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Për Zyrën Kombëtare të Auditimit
Nga z. Ardian Behra-Kryesues e Sekretariatit të OSHP-së

PLANI I VEPRIMIT PËR ZBATIMIN E
REKOMANDIMEVE
të dhëna në Raportin e Auditimit nga Zyra
Kombëtare e Auditimit
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1
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dhe
shërbime
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ndërmerr masa
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për të ndërprerë

i

praktikën e

Prokurimit

lidhjes së

do te

kontratave pa

ndërmerr

procedura të

te gjitha

rekrutimit dhe

masat për

kohëzgjatja e

te

këtyre

shmangur

marrëveshjeve të

praktikat e

bëhet në
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Çështja A1 - Dobësi në
angazhimin e stafit
sipas marrëveshjeve për
shërbime të veçanta
Gjetja Sipas nenit 12
pika 4 të Ligjit Nr.03/L149 për Shërbimin Civil,
emërimet me afat
të caktuar për një
periudhë më të shkurtër
se gjashtë muaj do të
bëhen në bazë
të kontratave të quajtura
"Marrëveshje për
shërbime të veçanta" të
cilat i
nënshtrohen Ligjit për
Detyrimet dhe për të
cilat zbatohet një
procedurë e
thjeshtësuar c

përputhje me
legjislacionin
përkatës.

Data e
Komente
planifiku
ar e
zbatimit
të
rekoman
dimit
10
KORRIK
2020

rekrutimit.
Gjatë testimeve ne kemi
identifikuar dy kontrata
për rnarrëveshje për
shërbime
të veçanta, të cilat ishin
vazhduar më shumë se
gjashtë muaj dhe nuk
ishte
zhvilluar procedura të
thjeshtëzuara të
rekrutimit. Kjo kishte
ndodhur për shkak
të nevojës për staf shtesë
me kërkesë nga Bordi sa
i përket pozitave të
nivelit
mbështetës dhe mos
aprovimit të pozitave
nga MF.
2

Mallra dhe
shërbime

Çështja A2 - Dobësi në

Kryetari duhet të

Kryesuesi i

menaxhimin e shpenzimeve

siguroj që të

Sekretariatit te OSHP-

të automjeteve

gjitha automjetet

së ka Njoftuar ne

Gjetja Udhëzimi

që janë në

mënyrë elektronike z.

Administrativ për përdorimin

shfrytëzim apo

Enver Hoxhasi me

e automjeteve zyrtare,

në pronësi të

poshtë:

obligon që

OSHP-së,

I nderuar, përpos

10 KORRIK
2020

drejtuesit e automjeteve

mbahen evidencat

punës primare që keni,

zyrtare duhet të mbajnë

e udhëtimit dhe

ju jeni i caktuar edhe

evidenca të udhëtimeve dhe

kilometrave për

si zyrtar i logjistikes

kopjet e faturave të

secilin udhëtim

me te cilën jeni i

furnizimeve të karburanteve,

ngarkuar si punë

servisimeve etj.

shtesë, kërkojë nga ju

Gjatë testimit të tri pagesave

që të gjitha automjetet

për derivate në vlerë 377€,

që janë në shfrytëzim

ne kemi vërejtur që

apo në pronësi të

OSHP nuk ka një evidence të

OSHP-ës, të mbani

Iibrit të udhëtimeve dhe
kilometrave të kaluara për
të vërtetuar shpenzimet e
ndodhura. Kjo ishte bërë si
rezultat i kontrollit jo të
mirë të këtyre shpenzimeve.

evidencat e udhëtimit
dhe kilometrave për
secilin udhëtim.
Këto evidenca i
kërkoni nga personat
që janë të autorizuar
për shfrytëzimin e
veturave. Për këtë
kemi vërejtje edhe në
raportin e Auditorit të
Përgjithshëm dhe
është rekomandimin i

auditorit që të mbahen
evidencat-së.

