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I. HYRJE 

Ky Plan Vjetor është përpiluar në bazë të Planit Strategjik të aktiviteteve të auditimit të 

brendshëm për periudhën 2022 dhe miratohet nga Kryetari i Komunës së Mitrovicës. Ky Plan 

përkufizon fushëveprimin, objektivat, kohëzgjatjen dhe burimet e nevojshme për kryerjen e 

secilës detyrë të auditimit.  

Detyrat e auditimit për vitin 2022 ndahen në bazë të burimeve njerëzore që ekzistojnë në NJAB.  

Bazuar në Ligjin nr. 06/L-021 Për Kontrollin e Brendshëm të Financave Publike , Ligjin mbi 

Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë Nr.03/L-048, Udhzimet Administrative si 

dhe nevojën e Komunës  për kryerjen e auditimit të brendshëm  për vitin kalendarik 2022 NJAB  

do ta bëjë auditimin e brendshëm të bazuar në standardet ndërkombëtare më të përparuara sipas 

planit dhe dinamikës së paraparë. 

 

Plani Vjetor duhet të rishikohet rregullisht gjatë vitit dhe të azhurohet sipas nevojës, në mënyrë 

që t’i pasqyrojë ndryshimet e rëndësishme që ndodhin në organizatë apo në mesin e anëtarëve të 

NJAB, dhe çdo detyrë shtesë që propozohet nga udhëheqësi i organizatës. 
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II. AKTIVITETET E NJAB PËR ARRITJEN E OBJEKTIVAVE STRATEGJIKE 

Në vitin 2022 NJAB i planifikon realizimin e detyrave dhe aktiviteteve në vijim, për arritjen e objektivave të përshkruar në Planin 

Strategjik: 

Nr Objektivat kryesore për vitin 2022 Aktivitetet për përmbushjen e objektivave Detyrat 

 

1 

Aktivitetet e Komunës duhet të jenë në harmoni 

me legjislacionin në fuqi për arritjen e 

objektivave. 

Sigurimi i menaxhmentit të lartë të Komunës 

se aktivitetet janë në përputhje me 

legjislacionin në fuqi. 

Sigurimi dhe njohja e të gjitha ligjeve 

në fuqi. 

 

2 

Vlerësimi i mjedisit të kontrollit dhe ndarja e të 

drejtave, detyrave dhe përgjegjësive. 

Sigurimi i menaxhmentit  për vlerësimin e 

drejt të mjedisit dhe ndarjen e detyrave dhe 

përgjegjësive. 

Prezentimi i vlersimit menaxhmentit 

të lartë. 

 

3 

Funksionimi i sistemit të kontrollave të 

brendshme në të gjitha nivelet e Komunës dhe 

përmirësimi  i tyre në vazhdimësi  në bazë të 

nevojave të reja. 

Funksionalizimi i sistemit të kontrollave të 

brendshme ekzistuese dhe sajimi i kontrollave 

të reja sipas nevojës. 

Analiza e  kontrollave të brendshme 

ekzistuese me qëllim  të funksionimit 

më të mire të tyre , dhënia e 

propozimeve për kontrolla të reja . 

 

4 

Menaxhimi dhe analiza  e rrezikut dhe vlerësimi i 

tij nga menaxhmenti i Komunës. 

Sigurimi i menaxhmentit për rëndësin e 

analizimit dhe  menaxhimit të rrezikut në të 

gjitha nivelet.  

Vlerësimi i shkallës së rrezikut sipas 

rëndësisë dhe analiza e kësaj shkalle. 

 

5 

Auditimi i  sistemeve me rrezikshmëri të lartë, të 

mesëm dhe të ultë në Komunë. 

Sigurimi imenaxhmentit të lartë se i gjithë 

aktiviteti i këtyre sistemeve është përfshirë 

dhe ka për qëllim arritjen e objektivave të 

Komunës. 

Auditimet e rregullta sipas planit 

vjetor. 
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III. DETYRAT E AUDITIMIT 

 

3.1. Detyrat e pa zbatuara nga viti e kaluar 

Për  vitin 2021 është përmbush plani për 100 % dhe nuk ka pas auditime tjera me kërkesë të 

Kryetarit të Komunës. Planin Vjetor 2021, e kemi realizuar përkundër vështërisve që kanë 

ardhur si rezultat i Pandemisë Covid19.  

 
 

3.2. Auditimet e njësive/sistemeve strukturore që janë duke u zhvilluar 

Të gjitha Auditimet janë përfunduar në kohë dhe sipas Planit Vjetor 2021.  

Auditimi i vetëm i cili është dërguar si Draft por jemi në pritje të komenteve para se të 

dorëzohet si Raport Final te Kryetari i Komunës dhe Komiteti i Auditimit, është auditimi për 

Drejtorinë e Prokurimit.  

Prandaj nuk do të na mbetet asnjë auditim për tu bartur në Planin Vjetor 2022.  
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3.3. Llojet e detyrave të auditimit 

Pas analizës së bërë sistemeve nga NJAB në Mitrovicë janë përzgjedhur detyrat me rrezikueshmëri të lart dhe të mesëm për vitin 2022 

sipas shkallës së rrezikut.  

Përveç detyrave  të  planifikuara janë përcaktuar edhe objektivat, fushëveprimi dhe periudha kohore si dhe indeksi i rrezikshmërisë. 

Prioritetet  për kryerjen e këtyre auditimeve  janë të paraqitura në tabelën në vijim.  

Indeksi i 
rrezikut 

Lloji i detyrës Njësia 
strukturore 

 
Objektivi i detyrës 

Fushëveprimi i 
detyrës 

Periudha 

 
 

2.55 

Shërbim sigurie 
Shërbime këshilluese 
Krahasimi 
Vëzhgimi 
Barazimi 
Përputhshmëria 
Përcjellja e rekomandimeve 

 
 

Drejtoria për 
Planifikim dhe 

Urbanizëm  
 

 
Vlerësimi i sistemit të KB 
Analiza e shkallës së rrezikut. 
Planifikimi,shpenzimi i buxhetit në bazë të 
planifikimit, realizimi i të hyrave në DFZHE 
dhe menaxhimi i pasurisë. 

 
 

Drejtoria për 
Planifikim dhe 

Urbanizëm  
 

 
Janar 

Shkurt 
Mars. 

 
 

 
 

2.30 

Shërbim sigurie 
Shërbime këshilluese 
Krahasimi 
Vëzhgimi 
Barazimi 
Përputhshmëria 
Përcjellja e rekomandimeve 

 
 

Zyra e Kryetarit 

 
Vlerësimi i sistemit të KB 
Analiza e shkallës së rrezikut. 
Shpenzimi i buxhetit në bazë të planifikimit, 
realizimi i të hyrave në këtë Drejtori dhe 
shpenzimet për subvencjone. 

 
 

Zyra e Kryetarit. 

 
Mars 
Prill 

 
 

2.40 

Shërbim sigurie 
Shërbime këshilluese 
Krahasimi 
Vëzhgimi 
Barazimi 
Përputhshmëria 
Përcjellja e rekomandimeve 

 
Drejtoria e 

Administratës 
së Përgjithshme 

 
Vlerësimi i sistemit të KB 
Analiza e shkallës së rrezikut. 
Shpenzimi i buxhetit në bazë të planifikimit 
dhe menaxhimi i pasurisë në këtë drejtori. 

 
Drejtoria e 
Administratës së 
Përgjithshme 

 
 

Maj- 
Qershor 
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2.60 

Shërbim sigurie 
Shërbime këshilluese, 
Krahasimi, 
Vëzhgimi,Barazimi, 
Përputhshmëria, 
Përcjellja e rekomandimeve. 

 
 

Menaxhimi i 
Pasurisë 

komunale 

 
Vlerësimi i sistemit të KB 
Analiza e shkallës së rrezikut. 
Shpenzimi i buxhetit në bazë të planifikimit në 
këtë Zyrë. 

 
 

Menaxhimi i 
Pasurisë 

komunale 
 

 
 

 Korrik- 
Gusht 

 
 

2.00 

 
Shërbim sigurie 
Shërbime këshilluese 
Vëzhgimi 
Barazimi 
Përputhshmëria 
Përcjellja e rekomandimeve 

Drejtoria për 
Gjeodezi, 
Kadastër dhe 
Pronë  

 
Vlerësimi i sistemit të KB 
Analiza e shkallës së rrezikut. 
Respektimi i afateve kohore 
Benefitet e Komunës nga dhënia në shfrytëzim 
i këtyre pronave 
Menaxhimi i kontratave nga përfituesit 

 
Drejtoria për 

Gjeodezi, 
Kadastër dhe 

Pronë 
 

 
 

Shtator 
Tetor 

 
 

2.60 

Shërbim sigurie 
Shërbime këshilluese 
Krahasimi 
Vëzhgimi 
Barazimi 
Përputhshmëria 
Përcjellja e rekomandimeve 

 
 

Drejtoria e 
Prokurimit 

Vlerësimi i sistemit të KB 
Analiza e shkallës së rrezikut. 
Planifikimi i prokurimit 
Respektimi i procedurave të prokurimit me 
ligjet në fuqi  
Dosjet e prokurimit 
Raportet e prokurimit. 

Drejtoria e 
prokurimit. 
Drejtoria për 
Financa dhe 
Zhvillim 
Ekonomik. 

 
 

Nëntor 
Dhjetor 
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IV.  RADHITJA E DETYRAVE TË PLANIFIKUARA TË AUDITIMIT ME STRATEGJINË E AUDITIMIT 
 

Detyrat e auditimit të planifikuara në Planin Strategjik dhe Planin Vjetor për NjAB-në janë si vijon :  

Nr. Njësia e synuar e auditimit Indeksi i rrezikut Prioriteti 
E planifikuar 

për vitin 2021 

Nr. i detyrës së 

auditimit 

a b c d e f 
1 Drejtorin për Planifikim dhe Urbanizëm 2.55 L 1 1 
2 Zyra e Kryetarit të Komunës 2.30 L 1 2 
3 Drektoria e Administratës së Përgjithshme 2.40 L 1 3 
4 Menaxhimi i Pasurisë komunale 2.60 L 1 4 
5 Drejtoria për Gjeodezi, Kadastër dhe Pronë 2.00 M 1 5 
6 Drejtoria e Prokurimit 2.60 L 1 6 
7 Sipas kërkesës  x 1 7 

 

Detyrat e auditimit të planifikuara për vitin 2022 përputhen me strategjinë e aprovuar të auditimit.   

Nuk ka ndonjë devijim nga plani strategjik. 
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V. PROKURIMI I BURIMEVE  DHE NDARJA E DETYRAVE TË AUDITIMIT 

 

5.1. Koha efektive e punës 

Koha efektive e punës kalkulohet për secilin auditor nga NjAB në pajtueshmëri me strategjinë e auditimit si vijon: 

 

5.2. Orari kohor për detyrat e auditimit dhe ndarja e punonjësve të NjAB në detyrat e auditimit.  
Tre 

mujori 
 

Tre-mujori 
 Detyra e Auditimit   

 
Proceset 

Prioriteti i njësisë 
së synuar të 

auditimit 

Ditë për 
person 

Udhëheqësi i 
Ekipit 

 
Anëtarët e ekipit 

 
I 

 
Drejtoria për Planifikim dhe 

Urbanizëm 

1 Leshuarja e lejeve te ndertimit per 
banim dhe afarizëm kolektiv 

Rrezik i lartë  
35 

Nexhat Berani Mexhit Beka Gani Shala 

2 Lëshuarja e lejeve tjera nga kjo 
Drejtori. 

 Rrezik i mesëm Nexhat Berani Mexhit Beka Gani Shala 

3 Të hyrat nga lejet e ndefiimit për 
banim dhe alarizëm kolektiv dhe 
destinimi itokes ndefiimore. 

Rrezik i mesëm Nexhat Berani Mexhit Beka Gani Shala 

4 Të hyrat nga shfrytëzimi  i 
sipërfaqeve publike dhe reklamat 

Rrezik i mesëm Nexhat Berani Mexhit Beka Gani Shala 

5 Te hyrat per objektet afariste dhe 
banesore me qira. 

Rrezik i lartë Nexhat Berani Mexhit Beka Gani Shala 

6 Te hyrat tjera nga kjo Drejtori. Rrezik i mesëm Nexhat Berani Mexhit Beka Gani Shala 
7 Shpenzimi i buxhetit në bazë 

planifikimit, 
Rrezik i mesëm Nexhat Berani Mexhit Beka Gani Shala 

         
 

 II 
 

Zyra e Kryuetarit 
1 Shpenzimet për paga dhe mëditje. Rrezik i mesëm  

 
25 

Nexhat Berani Mexhit Beka Gani Shala 

2 Shpenzimet për mallra dhe 

shërbime. 

Rrezik i mesëm Nexhat Berani Mexhit Beka Gani Shala 

3 Shpenzimet e mikpritjes. Rrezik i mesëm Nexhat Berani Mexhit Beka Gani Shala 
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4 Shpenzimet për udhëtime zyrtare . Rrezik i mesëm Nexhat Berani Mexhit Beka Gani Shala 

5 Shpenzimet për subvencione dhe 

transfere. 

Rrezik i mesëm Nexhat Berani Mexhit Beka Gani Shala 

6 Shpenzimet tjera. Rrezik i ulët Nexhat Berani Mexhit Beka Gani Shala 

7 Implementimi i rekomandimeve të 

dhëna ma parë. 

Rrezik i mesëm Nexhat Berani Mexhit Beka Gani Shala 

      
         
 

II 
Drejtoria e Administratës së 

Përgjithshme 
1 Shpenzimet për paga dhe mëditje. Rrezik i lartë 25 Nexhat Berani Mexhit Beka Gani Shala 

2 Shpenz. për mallra dhe shërbime. Rrezik i mesëm Nexhat Berani Mexhit Beka Gani Shala 

3 Shpenzimet e karburanteve. Rrezik i mesëm Nexhat Berani Mexhit Beka Gani Shala 

4 Shpenzimet Komunale Rrezik i ulët Nexhat Berani Mexhit Beka Gani Shala 

5 Shpenzimet e Telefonisë. Rrezik i mesëm Nexhat Berani Mexhit Beka Gani Shala 

6 Menaxhimi i Autoparkut. Rrezik i mesëm Nexhat Berani Mexhit Beka Gani Shala 

7 Shpenzimet tjera. Rrezik i ulët Nexhat Berani Mexhit Beka Gani Shala 

8 Të hyrat vetanake nga kjo Drejtori. Rrezik i mesëm Nexhat Berani Mexhit Beka Gani Shala 

         
 

III 
Menaxhimi i pasurisë 

komunale 
 

 

1 Menaxhimi i Pasurisë në DKA Rrezik i lartë  
25 

Nexhat Berani Mexhit Beka Gani Shala 

2 Menaxhimi i Pasurisë në DSH Rrezik i lartë Nexhat Berani Mexhit Beka Gani Shala 

3 Menaxhimi i Pasurisë në DKRS Rrezik i lartë Nexhat Berani Mexhit Beka Gani Shala 
4 Menaxhimi i Pasurisë në DMSH Rrezik i lartë Nexhat Berani Mexhit Beka Gani Shala 
      

         
 

 
IV 

 
Drejtoria për Gjeodezi, 

Katastër dhe Pronë 

1 Shpenzimi i buxhetit në bazë të 

planifikimit.          

Rrezik i mesëm  
 

20 

Nexhat Berani Mexhit Beka Gani Shala 

2 Të hyrat nga kjo Drejtori. Rrezik i ulët Nexhat Berani Mexhit Beka Gani Shala 
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IV 

 
 

Drejtoria e Prokurimit 

 Inicimi i kërkesave Rrezik i mesëm  
 

25 

Nexhat Berani Mexhit Beka Gani Shala 
 Plani i Prokurimit Rrezik i mesëm Nexhat Berani Mexhit Beka Gani Shala 
 Zotimet dhe deklaratat për 

disponueshmërinë e mjeteve 
Rrezik i lartë Nexhat Berani Mexhit Beka Gani Shala 

 Kontratat dhe menaxhimi i tyre Rrezik i lartë Nexhat Berani Mexhit Beka Gani Shala 
         
Një auditim sipas kërkeses nga Menaxhmenti i lartë 15 Nexhat Berani Mexhit Beka Gani Shala 
Ditët e planifikuara për Auditim 170    
Përgatitja e Planit strategjik dhe vjetor 20 Nexhat Berani Mexhit Beka Gani Shala 
Hetimet e mashtrimit 10 Nexhat Berani Mexhit Beka Gani Shala 
Detyra për shërbime këshilluese 15 Nexhat Berani Mexhit Beka Gani Shala 
Përcjellja e implementimit të rekomandimeve nga ZKA dhe NjAB 16 Nexhat Berani Mexhit Beka Gani Shala 
Tajnimet e planifikuara 25 Nexhat Berani Mexhit Beka Gani Shala 
Pushimi Vjetor  26 Nexhat Berani Mexhit Beka Gani Shala 
Pushimi mjekësor 20 Nexhat Berani Mexhit Beka Gani Shala 
Numri i përgjithshëm i ditëve për aktivitetet e auditimit për NjAB 302 Nexhat Berani Mexhit Beka Gani Shala 
Fundjava 52 Nexhat Berani Mexhit Beka Gani Shala 
Festa zyrtare  11 Nexhat Berani Mexhit Beka Gani Shala 

2022 365 Nexhat Berani Mexhit Beka Gani Shala 
Numri shtesë i Auditorëve të Brendshëm të nevojshëm 0    
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Plani vjetor është përgatitur në harmoni me Planin Strategjik 2022-2024. Ky plan është përgatitur në kohë përkundër vështirësive të 

cilat i kemi pasur për shkak të kohës si rezultat i Pandemisë Covid19.  

Vlerësoj se ky plan do të realizohet në tërësi gjatë vitit 2022, nëse cdo gjë do të jetë në rregull. Në rast se kemi ndonjë dukuri të 

papritur, kërkohen auditime shtesë nga menaxhmenti ose edhe nëse do të kemi trajnime të shtuara atëherë ekziston mundësia që plani 

të mos realizohet i plotë por vetëm pjesërisht.  

Për të gjitha ndryshimet gjatë vitit 2022, ne do ta azhurojmë këtë plan vazhdimisht dhe do ta njoftojmëm menaxhmentin për 

ndryshimet. 

 

Përgatiti : Nexhat Berani                                                                                                                      Aprovoi : Bedri Hamza 

 

_____________________                                                                                                                             _____________________  

       Drejtor i NjAB                                                                                                                              Kryetar i Komunës së Mitrovicës 

                                                                                                                 

                                                                                                                                                               

                                                                                       23.12.2021 
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I. HYRJE

1.1 Pasqyra

Ky plan strategjik prezenton objektivat kryesore, prioritetet dhe fush€veprimin e aktiviteteve t€

auditimit td brendsh€m nE Komunen e Mitrovic€s pdr periudh€n 2022 - 2024. Ato jane ne

pajtueshm€ri me qellimet dhe planet e organizates te percaktuara ne bazc te Statutit tc

Komun0s, Komizds afatmesme buxhetore tri vjeqare (2022-2024), Ligjit mbi financat publike,

Ligiin mbi prokurimin publik dhe rregulloret tjera, udhdzimet e aplikueshme tE thesarit dhe ti1

gieturat e auditimeve G ma hershme .

Plani strategiik €sht€ zhvilluar ne baze tC vlersimit te rrezikut dhe nE pajtim me Ligiin e

Auditimit t€ brendshem, Standardet e Auditimit rc brendshdm, Kodin e etikes sE Auditoreve t6

Brendshem, Statutin e Njesise s€ Auditimit tE Brendsh€m dhe Metodologiin6 pEr Auditimin e

Brendshern nd Sektorin publik te pergatitur nga Nj€sia Auditimit te Brenshem nC Mitrovice ne

bashkpunim me NJQHAB nE Prishtin0.

Ky Plan Strategiik siguron bazat p€r zhvillimin e Planeve Vjetore te aktiviteteve tE Auditimit

td Brendsh6m te cilat do te p6rkufizojn6 tem€n, fushEveprimin, objeldivat dhe kErkesat e

burimeve p6r implementimin e secilds detyr€ t€ auditimit.

Ky plan e z€vend€son Planin Strategjik paraprak te vitit 202l-2023, e te aprovuar nga

Kryetari i Komunes .

1.2 Struktura, funksioaet dhe fushEveprimi i Auditimit tE Brendshdm n€ Komun6

Funksioni i Auditimit tC Brendshem nE KomunE realizohet nga NjEsia e Auditimit tE

Brendsh6m, e cila €shtd themeluar nE saje t€ Ligjit Nr.02lL -74 mbi Auditimin e Brendsh€m

dhe UA Nr. 2007/19, q€ ka hyrE ne fuqi me 6.06.2007.

NJAB n€ Mitrovic6 6sht6 themeluar me datts 07.05 td vitit 2008 me vendimin e Kryetarit te

Komun€s bazuar nO Ligiin Nr 02/L-74 per Auditimin e Brendshdm ne Kosove, neni 9.1 dhe

9.2.

Duke u bazuar nd Ligiin 06/L-021 p€r Kontrollin e Brendshem tc financave publike Auditimi i

Brendsh€m nenkupton aktivitetin keshitl€dhdnEs te pavarur dhe objektiv nE ofrimin e sigurise

sE arsyeshme, qe synon shtimin e vlerEs dhe pdrmirEsimin e funksionimit tC subjektit tC sektorit

publik, e qE ndihmon subjektin n€ pdrmbushjen e objektivave, duke ofruar qasje sistematike, tE



disiplinuar, per te vleresuar dhe p€rmir€suar efektshm€rin6 e proceseve te menaxhimit te

nezikut, kontrollit dhe qeverisjes;

Njdsia e Auditimit td Brendshdm, eshte pergiegiese p6r kryerjen e auditimeve t0 brendshme t€

te giitha Drejtorive, nj€sive strukturale, programeve, aktiviteteve dhe proceseve nE Komun6

bazuar n€ metodologlind e vleresimit te rrezikut si dhe :

o ndihmon qeverine te jete llogaridhen6se ndaj publikut, duke matur zbatimin e ligjit,

udh6zimeve administrative, negulloreve dhe kontrolleve te vendosura si dhe

efikasitetin, ekonomizimin dhe efektivitetin e operacioneve;

. ofron siguri objektive p€r td mbik€qyrur organet rreth besueshm€risE dhe kredibilitetit

te raporteve te performanc€s dhe atyre financiare te pergatitura nga menaxhmenti;

o mund te ndihmoj menaxhmentin e Komunds te arrii qellimet dhe objektivat e tiia duke

p6rmir€suar sistemet dhe shErbimet organizative;

. prezenca e rregullt e auditoreve mund te ndihmoj mbrojtjen e aseteve t0 qeverisd duke

frenuar mashtrimin, humbjen dhe keqp€rdorimin; dhe

o kontributi nga auditimet mund tc ndihmoj punonjesit qe te p€rmiresojn€ performancdn e

pergiithshme te pun€s dhe te zbatojne kontrollet e vena.

1.3, Azhurimi i Planit Strategjik

Ky Plan Strategiik duhet te rishikohet dhe azhurohet gdo vit per tC reflektuar gdo ndryshim qd

ndodh6 nE objektivat, prioritetet dhe aktivitetet e Komun6s sE Mitrovic6s dhe nE bazE t€

vler€simit tE rrezikut.

Pas skadimit te periudhes prij rre vitesh td mbuluar nga Iry PIan Strategjik, duhet te kryhet nje

ri-vler€sim glith€p6rfshires i rrezikut.

Drejtoria e Nj€sis€ se Auditimit td Brendsh€m mund ta azhurojE m€ shpesh Planin Strategjik

nga nevoja dhe giykimit duke pasur per baz€ ndryshimet ne faktoret e rrezikut dhe rEnd6sinE e

tyre. Qdo ndryshim i Planit Strategjik duhet te miratohet nga Kryesuesi i Organizat€s

Buxhetore.

II. TE KUPTUARIT E AKTT\ATETEYE TE KOMUNES

NJAB ka filluar procesin e planifikimit strategjik duke b6r€ nj6 rishikim t€ Drejtorive,

qdllimeve, njEsive strukturale dhe aktiviteteve te Komunes. Rishikimi €shtE bazuar nE

informacionet e grumbulluara permes takimeve dhe intervistave me menaxhmentin e drejtorive



komunale, zyfiare te ndrysh€m komunal dhe nga analizat e rezultateve tC dalura nga auditimet

e m€parshme, informacionet dhe burime tjera.

2.1. Q€llimet e KomunEs

Statuti i Komun€s, korniza afatmesme bugietore.

Komuna rregullon dhe udhEheq g€shtjet publike, brenda territorit tE saj te percaktuar me ligi,

per te siguruar kushte pdr jete normale dhe te qete per te giithe qltetaret. Komuna giithashtu

kujdeset p€r qeshtjet me interes td pErgiithshEm, qd nd6rlidhen me Komunen dhe qE nuk jan0

objekt shqyrtimi apo negullimi te institucioneve qendrore.

Komuna p0rmes Statutit rregullon kompetencat dhe aktivitetet ; men),ren e vendosjes sE punEve

publike, organet komunale dhe sh€rbimin civil , te drejtat dhe detyrat e anetareve te Kuvendit,

administrimin financiar, konfliktet e interesil aktet ndryshme , dokumentet zyrtare etj.

Komuna Esbtg pergiegjese p€r aktivitetet si vijon :

a) Ofrimi i kushteve themelore p€r zhvillirn t€ q€ndruesh€m ekonomik;

b) Pergatitjen e Buxletit

c) Planifikimin urban dhe tii fshatit dhe shfr),tezimin e tokds;

d) L6shimin e lejeve p€r ndiirtim ;

e) Mbrojtjen e ambientit;

f) Implementimin e Rregullave t€ ndErtimit dhe kontrollimin e standardeve te ndErtimit;

g) Ofrimin e sh€rbimeve publike lokale dhe infrastrukturEs, duke pErfshir€ fumizimin me

uj6, uj6sjellEsin dhe kanalizimin, p€rpunimin e ujerave te zeza. truget lokale, transportin

lokal dhe planet p€r ngrohje lokale,larjen dhe pastrimin e rrugeve;

h) PErkujdesje emergjente, duke p€rfshirE shdrbimin e zjarrfik€sve dhe tE emergiences;

i) UdhEheden e prones se Komunes;

j) Shkollimin parashkollor, fillor dhe t0 mes0m;

k) Kujdesin primar sh6ndetesor:

l) Sh6rbimin social dhe tC banimit;

m) Mbrojtjen e konsumatorit dhe shdndetin publik;

n) Leshimin e lejeve p€r sh€rbime dhe pajisje, duke p€rfshirE argetimin, ushqimin, tregje!

shitjet nE rruge, transportin lokal publik dhe shdrbimet e taksisteve, giuetinE dhe

peshkimin, restaurantet dhe hotelet panairet dhe tregiet;



o) Em€rtimin dhe riem6rtimin e

t€ tjera publike;

p) Sigurimin dhe mirdmbaj{en e

q) Aktivitete dera te ngjashme dhe t€

Komun6s qd nukjane te percaktuara

Komuna nii kuaddr tg kompetencave te

p6rglegj€sive qe u p€rmenden me lart

geshtjet me interes te Komunes.

Kdto aktivitete p6rfshijnE veprimtaritd

a) turizmin;

b) aktivitetetkulturore;

c)

d)

e)

D

sportet dhe aktivitetet e lira;

aktivitetet e rinise;

Zhvillimi ekonomik;

avancimi kulturor apo i

miratimin e buxhetit;

miratimin e g€shtjeve tE tjera

pun€s i jan€ lEnd Kuvendit;

Kompensimet per kdshilltaret

raportin vjetor ;

miratimin, ndryshimin dhe

krijimin e komiteteve q€

lartdsinE e tarifave dhe

krijimin dhe pdrdorimin e

perputhje me ligjin nE fuqi;

em6rtimin dhe riemertimin e

Kuvendi Komunal nuk mund te delegoj6

me:

a)

b)

c)

d)

e)

D

c)

h)

0

shesheve,fshatrave, vendbanimeve dhe vendeve

publike, hap€sirave te hapura dhe varezave;

p€r administrimin adekuat te tenitorit te

me ligie.

percaktuara me nenin 3.1 tE Rregullores dhe

rd te ndermerr edhe aktivitete tjer4 lidhur me

$tetare.

e vet per marrjen e vendimeve lidhur

te cilat sipas Statutit dhe Rregullores s0

zgjedhur;

e rregulloreve komunale

me kEtd Rregullore;

dhe titujve tc nderit ne

rug€ve dhe vendeve te tjera publike.



Aktet ligiore tC cilat rregullojn6 aktivitetet e Buxhetore td Komun6s jan€;

Ligli piir ProcedurEn Administrative

Ligli p€r Vet€qeverisj en Lokale

Ligii mbi Menaxhimin e Financave dhe Pergiegiesirc

Ligii i Financave pdr Pushtetin Lokal

Ligii per Sherbyes Civil

Ligli p0r Prokurimin Publik

Ligii i Punes

Ligji - Nr.06/L - 114 - Pet Zyiaret Publike ;

Ligji nr.06/L-092 per Dhenien n€ Shfrl€zim dhe Kembimin e Prones se Paluajtshme te

Komunes

Komunes

. Ligji nr.04/L-159 p€r Zonat Ekonomike

. Rregullore QRK nr.2312013 p€r e Procedurave te Dhenies nC Shfrytezim

dhe Kembim te Prones se te KomunCs

. Rregulloren QRK nr.09/2020 p€r e Procedurave te Dhenies ne ShfMezim

2.2. Ndryshimet e pritura n0 KomunE

Decentralizimi i disa niveleve organizative td

2.3. Niveli i kontrollit n€ KomunE

Niveli i kontrolleve tC brendshme nE Esht6 nE retrd te prre i p6rcaktrar me : :

te Komunes

te krijuar me uzurpim arbitrar

a

dhe K€mbimit t€ Prones se

o Ligii per Kadaster

a

a

a

a

a

a

Ligii mbi Planifikimin HapEsinor

Ligii per Ndertim

Ligii mbi Rruget

Ligii mbi Tok€n Bujq€sore

Ligii p€r Shiindet€si

Ligji mbi Shqyrtimin e Mardh€njeve P

te tokes me n€ pronEsi shoqdrore

o Ligii mbi Mardh0njet Themelore Juridiko- Pron6sore

o Ligii mbi Eksproprijimin



. Ligii i Procedures Penale

o Ligii mbi Procedurat e Pdrmbarimit

. Licji p€r Mbrojtjen e Konsumatoreve

. Ligji - Nr.04/L - 032- Per Arsimin Parauniverzitar nE Republik€n e Kosoves ;

o Ligji - Nr.03/L - 068 - Per Arsimin ne Komunat e Republikes se Kosoves ;

. Ligji - Nr.04/L-143 - P€r Arsimin dhe Aftesimin p€r te Rritur ne Rep. e Kosoves;

. Ligji - Nr.04/L- 138 - Per Arsimin dhe Afiesimin Profesional ;

. Ligjil - Nr.osil - 018 - Per Provimin e Matures Shtetrore ;

. Ligii - Nr.O2lL - 52 - Mbi Edukimin Parashkollor ;

. Ligii i Pylltarise

r Ligli mbi Gjuetin€

o Ligii mbi Veterinarind

o Ligii mbi Blegtorine

o Ligji mbi Ujerat

o Ligji mbi Mbrojtjen e Naryr6s

. Ligji mbi Mjedisin

o Ligii mbi Inspekcionin e Tregut

r Ligii mbi Inspekcioni Sanitar

. Ligji Nr.2004i4 per Shendetesi ;

. Ligji Nr.04lL-125 per Shendetesi ;

. Statuti i KomunEs

o Udh€zimi Administrativ MPMS - Nt:0712017 * Per Rregullimin e Procedurave te
Konkursit ne Sektorin Publik :

. Rregullorja Nr.02/2010 Per Procedurat e Rekrutimil ne Sherbimin Civil;

. Rregullorja (QRK)- Nr 1712018 P$ Procedurat e Emerimit ne Poz a te Larta Drejtuese
ne Sherbimin Civil te Republikes se Kosoves ;

. Rregullorja- Nr.01/2011 Per Nderprerjen, Pezullimin dhe Perfundimin e Mardhenjes se
Punes ne Sherbimin Civil ;

. Rregullorja- Nr.02/2011 Per Pun'gn Provuese te N€pun€sve Cuvil ;

. Rregullorja (MAP) - Nr.02l2020 P€r Planifikimin e Personelit ;

. Rregullorja MAP - Nr.02l2014 Per Planifikimin e Personelit n€ Sh€rbimin Civil ;

. Rregullorja- Nr.03/2010 Per Pershkrimin e Vendeve 16 Punes ;

. Rregullorja (MPB)- Nr.01i2020 Per Permbajtjen, Adminislrimin dhe Perdorimin e
Dosjes se Personelit ne Sistemin lnformativ te Menaxhimit te Burimeve Njerezore ;

. Rregullorja - Nr.03/201 1 Mbi Dosjet dhe Regjistrin Qendror te Nepunesve Civi6 ;



. Rregullorja - Nr.15/2020 Per Pranimin, Vleresimin dhe Disiplinen e Nepunesve te Larte
Drejtues ;

. Rregullorja - Nr.04/2011 Per Procedurat Disiplinore ne Sherbimin Civile ;

r Rregullorja - Nr.05/2010 E Orarit te Punes ;

. Rregullorja (QRK) - Nr.1112020 Per Disiplin€n dhe Ankesat e Zyrtareve Publike ;

. Rregullorja - Nr.05/2011 Per Procedurat e Zgjedhjes s6 Kontesteve dhe Ankesave;

. Rregullorja (QRK) - Nr.1412020 Per Transferimin e Nepunesve CiviE ;

o Rregullorja - Nr.06/2010 Per Transferimin e Nepunesve Civile ;

o Rregullorja (QRK) - Nr.122020 PEr Orarin e Punes dhe Pushimet e Zyrtareve pubtike 
;

. Rregullorja - Nr.06/2011 Per Pushimet e Nepunesve Civile ;

. Rregullorja (QRK) - Nr.'16/2020 Per Pranimin dhe Karrieren ne Sherbimin Civi6 te
Republikes se Kosoves :

. Rregullorja (QRK) - Nr.26l2020 Per Klasifikimin e Vendeve 16 Punes ne Sherbimin
CivilE ;

. Rregullorja (QRK) - Nr.10/2020 Per Deklarimin e Statusit te Zyrtar€ve Publikd ;

. Rregullorja - Nr.08/2012 Per Nepunesve Civile Teprice ;

. Rregullorja (QRK) -Nr.13/2020 Per Lirimin dhe Pensionimin e Parakohsh6m ne
Sherbimin Civile ;

. Rregullorja -Nt.1312012 Per Pensionimin e Parakohshem te Nepunesve CiviE ;

. Rregullorja - Nr.21l2O2O Per Proceduren e Vleresimit te Rezultateve ne PunC te
Nepunesve Civile ;

. Rregullorja - Nr.19/2012 Per Vbresimin e Rezultateve ne Pune te Nepundsve Civile
dhe Nepunesve te Sherbimeve Publike ;

. Rregullorja - Nr.2112012 Per Avancimin ne Kaniere te Nepunesve CiviE ;

. Rregulloren Komunale M.0212012 p6r Organizimin, Kompetencat dhe Pergjegjesit e
Organeve le Administrates Komunale ;

o Rregullor.ia - Nr.05/2011 Per Gradimin dhe Pagat e Krijuesve dhe Performuesve te
Ku[ures dhe Punonjesve Profesional te Trashegimise Kutturore ;

. UA.Nr.08/2017 - Organizimi, Struktura, P€rcaktimi i Sherbimeve dhe Veprimtarise se
lnstitucioneve te Kujdesit Paresor Shendetesor ;

o UA.Nr.07/2017- p€r Rregullimin e Procedurave te Konkursit ne Sektorin Publik ;

o UA.Nr.04/2020 Kujdesi Primare Shendetesor

o Udh€zim Adminlstrativ MASHT Nr: 10/2018 P6r Normativin mbi Kuadrin Profesjonal te
Arsimit t€ Pergjithshem ;

. Udh6zim Administrativ Nt 1712012 - Numri Maksimal I Nxenesve per Klase dhe
Raporti Mesimdhenes - Nxenes ;

o Udh€zim Administrativ MPMS Nr:0712017 - Per Rregullimin e Procedurave te
Konkursit ne Sektorin Publik ;

o Udh€zimi Administrativ iMASHT Nr.15/2019 - Per Detyrat dhe Pergjegjesit e Drejtorit,
Zevendes Drejtorit te lnstiiucionit Publike Edukativo - Arsimore ;



Udhezimi Administrativ i MASHT
Drejtorit, Z6vendes Drejtorit te
Paraunivezitar ne Rep.e
Perfundimit te Kontrates dhe Emrimit

Udh€zimet e ndryshme adminislralive

Rregulloreve Komunale dhe

Vendimeve t€ Kuvendit Komunal

Komuna nd lidt{e me kushtet e kontrollit tC

specifike, politika dhe plane pEr arritjen e

rrezikut dhe procedura tB shkruara

III. OBJEKTIYAT STRATEGJIK TT

Ne bazd tC te kuptuarit tone tB objektivave,

Komund gf at6 periudhils 2A22 - 2024,NIAB

Otrjektivat kryesore t€ planit strategiik

. Permirdsimin e Kontrollit te

fekomandimet pEr p6rmir€sim ;

NdihmE te Organizatds Buxhetore p€r

\gritjen e vetedije:. per menarhimin e

funksionimi efikas i sisternit te

Zbatimi i ligishm€ris€

Rishikimi i shfrytdzimit te mjeteve

P€rcaktimi i 'universit td auditimit'

tE cilat mund t'i n€nshtrohen auditimit

Lidhjet ne mes te sistemeve, f ala

informatat;

Sistemet horizontale qe mund rc

dre.itori, agienci, etj.); dhe

Opinionin e menaxhmentit mbi ate se

me rrezik mE td madh.

a

a

t

.15112020 - Per Detyrat dhe Pergjegjesit e
Publike Edukativo - Arsimore dhe Aftesues

Procedurat e Perzgjedhjes dhe Emrimit,
Perkohtuhdm ;

ka objektiva t€ pErkufizuar nE m€n;,rE

por nuk ka ni€ strategii p€r menaxhimin e

SE ALTDITIMIT TT BRENDSHEM

aktiviteteve dhe nivelit te kontrollit n€

identifikuar objektivat strategjik nE vijim :

te Komunes duke ofruar vler€sim objektiv dhe

e procesit te menaxhimin tE rrezikut;

ng Komune

te Brendsh6m dhe menagiimi i rrezikut,

ne men).re efikase dhe efektive ,

perfshin€ te giitha fushat/aktivitetet ne Komune

brendshEm;

p€r pikat e kontaktit ku sistemet shk€mbejn€

disa struktura organizative (departafirente,

fusha apo faktor te vegante konsiderohen si

a

ra

a

a



Detyrat dhe aktivitetet specifike te NJAB

reflektojn6 keto objektiva strategjike do td

auditimit te brendsh€m.

IV. UNIVERSI I AUDITIMIT

4.1 Univeni i Auditimit 6sht6 percaktuar per

Rishikimi i proceseve tC administrat€s

buxhetit, rishikimi i proceseve tC

te parave publike, rishikimi i proceseve

tC pasuris€, rishikimi i proceseve

krahasimi i raporteve kontabdl me

4.2 P* realnimin efikas G punEve dhe

nonrative ofrojme qasjen strukturore te

Komunen e Mitrovic6s :

Drejtoria e Administrat€s dhe Personelit
o Burimet nierezore
. Zyru pet furnizim dhe pranim t0
o Gjendja civile dhe regiistrimr r

o Sh6rbimet e perbashketa dhe
. Zyra per ankesa
o Zyra p€r informim
. Zyra prit€se

Drejtoria pEr Financa dhe Zhvillim
o Buxheti dhe administrimi i financave
. Regiistrimi dhe licenoimi i bizneseve
. Tatimet dhe taksat
o Thesari dhe kontabiliteti

Drejtoria e Arsimit
e Arsimi fillor
. Arsimi para shkollor
o Arsimi i mes6m

Drejtoria per KulturE, Rini dhe Sport
. Kultura
. Rinia
. Sporti

secilin vit td mbuluar nga ky plan) t€ cilat

ne Planet Vjetore te aktiviteteve te

te kombinuar -funksionale dhe strukturore.

,rishikimi i proceseve tE udhdheqies s€

te te hyrave, rishikimi i proceseve t€ shpenzirnit

prokurimit. rishikimi i proceseve te menagiimit

bankare, rishikimi i proceseve te raportimeve-

e free balancit.

te percaktuara me liglet dhe aktet tjera

te skemes organizative tE drejtorive nti
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Drejtoria p€r Planifikim dhe UrbanizEm
o Planifikimi urban
. Lejet e ndertimit
o Shfrytezimi i siperfaqeve publike

Drejtoria per Gjeodezi ,Kataster dhe Prond
o G.ieodezi
. Kadaster
o Prona komunale

Drejtoria pEr Mbrojtjen e Mjedisit dhe Pyjeve
r Mbrojtja lokale e mjedisit
. Mbrojtja e pyjeve
o Menaxhimi i mbeturinave

Drejtoria e Prokurimit
o Planifikimi i Prokurimit
o Zhvillimi i procedurave te prokurimt

Drejtoria pdr Shdndetdsi
. Kujdesi primar shEndet€sor

o Sh€rbimet Publike
o Planifikimi dhe Zhvillimi Ekonomik
r Nddrtimi i infrastruktur6s se Komune

Zyra Lokale p6r Komunitete dhe Kthim
o Kujdesi ndaj Komuniteteve

Drejtoria e Bujq6sis6 dhe Zhvillimit Rural

dhe organizimi i transportit lokal

' Bqiq6sia
. BlegXoria

Drejtoria p6r Mbrojtje dhe Shp6tim
o Planifikimi emergient
r Reagimi emergient
o Njesia e zjarrfik€sve

Drejloria e Inspekcionit
o Inspekcioni i Ndertimit
o Inspekcioni i Tregut
o lnspekcioni Komunal
o lnspekcioni Sanitar
. Inspekcioni p€r Komunikacion



V. VLERB,SI1\/II IRREZIKUT

Eksiton nj€ numdr metodash p€r t€ menaxluar rrezikun, si pranimi i rrezikut, shmangia e tij,

transferimi i tij apo kontrollimi. Kontrollet e Brendsbme jan€ metod€ e zakonshme p€r

reduktimin e ndodhies apo ndikimit td rrezikut ndaj te cilit dshte ekspozuar Organizata.

GjatE p€rpilimit te ketij Plani Strategiik i kemi analizuar tC glitha rreziqet dhe faktorEt qc

ndikojn€ n€ kEto rreziqe per sistemet te cilet jane tE mundshme tE ndodhin gjate rruges per

arritjen e objektivave ne teresi .

Keta faktor te rrezikut mund dhe do t€ ndryshohen nC rast se identifikojmd l'aktor te tjere giate

kryerjes s€ auditimeve.

Jemi fokusuar nE disa kategori te nezikut tg ciletjane mC relevante per tC qene me te analizuara

dhe vler€suar glatd auditimit :

r CilEsia e Kontrolleve tC Brendshme;

o ndryshimet amendamenteve te rregulloreve statutore

o Kompleksiteti i sistemit dhe madhEsia e operacioneve;

o Struktura e shp€mdar6 e drejtorive dhe nj€sive ;

o Buxheti

o Ndikimi financiar;

o Koha e angazhimit te fundit te auditimit;

o Rregullat ligiore;

o Nd€rrimet e fundit n€ aktivitet ose proceset

r Kompetenca e menaxhmentit dhe

o Niveli profesional i NJAB dhe kapacitetet njerezore te saje.

5.1 Faktor6t e rrezikut dhe r€Ddesia e tyre

Nga kEto kategori td mundshme te rreziqeve t€ cilatjand evidente n€ sistemin nen auditim do t€

bejme specifikimin dhe kategorizimin e faktordve tC mundsh€m tC rrezikut p€r objeklival

sistemet dhe operacionet ng Komune.
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K€ta faktor t€ identifikuar giate hartimit t€ Planit Strat€ik i kemi ndard sipas rendesise s€

tyre n0 vijim :

I
Rrezikr pEr

reput{cionin

Deshtimi i projekteve me rdnd€si tE madhe publike.

Vonesa ose deshtimi per tg implementuar masat nga programi i qeverise ose masat dera

qejane tg rendesishme per organizaten.

Rreziku i

operimit

Nddrhyrja. ose nddrprerja e nje aLliviteti te organizates qe perf'shind dhEnien e nje

sherbimi tg rendesishem p€r publikun

Ridestinimi i mjeteve t€ bu\hetit.

Ndcrrimet e shpeshta dhe qarkullimi i tepruar i personelit.

Organizimijo i drc'ire i f'unksionevc tii organiT.ates.

3
Rreziku

straregiik

Objektivat e funksionimit dhe programimit nuk jane detajuara mire me objekivat e

organizates.

Rezultatet nuk permbushin objektivat e para-p€rcaktuara.

Mena,rhimi jo efikas.

4
Rreziku

lcgiislativ

Mungesa e legjislacionit dhe legjislacioni ekzistuesjo adekuat

Mungesa c rregullavc 1e brendshme adekuate.

Mosnjohja e leglislacionit nga zrrtaret e Komunes.

Mos ofiimi i legiislacionit tg giithe zyrtarcve ne Komune.

5
Rreziku

kontraldual

Kompleksiteti i kontratave.

Numri i nj€sive organizative dhe personave tE perfshire ne zbatimin e kontralave.

6 Buiheti

Deri 1,000,000.00 Euro

Nga 1,000,001.00 Euro deri n€ 3,000,0O0.00 Euro

Mbi 3.000.000.00 Iiuro

7
Rr€ziku

fltrarcier

Shuma e buxhetit.

VEllimi i transaksioncve muiore.

Shuma e shpenzimeve kapitale pEr vit,

Bazajo adekuate e te dhenave.

8
Rreziku

Menaxherial

Komunikimi dhe linjat e raportimit.

Kompetenca e menaxhmentit.

Te kuptuarit e rrezikut dhe Kontroilevc tat Brendshme nga mena\hmenti.

Mena,\hm€nti me perSatitje adekuat ne vend adekuat.

9 Rreziku i TI
Bazajo te mira e te dhenave,

Bazajo e integruar e tE dhEnave ne Komune.

l3

Nr Kategoria e

rrezikut



5.2 Shkalla e Gradimit

Kemi bCrE analizen e faktorEve te rrezikut me qtillim te rangimit dhe gradimit te rezikut pgr t€

gjitha sistemet dhe njcsite te cilatjane te perfshira ne kete Phn Strateglik.

Shkalla e $adimit per faktore te rrezikut ne Planin Strategjik 2A22-2024 do tdjetE prej I deri

n€ 3.

Faktoret c

Rrezikut

Kriteri i Gradimit Grada

Qarkullimi
(l€vizja) i

Personelit.

Nuk ka pasur nderrime n€ penonelin menaxherial apo t€ ekspertCve gialg 3

viteve te fundit.

I

Nj€ qarkullim prej m€ pak se l0% te personelit ne nivel ekspertesh dhe

asnje ndryshim ne personelin menaxherial g,ate 3 viteve te fundit.

I

Ndryshim nd personelin menaxherial dhe qarkullim (ldvizje) i mE shum€ se

l0olo ne personelin ekspert giate 3 viteve te fundit.

3

Nuk ka pasur ndryshime struldurote ose ndryshime nE aktivitetet apo

funksionet gjati 3 viteve te fundit.

I

Ndryshime nE

aktivitete dhe

struktur6n e

OrganizatGs.

Nuk ka pasur ndryshime ne aklivitete ose funksione, por nj€ num€r i

ndryshimeve t€ vogla (tg parendesishme) strukturale giatg vitit te fundit.

2

Ka pasur ndryshime ne aktivitetet, caklim te funksioneve te reja ose

ndryshime te rgndgsishme strukturale gjate vitit te fundit.

J

Nuk ka pasur amendamente ne rregulloren statutore giat€ vitit te fundit. I

Aktet statutore jane ndryshuar giate dy yiteve te fundit por nuk jane

adaptuar k€rkesa te reja specifike ose akte-

2

Amendsmentet e

rregulloreve

statutore

Ekzistimi i amendamenteve tts r€nddsishme t€ rregulloreve statutore dhe

jare prezantuar kerkesat e reja q€ afektojne njesite e synuara te auditimit

J

Rregulloret statutore permbajnC k€rkesat strike dhe te qarta dhe janC G

aplikueshme pdr nje numer tg madh te organizatave ne sekrorin publik.

I

Rregulloret statutore permbajnC kushte qe ip€rkasin nE m6nyr€ specifrke

njesisg se synuax te auditimit.

a

Aktel statutore permbajn€ rregullore komplekse qe nderohen shpesh. 3

T€ giitha komponentet e Kontrollit tg Brendshem ekzistojn€ ne organizate

dhe menaxhmenti 6sht€ i vet€dijsh€m per geshtjet e Kontrollit td Brendshdm

dhe kupton es€ncen dhe rgndesine e Kontrolleve te Brendshme.

I

Nuk ekzistojne te gjitha komponentet e Kontrollit te Brendshem ne

Organizate por menaxhmenti kupton mire esencen e Kontrollit te

Brendsh€m dhe ka deshire ta permiresoj dhe avancoj ate.

2

14



Kontrolli i Brendsh€m eshte i dobet dhe menaxhmenti nuk e kupton

esencen, rendgsine ose nevoj€n per tg vendosur mekanizmat e Kontrollit te

Brendsh€m.

5.3 Kufijtii e Prioritizimit

Ndse indeksi p€r nezikun minimal eshte I dhe indeksi pcr mezikun maksimal 6shtd 3, Drejtori i

NjAB mund t0 zgiedh pragiet e meposhtme :

I . Sistemet me indeksin e rrezikut prej 2.31 deri nE 3.00 jan6 neziqe te larta;

2. Sistemet me indeksin e rezikut prej l.7l deri n€ 2.30jan€ rreziqe mesatare;

3. Sistemet me indeksin e rrezikut prej 1.00 deri n€ l.70jan0 neziqe te ul€ta.

Mer€simi i Rrezikut
. Ndikimi i Rrezikal - pasojat aktuale qli mund td ndodhin, n6se ndodh nezikut ndikimi

q€ mund te klasifikohet si i lartd, i mes€m, i ul6t

. Gjasa e Rrczikat - nEnkupton se sa ka giasa qd ajo ngiarje me rrezik do te ndodhe,

giasa e rrezikut mund t€ klasifikohet si e larte, mesme, e ulet

, EkspoTimi i pergjithshdm ndaj nexikul (niveli i reTiknt) - fitohet duhet shumezuar

klasifikimin e ndikimit me gjasEn

Ndikimet e rrezikut

o K€rcbnim direkt p6r zbatim

proj ekteve/aktiviteteve.

r Rrezikshm6ri p6r realizimin e objektivave kryesore tE

Organizatis Buxhetore.

Shkaktim i d6mtimit serioz per pal6t e interesuara t6 OB

(qytetar6ve, Qeveris€ s€ Kosov€s, Komisionit Evropian,

furnitor€ve, etj).

Shkelje e ligieve dhe rregulloreve.

Humbje financiare t6 vlerave materiale.

Ndikim serioz nE reputacionin e OB.

tC suksessh€m t€

I lartE

l5



I mestsm

Gjasa e Rrezikut

E lart6

E mesme

o Yonesa nE

o Humbje

Ngiarja pritet tE

Ngiarja mund td

Ngiarja mund tE

.,

t€ vlerave tE vogla,

r t€ besim publik, publicitet negativ,

ME posht€ do ta paraqesim skem€n e .enalnimit te rrezikut

Ska',7m e ff ?ndxht !r,,z risl.1fi
I

\-.n.limpar.rja e
0atlarhirnit

l6

I ulEt

a

a

Humbje tC

Shkelje e t€ fundit p6r projekte/shErbime mE pak tE

r6ndEsishme.

Humbje tE (vlera tG vogla).

negativ i publikut.QEndrim

e projektevelprogrameve tE rtsndEsishme

nE shumic6n e rasteve

nuk pritet tE ndodha.



b[xhetore me shkalt€ tit tart0 dhe tC mesem t6Prioritet p€r auditim do tE ken6

rrezikut.

Njabit€ € synuara tC auditimit

e lejeve t€ ndertimit per
afariz€m kolektiv.

nga leJet e ndertimit per
afariz€m kolektiv dhe destinimi i tok€s



reklamat.

ld hyrat p€r'objel,rer afariste dhe banesore me qira. 3 E lade
Te hyrat tjera nga kjo Drejtori. 2 E mesme
Shpenzimi i buxhetir ne baze planifikimit. 2 E mesme

7 Drejtoria pEr Gjeodezi, Kadast6r dhe Pmn€.
Shpenzimi i buxhetft ne baze rc planifikimit. 2 E mesme
Te hyrat nga kjo Drejtori. I E ul€t

8 Dreitoria e Arsimit x
Regnrtimi i personelit ne kete Drejtori. 3 E lartd
Shpenzimet per paga dhe m€ditje. E larte
Shpenzimet Kapital€. 2 E mesme
Shpenzimet p€r mallra dhc sh6rbime. 2 E mesme
Shpenzimet Komunale. I E utet
Shpenzimet tjera. I E ulet
Te hyrat vetanake t€ kdsaj Drejtorie. 2 E mesme

9 Dreitorir per ShendetEsi x
Regrutimi i personelit ne kete drejtori. t tane
Shpenzimet p€r paga dhe meditie. J E lafte
Shpenzimet Kapitale. 2 E mesme
Shpenzimet per mallra dhe shdrbime. 2 E mesme
Shperzimet Komunale. I E ulet
Shpenzirnet tjera. 1 E ulet
Te h,.rat vetanake td k€saj Drejtorie. 1 E mesme

l0 Drejtorisd p6r Sh€rbime Publike dhe
Infrastrukture.
Shpenzimet Kapitale. J E larte
Shpenzimet per mallra dhe sherbime. J E larte
Te hyrat vetanake te kesaj Drejtorie. 2 E mesme

n Drejtoria per Kultur6, Rini dhe Sport
Shpenzimi i buxhetit n€ baze t€ planifikirnit. 3 E mesme

Shpozimi i Subvencjoneve dhe Transfereve. 2 E mesme
TC hyrat vetanake te kesai Dreitorie. 3 E lafte

t2 Drejtoria p6r Integrime Europjane dhc
Mirqenje Sociale.

x

Shpenzimi i buxhetit ne baze td planifikimit. 2 E mesme

Shpenzimi i Subvencjoneve dhe Transfereve. 1 E mesme
l3 Drejtoria e Bujqesis6 dhe Zhvillimit Rural.

Shpenzirni ibuxhetil n€ baze td planifikimit. 2 E mesme

Shpenzimi i Subvencjoneve dhe Transfereve. 2 E mesme
Te hyrat vetanake t€ k€saj Drejtorie. I E ulEt

t1 Drejtoria p6r Mbrojtje t€ Mjedisit dhe Pyjeve.
Shpenzimi i buxhetit ne baze t€ planifikimit. 2 E mesme
Td hyrat vetanake t€ kesaj Drejlorie. 2 E ulet

t5 Drejtoria e lnspeksionit.
Shpenzimi i buxhetit ne baze t€ planitikimit. 2 E nresme

Te hyrat vetanake t€ k€saj Drejtorie. I E ulet

l8



Shpenzimi i buxhetit ne baze te

5,4 Rezultrtet nga vler6simi i rrezikut

I kemi analizuar tC giitha dokumentet e vler€simit te shkall€s s0 rrezikut n€ drejtorito dhe

sistemet te organizimit nE Komunen e Mitrovices, kjo rezulton se nuk ka ndonje analize tC

vegante te vleresimit t€ shkallEs sd rrezikut nga drejtorite. Jemi tE bindur se kemi b€r€ nj€

vler€sim real per giitha drejtorito e Komunes sg Mitrovices ne sistemet dhe proceset e

ndryshme .

VI. QASJA E AI]DITIMIT

Strategiia e auditimit p€rkufizon qasjen e NJAB p€r mbulimin e universit te auditimit pcr

periudhdn kohore 2022 -2424.

Ne kete pjese te Planit Strategiik do t'i definojme lrekuencen e auditimit dhe koh€zgjatjen p€r

sistemet qe janE identifikuar, p€r tE siguruar mbulim tE mjaftuesh€m p€r ofruar njd vlerdsim te

pergjithshem mbi sistemet e menaxlrimit financiar dhe Kontrollit qE ekzistojn€. Kjo qasje nE

njEsil e synuara p€r auditim eshte bere ne baze te analiz€s s€ shkallds sE rrezikut tE njesive

organizative operacioneve dhe proceseve t€ cilat zhvillohen n€ kdto nj€si:

6.1. Shpesht6sia

. Proceset e vleresuara me shkalle G rrezikshmeris€ se larte jane te parapara te auditohen gdo

vit.

. Proceset e vleresuara me shkallO td rrezikshm€risb sd mesme parashihen t€ auditohen gdo tc

dytin vit.

. Proceset e vlerdsuara me shkall€ t€ rrezikshmerise sE ulEt parashihen te auditohen gdo tri

vite.

l9

l6 Drejtor.pEr Mbrojtje dhe Slr rEtim

J E lafte
l7 Zyra p6r Komunitete.

Shpenzimi i buxhelit ne baze Id planifikimit. I b. ulet

l8 Trajnime profesionale pEr auditor J E lartE x



a

a

(302) -

6,2. Koh6zgiatja e detyrave tE auditimit

Detyrat e auditimit p€r shErbime - kohdzgjatja standarde duhet te percaktohet ne

dit0 pune p6r person varesisht nga i rrezikut. Koh€zhgjatja e detyrave te auditimit

td implementuara nga NJAB nd periudhat

kur p€rcaktohet kohezgiatja.

mdparshme. duhet po ashtu te merret parasysh€

Vendimi p6r qasjen e atrditimit

F Per t0 percaktuar numrin e diteve te

identifi kuara pEr shembull

q€ nevoj iten p€r auditimin e sistemeve tC

sistemet me rrezik td lart€ - 30 ne vit

sistemet me rrezik te mesem - 25 p6r vit

vit

Praktikisht, men,,ra me e thjeshte qE t€ kalkulohet numri i ditdve te auditorit ne

dispozicion duke p€rdorur personelin p€r td realizuar auditimet

Numri i dit€ve te auditorit ne : numrin e pdrglithsh0m te diteve te punes

mjekesore.

PErcjellja e rekomandimeve - nj€ standarde e l0 diteve te puncs per person

eshte pcrcaktuar p€r percjelljen e t€ rekomandimeve.

Llojet e tjera tE pun€s sE auditimit - standarde e llojeve te tjera te punes se

auditimit, si veprimet e veganta te

kualitetit te puncs, konsultimi dhe

specificiteti dhe nd€rlikueshm€ria e

person.

auditime tC paparishikueshme. auditimi i

duhet te p€rcaktohen varEsisht nga

mbeten l0 dite pune per nje vit per

sistemet me rrezik tE ulEt - 20 ditO

hetimi i

detyres

20



6.3. Ndarja e detyrave pEr AudiaorE

Detvrat e lidhura me aktivitetet e auditimit tg brendshem p6r secilin punetor te NJAB gjate vitit
perkates duhet te ndahen si vijon:

\.II. }IEVOJAT E ALIDITIMIT PIN PNNSONT,T,

7,1. Koha efektive e pun€s (KEP)

Nga numri i diteve te pErgiith€sh€m te punes prej 302 dhe perllogaritjes sE diteve te pungs per

percjelljen e rekomandimeve, puneve administrative dhe trajnimeve p€r auditim mbeten ne

disponim ditd efektive te pungs pra p6r Auditim 170 dite. Kjo na shpie tek rezultati se nE

Komun€n e Mitrovic€s p€r pErmbushjen e detyrave te cilat dalin nga plani vjetor dhe plani

strategiik i NJAB , jand tC nevojsh€m 3 zyrrarE n6 NJAB.

Ne NJAB ka personel te mjaftueshem p€r p€rmbushjen e objektivave tE planit Srrategiik dhe

Planit Vjetor.

7.2. Ndarja e detyrave t€ auditimit p€r 3 vite dhe dit€ p6r person, te nevojshme p€r

implementimin e tyre

Detyrat e auditimit dhe dit€t e nevojshme jan€ ndar6 pir J vite nE pajtim De strategiin€ e

auditimit dhe janE si vijon :

Duke krahasuar nevojat pcr personel me personelin ekzistues n6 Nj€sin6 e Auditimit te
Brendshdm : ne baze rc Plonit Strategjik 2022-2024 v€rejm€ se nuk kemi nevoje per plotdsimin

e NJAB me auditor E brendshem ni menyrC qC rc permbushet Planifikimi Vjetor ne Komunen e

Mitrovic€s.

Ditet e planifikuara p6r Auditim t70 56.29yo Nexhat Berani Mexhit Beka Gani Shala
Pergatitja e Planit strategrik dhe vjetor 20 6.63% Nexhat Berani Mexiit Beka Gani Shala
Hetimet e mashtrimil l0 3.31% Nexhat Berani Mexhit Beka Gani Shala
Deryra per sh€rbime kdshiiluese l5 4.97% Nexhat Berani Mexhit Beka Gani Shala
Piircjellja e implementimit te
rekomandimeve nga ZKA dhe NjAB

l6 5.30% Nexhat Berani Mexhit Beka Gani Shala

Tajnimet e planifikuara 25 8-27% Nexhat Berani Mexhit Beka Gani Shala
Pushimi Vjetor 26 8.61% Nexhat Berani Mexhil Beka Gani Shala
Pushimi mjek6sor 6.630/o Nexhat Berani Mexhit Beka Gani Shala
Numri i pergjithsh€m i diteve per
aktivitetet e auditimit p€r NjAB 302 l00o/o Mexhit Beka Gani Shala
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Shpenzimet e Telefonis€. 2 2 I 2 2 2 1.80

Menaxhimi i Autoparkut. 2 2 1 2 2 3 1.95

Shpenzimet tjera. I I I I 2 3 t.55

T€ h)'rat vetanake nga kjo Drejtori. z 2 2 2 2 2 2.00

Drejtoria e Prokurimit.

Procedurat e prokurimit 2 3 2 3 2 2.60

Drejtoria p6r Financa dhe Zhvill. Ekonomik.

Shpenzimi i buxhetit nC baze te planifikimit. 3 2 3 2 3 2 2.60

Menaxhimi i pasuris€. 3 2 3 2 3 2 2.60

Te hyrat nga Tat.ne Prone. 3 2 2 2 3 2

T€ hyrat tjera nga kjo Drejtori, I 2 2 3 3 2.4s

Paralegatshme-Arka. 2 I 2 2 2 3 2.05

Drejtoris€ p€r Planifikim Hapsinor dhe Urbanistik

Leshuarja e lejeve te ndcrtimit pcr banim dhe afarizem kolektiv. 3 2 2 2 3 2.30

Ldshuarja e lejeve tjera nga kjo Drejtori. 2 I 2 2 2 3 2.05

T€ hyrat nga lejet e ndertimit per banim dhe afaxizem kolektiv dhe

destinimi i tokes ndgnim.

2 2 2 2 3 2

Te hyrat nga shfi)4ezimi i siperfaqeve publike dhe reklarnat. 3 2 I I 3 J 2.20

T€ hyrat p€r objektet afariste dhe banesore me qira. 3 2 2 2 3 3 2.s5

Te hyrat tiera nga kjo Dreitori. 2 ) 2 2 2 2.15

Drejtoria p6r Kadast€r, Gjeodezi dh€ Prone.

Shpenzirni i buxhetit ne baze te planifikimit. 2 2 2 2 2 2 2.00

T0 hyrat nga kjo Drejtori. 2 I I 2 2 2 1.70

Drejtoria ptr Arsim dhe Shk€nc$

Menaxhimi i pasurisd. 2 3 2 3 2 2.60

Regrutimi ipersonelit ne kete Drejtori. 2 2 2 3 3 2.55

23
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Shpenzimet per paga dhe meditje. 2 2 3 I 3 2.45

Shpenzimet Kapitale. 2 2 2 2 2 2 2.00

Shpenzimet pEr mallra dhe sh€rbime. 2 2 2 2 2 3 2.t5

Shpenzimct Komunale. 2 I I I 2 1,70

Shpenzimet tjera. I I I I 2 3 1,55

Te hlrat vetanake te kesaj Drejtorie. I I 2 2 ) 2 1.75

Drejtoria p€r Sherdet€si

Menaxhimi i pasurise. 3 2 3 2 3 2 2.60

Regrutimi i personelit ne kete drejtori. 3 2 2 2 3 3 2.55

Shpenzimet per paga dhe m€ditje. 3 2 2 3 2 2.45

Shpenzimet Kapitale. 2 2 2 2 2 2 2.00

Shpenzimet p€r malha dhe sherbime. 2 2 2 2 2 3 2.15

Shpenzimet Komunale. 2 I I I 2 3 I,70

Shpeozimet tjera. ---r 1 2 l,55

Te hyrat yetanake te kesai Dreitorie. I I 2 ? 2 ? 1.7 5

Drejtorise per Sh€rbime Publike dhe Infrastrukture.

Shpenzimet Kapitale. 3 2 2 2 3 2.55

Shpenzimet per mallra dhe sh€rbime. 3 2 2 2 2 2 2.15

Te hyrat vetanake te kesaj Drejtorie. I I 2 2 2 3 t.90

Drejtoria pgr Kultur6, Rini dhe Sport

Menaxhimi i pasurisd. 3 2 3 2 3 2 2.60

Shpenzimi i buxhetit nc baze te planifikimit. 3 2 2 2 3 2 2.40

Shpenzimi i Subvencjoneve dhe Transfereve. 3 I I 2 3 2 2.10

Tg hyrat vetanake tE kesaj Drejtorie. 3 I 2 I 3 3 2.30

Drejtoria pGr lntegrime Evropiane dhe Mirqenie Sociale.

Shpenzimi i buxhetit n€ baze te phnifikimit. 2 2 2 2 2 2.15

24
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Shpcnzimi i Subvencioneve dhe Transfereve. 2 I I 2 2 3 1.85

Drejtoria e Bujqsis€ dhe Zhvillimit Rural,

Shpenzimi ibuxhetit ne baze te planifikimit. 2 2 2 2 2 ?.00

Shpenzimi i Subvencjoneve dhe Transfereve. I 2 3 3 2.25

Te hyrat vetanake te kEsaj Drejtorie. 2 I I I 2 1.80

Drejtoria p€r Mbmjtje t€ Mjedisit dhe Pyjeve

Shpenzimi ibuxhetit n€ bazg te phnifikimit. 2 2 2 2 2 2.00

Te hyral vetanake te ktjsaj Drcjtorie. I I 2 2 t.40

Drejtoria e Inspeksionit.

Shpenzimi i buxhetit ne baz€ tC planifikimit. 2 2 2 2 2 2 2.00

Te hyrat vetanake te k€saj Drejtorie. 3 I I I 2 2 1.70

Drejtor,p0r Mbrojtje dhe ShpEtim.

Menaxhimi i pasuris€. 3 2 3 2 3 2 2.60

Shpenzimi i buxhetit ne baze te planifikimit. 3 2 2
,>

3 2 2.10

Zyra p€r Komunitete.

Shpenzimi ibuxhetit ne baze tC planifikimit. 3 I I 2 2 1.70

TC dhenat e Faktorit te Rrezikut

FRRl Qarkullimi i Personelit

FRR2 Ndryshim€t e aktiviteteve dhe strukturen e organizates

FRR3 Amendamentet e rregulloreve statusore

FRR4 Kornpcl.iteti i rregullorer e statu*orc

FRR5 Buxheti

FRR6 Kontrolli i Brendshem

25

2

3 I

2

I

I

Tabela e pErkulizimit tE faktorit t€ rrezikut

P€rshkrimi i faktordye tE p6rkufizuar t€ rr€zikut



PiIRCAKTIMI I KoHiiS EFEKTIVE

Tabela nr.2

Titulli i grafikut : Ndarja e KEP

PLANI STRATEGJTK PER PERIUDHIIN 2022.2024

Ndarja e detyrave p6r vitet 2022,2023 dhe 2024 nE pajtim me strategiin e auditimit dhe p6rcaktimi i dit6ve tE nevojshme tE pun6s pdr

person.

Tabela nr.4

Auditor6t

Vikendet dhe festat

shtetrore ptsr vitia 2l)2tr

Pushimi

Vjetor

Pushim

mjek6sor

Trajnimi dhe

kualifikimi

Implementi

detyrave tE

auditimit
I 2 3 1 6 7 8

Drejtori i , NjAB 26 20 25 231

Auditori I 26 20 25 731

Auditori 2 26 20 ,< 231

GJITHSEJ 78 60 75 693

26

Rreziku Kufijt6 e prioritizimit

I mes6m t.7 t 2.30

I ulet 1.00 r.70
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II
Drejtoria e Adm inistrates se

Pergiithshme

I Shpenzimet per paga dhe m€dide. Rrezik i lalte 25 Nexhat Berani Mexhit Beka Gani Shala

2 Shpenz. pEr mallra dhe shErbime. Rrezik i mes€m Nexhat Berani Mexhit Beka Cani Shala

3 Shpenzimet e karburanteve. Rrezik i mesem Nexhat Berani Mexhit Beka Gani Shala

4 Shpenzimet Komunale Rrczik i ulet Nexhat Berani Mexhit Beka Gani Shala

5 Shpenzimet e Telefonise. Rrezik i mes€m Nexhat Berani Mexhit Beka Gani Shala

6 Menaxhimi i Autopa*ut. Rrezik i mesdm Nexhat Berani Mexhit Beka Gani Shala

1 Shpenzimet tjera. Rrezik i ul€t Nexhat Berani Mexhit Beka Gani Shala

8 Te hyrat vetanake nga kjo Drcjtori. Rrezik i mesem Nexhat Berani Mexhit Beka Gani Shala

l
Menaxhimi i pasuris€

komunale

l Menaxhimi i PasurisE n€ DKA Rrezik i larte

25

Nexhat Berani Mexhit Beka Gani Shala

2 Menaxhimi i Pasudse ne DSH Nexhat Berani Mexhit Beka Gani Shala

3 Menaxhimi i Pasurisd nd DKRS Nexhat Berani Mexhit Beka Gani Shala

4 Menaxhimi i Pasuris€ n€ DMSH Nexhat Bera! Mexhit Beka Gani Shala

lv
Drejtoria per Gjeodezi,

KatastEr dhe Prone

I Shpenzimi i buxhetit ne baz€ te

planifikimit.

Rrezik i mes€m

20

Nexhat Berani Mexhit Beka Gani Shala

2 Te hyrat nga kjo Drejtori. Nexhat Berani Mexhit Beka Gani Shala

IV Drejtoria e Prokurimit

Inicimi i k€rkesave Rrezik i mes6m

25

Nexhat Berani Mexhit Beka Gani Shala

Plani i Prokurimit Rrezik i mesem Nexhat Berani Mexhit Beka Gani Shala

Zotimet dhe deklaratat pgr

disponueshm€rin€ e mjeteve

Nexhat Berani Mexhit Beka Cani Shala

Kontratat dhe menaxhimi i tvre Nexhat Berani Mexhit Beka Gani Shala

Nje auditim sipas kgrkeses nga Menaxhmenti i larte l5 Nexhat Berani Mexhit Beka Gani Shala

28

P.r€zik i larte

Rrezik i lart€



Ditdt e planifikuara per Audirim 170
jlglitjl . lleury[.sjt!h"]:r"' 20 Ncxhat Berani Mexhit Beka Gani Shala
Hetimet e mashtrimit l0 Nexhat Berani Mexhit Beka Gani Shala
Detlra per sherbime keshilluese l5 Nexhat Berani Mexhit Beka Gani Shala
Percjellja e implementimit tE rekomandimeve nga ZKA dhe NjAB t6 Nexhat Berani Mexhit Beka Gani Shala'Iajnimet e planifikuara 25 Nexhat Berani Mexhit Beka Gani Shala
Pushimi Vjetor 26 Nexhat Berani Mexhit Beka Cani Shala

20 Nexhat Berani Mexhit Beka Gani Shala
Nexhat Bera$i Mexhil Beka Gani Shala

52 Nexhat Berani Mexhit Beka Gani Shala
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