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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 Deçanit, 

në konsultim me Ndihmës Auditorin e Përgjithshëm Naser Arllati, 

i cili e ka mbikëqyrë auditimin. 

Raporti është rezultat i auditimit të kryer nga Ilir Abazi 

udhëheqës i ekipit të auditimit, dhe anëtarit të ekipit Arben 

Hundozi, nën menaxhimin e Udhëheqësit të Departamentit të 

Auditimit Faruk Rrahmani. 

 

 

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

http://zka-rks.org 
 

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

Raporti përmbledhë çështjet kryesore që dalin nga auditimi i Komunës së Deçanit 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 26/11/2018. 

Auditimi është fokusuar në: 

 

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

brendshëm të zbatuar nga menaxhmenti i Komunës.  

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 

Ne tërheqim vëmendjen tuaj për faktin se pasuritë e blera në vitin 2018 në vlerë prej 460,548€ nuk 

ishin regjistruar në modulin e pasurisë në SIMFK. Komuna nuk ka arritë të regjistrojë as pronat në 

regjistrin e pasurive, dhe si rezultat vlera e pasurisë e shpalosur në pasqyrat vjetore financiare ishte 

e nënvlerësuar dhe nuk ishte e plotë.  

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:  

 

 

 

 

  

Përgjigja e Kryetarit të Komunës 

Kryetari është pajtuar me të gjeturat e detajuara dhe konkluzionet e auditimit, si dhe është zotuar 

se do t’i adresojë të gjitha rekomandimet e dhëna. Zyra Kombëtare e Auditimit e vlerëson 

bashkëpunimin e treguar nga menaxhmenti i lartë dhe stafi i Komunës së Deçanit. 

Theksimi i Çështjes pasqyron dobësitë
në kontrolle për ta konfirmuar 

vlerësimin, regjistrimin dhe shpalosjen 
e saktë të 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 pasurisë në PVF-të e 2019

(shih kapitullin 2.1). 

Edhe pse kontrollet e brendshme kanë 
operuar në në disa fusha, dobësi 

evidente janë vërejtur në disa sisteme të 
rëndësishme financiare, përfshirë

menaxhimin e investimeve kapitale, 
prokurimin dhe menaxhimin e 

kontratave, menaxhimin e personelit,
llogarive të pagueshme dhe të 

arkëtueshmeve, si dhe në menaxhimin e 
pasurisë jo financiare.

Kryetari duhet të aplikojë një vlerësim 
të detajuar të çështjeve të theksuara në 
këtë Raport për t'i identifikuar arsyet 

për paraqitjen e dobësive si dhe të 
përcaktoj veprimet e nevojshme për t'i 

adresuar ato.

(shih çështjet te kapitulli 3).

Përgjigja ndaj rekomandimeve të
auditimit të jashtëm dhe auditimit të 

brendshëm nuk po adresohen ashtu siç
kërkohet për zhvillimin dhe 
përmirësimin e organizatës. 

Kryetari duhet ta zbatoj një proces 
rigoroz për të siguruar hartimin e 

planeve të veperimit dhe zbatimin e 
rekomandimeve që rekomandimet e 
vitit paraprak adresohen në mënyrë 
aktive ku çështjet/progreset kyçe i 
raportohen menaxhmentit në baza 

mujore.

(shih çështjet te kapitulli 5).

Aranzhimet e qeverisjes që kanë të bëjnë 
me llogaridhënien, dhe menaxhimin e 

rrezikut janë të dobëta. Aktiviteti i 
Auditimit të Brendshëm duhet ti 

mbështetë zhvillimet në këtë fushë.

Kryetari duhet të sigurojë që 
aranzhimet e Qeverisjes janë rishikuar 
për tu siguruar se janë bërë ndryshime 

adekuate në përmirësimin e 
aranzhimeve të llogaridhënies, 

menaxhimit të rrezikut dhe raportimit 
menaxherial për ta ngritur 

efektivitetin operativ të mbështetur 
nga një NjAB më efektive.

(shih çështjet te kapitulli 4).



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

 

6 

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; 

dhe  

 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  

Opinioni i pamodifikuar me theksim të çështjes 

Ne kemi audituar PFV-të e Komunës së Deçanit 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, si dhe shënimet shpjeguese të pasqyrave financiare. 

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 vlera e pasurive e shpalosur në pasqyra financiare ishte e 

nënvlerësuar dhe nuk prezantonte gjendjen e plotë dhe të saktë të tyre. Në vitin 2018 janë 

identifikuar 14 pagesa për investime kapitale në vlerë prej 460,548€ të cilat nuk ishin regjistruar në 

modulin e pasurisë të SIMFK-së. Këto pagesa kishin të bënin me shpenzimet për mirëmbajtjet 

investive, asfaltimin e rrugëve, investime në objekte memorialë etj. Po ashtu, as pronat komunale 

nuk ishin të regjistruar në modulin e pasurisë në SIMFK. Si shkak ishte mos koordinimit dhe vonesa 

në bartjen e informatave nga procesi i blerjes deri te regjistrimi i tyre.  



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

 

8 

Çështjet kyçe të auditimi 

Komuna është e ekspozuar edhe ndaj detyrimeve kontingjente, dhe vlera e tyre siç është prezantuar 

në PVF-të e vitit 2018 pritet të jetë rreth 284,000€. Në krahasim me vitin e kaluar detyrimet 

kontigjente janë dyfishuar apo janë rritur për 154,000€. Nëse paditë gjyqësore vendosen në favor të 

kreditorëve, komuna pritet të ballafaqohet me vështirësi buxhetore në vitin e ardhshëm. 

Përgjegjësia e menaxhmentit për PFV 

Kryetari i Komunës 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 një auditim 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.  
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2.2 Pajtueshmëria me kërkesat për PFV-të dhe kërkesat tjera për 

raportim 

Nga Komuna kërkohet 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; 

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

 Pajtueshmërinë me Rregullat Financiare nr. 01/2013 dhe 02/2013;  

 Planin e veprimit për adresimin e rekomandimeve;  

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

 Pyetësorin e vet-vlerësimit; 

 Planin vjetor të prokurimit publik;  

 Raportimin mujor të obligimeve të papaguara; dhe  

 Harmonizimet tremujore të shpenzimeve dhe të hyrave me MF/Thesar. 

Në PFV-të e dorëzuara në muajin janar 2019 ishin prezantuar disa gabime, të cilat menaxhmenti i 

kishte përmirësuar në PFV-të e korrigjuara, me përjashtim të çështjeve të prezantuara te opinioni i 

auditimit. 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.  

Lidhur me kërkesat tjera për raportim të jashtëm kemi identifikuar mos raportim: të obligimeve të 

papaguara në Thesar/MF, të progresit fizik të projekteve kapitale në periudha tremujor, dhe të 

blerjeve mbi 500€ në Administratën Tatimore të Kosovës. Po ashtu, Komuna për raportin e auditimit 

të vitit 2017 nuk kishte përgatitur planin e veprimit për zbatimin e rekomandimeve të AP-së. 

2.3 Rekomandimet lidhur me Pasqyrat Financiare Vjetore 

Rekomandimi C1 Kryetari duhet të siguroj se është bërë një analizë për t’i përcaktuar shkaqet për 

Theksim të Çështjes së opinionit të auditimit. Kjo kërkon veprime specifike për 

të konfirmuar regjistrimin e plotë të pasurisë jo financiare përfshirë pronat 

komunale dhe shpalosjen e drejtë të tyre në PFV. Gjithashtu, Kryetari një 

vëmendje të veçantë duhet t’i kushtoj plotësimit të kërkesave për raportim të 

jashtëm përfshirë edhe përgatitjen e planit të veprimit për zbatimin e 

rekomandimeve.  
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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, të hyrat, prokurimin, burimet njerëzore, pasuritë e 

detyrimet. 

Konkluzioni për menaxhimin financiar dhe kontrollin  

Komuna kishte shpenzuar 91% të buxhetit final për vitin 2018 që nënkupton një realizim të mirë në 

nivel të përgjithshëm, por jo sa i përket buxhetit të investimeve kapitale në veçanti. Në kontekst të 

sistemeve financiare, kontrollet mbi të hyrat në përgjithësi janë të përshtatshme, megjithatë 

nevojiten mekanizma shtesë për të reaguar në mbledhjen e të arkëtueshmeve në masë më të madhe.  

Në anën tjetër planifikimi, menaxhimi dhe realizimi i projekteve kapitale vazhdon të mbetet sfida 

kryesore për Komunën. Kontrollet mbi një sërë fushash të shpenzimeve kërkojnë përmirësim të 

mëtejmë për të siguruar menaxhim më të mirë të buxhetit për investime kapitale, menaxhimin e 

kontratave dhe pagesën e obligimeve me kohë, menaxhim të personelit, llogarive të arkëtueshme 

dhe menaxhimin e pasurisë.  

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:  8,517,397 8,718,117 7,918,284 7,532,046 7,314,822 

Granti i Qeverisë -Buxheti  7,789,011 7,844,249 7,607,137 6,781,963 6,591,643 

Të bartura nga viti paraprak2 0.00 111,270 19,078 194,077 478,633 

Të hyrat vetjake 695,527 695,527 277,109 466,112 121,745 

Donacionet e brendshme  0.00 10,000 8,595 0.00 0.00 

Donacionet e jashtme  0.00 2,010 984 89,894 122,801 

Financimi nga huamarrja 32,859 55,061 5,381 0.00 0.00 

                                                      
1 Buxheti Final – buxheti i aprovuar nga Kuvendi i përshtatur më pas nga Ministria e Financave 
2 Të hyrat vetjake të komunave të pashpenzuara në vitin paraprak të bartura në vitin aktual. 
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Buxheti final në raport me buxhetin fillestar ishte rritur për 200,720€. Kjo rritje është rezultat i të 

hyrave të bartura nga viti i kaluar, donacioneve, dhe ndryshimeve buxhetore përmes vendimeve të 

qeverisë. Në vitin 2018, Komuna ka shpenzuar 91% të buxhetit final ose 200,720€, me një përmirësim 

prej 2% krahasuar me vitin 2017.  

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:  

8,517,397 8,718,117 7,918,284 7,532,046 7,314,822 

Pagat dhe Mëditjet 5,309,969 5,294,560 5,260,347 5,067,475 5,148,007 

Mallrat dhe Shërbimet  935,535 944,312 875,428 747,702 804,965 

Shërbimet komunale 106,130 106,130 105,325 116,641 125,920 

Subvencionet dhe Transferet  66,178 86,178 84,628 114,100 107,084 

Investimet Kapitale  2,099,585 2,286,937 1,592,556 1,486,128 1,128,846 

Shpjegimet rreth ndryshimeve në kategoritë buxhetore janë dhënë si në vijim: 

 Paga e mëditje (PM) - Në krahasim me buxhetin fillestar, buxheti final është zvogëluar për 

15,409€. Fillimisht buxheti fillestar ishte rritur për 14,213€ nga të hyrat e bartura dhe në fund 

të vitit me shkurtime buxhetore është zvogëluar për 29,622€; 

 Mallra e Shërbime (MSH) - Në krahasim me buxhetin fillestar, buxheti final është rritur për 

8,777€. Kjo rritje është ndikuar nga donacionet në vlerë 2,002€, dhe 6,775€ nga fondi i 

financimit nga huamarrja; 

 Subvencionet dhe Transferet (ST)– Buxheti fillestar është rritur për 20,000€ nga të hyrat 

vetanake të bartura; dhe 

 Investimet Kapitale (IK)- Në krahasim me buxhetin fillestar, buxheti final është rritur për 

187,352€. Rritja është rezultat i të hyrave të bartura në vlerë 77,057€, donacionet 10,008€, 

15,428€ prej financimit nga huamarrja dhe 84,861€ grant shtesë nga qeveria. 
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Çështja B13 – Realizimi i ulët i buxhetit për investime kapitale 

Gjetja  Nga Komuna kërkohet të realizojë buxhetin në pajtim me ndarjet buxhetore të 

përcaktuara me Ligjin e buxhetit dhe planin e rrjedhës së parasë. Komuna nuk 

ka arrit të realizojë buxhetin për investime kapitale sipas planit dhe projekteve 

pasi vetëm 70% e buxhetit për investime kapitale ishte realizuar, duke rezultuar 

me një suficit prej 694,381€. Për 11 projekte kapitale me buxhet prej 345,642€ nuk 

ishte realizuar asnjë pagesë gjatë vitit 2018. 

Ekzekutimi i ulët i projekteve kapitale mbetet sfida kryesore e cila nuk po 

adresohet përkundër që ishte trajtuar edhe në raportet e mëparshme të 

auditimit. Shkaktarë të ekzekutimit të ulët janë planifikimet e dobëta nga njësitë 

kërkuese dhe vonesat në procedurat e prokurimit. 

Rreziku  Ekzekutimi i ulët i buxhetit redukton efektivitetin e planeve vjetore të 

organizatës. Mos përmbushja e programit për investime kapitale do të rezultojë 

në realizimin e më pak projekteve, e kjo do të ndikoj në cilësinë e shërbimeve 

ndaj qytetarëve. 

Rekomandimi B1 Kryetari duhet të sigurojë se është ndërmarrë një vlerësim sistematik i shkaqeve 

për nivelin e ulët të ekzekutimit të buxhetit të investimeve kapitale dhe të 

përcaktojë opsionet praktike për përmirësimin e mangësive në ekzekutimin e tij 

në vitin e ardhshëm.  

                                                      
3 Çështja A dhe Rekomandimi A - nënkupton çështjet dhe rekomandimet e reja 

 Çështja B dhe Rekomandimi B - nënkupton çështjet dhe rekomandimet e përsëritura 

 Çështja C dhe Rekomandimi C - nënkupton çështjet dhe rekomandimet pjesërisht të përsëritura. 
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Çështja B2 – Keq klasifikim i shpenzimeve në kode ekonomike 

Gjetja  Me rregullat e Thesarit dhe planin kontabël të SIMFK-së janë përcaktuar 

kategoritë dhe kodet ekonomike sipas llojit të shpenzimeve. Ne kemi 

identifikuar se:  

 Në 6 raste (4 nga IK dhe 2 nga MSH) në vlerë totale 94,274€ shpenzimet 

nuk ishin regjistruar në kodet përkatëse ekonomike; dhe 

 Në katër pagesa të subvencioneve në vlerë prej 3,800€, financimet ishin 

bërë për subvencionimin e përfituesve individual, ndërsa ishin 

klasifikuar në kodin e subvencionimit të entiteteve jo publike. Po ashtu, 

kërkesat nuk ishin shqyrtuar nga komisioni.  

Shkak i klasifikimit të gabuar nëpër kode ekonomike është mungesa e 

kontrolleve të brendshme dhe pakujdesia e zyrtarëve përgjegjës. 

Rreziku  Regjistrimi i të hyrave dhe shpenzimeve në kode ekonomike jo adekuate ndikon 

negativisht në shpalosjen e drejtë të tyre në PVF, dhe mos informimin e drejtë 

për vendim marrësit dhe shfrytëzuesit e informatave financiare. 

Rekomandimi B2 Kryetari duhet të sigurojë vendosjen e kontrolleve në këtë fushë në mënyrë që 

shpenzimet të klasifikohen drejtë në përputhje me kodet përkatëse ekonomike 

të përcaktuara me planin kontabël të Thesarit/SIMFK. 

3.1.1 Të hyrat 

Të hyrat e realizuara në vitin 2018 ishin 450,3644. Ato janë mbledhur kryesisht nga tatimi në pronë, 

participimet e qytetarëve, lejet e ndërtimit, taksat për matjen e tokës, taksat rrugore dhe taksa tjera 

komunale.  

Tabela 3. Të hyrat vetjake (në €) 

Përshkrimi  
Buxheti 
fillestar 

Buxheti 
Final 

2018 
Pranimet  

2017 

Pranimet 

2016 
Pranimet 

Të hyrat vetjake 695,527 695,527 450,364 492,419 673,488 

                                                      

4 Në këtë vlerë nuk janë përfshirë të hyrat e përfituara nga komuna nga dënimet e policisë në vlerë 63,589€, dhe nga 

dënimet e gjykatave në vlerë 26,525€. 
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Përqindja e realizimit në raport me planin vjetor të hyrave është 65%. Krahasuar me vitin e kaluar 

kemi rritje në realizim të planit për 27%.  

Çështja C2 – Realizim i ulët i të hyrave dhe dobësi në menaxhimin e tyre 

E gjetura  Për vitin 2018 Komuna ka arritë të realizojë vetëm 65% të hyrave të planifikuara. 

Trendi i të hyrave është në rënie nëpër vite përderisa borxhet ndaj komunës po 

rriten. Tatimi në pronë si kategori dominuese e të hyrave është realizuar 86% e 

planit. Planifikimet nuk ishin të mbështetura me analiza konkrete dhe 

monitorim përmes raportimeve mujore.  

Po ashtu, kemi vërejtur se arkëtimet në vlerë prej 691€, të mbledhura për taksat 

nga administrata dhe gjeodezia, ishin deponuar me vonesë në bankë, që është 

në kundërshtim me nenin 11 të Rregullës Financiare 03/2010 për të Hyrat që 

përcakton që paratë e grumbulluara për shërbime deri 10€, duhet në fund të 

ditës të depozitohen në llogarinë bankare. Vonesat ishin nga 2 deri në 5 ditë. 

Kjo ka ndodhë për shkak të kontrolleve të pamjaftueshme dhe mekanizmave jo 

adekuat që ndikojnë në rritjen e arkëtimeve. 

Rreziku  Performanca jo e mirë e realizimit të të hyrave sipas planit vjetor ndikon 

negativisht në aspektin buxhetor të komunës e po ashtu edhe në mos realizimin 

e objektivave të organizatës. Deponimet me vonesë rrisin rrezikun e humbjes 

apo edhe keq përdorimin e parasë së gatshme. 

Rekomandimi C2 Kryetari duhet të sigurojë se performanca e mbledhjes së të hyrave monitorohet 

dhe rishikohet në mënyrë sistematike nga drejtoritë përkatëse dhe zyra e 

financave, dhe adresohen me kohë barrierat që vështirësojnë arkëtimin e të 

hyrave. Po ashtu, duhet bërë monitorim përmes menaxherit të financave për të 

siguruar se në fund të ditës të gjitha paratë e gatshme të arkëtuara nga shërbimet 

deponohen në llogarinë bankare. 
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Çështja B3 – Mos verifikimi i pronave të regjistruara 

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

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

paktën 20% e të gjitha objekteve brenda territorit të Komunës me qëllim të 

azhurnimit të të dhënave ekzistuese për tatimin në pronë. Ne kemi vërejtur se 

Komuna në vitin 2018 nuk kishte kryer fare verifikimin e pronave të 

paluajtshme. 

Kjo ka ndodhë për shkak të kontrolle të pamjaftueshme menaxheriale dhe 

dobësive në organizim të veprimeve për inspektim të objekteve. Megjithatë 

duhet theksuar se ka progres në 2019 pasi që kanë filluar me verifikim. 

Rreziku  Mos azhurnimi i të dhënave të pronave pamundëson që Komuna të ketë një bazë 

të saktë të të dhënave të tatimit në pronë. Si rezultat i kësaj tatimi në pronë i 

aplikuar do të jetë i nënvlerësuar, që reflekton edhe në nënvlerësimin e të hyrave. 

Rekomandimi B3 Kryetari duhet të sigurojë përmbushjen e kërkesës ligjor për verifikim të së paku 

20% të pronave të regjistruara si dhe për të reflektuar gjendjen reale në bazën e 

të dhënave.  

3.1.2 Pagat dhe mëditjet  

Pagat dhe kompensimet shtesë paguhen përmes një sistemi të centralizuar të pagesave që 

menaxhohet nga MF. Sipas listës së pagave, në fund të vitit 2018, Komuna kishte 860 të punësuar, 

përfshirë edhe anëtarët e Kuvendit Komunal. Për paga dhe mëditje janë shpenzuar 5,260,347€ apo 

gati 100% e buxhetit. Pjesëmarrja e shpenzimeve të pagave dhe mëditjeve në shpenzimet totale është 

66%.  

Auditimi ynë ka përfshirë dosjet e personelit, procedurat e rekrutimit, pensionimet, pushimet pa 

pagesë dhe të lehonisë. Personeli administrativ me status të shërbyesve civil menaxhohet nga zyra 

e personelit në Komunë, ndërsa personeli edukativo-arsimor dhe personeli shëndetësor 

menaxhohen nga drejtorit përkatëse, Drejtoria Komunale e Arsimit (DKA) dhe Drejtoria për 

Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale (DSHMS).  
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Çështja C3 – Parregullsi në menaxhimin e procedurave të rekrutimit 

Gjetja  Procesi i rekrutimit për shërbyesit publik udhëhiqet në pajtim me kërkesat e ligjit 

të punës dhe UA/MPMS 07-2017. Ndërsa, me rregulloren nr.02/2010 për 

rekrutim në shërbimin civil, janë përcaktuar kriteret dhe kërkesat që duhet të 

zbatohen me rastin e rekrutimit të personelit. 

Nga shqyrtimi i 5 proceseve të rekrutimit për mësimdhënës të zhvilluara nga 

DKA, lëndët ishin jo të plota ku identifikuam se: 

 Të punësuares për zëvendësimin e pushimit të lehonisë, me kontratë me 

afat të caktuar, pas përfundimit të afatit, kontrata i është vazhduar në 

afat të pacaktuar;  

 Në katër raste të rekrutimit nuk ishte mbajtur testi me shkrim;  

 Në tre konkurse afati për aplikim ishte caktuar vetëm 8 ditë, e jo 155 ditë; 

 Në dy raste mungonin kërkesat për rekrutim nga njësit kërkuese dhe 

aplikacionet e kandidatëve; 

 Një rast, kandidati i punësuar nuk kishte plotësuar kriterin për përvojë 

njëvjeçare të punës, ndërsa në katër raste, nuk është kërkuar vertetimi që 

nuk është nën hetime; 

 Në një rast mungonin vlerësimet individuale të kandidatëve të 

intervistuar, ndërsa në rastin tjeter forma e përcaktimit të kritereve të 

intervistës dhe format e vlerësimit të kandidateve gjate intervistimit nuk 

ishin nënshkruar nga anëtarët e komisionit vlerësues; dhe  

 Në dy raste nuk ishin publikuar në web faqe informatat rreth konkursit, 

ndërsa në dy raste kontratat ishin nënshkruar pa kaluar afati 8 ditor i 

ankesave të mundshme të kandidatëve pjesëmarrës.  

Në procesin e rekrutimit për pozitën Infermiere, të zhvilluara nga DSHMS, 

identifikuam se nuk është mbajtur testi me shkrim, nuk është plotësuar numri 

minimal prej 3 kandidatëve dhe mungonte publikimi i rezultateve në web faqen 

e Komunës. Po ashtu, e punësuara nuk kishte licencë valide të punës para datës 

së aplikimit për punë. Licencën e punës e kishte marrë pas hyrjes në punë. Me 

konkurs ishte kërkuar që kandidatët të jenë të pajisur me licencë të punës. 

Nga shqyrtimi i 2 procedurave të rekrutimit, të zhvilluara nga zyra e personelit 

të Komunës, identifikuam mangësitë në vijim: 

 Për pozitën zyrtar për gjendjen civile, e punësuara nuk kishte dëshmi për 

përvojën e punës profesionale 2 vjeçare. Dëshmitë e ofruara ishin vetëm 

për 17 muaj të angazhimit përmes Marrëveshjeve për Shërbime të 

Veçanta, ndërsa; 

                                                      
5 Udhëzimi Administrativ nr. 07/2017 për rregullimin e procedurave të konkursit në sektorin publik; 
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 Për pozitën Zyrtar për shërbime sociale, është kërkuar njohuri profesionale 

në fushën e të drejtave të njeriut, ndërsa i punësuari ka ofruar dëshmi për 

përvojën e punës në fushën e financave dhe të kontabilitetit. Gjithashtu, 

kriter ishte diploma universitare, ndërsa i punësuari kishte nivelin 

bachelor të kualifikimit. 

Mangësitë e lartë përmendura janë rezultat i kontrolleve jo efikase dhe 

mbikëqyrjes së pamjaftueshme menaxheriale në udhëheqjen e procedurave të 

rekrutimit dhe përzgjedhjen e personelit.  

Rreziku  Anashkalimi i rregullave dhe procedurave në proceset e rekrutimit rritë 

rrezikun që procesi të devijohet duke reflektuar edhe në mundësinë e 

përzgjedhjes së kandidatëve jo meritor.  

Rekomandimi C3 Kryetari duhet të sigurojë përmes menaxherit të personelit se proceset e 

rekrutimit janë duke u zhvilluar në pajtim të plotë me procedurat dhe rregullat 

e rekrutimit. Po ashtu, komisioni përzgjedhës duhet të ndjekë dhe dokumentojë 

të gjitha fazat e procesit të rekrutimit. 
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1 – Mangësi në angazhimet me Marrëveshje për Shërbime të Veçanta  

Gjetja  Sipas nenit 12 të Ligjit Nr. 03/L-149 për Shërbimin Civil, emërimet me afat të 

caktuar për një periudhë më të shkurtër se gjashtë muaj duhet të bëhen në bazë 

të kontratave të quajtura “Marrëveshje për shërbime të veçanta” (MSHV) për të 

cilat zbatohet një procedurë e thjeshtësuar e rekrutimit. 

Gjatë vitit 2018 komuna kishte të angazhuar 54 punonjës me MSHV. Për këto 

angazhime nuk ishte zhvilluar ndonjë procedurë e thjeshtuar e rekrutimit dhe 

mungonin kërkesat apo arsyetimet për nevojën e angazhimit të punonjësve 

përmes kësaj forme të punësimit. Po ashtu, nga testimi i pesë kontratave ne 

vërejtëm se në dy raste personat e njëjtë ishin angazhuar dy herë brenda vitit, 

pra në një far forme këto kontrata vetëm ju kishin vazhduar. 

Po ashtu, Komuna me rastin e pagesës së kompensimit mujor për personat e 

angazhuar, nuk u kishte ndalur kontributin e paguar në emër të punëdhënësit 

prej 5%. Në këtë rast, kostoja mujore e pagesës për personin e angazhuar i kishte 

kushtuar komunës 5% më tepër se sa shuma e kontraktuar. Kjo ka ndodhur si 

rezultat i mos njohurive me kërkesat ligjore. 

Rreziku  Angazhimi i stafit për shërbime të veçanta pa ndonjë kërkesë apo arsye dhe pa 

procedura të thjeshtësuara të rekrutimit vë në mëdyshje nevojën për këto 

angazhime dhe zvogëlon konkurrencën. Pagesa prej 5% nga kompensimi i 

përcaktuar me MSHV i ka shkaktuar komunës kosto shtesë buxhetore. 

 Kryetari duhet të sigurojë aplikimin e procedurave të thjeshtuara të rekrutimit 

për punët që konsiderohen të realizohen përmes MSHV-ve. Nevojat për pozitat 

të rregullta të punës të adresohen në MF gjatë planifikimit buxhetor, e jo përmes 

MSHV. Kjo formë e angazhimit të kontraktuesve të aplikohet vetëm në rastet 

urgjente, dhe kur kërkesat të jenë të arsyetuara nga njësit kërkuese. Pagesat për 

shërbimet e tilla nuk duhet të tejkalojnë në total vlerën e kontraktuar.  

3.1.3 Mallrat dhe shërbimet, si dhe shërbimet komunale 

Buxheti final për mallra dhe shërbime ishte 1,050,442€, dhe prej tyre ishin shpenzuar 980,753€. 

Kryesisht ato kanë të bëjnë me aktivitetet operative që ndërlidhen me shpenzimet për udhëtime 

zyrtare, shërbime tjera kontraktuese, furnizim për zyre dhe pajisje, derivate, mirëmbajtja e 

ndërtesave, si dhe me shpenzimet e shërbimeve komunale etj.  
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Çështja B4 – Dobësi në procesin e planifikimit të prokurimit  

Gjetja  Për të kryer një planifikim të mirë të prokurimit menaxherit të prokurimit do t’i 

nevojitet bashkëpunim i ngushtë me departamentin e buxhetit dhe njësitë 

kërkuese. Për këtë njësitë kërkuese duhet të analizojnë sa më saktë dhe më drejtë 

për blerjet që pritet të realizohen përmes procesit të prokurimit publik. 

Ne kemi vërejtur se në katër kontrata6 të nënshkruara në vlerë prej 125,175€, me 

plan të prokurimit ishin vlerësuar 58,667€, ndërsa në Deklaratat e Nevojave dhe 

Përcaktimit të Disponueshmërisë së Fondeve vlera e tyre ishte parashikuar të 

jetë 149,000€. 

Shkaqet janë mangësitë në planifikimet e prokurimeve nga njësit kërkuese dhe 

mbikëqyrja e pamjaftueshme menaxheriale. 

Rreziku  Dobësitë e hasura në planifikimin e nevojave nga njësit kërkuese rrisin rrezikun 

të rezultojë në mungesë buxheti, dhe mos realizim të projekteve të planifikuara. 

Rekomandimi B4 Kryetari duhet të sigurojë se njësit kërkuese planifikojnë drejtë dhe bazohen në 

nevoja reale vjetore. Në këtë aspekt të bëhen analiza më të detajuara lidhur më 

planifikimin dhe nivelin e çmimeve të tregut. 

3.1.4 Subvencionet dhe Transferet 

Buxheti final për subvencione dhe transfere në vitin 2018 ishte 86,178€, dhe deri në fund të vitit ishin 

shpenzuar 84,628€. Subvencionet e dhëna kanë të bëjnë me përkrahjen financiare në fushën e 

shëndetësisë, sportit, etj.  

Rekomandimet  

Nuk kemi rekomandime në këtë fushë.  

3.1.5 Investimet kapitale 

Buxheti për investime kapitale ishte 2,286,937€, dhe prej tyre ishin shpenzuar 1,592,556€ apo 70% e 

buxhetit. Investimet kanë të bëjnë me financimin e projekteve kapitale në infrastrukturën rrugore, 

ndërtimin dhe renovimin e objekteve arsimore dhe shëndetësore, mirëmbajtje investive, rrjet të 

kanalizimit dhe ujësjellësit, furnizim me pajisje, etj. 

                                                      
6 Kontratat për: 1. Furnizim me material higjienik, 2.Furnizim me material për mirëmbajtjen e shkollave dhe QKMF-së, 3. Furnizim 

me material medicinal, barna dhe material laboratorik Lot 1 dhe 2, dhe 4. Furnizim me material administrativ dhe tonerë. 
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2 - Mangësi në procesin e prokurimit publik 

Gjetja  Blerjet përmes prokurimit publik duhet të zhvillohen në pajtim me kërkesat e 

LPP-së, dhe udhëzuesit e prokurimit duke respektuar kriteret e përcaktuara në 

dosjen e tenderit dhe njoftimin për kontratë. Në njoftimin për kontratë është 

kërkuar që stafi menaxhues i projektit/inxhinierët të kenë së paku 5 vite përvojë 

pune pas diplomimit. Ne kemi vërejtur se: 

 Te kontrata ‘’Asfaltimi i rrugës në fshatin Belle’’, në vlerë 445,368€ identifikuam 

se OE fitues kishte ofruar vetëm një referencë pune për inxhinierin, por se i 

njëjti nuk kishte dëshmi tjetër dhe nuk figuronte as në listat e të punësuarve 

të deklaruar në ATK. Për Inxhinierin ishte sjellë dëshmi diploma e studimeve 

jashtë vendit, e cila nuk ishte e nostrifikuar nga autoritet e vendit. Po ashtu, 

OE fitues kishte nënshkruar Kontratë mbi Vepër me personelin menaxhues 

të projektit për implementimi i projektit 3 vjeçar, përderisa dihet që sipas ligjit 

të Punës kontratat mbi vepër nuk mund të jetë më e gjate se 120 ditë brenda 

një viti;  

 Te kontrata për Asfaltimin e rrugëve në Deçan, në vlerë 3,280,312€, kemi 

identifikuar se OE fitues kishte lëshuar referencë për përvojën e punës për 

Inxhinierin e Ndërtimit/Menaxherin e Kontratës për vitet 2014-2018, ndonëse 

në CV e tij, nuk ishte evidentuar se i njëjti kishte punuar për këtë kompani. 

Në listën e pagave 2018 të deklaruara në ATK, i njëjti nuk figuron si i 

punësuar, në vitin 2017 kishte vetëm një muaj të deklaruar, në vitin 2016 nuk 

figuronte fare në listë të pagave, ndërsa në vitin 2014 kishte vetëm 4 muaj. Me 

dosjen e tenderit ishte kërkuar që Menaxheri i Projektit të ketë së paku 5 vite 

përvojë pune dhe të ketë menaxhuar së paku dy projekte në vlerën prej 

minimum 2 mil.€; dhe  

 Te kontrata për Hartimin e hartës zonale të Komunës së Deçanit në vlerë 120,000€, 

fituesi i tenderit, përveç CV-së, nuk kishte ofruar dëshmi për përvojën e 

punës 5 vjeçare për stafin menaxhues të projektit, ashtu siç ishte kërkuar.  

Procesi i vlerësimit të kritereve kishte mangësi pasi që nuk ishte fokusuar nëse 

dëshmitë e ofruara janë relevante, por ato që ishin ofruar ishin marrë si të 

mirëqena. 

Rreziku  Shpërblimi me kontratë pa i përmbushur kriteret e kërkuara rritë rrezikun që 

Kompania kontraktuese mund të mos ketë stafin udhëheqës me përvojë të 

mjaftueshme në implementimin e projektit të fituar.  

 Kryetari duhet të sigurojë se komisionet e vlerësimit të tenderëve vlerësojnë 

drejtë dhe analizojnë si duhet dëshmitë e ofruara nga ofertuesit. Vetëm ofertuesit 

që plotësojnë kriteret e dosjes së tenderit t`u ofrohet kontratë publike. 
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3.1.6 Çështjet e përbashkëta për mallrat dhe shërbimet si dhe investimet 

kapitale 

Në vijim janë çështjet e përbashkëta që kanë të bëjnë me mallrat dhe shërbimet si dhe investimet 

kapitale: 

Çështja B5 – Mangësi në menaxhimin e kontratave 

Gjetja  Me kontratë, palët obligohen që kontratën ta përmbushin sipas kushteve 

kontraktuale dhe brenda afateve kohore të përcaktuara. Po ashtu, me LPP janë 

përcaktuar kërkesat dhe përgjegjësit e menaxherëve të kontratës duke përfshirë 

edhe hartimin e Plani për Menaxhimin e Kontratës. Nga kjo fushë kemi hasur 

mangësitë që kanë të bëjnë me: 

 Te kontrata për Furnizim me material zyrtar-administrativ, Komuna, nga i 

njëjti OE, ishte furnizuar me material zyrtar që nuk ishte përfshirë në 

specifikacionin teknik. Furnizimet jashtë kontratës ishin në vlerë 600€; 

 Te kontrata për Mirëmbajtjen e ndërtesave komunale, ishte përfshirë më 

vonë edhe mirëmbajtja e shtëpisë së komunitetit dhe zjarrfikësve, 

ndonëse ky objekt nuk ishte përfshirë fillimisht në kontratën fillestare;  

 Në dy raste të furnizimit me pajisje për kabinet të kimisë dhe fizikës, në 

vlerë 2,122€, lëndët nuk përmbanin raportet e pranimit nga komisionet 

përkatëse; 

 Te furnizimi për guida turistike, broshura dhe tabela informuese për 

promovimin e turizmit të Komunës, në raportin e pranimit të menaxherit 

të kontratës, përshkrimi i sasisë së furnizimeve të pranuara nuk 

përputhej me numrin apo sasinë e furnizimeve të përfshira në faturës. 

Gjithashtu, porosia për blerje ishte bërë me tre muaj vonesë, apo dy muaj 

pas përfundimit të skadimit të kontratës; 

 Në gjashtë raste janë identifikuar vonesa në liferim të mallrave. Vonesat 

ishin nga 5 deri në 60 ditë; dhe 

 Menaxherët e kontratave përveç nënshkrimit fillestar të Planeve të 

Menaxhimit të Kontratave të njëjtat nuk i azhurnojnë më vonë me 

informata plotësuese rreth ecurisë së implementimit dhe përmbylljes së 

kontratave; 
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Shkak i kësaj ishin kontrollet e pamjaftueshme menaxheriale dhe mos 

përmbushjes së kërkesave dhe procedurave të menaxhimit të projekteve nga 

menaxherët e kontratave. 

Rreziku  Monitorimi i dobët ndikon që kontratat të mos jenë përmbushur sipas kushteve 

të kontraktuara. Vonesat në realizim, mungesa e raporteve të pranimit dhe mos 

azhurnimi i të dhënave në PMK tregojnë një nivel të dobët mbikëqyrjes së 

kontratave.  

Rekomandimi B5 Kryetari duhet të sigurojë shtimin e mekanizmave të kontrollit në menaxhimin 

e kontratave duke parandaluar që furnizimet dhe shërbimet të bëhen jashtë 

kushteve kontraktuale. Kryetari duhet të sigurojë se menaxherët e kontratave 

hartojnë raporte të pranimit dhe ofrojnë informata të plota dhe të mjaftueshme 

rreth ecurisë së realizimit të kontratave.  

3 - Pagesat përmes vendimeve gjyqësore dhe përmbarimit 

Gjetja  Sipas nenit 39 të LMFPP-së, organizata buxhetore është përgjegjëse për të 

siguruar që çdo faturë e vlefshme dhe kërkesë për pagim për mallra dhe 

shërbimet e furnizuara dhe/ose punët e realizuara për organizatën buxhetore të 

paguhen brenda 30 ditëve kalendarike pas pranimit të faturës ose kërkesës për 

pagim nga organizata përkatëse buxhetore.  

Si rezultat i mos pagesës së obligimeve financiare me kohe, OE përmes Thesarit 

dhe procedurave përmbarimore/gjykatave kishin realizuar të drejtat e tyre 

ligjore. Bazuar në këtë Thesari nga buxheti i Komunës, kishte çertifikuar nga 

kategoria e investimeve kapitale dhe ajo e mallrave dhe shërbimeve pagesa në 

vlerë 575,592€.  

Arsyet e mos pagesës ishin mungesa e buxhetit si rezultat i hyrjes në obligime 

pa u siguruar mjetet e duhura buxhetore si dhe disa konteste gjyqësore. 

Rreziku  Kosto shtesë buxhetore si rezultat i ngarkesave shtese në emër të kamatave dhe 

shërbimeve të përmbarimit nga paditë e kontraktuesve. Çertifikimi i pagesave 

nga Thesari mund të ndikojë në mos implementimin e projekteve të buxhetuara 

ashtu edhe në keq klasifikimin e shpenzimeve.  

 Kryetari duhet të sigurojë që të mos hyjë në obligime kontraktuale dhe financiare 

pa sigurim paraprak të mjeteve buxhetore, si dhe të forcojë disiplinën financiare 

në pagesën e obligimeve me kohë dhe evitimin e shpenzimeve shtesë.  



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

 

23 

Çështja B6 - Zotim të mjeteve buxhetore dhe urdhër blerje me vonesë 

Gjetja  Me LMFPP dhe Rregullën Financiare 01/2013-MF, për shpenzimin e parasë 

publike, para hyrjes në obligime kontraktuale dhe krijimit të shpenzimit, AK 

duhet të zotojë në SIMFK mjetet e nevojshme buxhetore. Gjithashtu, urdhër 

blerja krijohet dhe përgatitet pas nënshkrimit të kontratës.  

Në 16 raste, zotimi i mjeteve dhe përgatitja e urdhër blerjeve ishte bërë pas 

pranimit të faturës, përkatësisht pas krijimit të obligimit, ndërsa në 13 raste tjera 

urdhër blerjet ishin përgatitur me vonesë ndonëse mjetet ishin të zotuara në 

SIMFK. Kjo ka ndodhur si rezultat i menaxhimit jo adekuat të buxhetit dhe mos 

veprimit në përputhje me procedurat e Thesarit. 

Rreziku  Hyrja në obligime pa zotim të mjeteve buxhetore bart në vete rrezikun e mos 

pagesës me kohë të obligimeve në rast mungese të buxhetit. Përgatitja e urdhër 

blerjeve me vonesë krijon paqartësi rreth urdhëresave për furnizim apo ofrim të 

shërbimeve apo fillim të punimeve. 

Rekomandimi B6 Kryetari duhet të sigurojë mos hyrjen në obligime financiare pa u zotuar 

paraprakisht mjetet e duhura financiare në SIMFK. Urdhër blerjet e përgatitura 

dhe të nënshkruara duhet ti paraprijnë procesit të furnizimit apo realizimit të 

punimeve. 

3.1.7 Pasuritë kapitale dhe jo kapitale  

Sipas raportit të pasurisë të SIMFK-së, vlera neto e pasurisë kapitale është 16,240,429€, ndërsa vlera 

e pasurisë jo kapitale e shpalosur në PVF-të e vitit 2018 ishte 161,000€.  



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

 

24 

 

Çështja B7 – Mangësi në menaxhimin e pasurisë 

Gjetja  Rregulla për menaxhimin e pasurive nr. 02/2013 përcakton se pasuria kapitale 

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

regjistrohen në sistemin e-pasuria. Ne kemi identifikuar se:  

 Në vitin 2018 në programin e-pasuri janë regjistruar vetëm pasuri në 

vlerë 35,561€. Ne verifikuam se pajisjet në vlerë 8,342€ nuk ishin 

regjistruar në programin e-pasuria. Po ashtu, për pasurinë jokapitale nuk 

është aplikuar zhvlerësimi vjetor dhe zhvlerësimi i akumuluar. Komuna 

nuk ka rregullore të brendshme për menaxhimin e pasurisë;  

 Në 5 raste pasuritë kapitale ishin regjistruar por jo në kodet përkatëse të 

pasurisë;  

 Komuna kishte bërë pjesërisht inventarizimin e pasurisë në fund të vitit, 

pasi që drejtoria e arsimit/institucionet arsimore nuk e kishin bërë 

inventarizimin e pasurisë; dhe 

 Informatat lidhur me menaxhimin dhe shfrytëzimin e automjeteve 

zyrtare nuk ishin të plota. Mungojnë kërkesat dhe aprovimet për 

përdorim dhe të dhënat tjera rreth shfrytëzimit dhe menaxhimit të 

automjeteve zyrtare.  

Kjo ka ndodhë për shkak të kontrolleve jo adekuate dhe mos organizimit dhe 

koordinimit adekuat të përcjelljes së dokumentacionit si për regjistrim me kohë 

të pasurisë ashtu edhe në menaxhimin e automjeteve. 

Rreziku  Mungesa e një regjistri të plotë e të saktë të pasurisë vështirëson menaxhimin e 

duhur të pasurisë, dhe se kjo krijon parakushte për humbjen apo keqpërdorimin 

e pasurisë. Inventarizimi i pjesshëm dhe mangësitë në menaxhimin e 

automjeteve ndikojnë në një menaxhim jo adekuat të pasurive. 

Rekomandimi B7 Kryetari duhet të sigurojë se të gjitha pasuritë të regjistrohen në modulin e 

pasurisë në SIMFK dhe në programin e-pasuri si dhe të aplikohet inventarizimi 

i plotë dhe kalkulimi i zhvlerësimit për pasuritë jo kapitale. Po ashtu, automjetet 

të shfrytëzohen vetëm pasi të jetë përcaktuar qëllimi dhe kërkesa të jetë aprovuar 

paraprakisht nga mbikëqyrësi i drejtpërdrejtë i shfrytëzuesit të automjetit.  

3.2 Të arkëtueshmet 

Bilanci përfundimtar i llogarive të arkëtueshme (Ll/A) në fund të vitit 2018 sipas pasqyrave vjetore 

të Komunës ishte 1,508,608€. Të arkëtueshmet kanë të bëjnë kryesisht me tatimin në pronë në vlerë 

1,483,974€ dhe nga qiraja për shfrytëzimin e pronës komunale në vlerë 24,634€.  
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Çështja B8 – Menaxhim jo i mirë i llogarive të arkëtueshme 

Gjetja  Me ligjin për tatimin në pronë janë përcaktuar afatet kohore të pagesave. Nga 

testimet kemi vërejtur se:  

Komuna nuk ka arrite që llogaritë e arkëtueshme ti menaxhojë si duhet, pasi nuk 

janë ndërmarrë veprime të mjaftueshme në arkëtimin e të hyrave të faturuara. 

Saldoja aktuale e të arkëtueshmeve konsiderohet të jetë materiale. Në krahasim 

me vitin e kaluar, në total saldoja e Ll/A është rritur rreth 9%, apo në vlerë 

124,000€, që reflekton kryesisht tatimin në pronë si kategori dominuese. 

Dobësitë e përmendura më lartë janë për shkak të kontrolleve jo adekuate dhe 

mbikëqyrjes së pamjaftueshme në menaxhimin e llogarive të arkëtueshme.  

Rreziku  Mos pagesa e borxheve dhe vonesat në arkëtimin e të hyrave reduktojnë fondet 

e mbledhura për buxhetin komunal, dhe me ndikim direkt në më pak projekte 

të financuara nga fondi i të hyrave vetanake. Mungesa e kontrollit dhe mos 

aplikimi i masave adekuate pamundëson arkëtimin dhe rrit rrezikun e vjetrimit 

të kërkesave. 

Rekomandimi B8 Kryetari duhet të siguroj që po shqyrtohen në mënyrë aktive të gjitha opsionet e 

mundshme, përfshirë edhe veprimet ligjore përmes përmbaruesve, për të 

siguruar arkëtimin e plotë të llogarive të arkëtueshme.  

3.3 Obligimet e papaguara 

Obligimet e shpalosura në pasqyrat financiare të vitit 2018 ishin 277,000€. Kjo vlerë përfshinë 

obligimet e shpenzimeve nga kategoria e mallrave dhe shërbime si dhe shpenzimet komunale. Këto 

obligime janë bartur për t’u paguar në vitin 2019. 

Nëse krahasojmë obligimet e vitit 2018 me ato të vitit 2017 të prezantuara në PVF, kemi zvogëlim të 

obligimeve. Komuna ka arrite të zvogëlojë nivelin e borxheve të faturuara për 143,000€. Me gjithë 

ketë, menaxhmenti duhet ti kushtoje kujdes dhe vëmendje shtese në uljen e nivelit të obligimeve 

dhe pagesën e tyre brenda afateve kohore ligjore. Komuna ka prezantuar edhe detyrime kontigjente, 

dhe vlera e përafërt e parashihet të jetë rreth 284,000€. 
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Çështja B9 – Menaxhim jo i mirë i obligimeve  

Gjetja  Sipas LMFPP dhe Rregullës Financiare 01/2013/MF - Shpenzimi i parasë 

publike, OB duhet të paguajnë obligimet brenda 30 ditëve pas pranimit të 

faturës, dhe se OB obligohen të raportojnë çdo muaj në Thesar obligimet e 

papaguara. Rezultatet e testimeve tona tregojnë se: 

 Komuna ishte furnizuar me inventar zyre pa pasur kontratë me 

operatorin ekonomik. Vlera e furnizimeve ishte 14,666€, dhe nga to 

2,986€ ishin paguar ndërsa pjesa tjetër prej 11,680€ kishte kaluar në 

procedura të përmbarimit; 

 Në gjashtë raste pagesat e obligimeve ishin bërë me vonesë, ndërsa në tre 

raste faturat në vlerë 10,050€ ishin paguar pjesërisht apo vetëm 8,997€; 

dhe 

 Në shumicën e rasteve faturat (37 fatura) nuk ishin protokoluar me rastin 

e pranimit.  

Shkak i mos pagesës së obligimeve apo mos pagesës së plotë të borxheve ishte 

hyrja në obligime financiare pa u zotuar mjetet e nevojshme financiare në 

SIMFK.  

Rreziku  Hyrja në obligime pa kontratë dhe pa u zotuar mjetet e nevojshme buxhetore, 

përveç që është në kundërshtim me ligjin dhe rregullat e Thesarit, gjithashtu rrit 

rrezikun për kosto shtesë buxhetore nga pagesa e kamatave dhe shërbimeve të 

përmbarimit/gjykatës për mos pagesën me kohë të obligimeve.  

Rekomandimi B9 Kryetari duhet të shtojë masat e kontrollit në menaxhimin e obligimeve dhe të 

sigurojë mos hyrjen në obligime pa pasur kontratë publike dhe mjete të zotuara. 

Po ashtu, pagesa e obligimeve të bëhet brenda 30 ditësh nga pranimi i faturës 

dhe Drejtoria për Buxhet e Financa duhet të mbajë regjistër të plotë dhe të saktë 

rreth obligimeve të papaguara, si dhe të përmbushë kërkesat ligjore për raportim 

mujor të obligimeve në Thesar/MF. 

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 
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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  

Qeverisja në fushën e raportimit dhe llogaridhënies, si dhe menaxhimin e rrezikut nuk pasqyron një 

situatë pozitive. Me gjithë progresin e arritur, ende nuk janë finalizuar veprimet në zhvillimin e një 

procesi formal në menaxhimin e riskut, dhe identifikimin e rreziqeve potenciale që mund të kenë 

ndikim negativ në arritjen e objektivave të organizatës. Komuna nuk ka trajtuar sa duhet dhe nuk 

ka ndërmarrë masa zbatimi për një pjesë të rekomandimeve të viteve paraprake, duke mos 

përgatitur as plan të veprimit.  

Të gjitha organizatat buxhetore janë të obliguara të përgatisin dhe të përcjellin planet strategjike në 

nivel të organizatës, si: planet urbanistike, hapësinore, plani operativ emergjent, plani strategjik 

kundër korrupsionit, strategjia e zhvillimit rajonal etj. 

Komuna e Deçanit ka Strategjinë zhvillimore lokale 2014-2020, strategjinë komunale për informim 

dhe komunikim 2015-2019, planin rregullues urban, planin komunal për efiçiencë të energjisë 2015-

2020, planin e integruar 2016-2018, programi komunal për banim 2017-2020. Drejtorit komunale 

kishin hartuar raporte pune për aktivitetet e realizuara, por jo edhe plane të punës në fillim të vitit 

2018, ndërsa në për vitin 2019 ishin përgatitur planet e punës nga drejtoritë komunale. 

4.1 Sistemi i auditimit të brendshëm  

Njësia e Auditimit të Brendshëm (NjAB) operon me dy auditor. Për të kryer një auditim efektiv 

nevojitet një program gjithëpërfshirës i punës që reflekton rreziqet financiare dhe të tjera të entitetit 

të audituar dhe që ofron siguri të mjaftueshme mbi efektivitetin e kontrollit të brendshëm.  

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

adresimit të rekomandimeve si dhe nga mbështetja e ofruar nga një Komitet efektiv i Auditimit. 

NjAB ka përmbushë programin vjetor të auditimit dhe ka realizuar 9 auditimet e planifikuara. Është 

përgatitur edhe plani strategjik 2018-2020. Raportet e auditimit të brendshëm janë shqyrtuar nga 

Komiteti i Auditimit. 
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Çështja B10 – Mungesa e planeve të veprimit në adresimin e rekomandimeve të AB-së  

Gjetja  Ekzistojnë dobësi në fushën e auditimit të brendshëm, kjo për faktin se njësitë e 

audituara nuk kishin përgatitur plane veprimi për adresimin e rekomandimeve 

të dhëna në raportet e auditimit të brendshëm. Rekomandimet e AB-së nuk ishin 

adresuar sa duhet nga menaxhmenti.  

Sipas raportit vjetor të AB-së, nga 31 rekomandimet e dhëna në vitin 2018, vetëm 

13 nga to janë zbatuar plotësisht, 11 ishin në proces të zbatimit dhe 7 të tjera nuk 

ishin zbatuar.  

Rreziku  Mungesa e planit të veprimit dhe ndërmarrja e veprimeve të pamjaftueshme nga 

menaxhmenti në adresimi e rekomandimeve mund të rezultojë me përsëritjen e 

mangësive të njëjta. 

Rekomandimi B10  Kryetari duhet të sigurojë përgatitjen e planeve të veprimit për adresimin e 

rekomandimeve të auditimit të brendshëm si dhe të monitorojë zbatimin e planit 

të veprimit.  

4.2 Raportimi menaxherial, llogaridhënia dhe menaxhimi i 

rrezikut 

Për të pasur një planifikim të mirë, për të mbikëqyrë aktivitetet në baza të rregullta dhe për të 

mundësuar vendimmarrje efektive, menaxhmenti ka nevojë të posedoj raporte të rregullta. 

Llogaridhënia si proces është pranim i përgjegjësive, mbajtje e personave përgjegjës për veprimet e 

tyre dhe shpalosje e rezultateve në mënyrë transparente. Ndërsa, menaxhimi i rrezikut është një 

proces që ka të bëj me identifikimin, analizën, vlerësimin dhe veprimet/masat e menaxhmentit për 

të kontrolluar dhe reaguar ndaj rreziqeve që kërcënojnë organizatën. 

Menaxhmenti, ndonëse ka zbatuar një numër kontrollesh të brendshme për të siguruar se sistemet 

funksionojnë si duhet, ne kemi vërejtur se masat e aplikuara nuk janë aq efektive dhe nuk 

mundësojnë një përgjigje efektive dhe me kohë ndaj problemeve operative të identifikuara.  
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Çështja B11 - Dobësi në kontrollet menaxheriale, llogaridhënie dhe raportim të brendshëm 

Gjetja  Mbikëqyrja e pamjaftueshme dhe hyrja në obligime pa mjete të mjaftueshme nuk 

ishin trajtuar me kohë dhe në mënyrën e duhur nga ana e menaxhmentit e si 

pasojë disa projekte as që kanë filluar, ndërkohë që disa kontrata ishin subjekt i 

shqyrtimeve gjyqësore. Menaxhmenti nuk posedon analiza të rregullta për 

ecuritë buxhetore, nuk rishqyrton planin e prokurimit dhe nuk ka raporte të 

rregullta për aktivitetet operative. Kjo ka ndodhur sepse përgjegjësitë përcjellëse 

për raportim të brendshëm nuk zbatohen në mënyrë efektive.  

Po ashtu, drejtoritë komunale nuk kishin përgatitur plane vjetore të punës për 

vitin 2018, dhe Komuna nuk ka as Zyrtar Kryesor Financiar siç kërkohet me 

LMFPP, Ligjin për KBFP dhe Ligjin për financat e pushteti lokal. Si rezultat kemi 

vërejtur se në disa raste nuk ishte bërë edhe ndarje e duhur e detyrave si:  

 Kërkesa për udhëtim zyrtar ishte nënshkruar dhe aprovuar nga Drejtori 

për Buxhet e Financa te tri nivelet - në emër të Udhëheqësit të 

Departamentit, ZKF dhe në emër të Zyrtarit Kryesor Administrativ; dhe 

 Te kontrata për Furnizim me pajisje për kabinet të kimisë dhe fizikës, njëri nga 

anëtarët e komisionit të vlerësimit të ofertave, gjithashtu ka nënshkruar 

kontratën si dhe ka bërë pranimin e pajisjeve. 

Rreziku  Mangësitë e llogaridhënies, planifikimit dhe raportimit menaxherial reduktojnë 

efektivitetin e menaxhimit financiar dhe operativ për të reaguar ndaj sfidave me 

kohë. Mungesa e ZKF krijon paqartësi në ndarjen e detyrave dhe përgjegjësive 

në menaxhimin financiar. Po ashtu, përfshirja e zyrtarëve të njëjtë në dy apo më 

tepër faza të procesit është kundër me parimet e ndarjes së detyrave si konflikt 

interesi dhe krijon strukturë jo adekuate të menaxhimit dhe kontrollit të 

brendshëm.  

Rekomandimi B11 Kryetari duhet të siguroj se procesi buxhetor, plani i prokurimit dhe shpenzimet 

janë subjekt i analizave dhe rishikimeve të rregullta nga menaxhmenti. 

Gjithashtu, të përcaktohet forma e raportimit financiar dhe operativ te 

menaxhmenti i lartë, dhe rëndësi e veçantë t`i kushtohet përgatitjes së planeve 

vjetore nga secila drejtori. Në strukturën organizativ të Komunës të jetë edhe 

pozita e ZKF, si dhe të sigurohet ndarja e drejtë të detyrave. 
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Çështja B12 – Procese jo formale të menaxhimit të rrezikut  

Gjetja  Procedura 4 e MFK-së përcakton që menaxhmenti është përgjegjës për të 

zhvilluar një proces formal të menaxhimit të riskut. Gjithashtu, kërkohet që 

menaxhmenti i Komunës për secilin vit kalendarik të plotësojnë pyetësorin e vet-

vlerësimit të qeverisjes, kontrollit dhe menaxhimit financiar. 

Komuna nuk ka politika të shkruara dhe procedura për menaxhimin e riskut, në 

veçanti rrezikut të mashtrimit dhe parregullsive. Ende nuk ekziston ndonjë 

regjistër i rreziqeve i hartuar sipas kërkesave të MFK-së, nuk ka strategji për 

menaxhimin e rrezikut, dhe nuk përgatitet ndonjë raport për menaxhimin e tyre. 

Kjo ka ndodhur për shkak të neglizhencës së menaxhmentit por edhe si mungesë 

e llogaridhënies nga drejtorit komunale tek menaxhmenti i lartë lidhur me 

procesin e menaxhimit të rrezikut, por edhe mungesës së njohurive brenda 

drejtorive për rolet e tyre në ofrimin e mbështetjes për këtë proces. 

Rreziku  Mungesa e menaxhimit efektiv të rrezikut do të dobësoj cilësinë e shërbimit ndaj 

qytetarëve nëse çështjet e brendshme dhe të jashtme që ndikojnë në këtë nuk do 

të adresohen në kohën e duhur. Kjo për shkak se veprimet e nevojshme për të 

evituar ndikimin e çështjeve të tilla nuk ndërmerren në mënyrë të planifikuar 

dhe sistematike.  

Rekomandimi B12  Kryetari duhet të ndërmarrë veprime konkrete në përgatitjen dhe finalizimin e 

regjistrit të rreziqeve si dhe të delegoj përgjegjësinë për menaxhimin e rrezikut 

në drejtorit dhe sektorët e administratës dhe të sigurojë raportim të rregullt për 

zbatimin e kërkesave në këtë fushë.  

5 Progresi në zbatimin e rekomandimeve  

Raporti ynë i auditimit për PFV-të e vitit 2017 për Komunën e Deçanit ka rezultuar me 22 

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

zbatoj rekomandimet e dhëna.  

Deri në fund të auditimit tonë për vitin 2018, tre (3) rekomandime janë zbatuar; tre (3) ishin në 

proces të zbatimit, dymbëdhjetë (12) rekomandime nuk janë adresuar, si dhe katër (4) rekomandim 

ishte i mbyllur. Për një përshkrim më të plotë të rekomandimeve dhe mënyrën se si janë trajtuar ato, 

shihni në Tabelën 4. 
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Tabela 4 Përmbledhja e rekomandimeve të vitit paraprak dhe vitit 2018 

N
r. 

Fusha e 
Auditimit 

Rekomandimet e vitit 2017  Veprimet e 
ndërmarra  

Statusi 

1 Pasqyrat 
Vjetore 
Financiare 

Kryetari duhet të siguroj se është bërë 
një analizë për t’i përcaktuar shkaqet 
për Theksim të Çështjes së opinionit të 
auditimit, si dhe të marrë veprime 
specifike për t’i adresuar shkaqet në 
mënyrë sistematike dhe për ta 
konfirmuar regjistrimin e plotë të 
pasurisë kapitale. Pronat komunale dhe 
pasuritë jo financiare të 
blera/ndërtuara duhet të regjistrohen 
në regjistrin kontabël të SIMFK-së. 
Zhvlerësimi vjetor dhe i akumuluar për 
pasurinë jokapitale të zbatohet përmes 
programit e-pasuria. Më tutje, të 
sigurohet shpalosje e plotë dhe e saktë e 
obligimeve të papaguara. Edhe 
kërkesat tjera për raportim të 
përmbushen konform kërkesave 
rregullative. 

Të njëjta mangësi 
janë evidente edhe 
këtë vit, por nuk 
kishte gabime në 
dy tabelat e para të 
PFV. Këtë vit 
kishte edhe 
mangësi të 
theksuar në 
raportimin e 
jashtëm. 

Pjesërisht i 
zbatuar - Ref 
C1 

2 Planifikimi 
dhe realizimi i 
buxhetit 

Kryetari duhet të sigurojë se është 
ndërmarrë një vlerësim sistematik i 
shkaqeve që kanë rezultuar me pagesa 
përmes vendimeve gjyqësore, por edhe 
të arsyeve për mos realizim të duhur të 
buxhetit të investimeve kapitale, duke 
përcaktuar edhe opsione praktike për 
përmirësimin e ekzekutimit të tij në 
vitin e ardhshëm.  

Nuk janë 
ndërmarrë 
veprime. Të njëjta 
mangësi janë 
evidente edhe këtë 
vit.  

I pa zbatuar - 
Ref B1 

3 Te hyrat Kryetari duhet të sigurojë se 
performanca e arkëtimit monitorohet 
dhe rishikohet në mënyrë sistematike 
nga drejtoritë përkatëse dhe zyra e 
financave, dhe që ky rishikim adreson 
me kohë barrierat që vështirësojnë 
arkëtimin e të hyrave sipas planit.  

Ka progres në 
lidhje me 
planifikimin pasi 
që kemi një 
planifikim më real, 
por niveli i 
realizimit mbetet 
me trend rënës.  

Pjesërisht i 
zbatuar – Ref 
C2 

4 Te hyrat Kryetari duhet të përmirësoj procesin e 
verifikimit të pronave dhe të siguroj se 
verifikimi i 1/3-tës së pronave bëhet në 
baza të rregullta vjetore, në mënyrë që 
shënimet rreth tatimit në pronë të janë 
të plota, për të reflektuar gjendjen reale 

Nuk janë ndërmarr 
veprime për 
verifikimin e 
pronave sipas 
kërkesave ligjore. 

I pa zbatuar - 
Ref B3 



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

 

32 

të pronave të tatuara. Rritja e 
regjistrimit të pronave do të rezultojë 
me më shumë të hyra komunale si dhe 
performancë më të mirë buxhetore  

5 Te hyrat Kryetari duhet të sigurojë se të hyrat 
klasifikohen dhe regjistrohen me kohë 
në SIMFK. Vëmendje e shtuar t’i 
kushtohet edhe menaxhimit dhe 
protokollimit të dokumentacionit për 
lejet ndërtimore. 

Janë ndërmarr 
veprime për 
adresimin e 
rekomandimeve. 

I zbatuar 

6 Menaxhimi i 
personelit 

Kryetari duhet të sigurojë se 
menaxhimi i personelit dhe pagesave 
bëhet në pajtim me procedurat dhe 
rregulloret relevante. Në ketë aspekt 
duhet të forcohen kontrollet në proceset 
e rekrutimit në mënyrë që komisionet të 
bëjnë vlerësim objektiv në përputhje me 
kërkesat e përcaktuara. Gjithashtu, të 
merret në konsideratë rimbursimi i 
mjeteve të mbi paguara nga kalkulimi 
jo i saktë i shtesave në pagë nga përvoja 
e punës.  

Në procesin e 
rekrutimit ende 
janë prezentë 
mangësitë e njëjta, 
ndërsa për 
përpilimin e 
kontratave janë 
ndërmarrë masa 
përmirësimi.  

Pjesërisht i 
zbatuar - Ref 
C3 

7 Mallra e 
Shërbime 

Kryetari duhet të përforcojë 
mekanizmat e kontrollit në aprovimin 
dhe çertifikimin e pagesave. Lëndët të 
procedohen për pagesë vetëm pasi të 
jenë kompletuar me dokumentacionin e 
nevojshëm dhe të jenë në përputhje me 
kushtet e kontratës.  

Nuk janë 
identifikuar 
mangësi në 
çertifikim. 

I zbatuar 

8 Mallra e 
Shërbime 

Kryetari duhet të sigurojë se sigurimi 
për ekzekutimin e kontratave të jetë 
sipas afateve të përcaktuara me 
legjislacionin rregullativ të prokurimit 
publik, dhe se kontratat e nënshkruara 
të mos tejkalojnë vlerat e parashikuara 
buxhetore.  

Edhe më tutje janë 
prezent mangësitë 
lidhur me 
planifikimin e 
prokurimeve. Nuk 
janë evidentuar 
mangësi lidhur me 
sigurinë e 
ekzekutimit. 

Pjesërisht i 
zbatuar - Ref 
B4  

9 Subvencionet 
dhe transferet 

Kryetari duhet të sigurojë se projektet e 
subvencionuara monitorohen nga 
Komuna dhe se përfituesit e 
subvencioneve dorëzojnë raporte për 
realizimin e projekteve të financuara.  

Janë ndërmarr 
veprime rreth 
monitorimit të 
subvencioneve. 

I zbatuar 

10 Investimet 
kapitale 

Kryetari duhet të sigurojë se kontratat 
të nënshkruhen vetëm pasi të sigurohet 

Mangësitë lidhur 
me raportet e 

Pjesërisht i 
zbatuar – B5 
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buxheti i duhur për realizimin e tyre. 
Menaxherët e kontratave të 
monitorojnë rregullisht zbatimin e 
projekteve, dhe të hartojnë raporte në të 
cilat ofrohen informata të mjaftueshme 
rreth ecurisë së zbatimit.  

pranimit janë 
evidente edhe këtë 
vit, ndërsa nuk ka 
pasur ndonjë 
mangësi lidhur me 
pranimin teknik. 

11 Investimet 
kapitale 

Kryetari duhet të sigurojë se njësitë 
kërkuese planifikojnë drejtë dhe 
bazohen në nevoja reale vjetore. 
Procedurat e prokurimit të zhvillohen 
sipas planit dhe afateve të përcaktuara.  

Përkundër që nuk 
është zbatuar ky 
rekomandim është 
i përfshirë te 
rekomandimi B4. 

Rekomandi
m i mbyllur i 
pa zbatuar  

 

12 Investimet 
kapitale 

Kryetari duhet të sigurojë kontrolle 
shtesë në sektorin e financave në 
mënyrë që shpenzimet të planifikohen 
dhe regjistrohen në kode përkatëse 
ekonomike.  

Edhe këtë vit janë 
evidentuar 
regjistrim të 
shpenzimeve në 
kode jo përkatëse 
ekonomike. 

I pa zbatuar 
Ref B2 

13 Çështje të 
përbashkëta – 
M&SH dhe IK 

Kryetari duhet të sigurojë se është 
ndërmarrë një rishikim për të gjeturat e 
auditimit ku proceset nuk janë aplikuar 
në mënyrë efektive për të përcaktuar se 
pse kanë ndodhur dështimet dhe pse 
nuk është aplikuar mbikëqyrja e 
përshtatshme. Në ketë aspekt, të bëhen 
analiza të detajuara lidhur me 
planifikimin dhe realizimin e 
kontratave për projektet kapitale. Me 
tutje, të sigurohet se procesi i pagesave 
bëhet në pajtim të plotë me hapat e 
përcaktuar me LMFPP-në, dhe me 
rregullat e Thesarit  

Mangësi të njëjta 
janë prezentë edhe 
këtë vit. 

I pa zbatuar 
B6 

14 Pasuritë 
kapitale dhe jo 
kapitale 

Kryetari duhet të sigurojë se kërkesat 
ligjore për regjistrimin dhe menaxhimin 
e pasurisë përmbushen në tërësi.  

Mangësi të njëjta 
janë prezentë edhe 
këtë vit. 

I pa zbatuar - 
ref B7 

15 Pasuritë 
kapitale dhe jo 
kapitale 

Kryetari duhet të sigurojë se automjetet 
zyrtare shfrytëzohen në pajtim me 
rregullat dhe kërkesat ligjore. Për 
secilin automjet zyrtar të shfrytëzuar 
duhet të mbahet evidencë e plotë dhe e 
saktë lidhur me kilometrat e kaluara, 
serviset e bëra si dhe të dhëna tjera të 
nevojshme.  

Përkundër që nuk 
është zbatuar ky 
rekomandim është 
i përfshirë te 
rekomandimi B7. 

Rekomandi
m i mbyllur i 
pa zbatuar  

 

16 Të 
arkëtueshmet 

Kryetari duhet të siguroj që po 
shqyrtohen në mënyrë aktive të gjitha 
opsionet e mundshme me qëllim të 

Mangësi të njëjta 
janë prezentë edhe 
këtë vit. 

I pa zbatuar- 
ref B8 
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rritjes së efikasitetit në mbledhjen e të 
arkëtueshmeve, përfshirë edhe mjetet 
ligjore, për të siguruar arkëtimin me 
kohë të tyre.  

17 Obligimet e 
pa paguara 

Kryetari duhet të sigurojë kontrolle 
shtesë në menaxhimin e obligimeve 
ndaj kontraktuesve. Obligimet të 
paguhen brenda afatit kohor prej 30 
ditëve nga data e pranimit të faturave. 
Një proces i rregullt i evidentimit duhet 
të zbatohet kur faturat pranohen nga 
furnitorët.  

Mangësi të njëjta 
janë prezentë edhe 
këtë vit. 

I pa zbatuar- 
Ref B9 

18 Progresi në 
zbatimin e 
rekomandime
ve 

Kryetari duhet të siguroj 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.  

Ky rekomandim 
është i mbyllur. 

I mbyllur 

19 Sistemi i 
Auditimit të 
Brendshëm 

Kryetari duhet të sigurojë që përveç 
përgatitjes së planeve të veprimit të nga 
njësitë e audituara, të sigurojë se procesi 
në zbatimin e rekomandimeve 
monitorohet vazhdimisht nga 
menaxhmenti. Komiteti i Auditimit 
duhet t’i rishikoj rezultatet e auditimit 
të brendshëm dhe veprimet e 
ndërmarra nga menaxhmenti në lidhje 
me rekomandimet e auditimit të 
brendshëm.  

Mangësi të njëjta 
janë prezentë edhe 
këtë vit. 

I pa zbatuar 
– ref B10 

20 Raportimi 
menaxherial, 
llogaridhënia 
dhe 
menaxhimi i 
rrezikut 

Kryetari duhet të siguroj se ecuritë 
buxhetore, përfshirë planin e 
prokurimit dhe shpenzimet do të jenë 
subjekt i analizave dhe rishikimeve të 
rregullta nga ana e komunës. 
Gjithashtu, të përcaktohet forma e 
raportimit financiar dhe operativ tek 
menaxhmenti i lartë, nga i cili kërkohet 
që të mbështesë menaxhimin efektiv të 
veprimtarisë. Rendësi e veçantë t`i 
kushtohet edhe përgatitjes së planeve 
dhe raporteve vjetore nga secila drejtori 
komunale.  

Mangësi të njëjta 
janë prezentë edhe 
këtë vit. 

I pa zbatuar 
– ref B11 

21 Raportimi 
menaxherial, 
llogaridhënia 
dhe 

Kryetari duhet të sigurojë se pjesë e 
strukturës organizative të Komunës të 

Përkundër që nuk 
është zbatuar ky 
rekomandim është 

Rekomandi
m i mbyllur i 
pa zbatuar  
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menaxhimi i 
rrezikut. 

jetë edhe pozita e Zyrtarit Kryesor 
Financiar.  

 

i përfshirë te 
rekomandimi B12. 

 

22 Raportimi 
menaxherial, 
llogaridhënia 
dhe 
menaxhimi i 
rrezikut 

Kryetari duhet të sigurojë se është 
deleguar përgjegjësia e drejtpërdrejtë 
për menaxhimin e rrezikut nëpër 
sektorët përkatës të administratës dhe 
të sigurojë raportim tremujor për 
zbatimin e kërkesave në këtë fushë.  

Nuk ka proces 
formal dhe 
regjistër për 
menaxhimin e 
rrezikut.  

I pa zbatuar 
ref – B12 

N
r. 

Fusha e 
auditimit 

Rekomandimet e vitit 2018 

1 Pasqyrat 
Vjetore 
Financiare –
ref. C1 

Kryetari duhet të siguroj se është bërë një analizë për t’i përcaktuar shkaqet 
për Theksim të Çështjes së opinionit të auditimit. Kjo kërkon veprime 
specifike për të konfirmuar regjistrimin e plotë të pasurisë jo financiare 
përfshirë pronat komunale dhe shpalosjen e drejtë të tyre në PFV. Gjithashtu, 
Kryetari një vëmendje të veçantë duhet t’i kushtoj plotësimit të kërkesave për 
raportim të jashtëm përfshirë edhe përgatitjen e planit të veprimit për 
zbatimin e rekomandimeve. 

2 Planifikimi 
dhe realizimi i 
buxhetit -
ref.B1 

Kryetari duhet të sigurojë se është ndërmarrë një vlerësim sistematik i 
shkaqeve për nivelin e ulët të ekzekutimit të buxhetit të investimeve kapitale 
dhe të përcaktojë opsionet praktike për përmirësimin e mangësive në 
ekzekutimin e tij në vitin e ardhshëm.  

3 Planifikimi 
dhe realizimi i 
buxhetit -
ref.B2 

Kryetari duhet të sigurojë vendosjen e kontrolleve në këtë fushë në mënyrë 
që shpenzimet të klasifikohen drejtë në përputhje me kodet përkatëse 
ekonomike të përcaktuara me planin kontabël të Thesarit/SIMFK. 

4 

 

Të Hyrat – ref. 
C2 

Kryetari duhet të sigurojë se performanca e mbledhjes së të hyrave 
monitorohet dhe rishikohet në mënyrë sistematike nga drejtoritë përkatëse 
dhe zyra e financave, dhe adresohen me kohë barrierat që vështirësojnë 
arkëtimin e të hyrave. Po ashtu, duhet bërë monitorim përmes menaxherit të 
financave për të siguruar se në fund të ditës të gjitha paratë e gatshme të 
arkëtuara nga shërbimet deponohen në llogarinë bankare. 

5 Të Hyrat - ref. 
B3 

Kryetari duhet të sigurojë përmbushjen e kërkesës ligjor për verifikim të së 
paku 20% të pronave të regjistruara si dhe për të reflektuar gjendjen reale në 
bazën e të dhënave. 

6 Paga e 
Mëditje – ref 
C3 dhe A1 

Kryetari duhet të sigurojë përmes menaxherit të personelit se proceset e 
rekrutimit janë duke u zhvilluar në pajtim të plotë me procedurat dhe 
rregullat e rekrutimit. Po ashtu, komisioni përzgjedhës duhet të ndjekë dhe 
dokumentojë të gjitha fazat e procesit të rekrutimit. 

7 Kryetari duhet të sigurojë aplikimin e procedurave të thjeshtuara të 
rekrutimit për punët që konsiderohen të realizohen përmes MSHV-ve. 
Nevojat për pozitat të rregullta të punës të adresohen në MF gjatë 



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

 

36 

planifikimit buxhetor, e jo përmes MSHV. Kjo formë e angazhimit të 
kontraktuesve të aplikohet vetëm në rastet urgjente, dhe kur kërkesat të jenë 
të arsyetuara nga njësit kërkuese. Pagesat për shërbimet e tilla nuk duhet të 
tejkalojnë në total vlerën e kontraktuar. 

8 Mallra dhe 
Sherbime - ref. 
B4 

Kryetari duhet të sigurojë se njësit kërkuese planifikojnë drejtë dhe bazohen 
në nevoja reale vjetore. Në këtë aspekt të bëhen analiza më të detajuara lidhur 
më planifikimin dhe nivelin e çmimeve të tregut. 

9 Investime 
Kapitale –
ref.A2 

Kryetari duhet të sigurojë se komisionet e vlerësimit të tenderëve vlerësojnë 
drejtë dhe analizojnë si duhet dëshmitë e ofruara nga ofertuesit. Vetëm 
ofertuesit që plotësojnë kriteret e dosjes së tenderit t`u ofrohet kontratë 
publike. 

10 Çështjet e 
përbashkëta 
për M&SH 
dhe IK - ref. 
B5 

Kryetari duhet të sigurojë shtimin e mekanizmave të kontrollit në 
menaxhimin e kontratave duke parandaluar që furnizimet dhe shërbimet të 
bëhen jashtë kushteve kontraktuale. Kryetari duhet të sigurojë se menaxherët 
e kontratave hartojnë raporte të pranimit dhe ofrojnë informata të plota dhe 
të mjaftueshme rreth ecurisë së realizimit të kontratave. 

11 Çështjet e 
përbashkëta 
për M&SH 
dhe IK - ref. 
A3 

Kryetari duhet të sigurojë që të mos hyjë në obligime kontraktuale dhe 
financiare pa sigurim paraprak të mjeteve buxhetore, si dhe të forcojë 
disiplinën financiare në pagesën e obligimeve me kohë dhe evitimin e 
shpenzimeve shtesë.  

12 Çështjet e 
përbashkëta 
për M&SH 
dhe IK - ref. 
B6 

Kryetari duhet të sigurojë mos hyrjen në obligime financiare pa u zotuar 
paraprakisht mjetet e duhura financiare në SIMFK. Urdhër blerjet e 
përgatitura dhe të nënshkruara duhet ti paraprijnë procesit të furnizimit apo 
realizimit të punimeve. 

13 Pasuritë - ref. 
B7 

Kryetari duhet të sigurojë se të gjitha pasuritë të regjistrohen në modulin e 
pasurisë në SIMFK dhe në programin e-pasuri si dhe të aplikohet 
inventarizimi i plotë dhe kalkulimi i zhvlerësimit për pasuritë jo kapitale. Po 
ashtu, automjetet të shfrytëzohen vetëm pasi të jetë përcaktuar qëllimi dhe 
kërkesa të jetë aprovuar paraprakisht nga mbikëqyrësi i drejtpërdrejtë i 
shfrytëzuesit të automjetit. 

14 Llogaritë e 
arkëtueshme - 
ref. B8 

Kryetari duhet të siguroj që po shqyrtohen në mënyrë aktive të gjitha 
opsionet e mundshme, përfshirë edhe veprimet ligjore përmes 
përmbaruesve, për të siguruar arkëtimin e plotë të llogarive të arkëtueshme. 

15 Obligimet e 
papaguara -
ref. B9 

Kryetari duhet të shtojë masat e kontrollit në menaxhimin e obligimeve dhe 
të sigurojë mos hyrjen në obligime pa pasur kontratë publike dhe mjete të 
zotuara. Po ashtu, pagesa e obligimeve të bëhet brenda 30 ditësh nga pranimi 
i faturës dhe Drejtoria për Buxhet e Financa duhet të mbajë regjistër të plotë 
dhe të saktë rreth obligimeve të papaguara, si dhe të përmbushë kërkesat 
ligjore për raportim mujor të obligimeve në Thesar/MF. 
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16 Sistemi i 
Auditimit të 
Brendshëm - 
ref B10 

Kryetari duhet të sigurojë përgatitjen e planeve të veprimit për adresimin e 
rekomandimeve të auditimit të brendshëm si dhe të monitorojë zbatimin e 
planit të veprimit. 

17 Raportimi 
menaxherial - 
ref. B11 

Kryetari duhet të siguroj se procesi buxhetor, plani i prokurimit dhe 
shpenzimet janë subjekt i analizave dhe rishikimeve të rregullta nga 
menaxhmenti. Gjithashtu, të përcaktohet forma e raportimit financiar dhe 
operativ te menaxhmenti i lartë, dhe rëndësi e veçantë t`i kushtohet 
përgatitjes së planeve vjetore nga secila drejtori. Në strukturën organizativ të 
Komunës të jetë edhe pozita e ZKF, si dhe të sigurohet ndarja e drejtë të 
detyrave. 

18 Menaxhimi i 
rrezikut – ref. 
B12 

Kryetari duhet të ndërmarrë veprime konkrete në përgatitjen dhe finalizimin 
e regjistrit të rreziqeve si dhe të delegoj përgjegjësinë për menaxhimin e 
rrezikut në drejtorit dhe sektorët e administratës dhe të sigurojë raportim të 
rregullt për zbatimin e kërkesave në këtë fushë.  
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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. 
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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 Konfirmimi 

 

 

 


