auditimit të brendshëm. 

19 Raportimi 
menaxherial, 

llogaridhënia 
dhe menaxhimi 
i rrezikut 

Kryetari duhet të sigurojë vlerësimin e rrezikut duke identifikuar objektivat 
kryesore, fushat eventualisht problematike, si dhe masat për të ulur rrezikun në 

një nivel të pranueshëm. Është i nevojshëm delegimi i përgjegjësisë së 
drejtpërdrejtë për menaxhimin e rrezikut tek një nga drejtorët përkatës të cilët në 
koordinim me drejtuesit e njësive do ta menaxhonin këtë proces dhe në baza 
mujore të raportojnë për menaxhimin e rreziku. 
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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.  
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Përcaktimi i llojit të modifikimit që i bëhet opinionit të auditorit 

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

 natyra e çështjes që i jep shkas modifikimit – d.m.th nëse pasqyrat financiare përmbajnë 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. 

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.  

  



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

 

45 

158. Një paragraf i theksimit të çështjes duhet: 

 të përfshihet menjëherë pas opinionit; 

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

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

pasqyrave financiare mund të gjenden shpalosjet relevante që e përshkruajnë plotësisht 

çështjen; dhe 

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

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

paraqitur ose shpalosur në pasqyrat financiare, e cila, në gjykimin e auditorit, është e rëndësishme 

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

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

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

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

 


