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REPUBLIKA E SHQIPERISE 
BASHKIA CERRIK 

(Zy ra  e  K rye ta r i t  B as hk i se  –   t e l .  05 81  222  63  –  f ax  0581  2 23  6 6)  
 

 
RAPORT PER  FUKSIONIMIN E SISTEMIT TE KONTROLLIT TE  BRENDSHEM 
TE BASHKIS CERRIK  PER  VITIN 2017 

 
 Raporti  për Kontrollin e brendshem  në Bashkin  Cerrik, vjen si kërkesë e Neneve 63 dhe 66 
të Ligjit Nr.9936, “Mbi Menaxhimin e Sistemit Buxhetor në Republikën e Shqipërisë”; e 
Letër Politikave dhe Planit të Veprimit 2009-2014 për KBFP-në, Ligjit Nr.10296, datë 
08/07/2010, “Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”, i cili hyri në fuqi më 1 Janar 2011, 
dhe Ligjit nr.9720, datë 23.04.2007 “Për Auditimin e Brendshëm në Sektorin Publik” të 
ndryshuar. 
 
Sistemi i kontrollit te brendshem,i ngritur ne  Bashkin  Cerrik , mbeshtet arritjen e 
objektivave,politikave dhe qellimeve te njesise,ne perputhje me pergjegjesite qe na ngarkon 
Neni 9 te ,iligjit nr.10296,”Per Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin.per  ket  qellim: 
 
1-Kemi  Krijuar  nje  mjedise te  pershtatshem per  kontrollin.duke  vendosur  ne  krye  te  
kesaj  pune   punonjes me integritet personal dhe etike profesionale të nivelit te  larte , 
menaxhues me  pervoje dhe  te  kualifikuar. 
 I eshte kushtuar  rendesi strukturës organizative,eshte hartuar  rregullorija e brendshme e cila  
garanton  ndarjen së detyrave, hierarkinë dhe rregulla të qarta, të drejtat, përgjegjësitë dhe 
linjat e raportimit. 
Punonjesit e  perfshire  ne  strukturen organizative  te  Bashkise jane  punonjes me  aftesi  
profesionale e  pervoj ne sistemin e  menaxhimit e kontrollit.  
I kemi dhene  rendesi  te  madhe ndarjese se  detyrave për të minimizuar rrezikun e 
gabimeve, parregullsive dhe shkeljeve si dhe moszbulimin e tyre, duke vendosur rregulla te 
qarta që e shpërndajnë  tek punonjës të ndryshëm përgjegjësinë e zbatimit të dy, ose më 
shumë fazave kyçe të një operacioni, proçesi, apo aktiviteti. Për të garantuar kryerjen e 
kontrolleve efektive, si dhe për të ruajtur ekuilibrin në zbatimin e një operacioni/transaksioni, 
përgjegjësitë jane ndare në mënyrë të tillë, që përjashton mundësinë që një punonjës i vetëm 
të jetë njëherësh përgjegjës për miratimin (marrjen e vendimit), zbatimin, kontabilitetin dhe 
kontrollin. 
Kemi vene ne perdorim sistemin me dy firma  për të vërtetuar saktësinë e të dhënave të 
përfshira në dokument. 
 Detyrimet  financiare si nënshkrimi i kontratave, përfshirë edhe shitjen e pronës, urdhër-
shërbimet, dhe kryerja e pagesës, (urdhërpagesa etj) autorizohen pas hedhjes së firmës nga: 
• Nëpunësi zbatues  
• Nëpunësi Autorizues,  
Eshte  kushtuar  rendesi  te  madhe thithjes  se informacioneve të dobishme nga  punonjësit e 
të gjitha niveleve të struktures administrative  te  Bashkise, si horizontalisht dhe vertikalisht, 
për të mbështetur vendimet dhe për të koordinuar veprimet.  
Ky informacion u  komunikohet  stafit te menaxhimit dhe punonjësve në përgjithësi, në 
formën dhe në kohën e duhur, për t’i ndihmuar ata të përmbushin përgjegjësitë e tyre. 
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Komunikimin me taksapaguesit, furnitorët e shërbimeve, kreditoret, donatorët, ligjvënësit dhe 
palë të tjera të jashtme,i konsiderojme  vendimtare dhe themelore për një kontroll të 
brendshëm efektiv.  
I eshte  kushtuar  rendesi  e  vecant  monitorimit te  sistemit  te  kontrollit  te  brendshem 
nëpërmjet mekanizmave individuale të kontrollit dhe zbatimit të tyre gjatë punës së 
përditshme. Gabimet, parregullsitë dhe problemet e identifikuara, trajtohen që në momentin 
kur zbulohen. 
Të gjitha rezultatet e monitorimeve të kryera, përfshirë edhe të metat e zbuluara gjatë 
monitorimit të vazhdueshëm, diskutohen ne mbledhjet  e  stafit dhe merren  masat e 
nevojshme për t’u dhënë zgjidhje problemeve të identifikuara.  
 
Bashkia Cerrik ka  zbatuar  me  korrektesi gjurmët standard të auditimit mbi proçedurat e 
unifikuara në të gjithë subjektet e saj. 
 
Gjate  vitit  2017 ne  bashkine  Cerrik  jane  ber  disa  kontrolle. 
  Nga kontrolli për implementimin e kërkesave të ligjit nr. 10296, datë 8.7.2010 ”Për 
menaxhimin financiar dhe kontrollin”, udhëzimeve të Ministrisë së Financave në zbatim të tij 
dhe shkresës nr. 6082 prot datë 16.03.2011 të Ministrisë së Financave, mbi: ”Hapat që 
duhen ndjekur nga njësitë publike për implementimin e ligjit nr. 10296, datë 8.7.2010 ”Për 
menaxhimin financiar dhe kontrollin”, u konstatua: 
       Në përputhje me kërkesat e nenit 8 të ligjit nr. 10296, datë 8.7.2010, është ngritur grupi i 
menaxhimit strategjik me urdhër të titullarit të institucionit  nr.37/1,date  8/02/2016 eshte 
Ngritur Grupi I Manaxhimit Strategjike I perbere 
si  me  poshte: 
Altin   Toska Kryetar,Florenc  Doka  Sekretar  i Pergjithshem ,Erjola  Calia  Drejtoresh e 
Pergjitheshme,Hekuran  Kumria,Dr.Drejtorise Finances,Mesida  Xhelili Drejtoreshe e 
burimeve njerzore ,Fatmir Uruçi Dr.Urbanistikes,Frida  Fejzullahu drejtoresh e 
tatimeve,Vasjar  Shermadhi      Dr.i Bujqesise,Petrit  Lamce  drejtor i Arsimit,rinis dhe 
sporteve,Xhevdet    Sadja         Administrator  Nj.A.Mollas,Ylli     Musta    Administrator 
Nj.A.Klos,Alban Shima  Administrator Nj.A.Shales,Vjollca  Bodurri  Administrator 
Nja.Gostim,Syzana Frakulli    P.Sektorit Strehimit,Ilma  Ago Pergjegjese e sektorit te 
mbrojtjes sociale. 
Në krye të këtij grupi është titullari i institucionit dhe pesë menaxherë të tjerë të nivelit të 
lartë. 
Nga titullari i institucionit, është përpiluar raporti për funksionimin e sistemit të kontrollit të 
brendshëm për vitin 2017.jane percaktuar detyrat e GMS,lidhur me komponentet e 
menaxhimit financiar dhe kontrollit sias kerkesave te ligjit nr. 10296, datë 8.7.2010,neni 19. 

1. Mjedisi i Kontrollit 
2. Menaxhimi i  Riskut 
3. Veprimtarit e Kontrollit  
4. Informacioni dhe Komunikimi 
5. Monitorimi 

     -Mjedisi i kontrollit sipas krkesave te ligjit nr. 10296, datë 8.7.2010,neni 20 eshte miratuar       
       Kodi i Etikes. 
 Jane prcaktuar detyrat ne rregulloren e funksionimit te brendshem.Kjo rregullore ka te 
parashikuara detyrt per te gjithe sektoret te struktures organizative perfshi detyra per njesite 
Administrative dhe Administratoret e tyre. 
Ne pergjithesi ne sektoret kyce jane vendosur punonjes me pervoje pune gje qe ule ne maksimum 
riskun per mjedisin e brendshem. 
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Ne zbatim te ligjit nr.139/2015 per veteqeverisjen vendore,Keshilli i bashkise Cerrik me vendim 
nr 159, date 20/01/2017Keshilli Bashkiak  ka miratuar numrin maksimal te punonjesve per 
Bashkine Cerrik ,gjithesej 295 punonjes. 
Kryetari i Bashkise ka nxjerre urdherin per implementimin e struktures dhe organigrames se 
bashkise per pozicione pune ,nga te cilat 43 jane pjese e sherbimit civil. 
Sipase struktures se miratuar ,jane percaktuar pershkrimi i pozicioneve te punes ne zbatim te 
kerkesae te VKM NR.262,DATE 25,03.2015”Per disa ndryshime ne vendimin nr.142,date 
12/03/2014”Per pershkrimin dhe klaifikimin e pozicioneve te punes ne instituionet e 
administrates shtetrore dhe Institucionet e pavarura”duke specifikuar dhe kerkesat e 
pergjitheshme dhe te vecanta per cdo pozicion pune. 
 

Tabela 4: Strukturat administrative dhe përgjegjësitë 

Drejtoria 
Struktura 

Administrative  
Nr. i 

njerëzve 
Përshkrimi i përgjegjësive 

Drejtori 
Ekonomike 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sektori Financë 
Buxhet 
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Kujdeset, përpilon, harton projektbuxhetin, 
organizon mbikëqyr dhe kontrollon zbatimin e 
tij, ndjek respektimin e procedurave lidhur me 
buxhetin e shtetit dhe buxhetin lokal, ndjek 
problemet e buxhetit. 

Zbatojnë dhe mbikëqyrin zbatimin e parimeve 
të efektivitetit ekonomik, drejtimin financiar 
dhe kujdesen për administrimin sa më efektiv 
të fondeve.  
Regjistron detyrimet ndaj institucioneve të 
tjera.

Sektori i të 
Ardhurave 
Lokale 
 
 
 

4 
 
 
 

Llogaritja e taksave dhe tarifave vendore dhe 
hartimi i paketës fiskale për mbledhjen e të 
ardhurave, si dhe i mënyrave të mbledhjes; 
Mbajtja e regjistrit të taksave dhe tarifave 
vendore që janë të harmonizuara periodikisht 
me librat dhe regjistrimet e zyrës së financës; 
Mbledhja e taksave dhe tarifave vendore; 
Ndjekja e rregullave për liçensimin e 
subjekteve dhe shoqërive tregtare në NJA; 
Administrimi i tregjeve të lira publike në 
territorin e bashkisë; 

Sektori i 
mbrojtjes 
sociale 
 
 
 

4 
 
 
 

Analizimi i situatës së shërbimit social, 
evidentimi i problematikës, zbatimi dhe 
menaxhimi i programeve dhe projekteve 
sociale, në mbështetje të kategorive në 
nevojë, për të lehtësuar dhe përmirësuar 
situatën social-ekonomike të QBitetit të 
qytetit. Evidentimi i grupeve në nevojë brenda 
territorit të bashkisë dhe krijimi, brenda 
kuadrit ligjor, i kushteve të favorshme për t’u 
ofruar ndihmën e nevojshme ekonomike dhe 
shërbimin e duhur social.

Drejtori e 
Zhvillimit 
Urban dhe 
Kontrollit të 
territorit  
 
 
 
 
 
 

Sektori i 
kadastrës dhe 
pronave  
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Merret me mbrojtjen e tokës bujqësore nga 
dëmtimet natyrore, nga zaptimet e paligjshme 
dhe nga keq-administrimi. Planifikimi dhe 
nxitja e zhvillimit të qëndrueshëm të territorit 
nëpërmjet përdorimit racional të tokës dhe 
burimeve natyrore. Harmonizimi i interesave 
publike dhe atyre private në funksion të 
zhvillimit të qëndrueshëm të territorit, 
nëpërmjet standardizimit në projektimin e 
zhvillimeve në territor. Shqyrtimi e vlerësimi i 
kërkesave për lejimin e kryerjes së punimeve 
për zhvillimin e tokës ose të strukturës në të, 
deri në vendimmarrje, në përputhje me 
përcaktimet e detyrueshme të politikave të 
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Drejtoria 
Struktura 

Administrative  
Nr. i 

njerëzve 
Përshkrimi i përgjegjësive 

hartuara, planeve e rregulloreve të miratuara 
dhe legjislacionit në fuqi. Monitorimi dhe 
mbikëqyrja e punëve për projektet 
infrastrukturore të miratuara dhe financuara; 
Merr masat e nevojshme për mirëmbajtjen 
dhe përmiresimin e vazhdueshëm të 
sistemeve infrastrukturore, ndriçimi i 
mjedisve publike, zonat e gjelbra; 

Sektori i Policisë 
Ndërtimore  
 
 

3 
 
 

Ushtrimi i përgjegjësive në kontrollin dhe 
zbatimin e ligjshmerisë të standarteve 
teknike në fushën e ndërtimit dhe 
urbanistikës të parashikuara në aktet ligjore 
e nënligjore në fuqi brenda territorit 
administrativ të Bashkisë.

 
Drejtori e 
Shërbimit 
Veterinar, 
mbrojtjes së 
konsumatorit 
dhe mjedisit  

Sektori i 
Shërbimit të 
Brendshëm 4 

 Merret me mbrojtjen e shëndetit të 
konsumatorit nga sëmundjet zooteknike duke 
marre në kontroll profilaksine veterinare për 
kafshët. 

Sektori i Policisë 
Bashkiake. 
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Organ ekzekutiv, kryen funksion në ruajtjen e 
rendit qetësisë mbarëvajtjes së punës brenda 
territorit të bashkisë në përputhje me 
dispozitat ligjore.  Mbështet ekzekutimin e 

vendimeve të organeve të bashkisë në 
ushtrimin e funksioneve dhe kompetencave të 
tyre në fushat e: mbrojtjes së rendit dhe 
qetësisë publike, taksave dhe tarifave 
vendore, mbrojtjen e mjedisit urban, 
ndërtimet e paligjshme.

Sektori i Arsimit 
dhe Kulturës 
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Përgatit projekt-ide, projekt-vendime dhe i 
paraqet në dretorinë social-kulturore. 
Ridimensionon vlerat e trashëgimisë 
kulturore. 
Programon dhe realizon veprimtari kulturore, 
bashkëpunuese me njësitë e tjera vendore 
pranë monumenteve të kulturës. 
Punon për shpalljen dhe mbrojtjen e 
trashëgimisë kulturore. 
Evidenton nevojat për riparime të pjesshme 
duke punuar për realizimin e tyre. Siguron 
identifikimin dhe hartimin e politikave, 
strategjive, planeve dhe projekteve në fushat 
e arsimit parauniversitar, rinisë, sportit duke 
synuar arritjen e standarteve bashkohorë në 
përputhje me politikat kombëtare dhe 
rajonale. Evidenton gjendjen e godinave të 
sistemit arsimor që ka në varësi dhe merr 
masa për funksionimin normal të tyre.

Sektori i Sportit. 
 

6 
 

Siguron hartimin e politikave dhe strategjive 
me qëllim intensifikimin e aktiviteteve rinore 
dhe sportive si dhe arritjen e standarteve 
bashkëkohorë në përputhje me ato kombëtarë 
dhe rajonalë në infrastrukturën e ambienteve 
rinore dhe sportive.

Sektori i pastrim 
gjelbërimit. 
 

15 
 

Administrimi i hapësirave të gjelbra duke u 
kujdesur për lulishtet dhe parqet e qytetit. 
Shtimi i hapësirave të gjelbra dhe kujdesi për 
ruajtjen e tyre nga dëmtimet. Menaxhimi i 
mbetjeve urbane të qytetit dhe pastrimi i 
siperfaqeve publike, objekteve publike nga 
papastërtitë.
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Drejtoria 
Struktura 

Administrative  
Nr. i 

njerëzve 
Përshkrimi i përgjegjësive 

Konvikti, 
Kopshti. 
 
 
 

10 
 
 
 

Organizon dhe zhvillon punën edukative-
mësimore, rregullin dhe disiplinën e regjimit 
të brendshëm ditor. 
Evidenton prezencen e konviktorëve në 
institucion, studim dhe veprimtari të tjera. 
Kujdeset për edukimin, higjenën dhe ruajtjen 
e shëndetit të konviktorëve. 
Ndjek shpenzimet e planifikuara për 
institucionin, harton planin vjetor të 
mirëmbajtjes së objekteve dhe paisjeve. 
Merret me mbarëvajtjen e ambjenteve të 
konvikteve dhe të kopshteve për fëmijë.

Nuk ka 
drejtori 

Sektori Juridik 
dhe Burimet 
njerëzore 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 

Siguron përputhshmërinë e politikave të 
ndjekura nga Bashkia  në fushat ku kjo e 

fundit ushtron funksionet dhe veprimtarinë e 
saj, me kuadrin ligjor në Republikën e 
Shqipërisë. Mbështetja dhe sigurimi i 
asistencës ligjore dhe juridike mbi çështjet që 
kërkohen për t’u trajtuar, në ushtrimin e 
funksioneve dhe kryerjen e detyrave të të 
gjitha strukturave të Bashkisë. Përfaqësimi 
në të gjitha konfliktet gjyqësore në të cilat 
Bashkia është palë ndërgjyqëse, në të gjitha 
shkallët e gjykimit, me qëllim përfaqësimin sa 
më dinjitoz të Bashkisë në mbrojtje të pronës 
publike, si dhe përftimin e interesave 
maksimale për institucionin. Hartimi, 
përmirësimi e standardizimi i kontratave 
/marrëveshjeve/ memorandumeve, që 
Bashkia lidh me subjekte fizike dhe juridike, 
vendase e të huaja, në përputhje me 
Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, 
marrëveshjet ndërkombëtare dhe aktet ligjore 
e nënligjore që janë në fuqi. 
 Merret me rekrutimin dhe largimin e 
personelit. Garanton dhe siguron ofrimin e 
shërbimit të personelit dhe trajnimin e tij. 



  

Shërbime të 
tjera Publike 
  

22 
 

Të realizojnë shërbimet publike për QBitetin, 
t'i përmirësojë ato duke programuar, 
planifikuar e monitoruar mirëmbajtjen e tyre.  
Transport Publik Urban, Mirëmbajtje 

Kanalizimesh Ujrash të Zeza, Mirëmbajtje 
dhe reabilitim rrugësh, Mirëmbajtje e 
Varrezave etj. 
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Menaxhimi i Riskut sipase kerkesave te ligjit nr. 10296, datë 8.7.2010,Neni 21 
Me urdher te titullarit te bashkise nr.05,date 10/01/2016 eshte caktuar kordinatore e riskut 
znj.Erjola  Calja Drejtoreshe e pergjithshme.Eshte hapur regjistri i riskut,jane evidentuar 
aktivitet me risk dhe jane marre masa per menaxhimin e tije. 
-Veprimtaria e Kontrollit,sipas percaktimeve te ligjit nr. 10296, datë 8.7.2010,Neni 22,Titullari i 
institucionit ka miratuar veprimtarit e kontrollit,perfshire procedurat dhe politikat e shkruar,te 
pregatitura per te dhene siguri te arsyshmeqe risqet,qe risqet te jene te kufizuara brenda kuijve te 
pranushem. 
-Menaxhimi i riskut. Nga grupi i menaxhimit strategjik, janë indetifikuar aktivitetet me risk më të 
madh dhe rrjedhimisht  u janë bërë të njohur punonjësve përkatës dhe është përpiluar strategjia 
për menaxhimin e tij. është caktuar koordinatori i riskut. 
 Sistemi me dy firma për menaxhimin e aktiveve, ka funksionuar lidhur shpenzimet financiare    

      dhe daljet e materialeve nga magazine. 
Lidhur me blerjet me vlera të vogla, procedurat e prokurimit janë në përputhje me kërkesat 
ligjore kurse kërkesat për blerje, nuk janë shoqëruar gjithmonë me argumentim të nevojave nga 
sektorët përkatës. 
 
-Lidhur me aktivitetet menaxheriale të strukturave të bashkisë,  janë 

përcaktuar gjurmët e auditimit të veprimtarive,me vendim te 
KB,nr.51,dt.19/04/2012 te konfirmuar me aktin nr.1504/1 prot.date 
4/05/2012, mbeshtetur ne kërkesat e ligjit nr. 10296 datë 8.7.2010, neni 

4 pika 19 ku citohet: “Gjurma e auditimit" përfaqëson rrjedhën e 
dokumentuar të transaksioneve financiare dhe të transaksioneve të tjera, 

nga fillimi deri në përfundim të tyre, që synon të ripërshkojë të gjitha 

veprimtaritë individuale dhe vendimmarrjen lidhur me to. Ajo përfshin 
mbajtjen e dokumentacionit, raportimin, kontabilitetin dhe sistemin e 

mbajtjes së dosjeve.....”. 
 

Në përputhje me kërkesat e nenit 18 të ligjit nr. nr. 10296, datë 8.7.2010, titullari i 
institucionit ka përpiluar deklaratën për cilësinë e funksionimit të sistemit të kontrollit të 
brendshëm për  vitin 2016, Deklarata është miratuar në grupin e menaxhimit strategjik. 
Në këto deklarata, është përshkruar funksionimi i sistemit të kontrollit të brendshëm duke i 
dhënë rëndësi funksionimit të kontrollit me dy firma duke përjashtuar mundësinë që një 
punonjës i vetëm të jetë njëherësh përgjegjës për miratim (marjen e vendimit), zbatimin, 
kontabilizimin dhe kontrollin. 
Nga kontrollet, eshte konstatuar se sistemi me dy firma ka funksionuar në pagesat financiare 
nga arka dhe nga banka, në daljet e vlerave materiale nga magazina, në arkëtimet të 
detyrimeve për taksat lokale etj. 
Janë miratuar sistemet e menaxhimit të informacionit, janë miratuar rregullat dhe 
procedurat për ruajtjen, mbrojtjen, nxjerrjen jashtë përdorimit të aktiveve të njësisë sipas 
udhëzimit të Ministrisë së Financave Nr. 30, datë 27.12.2011 ”Për menaxhimin e aktiveve në 
njësitë e sektorit publik” dhe urdhrit të Ministrit të Financave Nr. 92, datë 29.12.2011 ”Për 
gjurmët standarde të auditit për prokurimin me vlerë të vogël dhe të lartë”.  
 
1/1. Kontrolli i brendshëm. 
Puna e bere për vlerësimin e komponentëve të menaxhimit financiar dhe të kontrollit, sipas 
kërkesave të neneve 19, 20, 21, 22, 23 dhe 24 të ligjit nr. 10296, datë 8.7.2010,  konstaton: 
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-Mjedisi i kontrollit. Aktivitete menaxhuese për të gjitha nivelet, kryejnë detyrat e tyre sipas 
përcaktimeve në strukturën organike të institucionit miratuar me vendim të Këshillit të 
Bashkisë.  
-Menaxhimi i riskut. Nga grupi i menaxhimit strategjik, janë indetifikuar aktivitetet me risk 
më të madh dhe rrjedhimisht  u janë bërë të njohur punonjësve përkatës dhe është përpiluar 
strategjia për menaxhimin e tij. është caktuar koordinatori i riskut. 
Për vitin 2017, institucioni ka funksionuar sipas rregullores te re të funksionimit. Kjo 
rregullore është miratuar me vendim të Këshillit të Bashkisë nr. 51, datë 19.04.2012 “Për 
miratimin e rregullores së organizimit, funksionimit, detyrave dhe kompetencave të 
administratës së Bashkisë Cërrtik”. 
Në këtë rregullore është përcaktuar mënyra e organizimit dhe funksionimit dhe detyrat për 
çdo strukturë organizative të institucionit. 
 
Sistemi me dy firma për menaxhimin e aktiveve, ka funksionuar lidhur shpenzimet financiare 
dhe daljet e materialeve nga magazine. 
Lidhur me blerjet me vlera të vogla, procedurat e prokurimit janë në përputhje me kërkesat 
ligjore kurse kërkesat për blerje, nuk janë shoqëruar gjithmonë me argumentim të nevojave 
nga sektorët përkatës. 
-Informimi dhe komunikimi. Lidhur me këtë, mungon mënyra e komunikimit me shkrim. Nuk 
ka një procedurë të shkruar për informimin me shkrim për titullarin e institucionit nga njësitë 
vartëse.  
Kjo ka funksionar nëpërmjet raportimeve në mbledhjet javore.  
-Monitorimi i proceseve është bërë nga titullari i institucionit, 
   1/2. Risku dhe menaxhimi i tij.  
Nga grupi i menaxhimit,  janë indetifikuar zonat me risk dhe  është përpiluar strategjia për 
menaxhimin e tij. 
Janë përcaktuar prioritetet për realizimin e objektivave kryesore të njësisë publike në 
përputhjen me misionin e saj të përcaktuar në ligjit nr.139/2015 per veteqeverisjen vendore  
Eshtë hapur regjistri i riskut ku  regjistrohen raportimet dhe masat e marra për parandalimin 
e mashtrimit dhe parregullsive. 

 
 
-LIGJESHMERIA E LEVIZJES SE VLERAVE MONETARE,DOKUMENTIMI DHE 
REGJISTRIMI  
Levizja dhe administrimi i vlerave materiale behet ne zbatim te  ligjit nr.10296 date 
8.07.2010 “Per Menaxhimin financiar dhe kontrollin”. 
Hyrjet e vlerave materiale behen te mbeshtetura ne dokumentacionin perkates (fatura e 
furnitorit ose flete dalja), te cilat kane te gjithe treguesit e nevojshem. Daljet nga magazina 
behen me flete-dalje te mbeshtetura ne urdher-dorezimi te leshuar nga personi i autorizuar per 
kete qellim.Materialet e perdorura per riparime e rikostruksione objektesh jane bere me 
preventiv,situación apo proces-verbal per te vertetuar perdorimin faktik te ketyre lloji 
materialesh. 
Zyra e finances ka bere regjistrimin kontabel te flete-hyrjeve dhe flete-daljeve ne ditarin e 
magazines.  
. Inventaret fizik te materialeve, mjeteve kryesore, sistemimi i diferencave. 
Referuar ligjit 10296, date 08.07.2010 “Per manaxhimi  financiar  dhe  kontrollin”, 
Udhezimit nr.30,date 27/12/2011 “Per menaxhimine  aktiveve ne njesite e sektorit publik” , 
kryetari i Bashkise Cerrik ka nxjerre urdhrin , per krijimin e komisionit te kryerjes se 
inventarizimit te  te  aktiveve dhe  dhe  elementeve  te  inventarit  te  imete ne administrim 
tepunonjesve  te  bashkise per vitin 2017 . 
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Gjate muajit Nentor-Dhjetor  2017 u krye inventarizimi i kesaj pasurie per te gjitha zyrat e 
administrates , te gjithe institucioneve ne vartesi te bashkise (ku jane shkollat, kopeshti,) dhe 
te sektorit te sherbimeve publike . 

     Komisioni ka plotesuar e nenshkruar rregullisht fletet e inventarizimit. Zyra e finances ka        
     perpiluar tabelat permbledhese te inventarizimit.  

 
 
Masat e  marra gjate  vitit 2018 per permirsimin e sistemit te kontrollit te brendshem . 
 
 

Mangësitë e konstatuara në drejtim të Menaxhimit Financiar dhe Kontrollit kerkojne rritjen e 
përgjegjshmërisë menaxheriale.per  kete do  te  mirren  keto  masa: 
1. Krijimi i një mjedisi të përshtatshëm për kuptimin dhe konceptimin e sistemeve të  të reja  

të manaxhimit.  
2. Njoheja  me  aktet nënligjore në vijim të Ligjit për MFK-në për aspekte të veçanta si 

gjurmët e auditimit, menaxhimi i aseteve, hartimi i deklaratës së cilësisë, etj. 
3. Rritja e delegimit të detyrave ,detaje mbi delegimin e detyrave do të përfshihen në 

regulloren e brendshme të Bashkise. 
4. Sigurimi i qëndrueshmërisë së stafit professional dhe permirsimit te struktures 

organizative, 
5. të caktojmë zhvillimin dhe zbatimin e procedurave për raportimin e parregullsive.  
6. Do te permirsojme  stilin e menaxhimit  nepermjet  zhvillimit te takimeve të rregullta  për 

diskutimin e cështjeve themelore të menaxhimit .  
7. Nga  Grupi  i menaxhimit strategjik do te ivenditohen aktivitetet te klasifikuara me riske 

te madhe. 
8. Te perpilojme strategjin per  menaxhimin e riskut,dhe te rrisim rolin e kordinatorit te  

riskut. 
                                                                                                        
 
 
 

     Altin Toska 
________________________ 

KRYETARI I BASHKISE 
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