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1 RAPORTI I AUDITORIT TË PËRGJITHSHËM 

Për: Komisionin Komunal të Aksionarëve;  

        Bordin e Drejtorëve të NPL Stacioni i Autobusëve sh.a Prishtinë z. Faton Raçi; 

        Kryeshefin Ekzekutiv z. Luan Hoti; 

        Zyrtarin Kryesor të Financave dhe Thesarit z. Arianit Grezda. 

Adresa: Rr. Bill Klinton p.n, Prishtinë 10000, Kosovë 

1.1 Opinioni i auditimit për Pasqyrat Financiare Vjetore të 

Ndërmarrjes Publike Lokale Stacioni i Autobusëve sh.a 

Prishtinë 

Ne kemi kryer auditimin e Pasqyrave Financiare Vjetore (PFV) të Ndërmarrjes Publike Lokale 

Stacioni i Autobusëve sh.a Prishtinë (më tutje Stacioni i Autobusëve), të cilat përfshijnë pasqyrën e 

pozitës financiare, pasqyrën e të ardhurave gjithëpërfshirëse, pasqyrën e rrjedhës së parasë së 

gatshme, pasqyrën e ndryshimeve në ekuitet, shënimet shpjeguese për pasqyrat financiare, 

përfshirë përmbledhjen e politikave të rëndësishme kontabël.   

2. Opinion i kualifikuar   

Sipas opinionit tonë, përveç efekteve të çështjes së përshkruar në paragrafin për Bazën për Opinion 

të Kualifikuar, Pasqyrat Financiare të bashkangjitura për vitin e përfunduar më 31 dhjetor 2019, 

prezantojnë një pamje të drejtë dhe të vërtetë në të gjitha aspektet materiale të pozitës financiare të 

Stacionit të Autobusëve deri me 31 dhjetor 2019, performancës së saj, si dhe rrjedhës së parasë së 

gatshme për vitin 2019, në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar 

(SNRF). Transaksionet janë kryer në pajtim me rregullat dhe rregulloret financiare, të aplikueshme 

për ndërmarrjet publike. 

Baza për opinion të kualifikuar  

Ne kemi krijuar bazën për opinion të kualifikuar, për arsyen e përmendur në vijim:  

1. Sipas SNK 1, një paketë e plotë e pasqyrave financiare ndër të tjera duhet të përmbajë 

informacione krahasuese të periudhave paraardhëse si dhe shënimet shpjeguese të 

pasqyrave financiare duhet të prezantojnë informacionet shtesë të cilat nuk janë paraqitur 

në pasqyrën e pozitës financiare, pasqyrën e të ardhurave, pasqyrën e rrjedhës së parasë ose 

pasqyrën e ndryshimeve në ekuitet, por që janë të rëndësishme për t’i kuptuar cilëndo prej 

tyre. Po ashtu me SNK 8, kërkohet që ndryshimet kontabël dhe korrigjimet e gabimeve të 

periudhave paraardhëse të kontabilizohen retrospektivisht. 
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Ndërmarrja në pasqyrën e pozitës financiare dhe pasqyrën e ndryshimeve në ekuitet të vitit 

2018 kishte mbivlerësuar kapitalin rezervë dhe pronën pajisjet dhe impiantet për 25,000€.  

Ne (ZKA) në raportin e auditimit për vitin paraprak kemi dhënë rekomandim për 

korrigjimin e nevojshëm  të cilin ndërmarrja e kishte reflektuar në pasqyrën e ndryshimeve 

në ekuitet, por në pasqyrën e pozitës financiare kishte bërë korrigjimin vetëm për periudhën 

2019 dhe jo për periudhën paraprake (2018) duke mos respektuar kërkesën e SNK për 

korrigjime retrospektive. Po ashtu të njëjtat korrigjime dhe shkaqet e tyre duhej të 

prezantoheshin në shënimet shpjeguese të pasqyrave, por ndërmarrja nuk kishte shpalosur 

informacionet e nevojshme për këto efekte të korrigjimeve.  

 

Përgjegjësitë e menaxhmentit për Pasqyrat Vjetore Financiare  

Menaxhmenti është përgjegjës për përgatitjen dhe prezantimin e drejtë të Pasqyrave Financiare  

sipas Standardeve Ndërkombëtare të Raportimit Financiar (SNRF). Po ashtu, menaxhmenti është 

përgjegjës për vendosjen e kontrolleve të brendshme, të cilat i përcakton si të nevojshme për të 

mundësuar përgatitjen e pasqyrave financiare pa keqdeklarime materiale të shkaktuara, qoftë nga 

mashtrimi apo gabimi. Kjo përfshinë gjithashtu zbatimin e Ligjit nr. 03/L-048 për Menaxhimin e 

Financave Publike dhe Përgjegjësitë (me plotësime dhe ndryshime), Ligjit nr. 04/L-087 për 

Ndërmarrjet Publike (me plotësime dhe ndryshime), dhe Ligjit 06/L-032 për Kontabilitet, Raportim 

Financiar dhe Auditim. 

Menaxhmenti është po ashtu përgjegjës për kryerjen e transaksioneve financiare në pajtim me 

kornizën e aplikueshme ligjore. 

Bordi i Drejtorëve është përgjegjës për mbikëqyrjen e procesit të raportimit financiar të Stacionit 

të Autobusëve.  

Përgjegjësia e Auditorit të Përgjithshëm për auditimin e PFV-ve 

Objektivat tona janë të marrim siguri të arsyeshme se Pasqyrat Financiare janë në tërësi të lira nga 

keqdeklarimi material, qoftë për shkak të mashtrimit apo gabimit, dhe kështu të nxjerrim një raport 

të auditorit që përfshinë opinionin tonë. Siguria e arsyeshme është niveli i lartë sigurie, por nuk 

garanton se një auditim i kryer në përputhje me SNISA-t do të zbulojë çdoherë keqdeklarimet 

materiale që ekzistojnë. Keqdeklarimet mund të rezultojnë nga mashtrimi ose gabimi dhe 

konsiderohen materiale nëse, individualisht ose së bashku, me arsye pritet qe të ndikojnë në 

vendimet ekonomike të përdoruesve, të marra në bazë të këtyre Pasqyrave Financiare. 

Si pjesë e auditimit, në përputhje me SNISA-t, ne ushtrojmë gjykimin profesional dhe mbajmë 

skepticizëm profesional gjatë gjithë auditimit. Ne gjithashtu: 

 Identifikojmë dhe vlerësojmë rreziqet e keqdeklarimit material të Pasqyrave Financiare, 

qoftë për shkak të mashtrimit apo gabimit, hartojmë dhe kryejmë procedurat e auditimit 
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konform  atyre rreziqeve, si dhe sigurojmë dëshmi të auditimit që janë të mjaftueshme dhe 

të duhura për të siguruar bazën për opinionin tonë. Rreziku i moszbulimit të një 

keqdeklarimi material që rezulton nga mashtrimi është më i lartë sesa për keqdeklarimin që 

rezulton nga gabimi, pasi mashtrimi mund të përfshijë manipulimin, falsifikimin, lëshime të 

qëllimshme, keqpërfaqësime apo anashkalimin e kontrollit të brendshëm. 

 Sigurohemi ta kuptojmë kontrollin e brendshëm relevant për auditimin, për t’i hartuar 

procedurat e auditimit që janë të përshtatshme në rrethanat, por jo me qëllim të shprehjes së 

opinionit për efikasitet të kontrollit të brendshëm të Stacionit të Autobusëve. 

 Vlerësojmë përshtatshmërinë e politikave të përdorura kontabël dhe arsyeshmërinë e 

vlerësimeve të kontabilitetit dhe shpalosjet përkatëse të bëra nga menaxhmenti. 

 Nxjerrim një përfundim nëse baza e vijimësisë së kontabilitetit është e përshtatshme për 

përdorim nga menaxhmenti, bazuar në provat e siguruara të auditimit, nëse ekziston 

pasiguria materiale në lidhje me ngjarje apo kushte që mund të hedhin dyshime të 

rëndësishme në aftësinë e Stacionit të Autobusëve, për të vazhduar sipas parimit të 

vijimësisë. Nëse konkludojmë se ekziston një pasiguri materiale, nga ne kërkohet që të 

tërheqim vëmendjen në raportin tonë të auditimit për shpalosjet përkatëse në Pasqyrat 

Financiare ose, nëse zbulimet e tilla janë të papërshtatshme ta modifikojmë opinionin tonë. 

Përfundimet tona bazohen në provat e auditimit të marra deri në datën e raportit tonë të 

auditimit. Sidoqoftë, ngjarjet apo kushtet e ardhshme mund të bëjnë që NP-ja të pushojë së 

vazhduari sipas parimit të vijimësisë. 

 Vlerësojmë prezantimin e përgjithshëm, strukturën dhe përmbajtjen e Pasqyrave Financiare, 

përfshirë edhe shpalosjet, për t’u siguruar se Pasqyrat Financiare paraqesin transaksionet 

dhe ngjarjet në mënyrë të drejtë dhe të saktë. 

Ne komunikojmë me menaxhmentin e entitetit të audituar në lidhje me fushëveprimin, kohën e 

planifikuar të auditimit dhe gjetjet e rëndësishme të auditimit, përfshirë ndonjë mangësi të 

rëndësishme në kontrollin e brendshëm që ne e identifikojmë gjatë auditimit. 

Ne, gjithashtu i ofrojmë menaxhmentit deklaratën qe ne i kemi zbatuar kërkesat përkatëse etike 

lidhur me pavarësinë, dhe iu komunikojmë atyre të gjitha marrëdhëniet dhe çështjet e tjera që në 

mënyrë të arsyeshme mund të mendohet se vënë në dyshim pavarësinë tonë, si dhe masat 

mbrojtëse, aty ku është e zbatueshme. Nga çështjet e komunikuara me menaxhmentin, ne 

përcaktojmë ato çështje që ishin më të rëndësishme në auditimin e Pasqyrave Financiare të 

periudhës aktuale dhe që cilësohen si çështje kyçe të auditimit. Ne i përshkruajmë këto çështje në 

raportin e auditimit. 

Raporti i auditimit publikohet në ueb faqen e ZKA-së, me përjashtim të informacioneve që 

klasifikohen si sensitive apo për shkak të ndalesave të tjera ligjore e administrative, në pajtim me 

legjislacionin në fuqi. 
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2 Gjetjet dhe Rekomandimet   

Ne kemi kryer auditimin e Pasqyrave Financiare Vjetore të Stacionit të Autobusëve për vitin e 

përfunduar më 31 dhjetor 2019, në përputhje me Ligjin për Auditorin e Përgjithshëm dhe Zyrën 

Kombëtare të Auditimit si dhe Standardet Ndërkombëtare të Institucioneve Supreme të Auditimit. 

Ekzaminimet e auditimit janë kryer për të na mundësuar dhënien e opinionit për Pasqyrat 

Financiare Vjetore.  

Lëndë të auditimit kanë qenë edhe efektiviteti i sistemit të kontrollit të brendshëm, si dhe 

pajtueshmëria me kornizën ligjore dhe rregullative, por jo për qëllime të dhënies së opinionit.  

Gjetjet dhe rekomandimet e përfshira në këtë pjesë kanë për qëllim përmirësimin e raportimit 

financiar dhe evitimin e dobësive në sistemin e kontrollit të brendshëm. Megjithatë, çështjet e 

ngritura në këtë raport nuk mund të konsiderohen si një pasqyrim i plotë i të gjitha dobësive që 

ekzistojnë ose të gjitha përmirësimeve që mund të bëhen.  

Ne po ashtu, kemi rishikuar statusin e rekomandimeve të vitit paraprak dhe kemi vlerësuar nivelin 

e zbatimit të tyre. Për detajet shih tabelën në shtojcën II.   

Zyra Kombëtare e Auditimit vlerëson bashkëpunimin e menaxhmentit dhe personelit të Stacionit të 

Autobusëve gjatë zhvillimit të procesit të auditimit. 

2.1 Rekomandimet për opinionin  

Rekomandimi A1 1 Bordi i drejtorëve duhet të sigurojë që PFV-të paraqesin një pamje të drejtë dhe 

të saktë dhe kurdoherë që kërkohen korrigjimet e nevojshme ato të reflektojnë 

edhe në periudhën retrospektive. Gjithashtu, në shënimet shpjeguese të PFV-ve 

të shpjegohen arsyet dhe efektet e korrigjimeve.  

Përgjigjja e menaxhmentit:  Pajtohet 

   

  

                                                      
1 Çështja A dhe rekomandimi A-nënkuptojnë çështjet dhe rekomandimet e reja; 
  Çështja B dhe rekomandimi B-nënkuptojnë çështjet dhe rekomandimet e përsëritura; 
  Çështja C dhe rekomandimi C-nënkuptojnë çështjet dhe rekomandimet pjesërisht të përsëritura. 
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2.2 Gjetjet për çështjet e kontabilitetit dhe të pajtueshmërisë  

Çështja A2 - Mos prezantim i drejtë i zërave në pasqyrat financiare 

Kriteri Sipas SNK 7, pasqyra e rrjedhës së parasë pika 20 sipas metodës së tërthortë, 

fluksi neto monetar nga veprimtaritë e shfrytëzimit përcaktohet duke rregulluar 

fitimin ose humbjen me efektet e: a) ndryshimeve gjatë periudhës në inventarët, 

në llogaritë e arkëtueshme dhe llogari të pagueshme të aktivitetit operativ, b) 

elementeve jo-mjete monetare si për shembull amortizimi, tatimet e shtyra, 

fitime dhe humbje neto të parealizuara nga monedhat e huaja, fitimet e 

pashpërndara të pjesëmarrjeve dhe interesat të pakicës. Për më tepër,  SNK 1, 

duhet të zbatohet për të gjitha pasqyrat financiare për qëllime të përgjithshme 

që përgatiten dhe paraqiten në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të 

Raportimit. 

Gjetja  Në evidencat kontabël, tek kartela llogaritja e humbjes së vitit ishte vlera 64,519€, 

ndërsa në pasqyrën e ndryshimeve në ekuitet ishte prezantuar vlera 63,080€, që 

rezulton me një diferencë prej 1,439€. Për të njëjtën vlerë zëri i fitimit të vitit në 

pasqyrën e ndryshimeve në ekuitet krahasuar me fitimin e vitit në pasqyrën e të 

ardhurave ishte nënvlerësuar. Për më tepër, ndërmarrja tek rrjedha e parasë nga 

aktivitetet operative, ndryshimet në pasuritë dhe detyrimet operative kishte 

prezantuar vlerën 1,439€ (rritje/zvogëlim i humbjes nga viti 2017). Kjo vlerë 

kishte të bënte me rregullimin e një gabimi gjatë harmonizimit të kartelave mes 

ndërmarrjes dhe furnitorit. Kjo ka ndodhur nga pakujdesia gjatë hartimit të PFV-

ve.  

Ndërmarrja në pasqyrën e rrjedhës së parasë në fund të vitit kishte prezantuar 

paratë në bankë dhe në arkë të mbivlerësuara për 988€, gjithashtu e njëjta vlerë 

ishte prezantuar e mbivlerësuar edhe në pasqyrën e pozitës financiare. Kjo sipas 

zyrtarëve të ndërmarrjes ishte për shkak që nuk kishin askush qasje në një nga 

llogaritë bankare të saj. Si rrjedhojë e mangësive të cekura më lartë për fitimin e 

vitit, paranë në bankë dhe në arkë, shënimet shpjeguese nuk japin informacione 

të plota dhe të sakta. 

Ndikimi  Prezantimi i zërit i cili nuk ka efekt financiar tek pasqyra e rrjedhës së parasë si 

dhe mbivlerësimi i parasë në bankë dhe në arkë ndikon në prezantim jo të drejtë 

dhe të saktë. 

Rekomandimi A2 Bordi i drejtorëve të sigurojë se janë vendosur procese efektive për të prezantuar 

saktësisht secilin zë në pasqyra financiare dhe të konfirmoj që janë bërë 

korrigjimet e gabimeve të identifikuara tek gjendja e parasë dhe rrjedha e parasë 

sipas aktiviteteve operative. 

Përgjigjja e menaxhmentit: Pajtohet 
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Çështja B1 - Prezantim jo i plotë i shënimeve shpjeguese 

Kriteri Sipas SNK1, shënimet shpjeguese duhet të paraqiten në mënyrë sistematike, për 

sa kohë që kjo është e mundur. Çdo zë në bilancin kontabël, pasqyrën e të 

ardhurave, pasqyrën e ndryshimeve në kapital dhe në pasqyrën e fluksit 

monetar duhet të referohet me informacionin përkatës në shënimet shpjeguese. 

Gjetja  Analiza e bërë për shënimet shpjeguese ka rezultuar që shpalosjet e bëra për 

fitimin e vitit dhe parave në bankë dhe në arkë nuk paraqesin një shpalosje të 

plotë dhe të saktë. Kjo ka ndodhur pasi që zyrtarët e ndërmarrjes nuk kanë 

qasje/autorizime në një nga llogari bankare të ndërmarrjes si dhe nga pakujdesia 

e zyrtarit i cili ka bërë përpilimin e shpalosjeve. 

Ndikimi  Mungesa e shpalosjeve të sakta, kufizojnë përdoruesit e pasqyrave për ta 

kuptuar drejt gjendjen financiare dhe afariste të ndërmarrjes. 

 Kryesuesi i bordit duhet të siguroj se gjatë hartimit të PFV-ve, shënimet 

shpjeguese do të prezantojnë të gjitha informacionet e detajuara, të plota dhe të 

sakta për secilin zë në cilëndo pjesë të PFV-ve.  

Përgjigjja e menaxhmentit: Pajtohet 
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Çështja C1 - Mjetet e mbledhura nga bileta-shitësit depozitohen me vonesë 

Kriteri Sipas rregullores për paranë e gatshme-arka, neni 8, Likuidatorët janë të obliguar 

që të shkarkojnë dhe barazojnë porto arkat, të cilët me dokument intern e 

shkarkojnë porto arkën dhe e ngarkojnë arkën kryesore të NP-së. Po ashtu, neni 

7 thekson se, arkëtari obligohet që para përfundimit të orarit të punës së paku 

deri në ora 15:00h, për secilën ditë të punës të dorëzoj paratë në xhirollogarinë e 

ndërmarrjes në njërën prej bankave komerciale që punojnë në Kosovë.   

Gjetja  Nga testimet e tetë (8) arkave ditore kemi vërejtur që bileta-shitësit ishin vonuar 

nga 1-7 ditë për t’i depozituar paratë në arkën kryesore dhe rrjedhimisht edhe 

në llogarinë bankare. Shuma e përbashkët e këtyre vonesave ishte 49,972€. 

Kjo ka ndodhur si pasojë e mungesës së mbikëqyrjes adekuate ndaj biletë-

shitësve. 

Ndikimi  Mos depozitimi i mjeteve fillimisht në arkën kryesore e pastaj në llogarinë 

bankare me kohë, ndikon në rritjen e rrezikut që paratë të keqpërdoren ose të 

humbin. 

Rekomandimi C1 Bordi i drejtoreve duhet të sigurojë që bileta-shitësit pasi ta përfundojnë orarin 

e punës t’i dorëzojnë mjetet në arkën kryesore e më pastaj të njëjtat të dorëzohen 

në llogarinë bankare. 

Përgjigjja e menaxhmentit: Nuk pajtohet. Me gjerësisht shih Shtojcën 1, komentin 1. 

Pozicioni i Auditorit të Përgjithshëm: Ndërmarrja ka dhënë vetëm arsyetime dhe përshkrim të 

situatës së konstatuar nga auditimi. Me gjerësisht shih përgjigjen tek Shtojca 1, komenti 1. 
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Çështja B2 - Angazhimi i punëtorëve për punë dhe detyra specifike pa procedura të rekrutimit 

Kriteri Sipas Ligjit të Punës 03/L-212 nenit 8, punëdhënësi në sektorin publik, është i 

obliguar që të shpallë konkurs publik sa herë që pranon një punëmarrës dhe 

themelon një marrëdhënie të punës. 

Gjetja  Stacioni i Autobusëve gjatë vitit 2019 kishte angazhuar 4 (katër) punëtorë me 

kontrata mbi vepër për punë dhe detyra specifike dhe me kohëzgjatje të caktuar 

në pozitat: 1 (një) zyrtar konsulent ligjor, 1 (një) zyrtar konsulent për financa, 1 

(një) zyrtarë për mbarëvajtjen e procesit të programit të punës si dhe 1 (një) 

zyrtarë për financa, kontabilitet dhe këshillime tatimore. Për të gjitha këto 

angazhime, Stacioni i Autobusëve nuk ka shpallur konkurs publik. 

Kjo ka ndodhur për shkak që menaxhmenti kishte shmangur kërkesat ligjore 

duke favorizuar kandidatët të cilët janë shpërblyer me këto kontrata. 

Ndikimi  Angazhimi i punonjësve për punë dhe detyra specifike pa zhvilluar ndonjë 

proces konkurrues dhe transparent ndikon në angazhimin e personave jo 

kompetent në pozita të caktuar.  

 Bordi i drejtorëve të siguroj që me rastin e angazhimit të punonjësve të ri të 

zhvillohen procedura me konkurrencë të hapur dhe të respektohen të gjitha 

kërkesat për transparencë dhe përzgjedhje adekuate të kandidatëve.  

Përgjigjja e menaxhmentit: Nuk pajtohet. Me gjerësisht shih Shtojcën 1, komentin 2. 

Pozicioni i Auditorit të Përgjithshëm: Ndërmarrja ka dhënë vetëm arsyetime dhe përshkrim të 

situatës së konstatuar nga auditimi. Me gjerësisht shih përgjigjen tek Shtojca 1, komenti 2. 
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Çështja A3 - Avancimi i punonjësit pa procedura transparente 

Kriteri Sipas UA 07/2017, mbi rregullimin e procedurave të konkursit, neni 4 shpallja e 

vendeve të lira të punës duhet të jetë në përputhje me kushtet dhe kriteret e 

parapara me rregulloren e brendshme dhe aktet tjera në fuqi. Po ashtu pika 6 

dhe 7 e këtij udhëzimi, parasheh që kompania duhet fillimisht të shpallë konkurs 

të brendshëm, nëse ka më shumë se një kandidatë të cilët i plotësojnë kushtet e 

kërkuara për plotësimin e vendit të lirë të punës. 

Gjetja  Ndërmarrja në një (1) rast kishte avancuar punonjësin nga pozita e vozitësit në 

pozitën e punonjësit të logjistikës me vendim të Kryeshefit Ekzekutiv duke 

anashkaluar procedurat e brendshme të shpalljes së konkursit për avancim në 

pozitë. 

Avancimi i punonjësit në pozitë pune pa ndjekur procesin e rregullt të avancimit 

ka ndodhur si rrjedhojë e mos-përfilljes së procedurave ligjore nga menaxhmenti 

i ndërmarrjes. 

Ndikimi  Anashkalimi i procedurave të rekrutimit (avancimit) paraqet mungesë të 

transparencës dhe ndikon në ulje të konkurrencës. 

Rekomandimi A3 Bordi i drejtorëve përmes Kryeshefit Ekzekutiv duhet të sigurojë se avancimi i 

punonjësve në pozita pune bëhet bazuar në përgatitjen adekuate profesionale, 

duke respektuar kërkesat ligjore mbi shpalljen e konkursit dhe mundësive të 

barabarta për të gjithë punonjësit. 

Përgjigjja e menaxhmentit: Pajtohet 
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Çështja A4 - Pagesa e mjeteve financiare shtesë për punëtorin e angazhuar me kontratë mbi vepër 

Kriteri Sipas Ligjit të Punës, neni 10 pika 8 thekson se të punësuarit për një punë 

specifike nuk i takon e drejta në pushim vjetor dhe të drejtat tjera të përcaktuara 

me Kontratë Kolektive dhe Kontratën e punës. 

Gjetja  Ndërmarrja për periudhën e parë të vitit 2019 kishte punësuar me kontratë mbi 

vepër një (1) punonjës për të cilin, përveç kompensimit mujor ka marrë obligim 

sipas kontratës së lidhur, pika 2 që t’i paguaj edhe shpenzimet ditore të shujtës 

që është e paraparë sipas rregullores për punëtorët e rregullt të ndërmarrjes.  

Kjo ka ndodhur si rrjedhojë e neglizhencës apo mungesës së njohurive nga 

zyrtarët kompetentë mbi kërkesat dhe kufizimet ligjore. 

Ndikimi  Kompensimi shtesë me mjete financiare për punonjësit e angazhuar me kontratë 

mbi vepër shkakton mbi pagesa për vlerën  e paguar për shujtë. 

Rekomandimi A4 Bordi i drejtorëve duhet të sigurojë se janë bërë korrigjimet e nevojshme që 

paraja e ndërmarrjes të shpenzohet në mënyrë të drejtë dhe në pajtim me 

kërkesat ligjore. 

Përgjigjja e menaxhmentit: Pajtohet 
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Çështja C2 - Mangësi në menaxhimin e pasurive 

Kriteri Sipas Rregullores për menaxhimin e pasurisë jo financiare, mjeteve themelore, 

aseteve të NPL-së, nenit 6.1, çdo organizatë duhet të krijojë dhe azhurnoj 

regjistrin e pasurive jo financiare që i ka në menaxhimin e saj. Regjistri duhet të 

mbahet ndaras për çdo pasuri dhe në formë të agreguar sipas kategorive të 

klasifikuara në bazë të planit kontabël, si dhe neni 6.4 Zyrtari Kryesor Ekzekutiv 

duhet të themeloj regjistër kontabël të pasurive jo financiare ku përveç 

informatave të kërkuara nga Ligji mbi Menaxhimin e Financave Publike dhe 

Përgjegjësive, do të përfshihen edhe këto elemente: emri i ndërmarrjes publike, 

emri i pasurisë, përshkrimi, numri serik, numri i bar kodit, data e pranimit, 

lokacioni, kategoria, burimi i financimit, vlera fillestare ose e vlerësuar, 

zhvlerësimi i vitit të tanishëm dhe zhvlerësimi i akumuluar, vlera në libër, data 

e tjetërsimit, dhe numri referues i dokumentit të pranimit. 

Gjetja  Regjistri kontabël i pasurive nuk përmban të gjitha elementet e kërkuara si: 

datën e pranimit, vlerën fillestare, zhvlerësimin e vitit të tanishëm, zhvlerësimin 

e akumuluar dhe vlerën në libër. 

Ndërmarrja deri në kohën kur kemi përfunduar auditimin nuk kishte plotësuar 

pozitën për zyrtarin e pasurisë i cili do të ishte përgjegjës për menaxhimin dhe 

regjistrimin e pasurisë. Sipas zyrtarëve të ndërmarrjes, këtë funksion është duke 

e ushtruar një punonjës brenda ndërmarrjes. Mirëpo nuk ka ndonjë vendim i cili 

e fuqizon ushtrimin e detyrave dhe përgjegjësive të zyrtarit të pasurisë. 

Ndikimi  Mos plotësimin i pozitës së zyrtarit të pasurisë si dhe regjistri i pasurive me 

informata jo të plota ndikon që pasuritë të mos trajtohen në mënyrën e duhur 

dhe rrjedhimisht të mos prezantohen saktë në pasqyrat financiare. 

Rekomandimi C2 Bordi i drejtorëve duhet të siguroj që në afat sa më të shkurtë kohor plotësohet 

pozita me zyrtarin e pasurisë si dhe regjistri i pasurive i përmban të gjitha 

informacionet për secilën pasuri sipas kërkesës së rregullores për menaxhimin e 

pasurive. 

Përgjigjja e menaxhmentit: Pajtohet 
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Çështja A5 - Mungesa e raportit të komisionit për regjistrimin e mjeteve themelore, pajisjeve dhe 

inventarit 

Kriteri Sipas Ligjit Nr. 06/L-032 për kontabilitet, raportim financiar dhe auditim, neni 

12.1 kërkon që shoqëritë tregtare të verifikojnë të paktën një herë në vit, 

ekzistencën dhe vlerësimin e pasurive, detyrimeve dhe kapitalit,  nëpërmjet 

inventarizimit të këtyre elementeve dhe dëshmive mbështetëse nëpërmjet 

procesit të inventarizimit, dhe ky inventarizim duhet të barazohet me librat 

kontabël. Po ashtu, edhe rregullorja për menaxhimin e pasurive financiare neni 

18 parasheh formimin e komisionit për inventarizimin e pasurive. 

Gjetja  Stacioni i Autobusëve në bazë të vendimit2 të nxjerrë nga Kryeshefi ekzekutiv, 

kishte formuar komisionin për regjistrim të mjeteve themelore, (aseteve) 

pajisjeve inventarit dhe depos për vitin afarist 2019. Sipas vendimit ky komision 

është përgjegjës që të hartoj edhe një raport përfundimtarë mbi gjendjen e 

aseteve të ndërmarrjes. Mirëpo komisioni nuk kishte përgatitur një raport 

përmbledhës mbi verifikimin dhe gjendjen e pasurive të ndërmarrjes. Kjo për 

shkak të neglizhencës së komisionit për regjistrimin e mjeteve themelore. 

Ndikimi  Mos përgatitja e raportit përmbledhës për inventarizim e pasurive ndikon që 

ndërmarrja mos të ketë informata të gjendjes faktike të pasurive me regjistra 

kontabël dhe rrjedhimisht të pasojë me prezantime dhe shpalosje jo të sakta të 

pasqyrave financiare. 

Rekomandimi A5 Bordi i drejtorëve duhet të sigurojë se me rastin e inventarizimit të aseteve, 

anëtarët e komisioneve të jenë përgjegjës edhe në përgatitjen e raportit 

përmbledhës mbi gjendjen e pasurive themelore, pajisjeve dhe inventarit në 

mënyrë profesionale, objektive dhe në përputhje me dispozitat ligjore. 

Përgjigjja e menaxhmentit: Nuk pajtohet. Me gjerësisht shih Shtojcën 1, komentin 3. 

Pozicioni i Auditorit të Përgjithshëm: Ndërmarrja ka dhënë vetëm arsyetime dhe përshkrim të 

situatës së konstatuar nga auditimi. Me gjerësisht shih përgjigjen tek Shtojca 1, komenti 3. 

                                                      
2 Vendimi me Nr. 02/2402 të datës 23.12.2019 i nxjerrë nga Kryeshefi Ekzekutiv. 
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Çështja C3 - Blerja e mallrave dhe shërbimeve pa procedura të prokurimit 

Kriteri Ndërmarrjet Publike me rastin e blerjeve të mallrave dhe shërbimeve kanë për 

obligim që të respektojnë të gjitha procedurat e Ligjit të Prokurimit Publik (LPP). 

Gjetja  Nga 17 pagesat e testuara ne kemi vërejtur se në nëntë (9) raste Stacioni i 

Autobusëve kishte bërë blerje direkt nga Operatori Ekonomik (OE) duke 

anashkaluar procedurat e prokurimit. Këto blerje ishin për shpenzime të 

telefonisë mobile3, furnizim me material zyrtarë, mirëmbajtja e sistemit të 

parkingut, shpenzime të përkthimit, shpenzime të ndriçimit dhe angazhimi i 

auditorit të jashtëm për konsulencë.  

Këto blerje kanë ndodhur si rezultat i planifikimit të dobët dhe mosfunksionimit 

të duhur të kontrolleve të brendshme në procesin e realizimit të blerjeve të 

mallrave dhe shërbimeve. 

Ndikimi  Blerja e mallrave dhe shërbimeve duke anashkaluar procedurat e prokurimit 

ndikon në kufizim të konkurrencës dhe mund të ndikojë në mos marrjen e vlerës 

për paranë e shpenzuar. 

Rekomandimi C3 Bordi i drejtoreve duhet të sigurojë se në të gjitha rastet ku janë të aplikueshme 

të përdoren procedurat e prokurimit sipas kërkesave të LPP-së, duke shmangur 

blerjet direkte nga OE. 

Përgjigjja e menaxhmentit: Nuk pajtohet. Me gjerësisht shih Shtojcën 1, komentin 4. 

Pozicioni i Auditorit të Përgjithshëm: Ndërmarrja ka dhënë vetëm arsyetime dhe përshkrim të 

situatës së konstatuar nga auditimi, Me gjerësisht shih përgjigjen tek Shtojca 1, komenti 4. 

                                                      
3 Kjo kontrate ishte lidhur në vitin 2017 por kishte pagesa në bazë të saj edhe në vitin 2019. 
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Çështja B3 - Ndarje e tenderëve dhe mos aplikimi i procedurës së hapur të prokurimit 

Kriteri Neni 16.4 i LPP thekson se: Vlera e secilës kontratë duhet parashikuar dhe 

procedura e prokurimit përcaktohet konform vlerës. Autoriteti Kontraktues 

(AK) nuk do të ndajë kërkesën për prokurim për një sasi të caktuar të produkteve 

me qëllim të zvogëlimit të vlerës së kontratës për furnizim nën kufirin e caktuar 

në nenin 19 të këtij ligji ‘’Çdo kontratë publike vlera e parashikuar e së cilës është 

e barabartë me ose më e madhe se, ose me arsye pritet të jetë e barabartë me ose 

më e madhe se një mijë (1,000€), por më e vogël se dhjetë mijë (10,000€) 

konsiderohen ‘kontrata me vlerë të vogël’. 

Gjetja  Ne analizuam, raportin e kontratave me qëllim të vlerësimit nëse kishte ndarje 

të tenderëve për blerjen e artikujve të njëjtë dhe kemi vërejtur se AK kishte bërë 

ndarje të tenderëve duke përdorur procedurën e kuotimit me vlerë minimale ku 

kishte lidhur:  

o Pesë (5) kontrata për furnizim me kompjuter, vlera e përbashkët e të cilave 

ishte 3,138€, 

o Katër (4) kontrata për furnizim me uniforma për punonjësit  e Stacionit të 

Autobusëve, vlera e përbashkët e të cilave ishte 3,423€,  

o Pesë (5) kontrata për shërbime të printimit, vlera e përbashkët e të cilave ishte 

4,192€.  

Vlera e përgjithshme e kontratave kalon kufirin e caktuar për këtë procedurë. 

Sipas vlerës së kontratave AK për blerjen e këtyre artikujve ishte dashur të 

përdorë procedurën e hapur të prokurimit.  

Përdorimi i procedurës së hapur e promovon konkurrencën duke i dhënë 

mundësinë që të ofertojnë një numër më i madh i OE. Ndarja e tenderëve ka 

ndodhur si rezultat i mungesës së planifikimit dhe funksionimit të duhur të 

kontrolleve të brendshme. 

Ndikimi  Ndarja e tenderëve dhe shmangia nga procedurat e hapura ndikojnë që 

ndërmarrja të mos arrijë të marrë vlerën për paranë e shpenzuar si dhe në 

kufizim të konkurrencës së mirëfilltë. 

 Bordi  i drejtorëve duhet të sigurojë se janë marrë të gjitha veprimet për një 

vlerësim dhe planifikim të nevojave të ndërmarrjes dhe artikujt e ngjashëm të 

grupohen dhe të përdoren procedurat e hapura të prokurimit, për të rritur 

konkurrencën dhe transparencën. 

Përgjigjja e menaxhmentit: Pajtohet 
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Çështja B4 - Mos plotësimi i pozitës me zyrtar të auditimit të brendshëm   

Kriteri Sipas Ligjit për Ndërmarrje Publike neni 21.3 secila NP duhet të ketë një zyrtarë 

për auditim të brendshëm. 

Gjetja  Ndërmarrja edhe për kundër faktit që kishte shpallur konkurs për plotësimin e 

pozitës me zyrtarin për auditim të brendshëm, në mungesë të kandidatëve të 

interesuar nuk ishte e mundur të bëhet përzgjedhja e kandidatit të suksesshëm. 

Në fund të vitit 2019 përkatësisht në muajin nëntor është përsëritur konkursi, 

mirëpo deri në përfundim të vitit nuk ishte plotësuar kjo pozitë, respektivisht 

ishte plotësuar në prill të vitit 2020. 

Ndikimi  Mos plotësimi i pozitës së zyrtarit të auditimit të brendshëm ndikon që 

menaxhmenti të kenë vështirësi të kontrollojnë proceset dhe të detektojnë 

gabimet në mënyrë efektive dhe me kohë.  

 Bordi i drejtoreve duhet të marrë masa adekuate për përzgjedhjen e zyrtarit të 

auditimit të brendshëm për të ndihmuar menaxhmentin lidhur me vlerësimin 

dhe identifikimin e dobësive të kontrolleve të brendshme. Gjithashtu duhet të 

shqyrtohet mundësia që deri në plotësimin e pozitës, shërbimet e auditimit të 

brendshëm të sigurohen edhe nga aksionari. 

Përgjigjja e menaxhmentit: Pajtohet 
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3 Çështjet e zgjidhura gjatë ciklit të auditimit  

Ne gjithashtu gjetëm çështje që iu komunikuan menaxhmentit dhe u zgjidhën në mënyrë efektive 

gjatë auditimit aktual. Ato nuk kërkojnë ndonjë veprim të mëtutjeshëm dhe raportohen vetëm me 

qëllim të dokumentimit të komunikimit në fjalë, veprimeve të ndërmarra dhe rezultateve të tyre.  

Çështja A6 - Aprovime të pagesave pa autorizime adekuate 

Gjetja  Sipas Rregullores për menaxhimin dhe organizimin e punëve dhe detyrave në 

kontabilitet dhe financa neni 9, një dokument kontabël i cili shërben për 

regjistrim, duhet të përmbaj shënimet ndër të tjera nënshkrimin e personit të 

autorizuar për ligjshmërinë dhe rregullsinë e ndodhjes së ndërrimit afarist 

(transaksionit ekonomik) dhe pagesës. 

Nga testimet e bëra në fazën e ndërmjetme kemi vërejtur që nga 22 pagesat e 

testuara për blerje të pasurive, të mallrave dhe shërbimeve, janë identifikuar se 

pesë (5) prej tyre nuk ishin bërë autorizimet e nevojshme për aprovim të pagesës 

nga zyrtarët përgjegjës, ndërsa në pjesën e dytë të vitit nuk kishte pagesa të pa 

autorizuara nga zyrtari përgjegjës.   

Veprimi i kërkuar Gjatë auditimit ishin ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme për përgatitjen e 
formës për autorizimin/aprovimin e nevojshëm të pagesave dhe caktimin e 
zyrtarit certifikues. 

Rezultati Menaxhmenti pas pranimit të Raportit të Auditimit4 nga gjysma e dytë e vitit 
2019 kishte autorizuar/aprovuar të gjitha pagesat nga zyrtarët përgjegjës. 

 

                                                      
4 Për Pasqyrat Financiare vjetore për vitin 2018 të Ndërmarrjes Publike Lokale Stacioni i Autobusëve sh.a Prishtinë, 

çështja A11- Mos plotësimi i pozitës me Zyrtarin Certifikues. 
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Çështja A7 – Lëshimi i faturave nga ndërmarrja në emër të operatorëve transportues 

Gjetja  SNK1, thekson se të pagueshmet tregtare dhe të pagueshmet tjera njihen në 

vlerën reale. 

Ndërmarrja, për përmbushjen e obligimeve të saj me statut, kryen shërbime të 

ndryshme për operatorët transportues ku disa prej tyre për ndërmarrjen janë 

edhe llogari të arkëtueshme edhe llogari të pagueshme. Gjatë analizave të bëra 

kemi vërejtur se ndërmarrja për llogaritë e pagueshme ndaj operatorëve 

transportues kishte lëshuar vetë faturat në emër të operatorëve transportues e jo 

të njëjtat të lëshohen nga operatorët ekonomik. Saldo në fund të vitit për llogaritë 

e pagueshme ndaj operatorëve transportues ishte 5,952€. 

Veprimi i kërkuar Gjatë auditimit i kemi rekomanduar menaxhmentit që të ndërmarrë të gjitha 
veprimet e nevojshme që faturimi të bëhet nga vet operatorët transportues. 

Rezultati Menaxhmentin ka reaguar menjëherë dhe nga muaji janar 2020 e tutje faturimi 
bëhet vetëm nga ana e operatorëve transportues. 

 

Çështja A8 – Dobësi në faturim për lokalet në shfrytëzim të përkohshëm 

Kriteri Sipas rregullores, të nxjerrë nga BD me datë 26.01.2017, për dhënien e lokaleve 

afariste në shfrytëzim të përkohshëm (qiradhënie) dhe tokës, sipërfaqes për 

vendosjen e objekteve të përkohshme, neni 2 lokalet afariste në kuptim të kësaj 

rregullore konsiderohen: Lokalet afariste të zonës I dhe II ku janë të specifikuara 

sipërfaqja e lokalit në m2, terasës dhe sipërfaqja para lokalit. Po ashtu, neni 14 

thekson që kontratat e reja eventuale do të jenë për kah përmbajtja të ngjashme 

me ato ekzistuese e me çmime ekuivalente sipas kategorive ekzistuese në këtë 

rregullore. 

Gjetja  Nga 100 mostrat e testuara në kategorinë e të hyrave, kemi identifikuar që:  

o Në katër (4) raste kishte mbivlerësuar faturat për 632€ për lokalet të cilat ishin 

në shfrytëzim të përkohshëm; 

o Në katër (4) rast nuk ishim në gjendje të kalkulojmë çmimin e lokaleve për 

qiratë pasi që lokalet nuk ishin të përfshira në rregullore dhe as në çmimoren 

e ndërmarrjes; dhe 

o Për zona të njëjta të lokaleve kishte aplikuar çmime të ndryshme për m2,  

zonën I nga 2.27€ - 69€ dhe për zonën II nga 3.70€ - 21€. 

Këto raste kishin ndodhur deri në nxjerrjen e rregullores së re dhe pas hyrjes në 

fuqi të kësaj rregullorjeje nuk kemi vërejtur ndonjë rast të tillë. 

Veprimi i kërkuar Në auditimin paraprak kemi rekomanduar Bordin e Drejtorëve që të marrin 
masa për ndryshimin dhe plotësimin e rregullores për dhënjen e lokaleve 
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afariste në shfrytëzim të përkohshëm në mënyrë që të krijohen kushtet për  
aplikimin e tarifave të njëjta për zona të njëjta si dhe alikimin e çmimeve 
ekuivalente.  

Rezultati Gjatë vitit 2019 është bërë matja e hapsirave të lokaleve të lëshuara me qira dhe 
është bërë përcaktimi i vlerës së tyre nga një vlerësues i certifikuar i pronës. Në 
bazë të këtij vlerësimi është përpiluar rregullorja e re e cila ka hyrë në fuqi me 
12 korriku 2019 dhe përmes të cilës janë eliminuar mangësitë e procesit të 
qiradhënies për kontratat e reja. Kontratat e nënshkruara më herët por që janë 
ende në fuqi (të cilat janë pëshkruar në këtë gjetje) nuk janë përmirësuar përmes 
hyrjes në fuqi të rregullores së re, për shkak të dëmeve eventuale që mund të 
shkaktojë shkëputja e njëanshme e kontratave me qiramarrësit ekzistues. 
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Shtojca I: Komentet e NP-së në gjetjet e raportit të auditimit1 

Të gjeturat/ 
çështjet 

Pajtohe
mi po/jo 

Komentet e NP-së në rast të mospajtimit Pikëpamjet e 
ZKA-së  

Çështja  C1 - 

Mjetet e 
mbledhura 
nga bileta- 
shitësit 
depozitohen 
me vonesë. 

Jo  NPL “Stacioni i Autobuseve” sh.a. operon me orar te 
punës nga ora 04:00 deri ne orën 24:00. Orari i punës 
se biletashitësve është i organizuar ne tri (3) 
ndërrime: 

1) Orari i parë: 04-10;  

2) Orari i dytë: 10-17;  

3) Orari i tretë: 17-24.  

Ndersa ne anën tjetër Arka kryesore punon vetëm 
me dy ndërrime prej orës 08 - 18 

Për këtë arsye vetëm mjetet e ndërrimit të fundit 
ngelin në arkë të biletashitësve dhe arka mbetet e 
mbyllur deri në ndërrimin e radhës. Bazuar në faktin 
që NPL “Stacioni i Autobusëve” sh.a. është 21 orë nën 
mbikëqyrje të shërbimit policor dhe vlera e mjeteve 
ne baza vjetore, është 49,972€ që i bie qe ne baze 
ditore është 137 euro, shume për periudhën 
njevjecare per te cilën flitet si gjetje e auditorëve. 

Pra sasinë mjeteve ne fjale, NPL “Stacioni i 
Autobusëve” sh.a. nuk e ka konsideruar si rrezik të 
humbjes apo keqpërdorimit të mjeteve. Po ashtu edhe 
gjatë auditimit të ZKA nuk është evidentuar asnjë 
humbje apo keqpërdorim te këtyre mjeteve. 

Për më shumë, për të qenë në pajtueshmëri me 
rekomandimin e auditorëve, NPL “Stacioni i 
Autobusëve” sh.a. për të evituar çdo humbje apo 
keqpërdorim të mundshëm në të ardhmen menjëherë 
do te organizojmë një planifikim të orarit të ri i cili do 
të jetë në përputhshmëri mes biletashitësve dhe arkës 
kryesore. 

NPL “Stacioni i Autobusëve” sh.a. posedon një 
kontrate me kompaninë e sigurimit e cila bënë bartjen 
e mjeteve vetëm tri herë gjatë javës - dhe kjo është 
arsyeja pse mjetet deri më tani nuk janë depozituar në 
baza ditore ne llogarinë bankare të NPL “Stacioni i 
Autobuseve” sh.a. 

NPL “Stacioni i Autobuseve” sh.a. do te rishikon 
kontratën me kompaninë e sigurimit qe përveç tri 
ditëve te dorëzimit te mjeteve ne banke ne rast se 
tejkalohet limiti arkës te kontaktohet kompania për 

Po i permendim 

vetëm disa nga 

rastet e vonesave të 

dorëzimit të parave 

të mbledhura nga 

bileta-shitesit në 

arkën kryesore:  

Mjetet e mbledhura 

nga bileta-shitësi 

me 13.02.2019 të 

dorëzuar në bankë 

me 19.02.2019, 

vlera 1,046€; 

Mjetet e mbledhura 

nga bileta-shitesi 

me 08.05.2019 të 

dorëzuar në bankë 

me 13.05.2019, 

vlera 910.4€; 

Mjetet e mbledhura 

nga bileta-shitësi 

me 22.07.2019 të 

dorëzuar në bankë 

me 26.07.2019, 

vlera 1,064€; 

Mjetet e mbledhura 

nga bileta-shitë si 

me 14.08.2019 të 

dorëzuar në bankë 

me 19.08.2019, 

vlera 822€; si dhe 

disa raste tjera të 

ngjajshme. 

                                                      
1 Për korrektësi, komentet e NPL Stacioni i Autobusëve SH.A Prishtinë janë vendosur pa  asnjë ndërhyrje. 
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dorëzim te mjeteve. Po ashtu do te jete edhe personi 
përgjegjës i cili do te monitoroj këtë limit ne baza 
ditore dhe do te shtohet kontrolli ne befasi nga 
mbikëqyrësi përgjegjës. 

Andaj gjetja dhe 

rekomandimi i 

auditorit qëndron. 

Çështja B2: 
Angazhimi i 
punëtorëve 
për punë 
dhe detyra 
specifike pa 
procedura të 
rekrutimit 

Jo  Ne lidhje me gjetjen e auditorit lidhur me çështjen B2 
kjo është përgjigja e menaxhmentit: 

Ne fillim te vitit 2019, te gjitha pozitat e larta ne 
kuadër te ndërmarrjes kane qene me ushtrues detyre, 
te cilat sistemime apo ngritje ne detyre janë bere nga 
ish anëtaret e bordit te drejtoreve te shkarkuar me 
vendim te komisionit te aksionareve ne Nëntor te 
vitit 2018. Pra këto lëvizje janë bere duke bere dhe 
anashkalim e ligjeve dhe rregulloreve te aplikueshme 
ne fuqi, nga ish anëtaret e bordit te drejtoreve te 
shkarkuar. 

Ne përgjithësi te gjithë ushtruesit e detyrës te 
vendosur ne pozita te larta kane qene persona pa 
përvoje dhe pa ngritje profesionale adekuate, duke 
filluar nga UD KE, UD ZKFTH, UD. Sekretari 
Korporativ, ndërsa auditorja e brendshme edhe pse 
ka qene ne detyre nuk ka bere asnjë veprim sipas 
Detyrimit Fiduciar me qellim qe ndërmarrja te 
aplikoje procedurat e ndryshme sipas rregulloreve 
dhe ligjeve te aplikueshme ne fuqi. 

Te gjitha kontrata e përmendura janë bere sipas 
nevojës imediate nga Bordi i drejtoreve me qellim qe 
te vendosen proceset ne vend me qellim qe 
ndërmarrja te fillon një rimëkëmbje te saj pas një keq 
menaxhimi disa vjeçar. Krejt kjo ka ndodhe edhe për 
shkak te kohës se shkurte deri sa ndërmarrja ka 
filluar me procesin e rekrutimit te personave te larte 
te cilët kane qene me se te nevojshëm për 
ndërmarrjen. 

Te gjitha kontratat te cilat janë objekt i te gjeturës se 
auditorit janë ne baze te Ligjit Mbi Marrëdhëniet e 
Detyrimeve, për kryerjen e një pune intelektuale siç e 
parasheh ky Ligj, dhe jo ne Baze te Ligjit te Punës, për 
një Pune dhe Detyra Specifike. 

Ligji mbi Marrëdhëniet e Detyrimeve, nuk parasheh 
ndonjë konkurs publik për rekrutim për një pune 
intelektuale. Kjo duhet të kuptohet qartë se nuk është 
krijim i marrëdhënies se punës. 

Mirëpo, edhe po qe se Ligji mbi Marrëdhëniet e 
Detyrimeve, mbi bazën e te cilit kemi nënshkruar 
kontrata, do te mund te parashihte ndonjë procedure 
përkatëse, besoj qe ne si ndërmarrje nuk do te mund 
te zhvillonim, sepse ne atë kohe nuk kemi pasur asnjë 
resurs njerëzor, qe do te mund te zhvillonte 
procedurat apo intervistimet. Kjo ka qene edhe 

Në Kosovë janë 
vetëm dy ligje që e 
rregullojnë 
marëdhënjen e 
punës: Ligji i punës 
dhe ligji për 
shërbyesit civil. 

Ligji për 
marrëdhënjet e 
detyrimeve, neni 
615 që i referohen 
kontratat në fjalë 
thotë: “Me 
kontratën për 
veprën kryerësi i 
punëve detyrohet 
të kryejë një punë 
të caktuar, sikurse 
është prodhimi ose 
riparimi i ndonjë 
sendi ose kryerja e 
ndonjë pune fizike 
ose intelektuale e të 
ngjashme kurse 
porositësi është i 
detyruar për atë të 
paguajë 
shpërblimin”. 
Rastet të cilat ne i 
referohemi në 
gjetjen tonë janë 
kontrata me afat 
mbi gjashtë muaj 
dhe për këta 
punëtorë janë 
paguar tatimet dhe 
kontributet 
pensionale nga 
punëdhënësi. Si të 
tilla të punësuarit 
në fjalë do të duhej  
të kontraktohen 
sipas procedurave 
të ligjit të punës 
dhe aktit të 
brendshëm të 
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arsyeja e angazhimeve te bëra, sepse, po qe se ne si 

ndërmarrje do te kishim resurse njerëzorë, nuk do te 
kishim nevoje për angazhim nga jashtë. 

Po qe se ndërmarrja do te angazhonte nga jashtë, një 
person për Pune dhe Detyra Specifike, ne baze te 
Ligjit te Punës, normalisht qe do te duhej te zhvillonte 
procedura përkatëse, mirëpo edhe tek kjo çështje 
ndërmarrja nuk do te kishte mundur te zhvillonte një 
gjë te tille, pasi qe Udhëzimi Administrativ, 
përcakton qarte përbërjen e komisionit për zhvillimin 
e një procedure përkatëse, gjë qe ne atë kohe, pra ne 

fillim te vitit 2019, ndërmarrja nuk ka pasur as Zyrtar 

Ligjor e as Sekretar ne ndërmarrje, për te qene panel 
intervistues. 

Angazhimet e bëra me shume duhet te kuptohet, nëse 
e bëjmë një analogji, sikurse Ligji i Prokurimit Publik 
qe parasheh procedura te negocimit (pa tender 
publik) kur është një situate emergjente. 

Angazhimet e personave te caktuar, si p.sh. I 
konsulentit juridik ka qene kryesisht për hartimin e 
akteve te brendshme te ndërmarrjes dhe 
përfaqësimin ne seanca gjyqësore dhe hartimin e 
shkresave gjyqësore (padi, përgjigje ne padi etj), gjë 
qe ndërmarrja nuk ka pasur punëtor me përvoje ne 
ketë çështje, dhe mosveprimi i menjëhershëm ne këto 
situata ka mundur te krijoj dëme te pa riparueshme 
materiale për ndërmarrjen. 

Angazhimet e bëra, duhet te shikohen dhe nga 
çështja e dobisë se ndërmarrjes. Menaxhmenti 
mendon me bindje te plote qe këto kontrate me 
shume i kane sjelle dobi ndërmarrjes, sesa ndonjë 
dem, kjo duke pasur parasysh dhe shumen e 
kompensimit. 

Vlen te theksohet fakti qe menjëherë pas angazhimit 
te konsulentit ligjor, ai ka marre pjese ne seanca 
gjyqësore dhe ka pranuar aktgjykime te ndryshme 
nga gjykatat, si dhe me ane te këshillave ligjore, 
ndërmarrja ka ndërmarre një sere veprimesh ne 
organizim te punës brenda saje , ku po qe se do te 
behej angazhimi i konsulentit ligjor ne baze te Ligjit 
te Punës dhe te zhvilloheshin procedura siç 
parashihet me Udhëzim Administrativ 07/2017, 
ndërmarrja kishte humbur afatet ligjore për veprim 
dhe demi material ndaj ndërmarrjes do te ishte me 
mijëra euro. Pra demi do te ishte me i larte se sa dobia 

po qe se do te aplikohej Ligji i Punës dhe do te 

zhvilloheshin procedurat sipas këtij ligji, ne rastet 
konkrete. Gjithashtu, duhet te përmendet, as ne aktet 

punësimit dhe  për 
kohën që e 
përcakton ligji i 
punës deri në 120 
ditë për shkak se: 

P.sh kontrata për 
mirëmbajtje të 
serverit ishte nga 
18 korrik 2019 deri 
me 18 janar 2020.  

 

Më tutje, kontrata 
për ekspert dhe 
konsulent të 
jashtëm ligjor, ishte 
nga 1 marsi deri me 
01 shtator.  

Ndërsa kontrata 
“Ekspert i 
përgjithshëm dhe 
konsulent për 
financa të NP”, në 
kontratë neni 2 
pika 2 thotë që: 
“Për të gjitha 
çështjet ku 
nevojitet ndihmë 
logjistike, 
kompenzimi i 
shpensimeve të 
udhëtimit, shujta 
sipas rregullores, 
stazhi llogaritet 
sipas kontratës 
kolektive prej 0.5% 
dhe për çdo vit të 
punës së kaluar, të 
gjitha i bartë 
ndërmarrja”. Pra, 
përmbajtja e 
kontratës është për 
të punësuar dhe jo 
për kontratë mbi 
vepër që do të 
mund hynin nën 
mandatin e ligjit 
për marrdheniet e 
detyrimeve.  
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e brendshme te ndërmarrjes nuk parashihet ndonjë 
procedure përkatëse për një gjë te tille. 

Përfundimisht ritheksojmë me bindje te plote qe ne 
baze te Ligjit mbi Marrëdhëniet e Detyrimeve, me te 
cilin kemi angazhuar konsulentë te jashtëm, nuk 
parashihen procedura te rekrutimit. 

Andaj gjetja dhe 
rekomandimi i 
auditorit qëndron.  

Çështja A5: 
Mungesa e 
raportit të 
komisionit 
për 
regjistrimin 
e mjeteve 
themelore, 
pajisjeve dhe 
inventarit 

Jo  Ne bazë të Vendimit te Kryeshefit Ekzekutiv (KE) te 
NPL “Stacioni i Autobusëve” sh.a. është formuar 
komisioni për Inventarizimin e mjeteve themelore të 
NPL “Stacioni i Autobusëve” sh.a. Këtë Vendim KE e 
ka lëshuar me datën 23.12.2019, që sipas të gjitha 

gjasave, ky numërim i mjeteve (aseteve) do të zgjaste 

më së shumti deri dy ditë prej datës së vendimit të 
lëshuar. 

Në muajin shkurt 2020 gjatë procesit të auditimit, na 
është kërkuar dokumentacioni përkatës lidhur me 
inventarizimin e mjeteve themelore. Në atë kohë e 
kemi vërejtur se inventarizimi i mjeteve themelore 
nuk ka përfunduar, me pretekst se anëtari i 
komisionit gjatë kësaj kohe ka qenë i sëmurë dhe qe 
nuk ka mundur t’i shoh emërtimet e përshkruara me 
numra të inventarit. 

Edhe pse te gjithë anëtaret e komisionit e kane bere 
evidentimin e te gjithë inventarit, dhe kane bere 
nënshkrimin e dokumentit zyrtar, kjo gjetje është 
evidentuar, pasi që ligji e parasheh qe inventarizimi 
të përfundoj në tremujorin e fundit të vitit. 

Menaxhmenti ka 
bërë përshkrimin e 
gjendjes së 
konstatuar nga 
auditimi dhe ka 
dhenë arsyet përse 
nuk është 
raportuar nga 
komisioni për 
regjistrimin e 
pajisjeve dhe të 
inventarit. Duke e 
pranuar gjetjen dhe 
duke mos e ofruar 
ndonjë argument 
ndryshe, gjetja dhe 
rekomandimi i 
auditorit mbeten të 
njejta. 

 

Çështja C3: 
Blerja e 
mallrave 
dhe 
shërbimeve 
pa 
procedura 
të 
prokurimit 

Jo  Sipas Ligjit mbi Ndërmarrjet Publike, dhe statutit te 
NPL “Stacioni i Autobusëve” sh.a. te gjitha vendimet 
merren nga Bordi i Drejtoreve (BD) dhe ato pastaj 
ekzekutohen nga Kryeshefi Ekzekutiv (KE) i cili po 
ashtu është anëtare i BD-se. 

KE sipas vendimeve te BD-se si zyrtare kryesore ne 
emër te BD-se prezanton ndërmarrjen dhe e ka te 
drejtën te nënshkruajë kontrata, funksion është i 
parapare dhe i jep te drejte KE-se sipas Ligjit mbi 
Ndërmarrjet Publike dhe statutit te ndërmarrjes. 

Bazuar ne gjetjen “nga 17 pagesat e testuara është 
vërejte se ne nëntë (9) raste, NPL “Stacioni i 
Autobusëve” sh.a. kishte bere blerje direkte”, sipas 
analizimit te mostrave, e gjejmë se ne total janë 82 
mostra te faturave te blerjes, te cilat janë audituar te 
cilat mund te vërtetohen sipas dokumenteve te 
dorëzuara si prove. 

Kontrata me IPKON – Kjo është kontrate është lidhur 
me OE, “IPKO” ne vitin 2017, dhe ka pase vlefshmëri 
deri ne muajin Maj 2020. Kjo kontrate e gjate 24 
muajshe ka qene si rezultatat i obligimeve te bëra nga 
ish menaxhmentit te cilat janë bere me blerjen e 

Pretendimi i  
ndërmarrjes se janë 
testuar 82 mostra 
nuk qëndron, këto 
janë kartelat e 
furnitorëve në 
shënimet e 
kontabilitetit të 
ndërmarrjes. Ne 
nga kategoria e 
blerjeve të mallrave 
dhe shërbimeve 
kemi testuar 17 
pagesa/mostra 
sëbashku me 
dëshmitë 
mbështetëse të 
tyre. Këto mostra i 
kemi dërguar 
përmes e-mail-it 
zyrtar tek personi 
ndërlidhës, të cilat 



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

 

25 

telefonave mobil te mençur me çmime shume te larta, 
për anëtare te Bordit te Drejtoreve përfshire edhe ish 
KE-ne. Këto gjetje janë te përmendura edhe ne 
raportet e auditimit për vitin 2017 dhe 2018. 

Kjo kontrate është ndërprere, pas njoftimit lidhur me 
këtë kontrate nga menaxhmentit dhe pas 
përmbushjes se obligimit te SAP ndaj OE “IPKO”, 
kane filluar procedurat e tenderimit te hapur publik 
sipas LPP, për angazhimin e OE te ri. 

Furnizim me material per zyre – Si mostër është 
gjetur fatura nr. 250-200-001-19 lidhur me furnizim 
me material për zyre ne vlere prej 85.47 e cila është 
bere nga OE i cili ka pase kontrate valide për 
furnizim. Nëse është e gjetur qe është bere ndonjë 
porositje e cila nuk është ne kontrate atëherë 
përgjegjësia bie ne menaxherin e kontratës, dhe 
kërkuesin për furnizim. Ne rastin konkret 
përgjegjësia nuk bie tek Bordi i drejtoreve apo KE. Po 
ashtu vlera e këtij furnizimi është ne shumen me te 
vogël se 100 €, dhe sipas rregulloreve ne fuqi kjo vlere 
mund te paguhet me “Petty Cash”. 

Mirëmbajtja e sistemit te parkingut - NPL “Stacioni 
i i Autobusëve” sh.a. Prishtine, si ndërmarrjes 
shërbyese i krijon te hyrat nga shërbimi i peronizimit 
për autobusë dhe shërbimi i parkingut për vetura te 
ndryshme. Pra këto dy shërbime janë jetike për 
qëndrueshmërinë financiare te ndërmarrjes. 

Me ndryshimet e menaxhmentit te ndodhura ne 
fillim te vitit 2019, është vërtetuar qe ky shërbim nuk 
është duke u menaxhuar nga asnjë OE, dhe është 
vërtetuar qe është një nga te metat kryesuare te 
hasura ne ndërmarrje, dhe është një nga burimet 
kryesore te keqpërdorimeve te mundshme me paranë 
publike. 

NPL “Stacioni i i Autobusëve” sh.a. Prishtine 
respektivisht menaxhmenti i kaluar ish KE ka 
nënshkruar kontrate me OE “PBC” shpk, me date 
12.05.2017. Ne kuadër te kësaj kontrate është 
parapare mirëmbajtja një (1) vjeçare e sistemit te 
parkingut. Afati i dorëzimit te shërbimit ka qene 90 
dite kalendarike pas nënshkrimit te kontratës. Pra 
sipas kësaj kontrate, obligimi i PBC-se ndaj NPL 

“Stacioni i Autobusëve” sh.a. Prishtine, ka 

përfunduar me 12.08.2018. 

Ish ushtruesi i detyrës se KE-se, pas kësaj periudhe, 
pra pas 12.08.2018 ne mënyre te parregullt ka 
angazhuar disa here kompaninë ELEKTROSOFT nga 
Maqedonia Veriore për mirëmbajtje te sistemit te 
parkingut duke i anashkaluar procedurat e LPP-se. 

janë pranuar dhe 
trajtuar nga ne. 

 

Neni 26 i ligjit të 
Prokurimit Publik, 
thotë: zyrtari 
përgjegjës i 
prokurimit i një 
autoriteti 
kontraktues është i 
vetmi person i 
autorizuar të lidhë 
ose të nënshkruajë 
një kontratë 
publike në emër të 
autoritetit të tillë 
kontraktues.  

Pra, kontratat me: 
Ipko-n, për 
furnizim me 
material për zyre 
dhe mirëmbajtja e 
sistemit të 
parkingut, ishin 
kontrata të cilat 
nuk ishin të lidhura 
sipas procedurave 
të Prokurimit, 
derisa këto blerje 
janë në 
fusheverpim të 
ligjit të Prokurimit 
Publik.  

Ndërsa blerja nen 
100€ për nga 
shumat mund të 
bëhet me “Petty 
cash” por për nga 
lloji i blerjes blerja 
dhe ndarja e 
faturave nuk 
lejohet. Në këtë rast 
ishin bërë blerje të 
njëjta  me tri fatura 
ne vlerë 246€ nga i 
njëjti OE. 

 

Nga mostrat e 
testuara për vitin 
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Duke u ballafaquar me situatën momentale dhe te 
gjeturat ne ndërmarrje, KE me rekomandim te 
anëtareve te bordit dhe aksionareve te ndërmarrjes ka 
kontaktuar kompaninë e cila ne vitin 2015, ka qene e 
angazhuar për mirëmbajtjen e sistemit te parkingut te 
cilën gjë e ka bere deri ne vitin 2017, kur kontrate i 
është ndërprere dhe kontrata i është dhëne OE “PBC” 
shpk, e cila kompani nuk i ka përmbushur te gjitha 
obligimet ende ndaj ndërmarrjes sipas kontratës ne 
fjale. 

Me qellim te funksionalizimit sa me te shpejte te këtij 
shërbimi jetik për ndërmarrjen, me qellim te evitimit 
te keqpërdorimeve te mundshme te parasë publike 
pra dëmtimin e bugjetit te ndërmarrjes, KE me 
rekomandim te BD dhe Aksionareve ka hyre ne 
negocim me kompaninë FARA, lidhur me angazhim 
sa me te shpejte me qellim te funksionalizimit te 
sistemit te parkingut. 

Kontrata për shërbim e nënshkruar me date 
15.04.2019, ka qene kontrate ne forme te Grantit sipas 
praktikave te USAIDIT-it, ku OE “Fara” ka marre për 
obligim te beje investimin e tërësishëm për 
funksionalizimin e sistemit te parkingut dhe ne 
kundërvlere te investimit te behet pagesa mujore për 
shërbim, per një afat te caktuar kohor. 

Duke pase parasysh qe kjo kontrate e veçante e 
nënshkruar ka pase për qellim funksionalizimin e 
sistemit për një kohe sa me te shpejte, nuk është bere 
pagesa per shërbime mujore ndaj OE Fara, deri sa te 
merret një opinion i pavarur nga auditorët e pavarur, 
lidhur me kontratën ne fjale dhe validetin e saj legal. 

Për këtë qellim është angazhuar një kompani e 
pavarur e auditimit përmes procedurës se rregullt 
bazuar ne LPP-se. Ne baze te rekomandimit te 
auditorit te pavarur është bere shkëputja e kontratës 
ekzistuese me OE “FARA’ e nënshkruar me 
15.04.2019, dhe është iniciuar procedura e tenderimit 
publik për përzgjedhjen e operatorit i cili do te ofroje 
shërbimin e kërkuar ne baze te procedurave te LPP-
se. 

Te gjitha pagesat lidhur me shërbimin e OE “FARA” 
për periudhën kur janë pranuar shërbimet sipas 
kontratës se nënshkruar me 15.04.2019, i janë bere ne 
mënyre te rregullt duke mos lejuar qe ndërmarrja te 
obligohet te beje pagesën e detyrueshëm përmes 
përmbaruesve privat. 

Shpenzimet e përkthimit - kjo kontrate është lidhur 
për shërbimet e përkthimit te ndërmarrjes. Është 
kontrate për pune specifike dhe për shkak te 

2019 nuk kemi 
identifikuar ndonjë 
pagesë për 
elektrosoft. 

 

Kontrata e lidhur 
direkt me OE 
“Fara” mbulon 
periudhën 3 
vjeçare dhe me një 
pages të rregullt 
mujore me 1,500€, e 
cila nuk ishte 
lidhur me 
procedura të 
prokurimit publik.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shërbimet e 
përkthimit ishin 
nga data 10 maj 
deri me 19 nëntor 
2019 me 14 fatura 
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urgjencës dhe natyrës se punës është bere ne mënyre 
direkt me pune kryesin. Sipas Ligjit mbi 
Marrëdhëniet e Detyrimeve, lejohet angazhimi për 
kryerjen e një pune specifike – intelektuale. 

Ne do ti kemi parasysh rekomandimet e auditorit dhe 
këto veprime nuk do te përsëriten ne te ardhmen. 

Për vitin 2020, planifikohet shpallja e tenderit te 
hapur për aktivitetet e ngjashme. 

Shpenzimet te ndriçimit – kjo e gjetur ka te beje me 
blerje specifike për ndriçim te ndërmarrjes. Është 
pagese prej 83,00 € dhe ne mendojmë qe nuk ka asnjë 
shkelje ne rastin konkret, bazuar ne proceduarat e 
LPP.-se. 

Angazhimi i auditorit te jashtme për konsulentë – 
angazhimi i konsulentit te jashtëm është bere me 
vendim te bordit te drejtoreve ku i lejohet KE-se 
angazhimi me pagese i ndonjë personi te autorizuar 
apo auditori te jashtëm për vlerësimin e kontratave 
kontestuese te cilat janë te gjetura ne ndërmarrje. 

Edhe ne rastin konkret, si ne rastin e mëparshëm, 
sipas Ligjit mbi Marrëdhëniet e Detyrimeve, lejohet 
angazhimi për kryerjen e një pune specifike 
intelektuale. 

në shumë të 
përbashkët 630€, 
pra nuk ishin punë 
specifike dhe as 
urgjente siç thuhet 
nga SA.  

Për shërbimet e 
ndriçimit në bazë të 
kartelës së 
furnitorit, për 12 
muaj ishin bërë 
blerje 17 herë me 
pagesa nën 100€, 
me vlerë të 
përbashket 1,284€ 
nga i njëjti OE. 

 

Andaj gjetja dhe 
rekomandimi i 
auditorit qëndron. 
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Shtojca II: Statusi i zbatimit të rekomandimeve të vitit(eve) 

paraprak(e) 

Raporti ynë i auditimit për PFV-të e vitit 2018 të Stacionit të Autobusëve ka rezultuar në 19 

rekomandime kryesore. Ndërmarrja kishte përgatitur një Plan Veprimi ku është paraqitur mënyra 

e zbatimit të rekomandimeve të marra.  

Deri në fund të auditimit tonë për vitin 2019, nëntë (9) rekomandime janë zbatuar; tre (3) ishin në 

proces, gjashtë (6) nuk janë adresuar ende dhe një (1) ishte rekomandim i mbyllur i pa zbatuar. Për 

një përshkrim më të plotë të rekomandimeve dhe mënyrën se si janë trajtuar ato, shihni me poshtë 

në Tabelën 1.   
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Tabela 1 Përmbledhja e rekomandimeve për vitin 2018 dhe vitin 2019 

Nr. Fusha e 
Auditimit 

Rekomandimet e vitit 2018 Veprimet e 
ndërmarra  

Statusi 

1 PFV Kryesuesi i Bordit duhet të sigurojë që secili 
zë i pasqyrave financiare të paraqes vlerën e 
saktë dhe të mbështetur nga informatat e 
kontabilitetit të cilat janë të dokumentuara 
me dëshmi relevante dhe në përputhje me 
Standardet Ndërkombëtare të Raportimit 
Financiar.  

Ndërmarrja nuk 
kishte bërë 
korrigjimin e 
rekomandimit të 
auditimit në 
PFV-të e vitit 
2019. 

Rekomandim 
i pa zbatuar . 

2 Plani i 
biznesit (të 
hyra dhe 
shpenzimet) 

Kryesuesi i Bordit duhet të sigurojë që plani 
i biznesit bazohet në mundësitë reale të 
ndërmarrjes dhe realizimi i burimeve të 
financimit të monitorohet në mënyrë 
sistematike. Ndryshimet apo devijimet e 
mëdha nga plani fillestar duhet të 
reflektohen në një plan të rishikuar. 

Ndërmarrja në 
planin e biznesit 
për vitin 2019-
2020 kishte 
planifikim të 
ngjashëm me 
vitin e kaluar. 

Rekomandim 
i mbyllur i pa 
zbatuar. 

3 Pasqyra e 
pozitës 
financiare 

Kryesuesi i Bordit duhet të siguroj që 
regjistri i pasurive i përmban të gjitha 
informacionet sipas kërkesës së rregullores 
për menaxhimin e pasurive, si dhe të siguroj 
se me rastin e largimit nga puna apo 
përfundimit të mandatit të stafit të saj bëhet 
shkarkimi nga pasuritë e shfrytëzuara. Të 
gjitha pasuritë të cilat i takojnë ndërmarrjes 
duhet të kthehen në ndërmarrje dhe të 
shfrytëzohen nga stafi aktual. Po ashtu 
duhet të bëhet përditësimi i rregullores për 
menaxhimin e pasurive duke përfshirë edhe 
pranim-dorëzimin e tyre. 

Gjatë vitit 2019 
është bërë kthimi 
i pasurive, 
ndërsa sa i përket 
regjistrit të 
pasurisë ende 
nuk i përmban të 
gjitha elementet 
e kërkuara. 

Rekomandim 
pjesërisht i 
zbatuar. 

4 Pasqyra e 
pozitës 
financiare 

Kryesuesi i Bordit duhet të sigurojë se paraja 
e ndërmarrjes po shpenzohet në mënyrë të 
drejtë, duke i kushtuar prioritet pagesave të 
obligimeve tjera të ndërmarrjes. Gjithashtu 
bonuset dhe shpërblimet tjera të mos jepen 
derisa ndërmarrja është duke operuar me 
humbje. 

Gjatë auditimit të 
vitit 2019, nuk 
janë dhëne 
shpërblime/ 
bonuse për 
punonjësit. 

Rekomandim 
i zbatuar. 

5 Pasqyra e 
pozitës 
financiare 

Kryesuesi i Bordit duhet të siguroj që me 
rastin e angazhimeve të punonjësve të ri të 
zhvillohen procedura me konkurrencë të 
hapur dhe të respektohen të gjitha kërkesat 
për transparencë dhe përzgjedhje adekuate 
të kandidatëve. 

Gjatë auditimit të 
vitit 2019, ne 
kemi verifikuar 
se për këtë vit 
nuk ishin 
zhvilluar 
procedura të 
rekrutimit me 
rastin e 
angazhimit të 

Rekomandim 
i pa zbatuar. 
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punonjësve me 
detyra specifike. 

6 Pasqyra e 
pozitës 
financiare 

Kryesuesi i Bordit duhet të sigurojë se të 
gjitha vendimet e ndërmarrjes merren në 
pajtueshmëri me aktet dhe rregulloret në 
fuqi. 

Ndërmarrja 
kishte miratuar 
rregulloren për 
sistematizimin e 
punëtoreve. 

Rekomandim 
i zbatuar. 

7 Pasqyra e 
pozitës 
financiare 

Kryesuesi i Bordit duhet të sigurojë se 
sistemimi i punonjësve nëpër pozitat e 
punës bëhet duke u bazuar në përgatitjen 
adekuate profesionale, dhe duke i 
respektuar kërkesat e rregullores për 
organizim të brendshëm. 

Ndërmarrja 
kishte miratuar 
rregulloren për 
sistematizimin e 
punëtoreve. 

Rekomandim 
i zbatuar. 

8 Pasqyra e të 
ardhurave 
dhe 
shpenzimeve 

Kryesuesi i Bordit duhet të siguroj që 
faturimi bëhet sipas tarifave të zonave 
respektive dhe në rastet kur janë aplikuar 
tarifa të ndryshme për zona të njëjta të 
lokaleve të merren masa korrigjuese duke 
mundësuar aplikim dhe trajtim me çmime 
ekuivalente dhe në pajtim me rregulloren. 

Gjatë auditimit 
kemi 
identifikuar 
dukurinë e njëjtë. 

Rekomandim 
i pa zbatuar. 

9 Pasqyra e të 
ardhurave 
dhe 
shpenzimeve 

Kryesuesi i Bordit duhet të siguroj që me të 
gjithë operatorët për të cilët kryhen 
shërbime të lidhen kontrata ku do të 
specifikoheshin të drejtat dhe detyrimet e 
palëve 

Gjatë auditimit 
nuk kemi 
identifikuar 
parregullsi të 
njëjtë. 

Rekomandim 
i zbatuar. 

10 Pasqyra e të 
ardhurave 
dhe 
shpenzimeve 

Kryesuesi i Bordit duhet të siguroj që 
rregullorja aktuale e cila është duke u 
aplikuar të rishikohet dhe të përfshijë të 
gjitha llojet e të hyrave mbi të cilat 
ndërmarrja ka të drejta dhe detyrime. 

Stacioni i 
Autobusëve ka 
rishikuar statutin 
e saj dhe ka 
përfshirë  
aktivitetet të cilat 
i lejohet të 
realizoj. 

Rekomandim 
i zbatuar. 

11 Pasqyra e të 
ardhurave 
dhe 
shpenzimeve 

Kryesuesi i Bordit duhet të siguroj që 
faturimi për obligimet komunale për lokalet 
të cilat janë dhënë në shfrytëzim të 
përkohshëm të bëhet drejtpërdrejtë te 
qiramarrësit, në mënyrë që të shmanget 
rritja e llogarive të arkëtueshme dhe 
dëmtimi financiar i ndërmarrjes. 

Nga viti 2019 e 
tutje ndërmarrjet 
komunale i 
kryejnë 
faturimet për 
shërbimet e tyre. 

Rekomandim 
i zbatuar. 

12 Pasqyra e të 
ardhurave 
dhe 
shpenzimeve 

Kryesuesi i Bordit duhet të sigurojë se është 
bërë një vlerësim dhe planifikim i nevojave 
të ndërmarrjes ku artikujt e ngjashëm 
grupohen për tu blerë përmes një procedure 
të vetme, si dhe për blerjen e tyre aplikohen 
rregullat e prokurimit sipas kërkesave të 
LPP-së. 

Nga mostrat e 
testuara kemi 
vërejtur që 
ndërmarrja ende 
bën blerje pa 
procedura të 
prokurimit. 

Rekomandim 
pjesërisht i 
zbatuar. 
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13 Pasqyra e të 
ardhurave 
dhe 
shpenzimeve 

Kryesuesi i Bordit duhet të sigurojë se janë 
marrë të gjitha veprimet për një vlerësim 
dhe planifikim të nevojave të ndërmarrjes, 
ndërsa artikujt e ngjashëm të grupohen dhe 
të përdoren procedurat e prokurimit sipas 
kërkesave të LPP-së, duke shmangur 
ndarjen e tenderëve në disa pjesë. 

Ndërmarrja edhe 
gjatë vitit 2019 
kishte bërë blerje 
pa procedura të 
prokurimit. 

Rekomandim 
i pa zbatuar. 

14 Pasqyra e 
rrjedhës së 
parasë së 
gatshme 

Kryesuesi i Bordi duhet të sigurojë që 
brenda një afati të shkurtë kohor të hartojë 
një rregullore të brendshme për 
menaxhimin e arkës ku do të 
përshkruheshin të gjitha procedurat 
standarde. Po ashtu, të siguroj që biletë-
shitësit pasi ta përfundojnë orarin e punës t’i 
dorëzojnë mjetet në arkën kryesore e më 
pastaj të njëjtat të dorëzohen në llogarinë 
bankare. 

Ndërmarrja 
kishte aprovuar 
rregulloren e 
arkës, ndërsa sa i 
përket vonesave 
të dorëzimit të 
mjeteve në arkën 
kryesore pastaj 
në llogarinë 
bankare, ende jo. 

Rekomandim 
pjesërisht i 
zbatuar. 

15 Trajtimi i 
shënimeve 
shpjeguese 

Kryesuesi i Bordit duhet të siguroj se gjatë 
hartimit të PFV-ve, shënimet shpjeguese do 
të prezantojnë të gjitha informacionet e 
detajuara, të plota dhe të sakta për secilin zë 
që përmbajnë shuma të grumbulluara në 
cilëndo pjesë të PFV-ve. 

Shpalosjet e bëra 
për PVF-të e 2019 
nuk paraqesin 
pamjen e drejtë. 

Rekomandim 
i pa zbatuar. 

16 Sistemi i 
auditimit të 
brendshëm 

Kryesuesi i Bordit duhet të siguroj që 
përmes Komisionit të Auditimit të bëhet 
funksionalizimi i NJAB-së si dhe të 
rishikohet në mënyrë kritike plani i 
auditimit të brendshëm. Më tutje, Komisioni 
i Auditimit fillimisht duhet të bëjë miratimin 
e planit e pastaj në mënyrë të vazhdueshme 
edhe mbikëqyrjen e përmbushjes së tij. 

Gjatë vitit 2019 
ndërmarrja nuk 
kishte arritur ta 
plotësoj pozitën 
e AB, pas 
skadimit të 
kontratës së AB. 

Rekomandim 
i pa zbatuar. 

17 Raportimi 
menaxherial, 
llogaridhënia 
dhe 
menaxhimi i 
rrezikut 

Kryesuesi i Bordit duhet të bëjë një 
ristrukturim të stafit për plotësimin e pozitës 
së zyrtarit certifikues, ose të lidhë 
marrëveshje me organizatën kontrolluese 
buxhetore (aksionarin) për ndarjen e 
shërbimeve të një zyrtari të vetëm 
certifikues, për të siguruar kontrolle efektive 
në procedimin e pagesave. 

Ndërmarrja 
kishte bërë 
plotësimin e 
pozitës me 
zyrtarin 
certifikues. 

Rekomandim 
i zbatuar. 

18 Raportimi 
menaxherial, 
llogaridhënia 
dhe 
menaxhimi i 
rrezikut 

Kryesuesi i Bordit duhet të sigurojë që të 
gjitha faturat e pranuara të protokollohen në 
datën e pranimit të tyre, në mënyrë që të 
mund të maten vonesat për pagesa, të 
shmangen ndëshkimet për vonesa të 
pagesave dhe të menaxhohen më mirë 
obligimet e ndërmarrjes. 

Gjatë auditimi 
nuk kemi hasur 
ndonjë faturë të 
pa protokolluar. 

Rekomandim 
i zbatuar. 
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19 Raportimi 
menaxherial, 
llogaridhënia 
dhe 
menaxhimi i 
rrezikut 

Kryesuesi i Bordit duhet të siguroj hartimin 
e planit për menaxhimin e rreziqeve, të 
delegoj përgjegjësinë e drejtpërdrejtë për 
menaxhimin e rrezikut tek një drejtor 
përkatës, të siguroj raportim mujor për 
zbatimin e kërkesave ndaj rreziqeve duke 
përfshirë vlerësimin e ndikimit të tyre në 
rast se ato ndodhin, si dhe të përcaktoj masat 
parandaluese dhe përgjigjet ndaj tyre. 

Ndërmarrja 
kishte bërë 
monitorimin e 
listës së 
rreziqeve.  

Rekomandim 
i zbatuar. 

Nr. Fusha e 

auditimit 

Rekomandimet e vitit 2019 

1 PFV Bordi i drejtorëve duhet të sigurojë që PFV-të paraqesin një pamje të drejtë dhe 

të saktë dhe kurdoherë që kërkohen korrigjimet e nevojshme ato të reflektojnë 

edhe në periudhën retrospektive. Gjithashtu, në shënimet shpjeguese të PFV-ve 

të shpjegohen arsyet dhe efektet e korrigjimeve. 

2 PFV Bordi i drejtoreve duhet të siguroj se gjatë hartimit të PFV-ve, shënimet 
shpjeguese do të prezantojnë të gjitha informacionet e detajuara, të plota dhe të 
sakta për secilin zë në cilëndo pjesë të PFV-ve. 

3 PFV Bordi i drejtorëve të sigurojë se janë vendosur procese efektive për të prezantuar 

saktësisht secilin zë në pasqyra financiare dhe të konfirmoj që janë bërë 

korrigjimet e gabimeve të identifikuara tek gjendja e parasë dhe rrjedha e parasë 

sipas aktiviteteve operative. 

4 Të hyra  Bordi i drejtoreve duhet të sigurojë që bileta-shitësit pasi ta përfundojnë orarin 
e punës t’i dorëzojnë mjetet në arkën kryesore e më pastaj të njëjtat të 
dorëzohen në llogarinë bankare. 

5 Shpenzime  Bordi i drejtorëve të siguroj që me rastin e angazhimit të punonjësve të ri të 
zhvillohen procedura me konkurrencë të hapur dhe të respektohen të gjitha 
kërkesat për transparencë dhe përzgjedhje adekuate të kandidatëve. 

6 Shpenzime  Bordi i drejtorëve përmes Kryeshefit Ekzekutiv duhet të sigurojë se avancimi i 
punonjësve në pozita pune bëhet bazuar në përgatitjen adekuate profesionale, 
duke respektuar kërkesat ligjore mbi shpalljen e konkursit dhe mundësive të 
barabarta për të gjithë punonjësit. 

7 Shpenzime  Bordi i drejtorëve duhet të sigurojë se janë bërë korrigjimet e nevojshme që 
paraja e ndërmarrjes të shpenzohet në mënyrë të drejtë dhe në pajtim me 
kërkesat ligjore. 

8 Pasuri  Bordi i drejtorëve duhet të siguroj që në afat sa më të shkurtë kohor plotësohet 
pozita me zyrtarin e pasurisë si dhe regjistri i pasurive i përmban të gjitha 
informacionet për secilën pasuri sipas kërkesës së rregullores për menaxhimin 
e pasurive. 

9 Pasuri  Bordi i drejtorëve duhet të sigurojë se me rastin e inventarizimit të aseteve, 
anëtarët e komisioneve të jenë përgjegjës edhe në përgatitjen e raportit 
përmbledhës mbi gjendjen e pasurive themelore, pajisjeve dhe inventarit në 
mënyrë profesionale, objektive dhe në përputhje me dispozitat ligjore. 
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10 Prokurim  Bordi i drejtoreve duhet të sigurojë se në të gjitha rastet ku janë të aplikueshme 
të përdoren procedurat e prokurimit sipas kërkesave të LPP-së, duke shmangur 
blerjet direkte nga OE. 

11 Prokurim  Bordi  i drejtorëve duhet të sigurojë se janë marrë të gjitha veprimet për një 
vlerësim dhe planifikim të nevojave të ndërmarrjes dhe artikujt e ngjashëm të 
grupohen dhe të përdoren procedurat e hapura të prokurimit, për të rritur 
konkurrencën dhe transparencën. 

12 Auditim i 
brendshëm  

Bordi i drejtoreve duhet të marrë masa adekuate për përzgjedhjen e zyrtarit të 
auditimit të brendshëm për të ndihmuar menaxhmentin lidhur me vlerësimin 
dhe identifikimin e dobësive të kontrolleve të brendshme. Gjithashtu duhet të 
shqyrtohet mundësia që deri në plotësimin e pozitës, shërbimet e auditimit të 
brendshëm të sigurohen edhe nga aksionari. 
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Shtojca III: Letër Konfirmimi  
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Shtojca IV: Pasqyrat Financiare Vjetore të Audituara  

 












































