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Sektori i Auditit të Brendshëm  ka filluar funksionimin me organikë të plotë  nga dt. 05.02.2020 , 

me miratimin e strukturës së re organizative të Bashkisë Klos. Në organikë sektori ka 3 

punonjës,  njëri prej të cilëve është komanduar  Shef   i  Sektorit .   

 

Theksojmë se nga parardhësi nuk kemi trashëguar  asnjë lloj dokumentacioni për punën  që ka 

kryer. Kjo na ka vënë në vështirësi për të punuar, për të  përcaktuar objektivat në të ardhmen,  

por edhe për të plotësuar edhe dorëzuar në kohë  evidencat që kërkohen nga strukturat e varësisë 

në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë. 

 

  Në muajin Shkuer kemi   plotësuar dhe dërguar me shkresën nr. 604, datë 26.02.2020,  

Drejtorisë së     Harmonizimit të Kontrollit të Brendshëm Financiar e Publik, Drejtorisë së 

Harmonizimit të Menaxhimit Financiar, Kontrollit dhe Kontabilitetit në  Ministrinë e Financave 

dhe Ekonomisë, “Raportin për funksionimin e Sistemit të Kontrollit të Brendshëm për vitin 2019 

si dhe Deklaratën për cilësinë e Sistemit të Kontrollit të Brendshëm për vitin 2019”. 

 

Me shkresën nr.936 prot datë 15.04.2020, është hartuar nga Sektori i Auditimit të Brendshëm 

dhe miratuar nga Kryetari i Bashkisë  “Karta e Auditimit të Brendshëm”, kjo  bazuar në ligjin 

Nr.114/2015 ‘’Për Auditimin e Brendshëm në sektorin publik’’ në nenin 4 pika “12”, në nenin 

12 pika “c”); si dhe në detyrat e lëna nga KLSH me auditimin përfundimtar  me shkresën 
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nr.604/7 dt.24.12.2019  dhe plan - veprimin për zbatimin e rekomandimeve të KLSH të datës 

16.01.2020,  për Bashkinë Klos.  

 

 Gjatë periudhës  Mars – Prill 2020, kushtëzuar nga pandemia Covid – 19, kemi punuar më  

shumë me njohjen dhe paisjen me bazën ligjore në fushën e auditimit si:  manuale, ligje, 

udhëzime, vendime të këshillit të ministrave dhe ligje e akte të tjera nënligjore të cilat na vlejnë 

për të përmbushur më mirë  funksionin e audituesit . 

 

Gjatë periudhës Maj – Tetor  janë kryer auditimet si më poshtë : 

 

- Audituar Njësinë Administrative Suç. 

- Audituar Njësinë Administrative Gurrë 

- Audituar Njësinë Administrative Xibër 

 

Auditimi në të 3(tre) njësitë është përqëndruar në 2(dy) lloje auditimi 1- Auditimi i 

përputhshmërisë . 2 – Auditimi i performancës. Objektivi i auditimit të përputhshmërisë ka qenë 

përcaktimi i nivelit të përputhjes së veprimeve të Njësive Administrtative për realizimin e 

objektivave , zbatimin e akteve ligjore e nënligjore, rregullave të detyrueshme,  standarteve dhe 

procedurave që përcaktojnë fushën që auditohet. Auditimi i përformancës ka patur si synim 

vlerësimin e përmbushjes së objektivave të veprimtarisë të Nj.Administrative nëpërmjet 

proceseve efektive dhe përdorimit të burimeve me efiçensë.   

Në raportet përfundimtare të auditimit janë konstatuar: 

➢ Nj. Adm. Suç 7 gjetje  dhe  për secilën janë dhënë rekomandimet përkatëse nga këto u 

konstatua se janë realizuar 2 rekomandime, 3 në proces dhe jan pa realizuar 3 

rekomandime.  

➢ Nj. Adm. Gurrë 6 gjetje  dhe  për secilën janë dhënë rekomandimet përkatëse nga këto u 

konstatua se janë realizuar 2 rekomandime, 2 në proces dhe jan pa realizuar 2 

rekomandime 

➢ Nj. Adm. Xibër 3 gjetje  dhe  për secilën janë dhënë rekomandimet përkatëse. Gjetjet dhe 

rekomandimet e lëna në raportin përfundimtar të auditimit në këtë njësi do jenë objekt 

verifikimi nga ana jonë gjatë vitit 2021.  
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Në   muajin Tetor  2020 , është  puna është përqëndruar kryesisht në hartimin e planit strategjik 

dhe vjetor të veprimtarisë së sektorit të auditit të   brendshëm  për periudhën 2021 – 2023. Ky plan 

është hartuar sipas udhëzimit të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë  dërguar me shkresën 

nr.17285 datë 18.9.2020 “Mbi përgatitjen e planit strategjik të veprimtarisë së njësisë së audtimit të 

brendshëm për vitet 2021- 2023, Urdhërit nr. 17 datë 05.02.2020 të Kryetarit të Bashkisë Klos “Për 

miratimin e struktures dhe organigramës së Bashkisë Klos për vitin 2020 dhe Urdhërit nr. 91 datë 

14.07.2020 “Për miratimin e strukturës dhe organigramës së ndryshuar të Bashkisë Klos për vitin 

2020”. Dërguar Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë , Drejtorisë së Harmonizimit të Auditimit 

të Brendshëm me shkresën  nr. Prot 2275/2, datë 16.10.20208. 

 

 Sektori i Auditimit të Brendshëm u angazhua në  mision auditimi në Sektorin e Financës sipas 

shkresës nr. 19310 prot, datë 30.10.2020 “Mbi kryerjen dhe raportimin e angazhimit të auditimit 

të detyrimeve të prapambetura në njësitë e qeverisjes së përgjithshme”. 

Objekti i auditimit ka qenë: monitorimi i procesit të shlyerjes dhe parandalimit të krijimit të 

detyrimeve financiare të prapambetura. Realizimi i objektivave të ngarkuara që ka Sektori i 

Financës në zbatim të akteve ligjore e nënligjore në fuqi si dhe në zbatimin të detyrave 

funksionale të përcaktuara në rregulloren e brendshme.Nga auditimi u konstatua se aktiviteti i 

këtij  Sektori  në drejtim të krijimit dhe shlyerjes së detyrimeve te prapambetura,  është  i 

mbështetur në rregullore të brendshme në të cilën janë të përcaktuara në mënyrë të detajuar 

detyrat e stafit të tij.  

Gjetjet dhe rekomandimet e lëna në raportin përfundimtar të auditimit në këtë sektor do jenë 

objekt verifikimi nga ana jonë gjatë vitit 2021. 

 

Në mbështetje të pikës 9 të nenit 7 të Urdhërit të Ministrit të Financave nr.37, datë 16.03.2016 

për “Miratimin e rregullores për procedurat e certifikimit të audituesve të brendshëm në sektorin 

publik”, i ndryshuar,  Komisioni i Kualifikimit të Audituesve të Brendshëm me Vendimin nr 9, 

date 03.12.2020, ka miratuar listën përfundimtare të kandidatëve për auditues të brendshëm të 

shpallur fitues për ndjekjen dhe regjistrim në procesin e certifikimi, Sezoni 2020-2021. Pjesë e 

kësaj liste jemi  që të tre  punonjësit e sektorit të auditit të brenshëm meqenëse asnjëri nga ne nuk 

disponon    “Çertifikatën e audituesit  të brendshëm”.  
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Për   vitin 2021  puna e Sektorit të Auditit të Brendshëm do përqëndrohet kryesisht  në : 

 

- Auditimin e njësive edhe sektorëve sipas planit vjetor të auditimit. 

- Ndjekjen e realizimit të rekomandimeve dhe detyrave të lëna për zbatim në auditimet e 

përfunduara. 

- Plotësimi dhe dërgimi në afatet e përcaktuara i evidencave dhe dokumentacionit që 

kërkohet nga Drejtoria  e  Harmonizimit të Auditimit të Brendshëm  pranë  Ministrisë së 

Financave dhe Ekonomisë. 

- Rishikimi dhe hartimi i  Kartës së Auditit të Brendshëm 

- Realizimin e detyrave të tjera specifike të cilat mund të na ngarkohen nga Kryetari i 

Bashkisë 

- Hartimi i Tematikës Vjetore të Auditimit për vitin 2022. 

- Hartimi i Panit Strategjik të Auditimit të Bashkisë për periudhën  2022 - 2024 

 

   

    Shefi i Sektorit  të    Auditit   të  Brendshëm 

 

Vebi MYSLIU 

 

                                                                            

 

 

 

 

 

                   
 


