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DREJTORIA E PËRGJITHSHME 
DREJTORIA AUDITIMIT TË BRENDSHËM 

 
Plani Strategjik dhe Vjetor 

Për 
Veprimtarinë e Drejtorisë të Auditimit të Brendshëm në  

Radio Televizionin Shqiptar 
Viti 2021 - 2023 

 
Plani strategjik “Për veprimtarinë e auditimit të brendshëm” është një element I kontrollit, për t’i 
siguruar RTSH–së të gjitha veprimtaritë e institucionit që mbulohen nga auditimi i brendshëm. 
Angazhimet e auditimit të brendshëm në Planin Strategjik janë vlerësuar mbi bazën e nevojave 
trevjeçare për auditime. Ky plan strategjik bazohet mbi një rishikim të përgjithshëm të sistemit të 
auditimit. 
 

• LEGJISLACIONI 

Radio e Televizioni Shqiptar (RTSH) është person juridik publik, jo me qëllim fitimi, me seli në 
Tiranë, që kryen shërbimet e transmetimit publik në fushën e shërbimeve audio dhe audiovizive 
në Republikën e Shqipërisë. RTSH-ja ka stemën dhe vulën e saj të përcaktuar nga statuti i saj. 
Radio Televizionit Shqiptar, funksionon si person juridik publik, bazuar në Ligjin Nr. 97 datë 
04.03.2013 “Për median audovizive në RSh”, si dhe Vendimin nr .98/2016, të Kuvendit të RSh 
“Për miratimin e Statusit të RTSH”.  

• MISIONI 

Misioni i Radiotelevizionit Publik Shqiptar është realizimi i shërbimeve cilësore të radios dhe 
televizionit për të informuar, edukuar dhe argëtuar publikun, duke i shërbyer kombit, të gjitha 
grupeve të shoqërisë, përfshirë dhe pakicat kombëtare.  

Misioni i Drejtorisë së Audititmit të Brendshëm është, dhënia në mënyrw të pavarur. të një 
sigurie të arsyeshme për RTSH-nw, me qëllim: Përmirësimin e veprimtarisë RTSH, rritjen e 
frytshmërinë e sistemeve të kontrollit të brendshëm, shqyrtimin, vlerësimin dhe dhënien e 
rekomandimeve për sistemet e kontrollit të brendshëm për përmirësimin e tyre, për të arritur 
objektivat e caktuara duke përdorur burimet në mënyrë ekonomike dhe efiçente.Në kryerjen e 
misionit, stafi i auditimit do të mbështetet në parimet e ligjshmërisë, pavaresisë, paanësisë, 
fshehtësisë dhe në standartet e auditimit të brendshëm të emetuara nga Drejtoria e Harmonizimit 
për Auditimin e Brendshëm. Bashkëpunimi me të gjitha drejtoritë e RTSH-se, për të marrë 
informacionin e duhur, për zbatimin e rregullave dhe detyrave të çdo punonjësi në RTSH, për të 
arritur në ekzaminimin dhe vlerësimin e mjaftueshmërisë dhe efektivitetin e sistemit të 
organizuar të kontrollit të brendshëm dhe cilësinë e kryerjes me pergjegjësitë e caktuara, mbetet 
detyrë permanente që i shërben një planifikimi të bazuar në rrisk si dhe për një realizim më 
efektiv të angazhimeve. 
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Drejtoria e Përgjithshme e RTSh ka strukturën e saj në total me 11 Drejtori, nga ku Drejtoria e 
Auditimit si drejtori me vehte në varësi të Drejtorit të Përgjithshëm përbëhet nga 3 vende pune 
në strukturën e saj si më poshtë: 

1.  Drejtor i Drejtorisë së Auditit 1 (një) 
2.  Specialist Auditi   2 (dy)  
Shwnim: qw nga Mars 2020 wshtw plotwsuar me njw specialist 

 
•   Qwllimet e Politikat e RTSH 

a) T’i përgjigjet interesave, kërkesave dhe shqetësimeve të të gjithë popullatës, të mbajë parasysh 
nevojën për mirëkuptim dhe paqe në Republikën e Shqipërisë e më gjerë, të sigurojë që 
programet e veta të pasqyrojnë elementet e ndryshme njerëzore dhe kulturore  dhe t’i kushtojë 
vëmendje të veçantë elementeve dallues të kulturës dhe gjuhës shqipe; 

b) Të mbështesë vlerat njerëzore dhe demokratike, të mbrojtura nga Kushtetuta, në veçanti të 
drejtën e shprehjes dhe informimit; 

c) Të mbajë parasysh nevojën e informimit të publikut dhe kuptimit nga ana e tij të vlerave dhe 
traditave të vendeve të tjera, në veçanti ato europiane. 

c) Të sigurojë një gamë të plotë të programeve në gjuhën shqipe, që pasqyrojnë larminë 
kulturore, argëtojnë, informojnë dhe edukojnë publikun, sigurojnë mbulimin e pasqyrimit të 
veprimtarive sportive, fetare e kulturore dhe plotesojnë pritshmerite e publikut në përgjithësi, si 
dhe të individeve, që i përkasin pakicave shoqërore,duke respektuar në çdo rast dinjitetin 
njerëzor. 

d) Të sigurojë programe me lajme dhe çështje aktuale, në vend dhe jashtë, përfshirë mbulimin e 
veprimtarive parlamentare. 

dh) Të ndihmojë dhe të lehtesojë shprehjen e kulturës bashkëkohore dhe nxitjen e risive dhe 
eksperimentimit në fushën e transmetimeve. 

Qëllimi i planit strategjik dhe misioni i Drejtorisë së Auditit  

Plani strategjik për vitet 2021- 2023, “Mbi veprimtarinë e auditimit të brendshëm” i Drejtorisë  së  
Auditimit të Brendshëm, ka si qëllim identifikimin e sistemeve/fushave me nivel të lartë risku, ku 
nëpërmjet analizës së tij përcakton mbulimin dhe frekuencën e auditimit. 

Plani strategjik përcakton punën që do të ndërmerret nga Drejtoria e Auditimit të Brendshëm për 
periudhën e ardhshme 2021- 2023.  
Funksioni i Auditimit të Brendshëm është pjesë e veprimtarisë aktuale të RTSH-se duke u 
konsultuar e rënë dakort me menaxhimin, lidhur me problemet e kontrolleve të brendshme dhe 
administrimit, i cili synon të zbatojë në mënyrë efektive mbulimin e sistemeve / fushave kryesore 
me risk më të lartë. 

Është shumë e rendësishme që të gjithë strukturat e RTSH-sw tw njohin ligjin nr.114/2015. Ky 
Ligj percakton parimet, rregullat  procedurat, strukturat  administrative dhe metodat per  
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funksionimin e  menaxhimit financiar dhe kontrollit në njësitë e sektorit publik të Republikes së  
Shqiperisë, si dhe pergjegjësitë menaxheriale për planifikimin, zbatimin, kontrollin e buxhetit, 
kontabilitetin dhe raportimin. Gjithashtu, ”Pergjegjesia menaxheriale” wshtw detyrimi i 
drejtuesve tw njwsive, qe ne kryerjen e veprimtarive, te respektojne parimet e menaxhimit te 
shendosha financiare, te ligjshmerise e te transparences ne administrim si dhe te pergjigjen per 
veprimet e tyre dhe rezultatet qe burojne prej tyre perpara organit qe i ka emeruar ata ose te  
cileve u ka deleguar pergjegjesine. 

Pergjegjshmeria perfshin ceshtjet qe  lidhen  me  ndarjen  e  detyrave, zhvillimin  e  menaxhimit  
financiar  dhe  kontrollit, te  gjitha  transaksionet  financiare, bashkerendimin me  sherbimet  
qendrore  te  harmonizimit, si  dhe  me  vlersimin dhe  raportimin per  sistemet  e  menaxhimit  
financiar  dhe  kontrollit. Pergjegjesia  menaxheriale  perfshin, gjithashtu, pergjegjesine per  
veprimet  e  kryera. 

Qellimi  i  ketij  ligji eshte perdorimi sa  me  eficient, efektiv dhe  ekonomik  i burimeve 
financiare. 

• Organizimi i drejtorisë Auditimit të Brendshëm dhe kuadri ligjor 

Siç dhe jemi shprehur më sipër mbi ndryshimet e legjislacionit, Drejtoria e Auditimit të 
Brendshëm, si pjesë e strukturës së Drejtorisë së Përgjithshme të RTSH-se është në  varesi  të  
Drejtorit të Pergjithshëm,  me një  Drejtor  dhe 2 specialist auditues, aktualisht me një specialist. 

Drejtoria e auditimit të brendshëm veprimtarine audituese e kryen në baze të Ligjit nr. 114, datë 
22.10.2015 “Për auditimin e brendshëm ne sektorin publik”, Manualit te auditimit të brendshëm, 
Rregulloren e funksionimit të brendshëm të RTSH, në standartet ndërkombëtare të auditimit,  si 
dhe në aktet e tjera nënligjore.  

• OBJEKTIVAT STRATEGJIKE 

Të përdorë një metodologji auditimi  bashkëkohore që përputhet me standardet e pranuara 
ndërkombëtare të Auditimit dhe praktikave më të mira të  auditimit të brendshëm. 

- Vlerësimin  e sistemit financiar për planifikimin dhe hartimin e buxhetit, alokimin e 
fondeve buxhetore, shpërndarjen dhe ndjekjen e tij.  

- Monitorimi i shpenzimeve në lidhje me kerkesat .  
- Vlerësimin e procedurave të prokurimit të fondeve . 
- Vlerësimin që kontrollet e brendshme të ngritura në RTSH, janë të përshtatshme të 

parandalojnë gabimet, abuzimet, shpenzimet e tepërta, të zbulojnë devijimet ndërmjet 
normave dhe realitetit, të përmirësojnë situatën ekzistuese, nëse mënyrat e mbajtjes së 
kontrollit janë efektive, parashikuese të gabimeve, sigurojnë nevojshmëri efektive për 
burimet dhe ndihmojnë për arritjen e objektivave të caktuara për objektet që auditohen.  

- Auditimi do të zbulojë dobësitë e sistemeve të kontrolleve dhe do të përgatisë për 
drejtimin raporte dhe rekomandime për përmirësimin e gjendjes.  
 

• Identifikimi i subjekteve  
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Gjatë hartimit të planit strategjik duhet te marren parasysh dhe zonat ku do të përqëndrohet 
auditimi duke ju referuar dhe subjekteve që do të auditohen duke analizuar, kohën dhe përiudhën 
që eshtë audituar herën e fundit, rezulatet e evidentuara nga auditimet e mëparshme, 
rekomandimet e auditimeve të mëparshme të renditura sipas nivelit të riskut. 

• Identifikimi i fushave /sistemeve prioritare 

Me qëllim realizimin e auditimit me bazë rrisku mbetet i nevojshëm përcaktimi dhe identifikimi i 
sistemeve. Për realizimin e identifikimit të sistemeve dhe fushave të llogarisë  Drejtoria  e 
Auditimit të Brendshëm në RTSHdo te mbështet në, objektivat e RTSH-se. Auditimi në bazë 
sistemi do të mbështetet në sistemin e menaxhimit financiar dhe sistemin e kontrollit të 
brendshëm, me qëllim që të përcaktojë nëse ato po funksionojnë me kosto efektive, në mënyrë 
efiçente për arritjen e objektivave. Drejtoria e auditimit të brendshëm ka planifikuar që të 
auditojë të gjitha sistemet sipas  afateve  te  percaktuara me  ligj. 

 
• Identifikimi dhe vlerësimi i risqeve 

Për realizimin e misioneve të auditimit me efektivitet dhe eficence dhe me qëllim dhënien e një 
sigurie për menaxhimin e lartë, rëndësi e veçantë i kushtohet identifikimit të rriskut. 
Prioritizimi i risqeve bazuar në dy elemente kryesore, mundësinë e ndodhjes dhe impaktin që 
këto risqe vlerësohen të kenë në arritjen e objektivave. 
Drejtoria e auditimit ka identifikuar për sisteme të veçanta risqet si mundësi ndodhje, impaktin 
dhe riskun total. Konkretisht njësia ka indentifikuar risqet, në sistemin e menaxhimit të burimeve 
njerëzorë, nivelin e pa mjaftueshëm të njohurive dhe profesionalizmit të stafit, lëvizjet dhe 
largimet e stafit. Në sistemin e programim e zbatim të buxhetit, pamjaftueshmëria e fondeve. Në 
sistemin e pagave, mungesa  e informacionit për ndryshimet ligjore. Në sistemin e prokurimeve, 
Legjislacioni dhe procedurat e reja të prokurimit publik. Në sistemin e kontabilitetit dhe 
raportimit financiar, menaxhimi i dobët i aseteve, mos funksionimi  si  duhet i kontrollit të 
brendshëm në kryerjen e trasaksioneve financiare. 

 
• Kufizimet e Auditimit 

 Ne  hartimin  e  programeve  te  auditimit  dhe  realizimit  te  tyre Drejtoria  e  AB  mund  te  
perballet  me risqe  te  brendshme dhe  te  jashteme. Gjate procesit  te  pergatitjes  se  planit te  
Aaudimit të Brendshëm, audituesi  duhet te  percaktoje nje nivel materialiteti te  pranueshem, me  
qellim qe  te  zbuloje nga  pikpamja  sasiore anomalite  e  materialit. 

Rreziqet e  mundeshme: 

- Mundesia  e  rrizikut ne  raste  kur  nga: 
- sistemet kontabel, sistemet e  kontrollit te brendshem, anomalia  materiale nuk ka qene  e  

mundur te  parandalohet, zbulohet, koregjohet ne  kohen  e duhur. 

Reziku  i  moszbulimit eshte reziku qe  audituesi me  perdorimin e  procedurave  thelbesore, nuk  
mund  te  zbuloje  anomali. 

Reziku i  mospercaktimit te  sakte dhe  marrjes ne  konsiderate te  nivelit te  materialitetit. 

• Prioritet për tre vite  
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Në Planin Strategjik për “Veprimtarinë e Auditimit të Brendshëm” janë përcaktuar prioritetet për 
periudhën 2020-2022, prioritet kryesor do të jenë:  

- Identifikimi dhe rishikimi i të gjitha sistemeve të përdorura,si i  perputhshmerise, ku  do 
perqendrohet ne ekzaminimin e veprimtarive te  drejtorive, te  njesive, te  sektorëve te 
RTSH-se. Ne  perocesin  e  realizimit  te  objektivave, ne  kendveshtrimin e perputhjes  
se  tyre  me  ligjet  dhe  rregullat. 

- Auditimi  i  performances  ose  i  vleres  se  parave, është procesi  i  vlersimit  te  
objektivave, programeve dhe  shkalles  se realizimit  te  tyre  ne  lidhje  me  kursimin, 
dobine  dhe  frytshmerine. 

- Evidentimin dhe vlerësimin e ecurisë së përmirësimit të sistemit të kontrollit të 
brendshëm dhe menaxhimit financiar. 

- Kryerja e auditimeve pavarsisht nga niveli i riskut duke marrë parasysh dhe afatet kohore, 
inventarizimi i aseteve me detaje sipas specifikimeve teknike. 

- Rritja e cilësisë së punës audituese për dhënien e rezultateve që shtojnë vlerë, vecanrisht  
me  prioritet  te  vecante duhet  te  projektet, ne  kuptimin  me  te  gjere gjetjen dhe 
realizimin e projekteve që  te  jenë  bashkepjesmarres per  krijimin  e  produkteve  dhe  
sherbimeve me  ndjekjen  e  nivelit  te  kenaqesise së programeve gjate  dhe  pas  
permbushjes se  kerkesave  dhe  nevojave  te  konsumatoreve.  

- Kryerja e auditimeve në sektorin e IT është vënë si detyrë duke qënë se është pjesë e 
Drejtorisë Teknike dhe është zbatuese e drejtëpërdrejtë e Kontratës midis RTSH 
Kompanise Rohde&Schëarz dhe Ministrisë së Inovacionit dhe Administrimit Publik. 
 

 
 

• MENAXHIMI I RISKUT 
 

Vitet e fundit menaxhimi i riskut njihet ndërkombëtarisht si praktikë e mirë, jo vetëm në 
administraten publike por në të gjithë sektorët e ekonomisë, për t’u fokusuar në menaxhimin e 
riskut si çelësi në suksesin e organizatës në përmbushjen e detyrimeve të saj, duke mbrojtur 
interesin e palëve të interesuara.   
Risku duhet të vlerësohet në lidhje me riskun e qenësishem dhe reagimin ndaj tij.  
Një menaxhim i mirë i risqeve na mundëson të:  
• Rrisë konfidencën në përmbushjen e rezultateve të dëshiruara; 
• Zbusë kërcënimet në mënyrë të efektshme dhe në një nivel të pranueshëm;  
• Të ndërmarrë vendime të informuara rreth shfrytëzimit të shanseve. 
 
Menaxhimi efektiv i riskut duhet të japë një konsideratë të plotë në kontekstin në të cilin 
funksionon R.T.SH dhe prioriteteve të riskut të organizatave partnere. 
Referuar regjistrit të riskut të RTSH, secila nga drejtoritë ka paraqitur nivelin e  riskut. 
Ndër drejtimet kryesore ku duhet fokusuar vëmëndja në menaxhimin e riskut, rendisim: 
 

• Sistemet e menaxhimit financiar.  
Menaxhimi financiar është fusha ku risku i shpërdorimit të pronës dhe fondeve publike,  
kryesisht në fushën e prokurimeve publike; në administrimin e shpenzimeve operative; në 
privatizimin dhe dhënien me qira të pronës publike; në transaksionet financiare etj.  
 

• Investimet në përgjithësi,  
Këtu përfshihet jo vetëm zbatueshmëria e kuadrit ligjor, por edhe shkalla dhe cilësia e  
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implementimit të kontratave. Këto fusha shfaqen jo vetëm me risk të lartë financiar, por dhe 
operacional, që ka të bëjë me kryerjen dhe cilësinë e punimeve, pagesat jo në përputhje me 
gjendjen aktuale të punimeve, mbikëqyrjen dhe marrjen në dorëzim të objekteve.  
Niveli i lartë dhe përdorimit të sistemeve të IT, ku përshtatja me aparaturat për këto sisteme, 
bëjnë që të ekspozohemi në një shkallë të lartë të riskut .  
Gjithashtu, një numër jo i pakët punonjësish dhe institucione të varësisë përpunojnë 
informacionet e tyre në mënyrë manuale, ku risku i gabimeve në llogaritje apo në të dhënat, 
shfaqet i lartë.  
 

• Menaxhimi i burimeve njerëzore. 
Mangësitë në zbatimin e kërkesave ligjore në rekrutimin e nëpunësve,  mangësitë në kualifikimin 
dhe trajnimin e tyre, ndikojnë në cilësinë dhe efektivitetin e punës të stafit punonjës të sistemit të 
RTSH-t. Po kështu, largimet nga puna pa shkaqe të arsyeshme të stafit nëpunës, qarkullimi i 
shpeshtë i tyre dhe niveli i pamjaftueshëm profesional, ndikojnë negativisht në arritjen e 
objektivave dhe cilësinë e punës së secilit punonjës. 
Përsa i takon subjekteve te synuara për tu audituar sipas nivelit te riskut sipas viteve: 
 
 

     

pasq 
1 

      
  Subjekte per tu audituar Fusha per tu audituar 

     Vleresimi I pergjithshem 
I riskut 

      
Nr     larte I mesem I ulet 

1 Njesia e Programeve  projektet,blerjet,inv. I arkivit.   I mesem   

2 
Njesia e emisioneve 
tematike  strukt.org,blerjet,regj.aktiveve.   I mesem   

3 Njesia teknike Kontr.me te trete,blerjet larte I mesem   

4 QVA Shkoder 
Inv.aktivev,regj. 
Rrisk,tek.vj.paisj   I mesem   

5 QVA Kukes ,shpenzimet,nxj jashte perd.   I mesem   

6 QVA Korce Invetarizimi, blerjet   I mesem   

7 QVA Gjirokaster Reklamat,honararet,inventar   I mesem   

8 

Drejtoria e Pergjithshme 
RTSH 

 

Drejtoria  IT    

projektet I larte  I mesem   
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• Transparenca dhe komunikimi me median dhe publikun. 
Tashmë ka një përmirësim në lidhje me transparencën e dhënies së informacionit të plotë, të 
saktë dhe në kohë mediave të ndryshme të shkruar dhe elektronike, sidomos mbi tema të cilat 
ato i konsiderojnë kryesore; komunikim i shpejtë dhe sqarimi (kthim përgjigje) i kërkesave dhe 
ankesave që publiku dërgon në RTSH mbi çështjet e ndryshme. 

Plani strategjik i subjekteve per tu audituar per vitet  
Pasq. 2 

 
Nr                                        Subjekte te synuara per tu audituar  sipas viteve       

  viti I planifikuar 2020 Niveli I riskut viti I planifikuar 2021 
Niveli I 
riskut 

viti I planifikuar 
2022 

Niveli I 
riskut 

1 Njesia Teknik e I larte  QVA .Gjirokaster I mesem Njesia Programeve I mesem 

2 QVA KORCE I mesem Dr.Pergjithshme I mesem 
Njesia 
Emis.Tem.Laj. I  mesem 

3 QVA Kukes I mesem  Sektori  IT I larte     
4 Dr.Pergj.Dr.Ekonomike I mesem         
5 Dr. Pergj. Dr.Projekteve I mesem         

 
 

 
Plani i subjekteve që planifikohen për t’u  audituar për vitin 2020: 
 

Pasq. 3 
 
 
 
 
 

Fusha per Auditime                        Sherbimet e sigurise     Sherb.  
Gr. 
Audit. 

 tu audituar gjithsej A. perputh 
A. 
perf Financiare 

A. 
Inform 

A. 
komb Kesh nr 

Bilanc/A-SH 1         1   2 
Bilanc/A-SH 1         1   2 
Bilanc/A-SH 1         1   2 
Det.Prapambetur 1 1           2 
Hartimi,miratimi 1 1           2 

 

 

 

Drejtoria Ekonomike 

Prokurimet 

 Personeli 
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sipas natyre               2 
 
 

Për vitin 2020 

Planifikimi i subjekteve për auditim është procesi më i rëndësishëm për disiplinimin e 
veprimtarisë së auditimit të brendshëm. Plani i auditimeve , ka për qëllim: 

Të bëjë present para nivelit të lartë të menaxhimit të Institucionit, në mënyrë të saktë dhe 
objektive, nëse Institucioni dhe strukturat janë duke funksionuar në mënyrë të rregullt dhe nëse 
veprimtaria e tyre garanton realizimin e objektivave të miratuara, duke siguruar qe  RTSH në 
realizimin e emisionit dhe objektivave, për drejtimin dhe zhvillimin me efektivitet të 
funksioneve publike si dhe  rritjen e efiçensës së përdorimit të fondeve, nëpërmjet vlersimit të 
saktë dhe me përgjegjësi, të zbatimit të ligjit, akteve përkatëse nënligjore, rregulloreve të 
brendëshme, etj. 

Planifikimi është kryer duke argumentuar të gjitha çështjet që lidhen me veprimtarinë vjetore të 
auditimit, si dhe arsyetimin mbi të cilin është bazuar zgjedhja si risku, frekuenca midis dy 
auditimeve, shqetësimet e menaxhimit, prioritetet e institucionit, si dhe rezultatet e eksperienca 
e auditimit bazuar në auditimet e mëparshme. Plani Vjetor mbulon me auditim periudhën nga 
Janari deri në Dhjetor 2020. 

Drejtoria e Auditimit aktualisht ka kryer angazhime auditimi identifikimi dhe klasifikimi i 
subjekteve të cilat janë konsideruar si potencial për nga kompleksiteti i veprimeve, strukturimi që 
kapi subjektet e varësisë, shtrirja në një kohë sic do e shihni dhe më poshtë janë të gjithë 
subjektet me nga 4- 6 vjet të pa audituar,  përkatësisht: 

- Njësia e Programeve (5 vjet) e ndarë në dy periudha 
- Njësia Tematike e Lajmeve (5 vjet) 
- Qendra Vendore Audiovizive Shkodër (4 vjet) 
- Drejtoria e Prokurimeve (6 vjet) 
- Drejtoria e Buzimeve Njerezore (6 vjet) 

Duke qënë se dhe për këtë vit struktura e drejtorisë sonë ka qënë me mungesë stafi, si dhe duke 
parë shtrirjen në kohë që nuk ishin kryer auditime në këto subjekte u morën masa duke krijuar 
grupe pune me ekspert të fushave të ndryshme brenda institucionit. Po kështu meqënëse 
institucioni ka pësuar ndryshime strukturore dhe organizative, subjektet e varësisë janë klasifikuar 
si prioritar duke patur parasysh dhe kohëzgjatjen nga auditimi i fundit me gjithë ndryshimet e 
ndodhura , gjatë auditimeve janë lënë dhe rekomandime sipas fushave. 

Subjektet ndonëse përgjithësisht janë konsideruar me risk të mesëm fakti që për një kohë të gjatë 
nuk janë audituar si dhe brënda institucionit ka patur dhe ndryshime strukturore u përzgjodhën 
këto subjekte duke kryer auditime të plota. 

Rekomandimet në formë të përmbledhur kanë qënë si më poshtë: 
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- Të plotësohet i detajuar rregjistri i aktiveve të institucionit në zbatim të Udhezimit  te  
Ministrise se Financave ,nr 30, date 27.12.2011`` Per  menaxhimin  e aktiveve  ne njesite  
e sektorit  Publik`` kapitulli i III “ Regjistrimi i aktiveve dhe dokumentimi i levizjes se 
tyre “pika 14,15,16,17 e tij 

- Të zbatohen procedurat e rregullta pëe inventarizimin , vlerësimin, nxjerrjen jashtë 
përdorimit të aktiveve duke patur dhe përmbajtje historike dhe jo  vetem sasite gjendje 
kontabel dhe fizike 

- Ne  listat  e Aktiveve  per nxjerrje jashte perdorimit te  cilesohen  kriteret e percaktuara 
ne piken 103 te kapitullit IV per vleresimin e aktiveve.- Procesverbali i vleresimit i hartuar 
nga komisioni te behet  ne zbatim te pikes 104 te kapitullit 4 duke u  argumentuar aresyet  
per vleresimin e secilit aktiv –Te  vleresohen materialet qe mund te perdoreshin si  
materiale te riciklueshme, vjetersira (hekur) qe duheshin grumbulluar  dhe bere hyrje ne 
menyre qe te shiteshin me ankand ne zbatim me piken 109 te kapitullit IV. -Te cilesohet 
ne procesverbalin e komisionit procedura e ndjekur  sipas rastit  per cdo aktiv lidhur me 
destinacionin perfundimtar ne zbatim me piken 109,110 per menyren e asgjesimit per 
pjeset metalike dhe ato te drurit, ne cdo rast nxjerrje jashte perdorimit 

- Të zbatohen procedurat dhe të menaxhohen sistemet kryesisht sipas riskut  
- Të zbatohen procedurat e inventarizimit të arkivës 
- Per mjetet e transportit  te  mbahet kartele analitike ku te behen  pershkrimet e mjetit te 

paraqiten parametrat e tij shpenzimet e bera ne cdo vit, pjeset e kembimit , normativat e 
tyre , km e pershkruara, normativen e harxhimit te karburantit, kontrollet teknike 

- Për blerjet e kryera, duhet të ishin planifikuar dhe zhvilluar në sistem. Të kihet parasysh 
mbledhja e nevojave sipas grup mallrash dhe fondi ne zbatim të ligjit të prokurimeve dhe 
atyre për blerjet e vogla sipas procedurave që duhet ndjekur. Të mos copëzohet zërat që 
cojnë në shmangie të procedurës. Të shmangen rastet emergjente, pasi bie ndesh me 
ligjin e prokurimeve. Procesverbali marje ne dorezim, apo akt kolaudimi do te duhej te 
realizohet per produkte sipas parametrave teknik 

• Prioritetet e auditimit për vitin në vazhdim 
 
Veprimtaria audituese e Drejtorise se Auditimit të Brendshëm në RTSH për vitin 2020 do të 
përqëndrohet në auditimet përputhsmërie, tematike, etj 
Fushat prioritare do të jenë: 
- Mbrojtjes së vlerës së subjekteve duke përsosur mjedisin e kontrollit të brendshëm  
- Përmirësimit të menaxhimit efektiv të shpenzimeve të fondeve publike.  
- Identifikimi dhe vlerësimi i riskut. Dhënia e rekomandimeve për përmirësimin e sistemeve të 
menaxhimit të riskut. 
-Respektimi i kuadrit ligjor e nënligjor, rregullave dhe kontrolleve të vendosura mbi funksionimin 
e sistemeve. 
- Respektimi i detyrimeve ligjore mbi plotësimin e pasqyrave financiare, ruajtjen e aseteve etj. 
 

• Objektivat kryesore  
 
Të ndihmojë RTSH-në në vlerësimin e funksionimit të sistemit të kontrollit të brendshëm, 
nëpërmjet kryerjes së auditimeve nëpërmjet të cilit do të arrihej vlerësimi: 
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- Funksionimi i sistemit të kontrollit të brendshëm,   
- Zbatimi i ligjshmërisë në procedurat e prokurimeve publike. 
- Funksionimi i Komisioneve për Prokurimit me Vlera të Vogla. 
- Sistemi pagave dhe shtesat mbi pagat 
- Saktësia e paraqitjes së aseteve, detyrimeve, në postet e bilancit. 
- Dhënien e rekomandimeve për arritjen e objektivave duke përdorur burimet në mënyrë 

ekonomike dhe eficente. 
- Auditime  tjera sipas specifikave që ka RTSH. 

 
• Programimi i llojit të angazhimeve   

 
Auditimet do të synojnë që nëpërmjet metodave dhe teknikave të auditimit të zbulojnë 
parregullsitë, gabimet e mashtrimet që kanë cënuar pasurinë, efektivitetin e subjektit si dhe kanë 
ndikuar në saktësinë dhe plotësinë e informacionit financiar. 
Frekuenca e auditimeve do të përcaktohet bazuar në zonat me rrisk më të lartë, nivelin e 
shpenzimeve  për sistemin e prokurimeve etj. 
Lista e auditimeve dhe subjektet që do ti nënshtrohen auditimit, si dhe një shpërndarje kohore të 
tyre gjatë vitit është hartuar sipas subjekteve, sistemeve, fushave të parashikuara për auditim si 
dhe sipas shpërndarjes së ditë njerëzve në dispozicion për vitin në vazhdim.  
 

• Planifikimi i nevojave të stafit për trajnim 
 
Për rritjen profesionale të strukturës së auditimit është planifikuar për një kohë prej 5 ditë për 3 
persona, kjo sipas identifikimit të nevojave për trajnim të secilit auditues si dhe duke marrë 
parasysh mundësinë e tyre në ndjekjen e trajnimeve. 
 
Pasq.nr .4 
Nr Tematika e 

identifikuar per 
trajnim 

Pjesëmarrës në 
trajnim (nr. 
Personave) 

Periudha  (gjat 
vitit) 

Kohëzgjatja e 
trajnimit (në 
ditë) 

1 Auditimi në bazë 
risku-risku mash 

3 Tremujori II 5 

2 Auditimi në bazë 
sistemi  

3 Tremujori IV 5 

3 Sigurimi i cilësisë 3 Tremujori I 5 
4 Auditim   IT 3 Tremujori I trete 5 
5 Auditim 

Prokurime 
3 Tremujori I trete 5 
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Për hartimin e planit vjetor për vitin 2020, Drejtoria e Auditimit të Brendshëm është mbështetur 
në objektivat e RTSH-se, rezultatet dhe vlerësimet e auditimeve të mëparshme, vlerësimet me 
bazë risku. 

 
• Planifikimi i kostos për vitin  2020 

 
Llogaritja e buxhetit të auditimit është kryer mbi kalkulime të përafërta duke marrë parasysh të 
dhënat aktuale mbi numrin e audituesve si dhe treguesit aktualë mbi pagat dhe shërbimet e tjera, 
si: internet, telefon, energji, kancelari etj. Në bazë të llogaritjes, kosto për person për vitin 2020 
me treguesit aktualë është rreth 1032 mijë lekë.  

 
• Planifikimi i burimeve për vitin 2020 

 
Në vijim jepet një parashikim i burimeve të auditimit në ditë njerëz bazuar në një bilanc të 
menaxhimit të burimeve të auditimit njerëz dhe ditë pune në dispozicion për vitin 2020.  
 

Llogaritja është kryer bazuar në ditë pune të vlefshme në vit pa pushimet vjetore dhe festat 
zyrtare, si dhe njerëz auditues që janë në stafin e Sektorit të Auditimit për vitin 2020. Nga koha 
efektive e punës në ditë/njerës, janë zbritur ditë njerëz që nevojiten për pushimet vjetore, festat 
zyrtare, pushimet javore, pushime për arsye shëndetësore, trajnime dhe angazhime të tjera si 
takime, mbledhje etj.  
 
                         Pasq.nr.5 
Nr Treguesit e Kostos së  

Burimeve Njerëzore  
Plani 

1 Buxheti Gjithsej 3095 

2 Paga dhe Sig.Shoqërore 3027 

3 Shpenzime Udhëtimi & Dieta 40 

4 Të tjera 28 

5 Numri i Punonjësve 3 

6 Kosto për Person  (1/5) 1032 

 
Nr Shpërndarja e burimeve njerëzore  Ditë për 

tregues 
Përllogaritja e burimeve 

1 Koha maksimale e vlefshme 780 (52 javë x 5 ditë x 3 persona) 
2 Pushime vjetore 60 4 javë /person 
3 Ditë pushimi(Festa zyrtare) 39 13 ditë/ person 
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4 Pushime për arsye shëndetsore 15 5 ditë / person 
5 Angazhime në trajnime 65 30 ditë x 2 person+5 ditë 

trajnim i vijueshëm 
6 Angazhime në mbledhje/takime 12 4 ditë cdo 3 muaj 
7 Rezerva të planifikuara (të papritura) 15 5 ditë/ person 
 TOTALI 574 3 persona 
Shënim: përllogaritjet janë bërë për 3 punonjës, eshte llogaritur kursi i auditit pwr 2 punonjës 
 
Referuar këtyre treguesve në llogaritje garantohet realizimi i planit të auditimeve për vitin 2020 
me një ngarkesë të plotë të gjithë punonjësve të njësisë së auditimit. 
 

• Sigurimi i brendshëm i cilësisë 
 
Sigurimi i cilësisë, bazuar në standardet kombëtare e ndërkombëtare, është konsideruar si kërkesë 
e domosdoshme për të identifikuar objektivisht mangësitë, përmirësimet që duhen bërë dhe 
masat efektive që duhen marrë për përmirësimin e punës në të ardhmen, në mënyrë që të 
sigurohet një cilësi sa më e lartë e punës audituese dhe njëkohësisht t’i shërbejë RTSH-së  për t’u 
njohur me transparencën e përdorimit dhe administrimit të fondeve publike. 
Sigurimi i cilësisë për materialet e auditimit është realizuar në një proces të vazhdushëm, 
mbikëqyrje dhe rishikim gjatë çdo angazhimi nga Drejtore e Auditimit të Brendshëm si pjestare e 
grupit të auditimit, konform kërkesave dhe procedurave të përcaktuara në manualin e auditimit të 
brendshëm. 
Nga shqyrtimi i sigurimit të cilësisë të praktikave të auditimit, rezulton se përgjithësisht ato janë 
konform standarteve dhe praktikave profesionale të auditimit më konkretisht: janë dhënë 
opinione profesionale të mbështetura në gjykime objektive, si dhe raportet e auditimit janë 
përgatitur me kompetencë e profesionalizëm. Gjithnjë mbetet prioritet përmirësimi i cilësisë dhe 
zbatimi i standarteve të auditimit, në këtë drejtim. 
 
 
 
 
DREJTOR I AUDITIMIT TW BRENDSHWM 

 
IRIDA BUSHATI 
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