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Auditime cilësore, ngritje të kapaciteteve 
dhe partneritet ndërkombëtar

A janë arritur objektivat strategjike?

Gjatë pesë vjetëve të fundit, Zyra Kombëtare e Auditimit ka shënuar arritjet më të larta deri tani lidhur me synimin 
e saj në rritjen e cilësisë së punës, forcimin e integritetit dhe transparencës dhe bashkëpunimit ndërkombëtar.

Puna e suksesshme e ZKA-së është rezultat i përpjekjeve në drejtime të ndryshme si: 

• rritja e numrit dhe llojeve të auditimit;
përforcimi dhe trajnimi i kapaciteteve humane ;
avancimi i metodologjisë dhe programeve të auditimit;
bashkëpunimi me institucionet dhe partneret vendorë dhe ndërkombëtarë; si dhe
komunikimi i të gjitha aktiviteteve dhe rezultateve tona tek qytetarët e Republikës së Kosovës.

• 
• 
• 
•  
 
Kjo broshurë përmbledhë disa nga arritjet tona kyçe për vitet 2016-2020

Plani strategjik, plani vjetor i punës dhe strategjia e komunikimit si mjete për shndërrimin e vizionit të ZKA-së 
në rezultate.

Plani i zhvillimit 
korporativ
2015 – 2020

Plani strategjik i ZKA-s 
2018-2021

Plani i auditimit

Plani vjetor
operacional

Strategjia
për
komunikim

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Hyn në fuqi
plani i ri



Nxjerrja e akteve juridike që rregullojnë funksionimin e ZKA-së 

Hartimi i akteve nën ligjore të cilat rregullojnë funksionimin e ZKA-së.

Rregullore dhe udhëzues 2015 2016 2020

Rregullorja për auditorë

Kodi i etikës Përditësuar

Rregullorja për marrëdhënie pune

Udhëzues i auditimit mbi mashtrimin 

Udhëzuesi për shërbimet juridike 

Udhëzuesi i brendshëm për sinjalizim 

Udhëzimi për mbrojtje dhe siguri në punë 

Akti për përdorimin e logos së ZKA-së

Rregullorja për administrimin e dokumenteve

Rregullorja për vlerësimin e rezultateve në punë

Rregullorja për organizimin e brendshëm
dhe sistematizimin e vendeve të punës

Rregullorja e punës për zbatimin
e auditimit dhe planeve te veprimit



Përditësimi i metodave të auditimit

Digjitalizimi i proceseve, përditësimi i doracakëve të auditimit, udhëzuesve dhe letrave të punës për të siguruar 
cilësinë dhe mbulushmërinë në auditim.

Doracaku për
auditime të
rregullsisë

Doracaku për auditime
financiare dhe të
pajtueshmërisë

Doracaku për auditimet
e teknologjisë së
informacionit

Doracaku për auditime të 
pajtueshmërisë(veçantë 
për pajtueshmëri)

Sistemi elektronik i
auditimit “SITA”

Doracaku për auditim
të performancës

Udhëzuesi për kontrollin 
e cilësisë së auditimeve 
të rregullsisë

Softueri për mostrim 
dhe analiza të të 
dhënave - IDEA

2009 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Përditësuar

Përditësuar

Përditësuar

ka filluar 
përdorimin 
në të gjitha 
auditimet

hartuar

hartuar

hartuar

krijuar dhe 
hyrë në

përdorim

hartuar

hartuar

përdorim i       
pjesshëm

Në proces të
përditësimit

Në proces të
përditësimit

hartuar



Zhvillimi i kapaciteteve për cilësi më të lartë të punës 2016-2020

 Për herë të parë kemi �lluar zhvillimin e 
kapaciteteve audituese për Teknologjinë 
e Informacionit

 100 auditorë të certifkuar të sektorit publik

 Është kryer sistematizimi dhe kategorizimi i 
pozitave audituese

 Është vendosur bashkëpunim me Gjykatën 
Evropiane të Auditorëve, ku punonjës të ZKA-së 
kanë përfituar përvojë profesionale deri 
në tre muaj

 Me përkrahjen e a Zyrës Kombëtare  të Auditimit 
të Suedisë është përmbyllur me sukses skema 
e trajnimit për auditorët e  performancës

 Marrëveshje me shoqata  profesionale për 
organizimin e Edukimit të Vazhdueshëm 
Profesional (EVP) për të gjithë stafin auditues

 Janë zhvilluar aktivitete në ngritjen e kapaciteteve 
menaxhuese për nivelet drejtuese me fokus në 
Menaxhim dhe Lidership – me  përkrahjen e 
Zyrës Kombëtare të Auditimit të Suedisë

 Për herë të parë auditorët e ZKA-së  janë 
përfshirë në programin e praktikës 
profesionale në Institucionin Suprem 
të Auditimit të SHBA-ve, 

 Zhvillimi i trajnimeve në fushën e prokurimit 
dhe në përdorimin e Sistemit Informativ për 
Menaxhimin e Financave të Kosovës

 Është zbatuar programi njëvjeçar i  trajnimit 
për lidership dhe menaxhment

 Për të siguruar zbatim më e�kas të 
metodologjisë audituese, rritur 
produktivitetin dhe për të garantuar cilësi 
ZKA-ja ka zhvilluar dhe ka �luar me 
përdorimin e sistemit elektronik 
për menaxhimin e auditimit SITA

Viti 2016

Viti 2017

Viti 2019

Viti 2018

Viti 2020



A janë përmbushur zotimet në lidhje me
rritjen e numrit dhe llojit të auditimeve?

Zbatimi i rekomandimeve sipas viteve

28

1 6
16

445

51

11

2011 - 2015
2016 - 2021

50
35

461

Performancë Teknologji e
informacionit

Ndërmarrje 
publike

Projekte të 
donatorëve

Financiare me 
pajtueshmëri

Rekomandimet   2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Rekomandimet e dhëna 1033 1177 1162 1177 1121 921 
Të zbatuara  336 356 298 395 438 370 
Në % 33 30 26 34 39 40 
Pjesërisht të zbatuara 304 418 425 311 201 113 
Në % 29 36 37 26 18 12 
Të pa zbatuara  393 403 439 471 354 312 
Në % 38 34 38 40 32 34 
Të mbyllura të pa zbatuara       128 126 
Në % 0 0 0 0 11 14 



Pjesëmarrja aktive në luftën kundër korrupsionit

Komunikimi me entitetet e audituara për  t’ju ndihmuar në 
përmirësimin menaxhimit të financave publike

Ngritja e transparencës

Rastet e raportuara ndër vite te organet e drejtësisë

janë dërguar të gjitha gjetjet e auditimit

38 raste

49 raste

55 raste

(pa ndonjë përshkrim specifik të rasteve indikative)
2017

2018

2019

2020

ZKA-ja ka kultivuar një komunikim dhe bashkëpunim ndërinstitucional me: Zyrën e  Kryeprokurorit të Shtetit, 
Policinë e Kosovës, Agjencinë Kundër Korrupsionit dhe Avokatin  e Popullit.

Puna e ZKA-së në aspektin e luftimit të mashtrimit dhe adresimit të rasteve të identifikuara në Prokurorinë e Shtetit 
është vlerësuar në Raportin e Progresit të Komisionit Evropian (BE) për vitin 2019.

 Avancimi i formulimit të rekomandimeve për ta lehtësuar zbatimin e tyre;
 Komunikim i qartë i mangësive, pritjeve dhe përmirësimeve;
 Rritja e zbatimit të rekomandimeve.

1 Për herë të parë në vitin 2016 
është themeluar Forumi konsultativ 
me OJQ dhe Media

•
•
•



Publikimi i lajmeve në Ueb faqe
2016 - 2020

2010 - 2015

Publikime

Publikime

347
96

Është rritur dukshëm numri i publikimeve të lajmeve për ZKA-në në media, ashtu sikurse edhe numri lajmeve 
dhe i vizitave në ueb-faqen e ZKA-së, duke dëshmuar transparencë të  vazhdueshme për punën tonë ndaj 
të gjitha palëve të interesit.

Publikimi i lajmeve në ueb faqe krahasimi 2015-2020

2015

2020

Publikimi i lajmeve në ueb faqe

13 publikime

66 publikime

2015 2016 2017 2018 2019 2020



Prezentimi në media krahasimi 2015-2020

Vizitat në ueb faqen e ZKA-së krahasimi 2015-2020

2015

2015

2020

2020

170 publikime

146,366 vizita

1,070 publikime

197,964 vizita

Publikimi i lajmeve për ZKA-në në media

Vizitat në ueb faqe

2015

2015

2016

2016

2017

2017

2018

2018

2019

2019

2020

2020



Anëtarësimi në organizatat ndërkombëtare dhe rajonale të 
Institucioneve Supreme të Auditimit

Bashkëpunimi bilateral

Anëtarësimi me 
të drejta të plota Shtator 2019

Kontrolli i Lartë i 
Shtetit të Shqipërisë

Zyra e Auditimit e Uellsit
(Britani e Madhe)

Zyra Kombëtare e
Auditimit e Suedisë

Gjykata Turke
e Llogarive

Zyra e Revizorit Kryesor
Shtetëror të Republikës së
Maqedonisë së Veriut
Zyra Kombëtare e
Auditimit e Çekisë

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Nëntor 2020

Gjatë vitit 2019, ZKA-ja ka thelluar më tej bashkëpunimin me ISA-n e Republikës së Çekisë, të Polonisë, të Kroacisë, 
të Emirateve të Bashkuara Arabe përmes shkëmbimeve bilaterale  dhe realizim të vizitave zyrtare si dhe pjesëmarrjen 
në Kongreset dhe trupat punuese të  INTOSAI, EUROSAI edhe ECA.

Me qëllim të shkëmbimit  të praktikave  të  mira  dhe  përvojës  në auditim, janë arritur bashkëpunimet bilaterale, 
duke lidhur marrëveshje bashkëpunimi me:
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Projektet ndërkombëtare

Viti Projektet e �nancuara nga donatorët Zbatuesit

2011 
-

2012

Projekti i Binjakëzimit i �nancuar nga Bashkimi 
Evropian “Mbështetja për Zyrën e Auditorit të 
Përgjithshëm të Kosovës

Zyra Kombëtare e Auditimit e  
Mbretërisë së Bashkuar

Gjykata e Auditimit e Sllovenisë  
(Partner Junior)

Gjykata e Auditimit e Holandës

Zyra e Auditimit e Skocisë

2011 
-

vazhdon

Përkrahje në zhvillimin e kapaciteteve në auditimin e 
performancës,  lidership, burime njerëzore, komunikim, 
plani�kim strategjik, auditime të rregullsisë (�nanciare 
dhe të pajtueshmërisë)

Zyra Kombëtare e  
Auditimit të Suedisë

2012 
-

2015

Projekti i Binjakëzimit i �nancuar nga Bashkimi 
Evropian “Mbështetja e Mëtutjeshme për Zyrën e 
Auditorit të Përgjithshëm të Kosovës në Arritjen e 
Standardeve të Praktikave të Mira të BE-së

Zyra Kombëtare e Auditimit  
e Mbretërisë së Bashkuar

Gjykata e Auditimit e Sllovenisë
(Partner Junior)

Gjykata e Auditimit e Holandës

Zyra e Auditimit e Skocisë

Zyra kombëtare e auditimit e Estonisë

2013 
-

2015

Ngritja e kapaciteteve për të analizuar në mënyrë 
kritike sistemet e  prokurimit dhe e�kasitetin e 
përdorimit të burimeve publike

Banka Botërore

2015 
-

2016

Mbështetje për ZKA-në për përmbylljen e sezonit 
të auditimit 2014-2015; si dhe �llimin e sezonit të 
auditimit 2015-2016

Ambasada e Britanisë së Madhe në Kosovë, 
Ambasada e Norvegjisë në Kosovë, Zyra 
Gjermane përmes GIZ si dhe projekti i 
�nancuar nga Qeveria Zvicerane

2016 Projekti afatshkurtër i Binjakëzimit Zyra Kombëtare e Auditimit  
e Mbretërisë së Bashkuar

2015 
-

2016

Rritja e bashkëpunimit  me komisionet parlamentare  
dhe Përkrahje në rritjen e auditimeve të TI-së

GIZ, DEMOS



2015 
-

2017

Përkrahja për integrimin e ZKA-së në mekanizmat 
ndërkombëtar  të ISA-ve dhe në ngritjen e kapaciteteve 
dhe metodologjisë  për zbulimin e mashtrimit në 
fushën e prokurimit

USAID

2017 
-

2019

Forcimi i kapaciteteve të Zyrës Kombëtare  
të Auditimit në fushën e prokurimit publik

Banka Botërore

2017 
-

2018

Projekti i binjakëzimit “Zhvillimi i kapaciteteve të ZKA-
së lidhur me auditimin e Ndërmarrjeve  Publike

Zyra Supreme e Auditimit e Polonisë me 
ekspertë nga ZKA e Mbretërisë së Bashkuar

2018 Themelimi i njësisë dhe ngritjes së kapaciteteve 
kundër mashtrimit dhe korrupsionit

USAID/DAI Global LLC

2019 
-

2021

Projekti i Binjakëzimit  
“Fuqizimi i mëtejmë i ndikimit të ZKA-së në Kosovë”

Zyra Supreme e Auditimit e Polonisë

ISA i Kroacisë

ISA i Republikës së Çekisë

ISA i Lituanisë

ISA i Portugalisë

ISA i Letonisë

2019 
-

2020

Promovimi i rolit të Auditorit të Përgjithshëm  
dhe Zyrës Kombëtare të Auditimit

Mbretëria Holandeze,  
BIRN Kosova në bashkëpunim  
me organizatën ACDC





Departamenti për Komunikim dhe Zhvillim Profesional
Zyra Kombëtare e Auditimit

Lagjja Arbëria
Rr. Ahmet Krasniqi, 210

10000 Prishtina
Republika e Kosovës

www.zka-rks.org
+383 (0) 38 60 60 04 ext. 1066




