Pasqyra e Rekomandimeve nga ZRGJ-ja dhe te implementuara nga
ana e Kuvendit te Kosovës

NR.

REKOMANDIMI
NGA ZYRA E REVIZIONIT GJENERAL

PLANI I IMPLEMENTIMIT

Mosemërimi i Zyrtarit të pasurisë

Rekomandim i zbatuar, Anexi-1, 2 dhe 3.

2

Sistemi i kontrollit të brendshëm

Rekomandim i zbatuar, Anexi -4.

3

Pagat dhe Mëditjet - mosrespektim i kodeve ekonomike

Kuvendi ka respektuar kodet e duhura, Anexi-5.

4

Mosaplikimi i shkallëve tatimore

Rekomandim i zbatuar, Anexi-6, formulari sipas të cilit
llogaritet shkalla tatimore.

5

Pushimet mjekësore

Rastet e tilla nuk janë përsëritur.

6

Furnizim me inventar për zyre
Operatori ekonomik: SM COMMERCE

Ka ndodhur, por nuk kemi raste tjera dhe nuk do te
ndodhe perseritja ne te ardhmen

Furnizim me pajisje të teknologjisë informative
Operatori ekonomik: BOTEK dhe operatori furnizim me
inventar, tavolina, rafte, karrige dhe sirtarë, në këto dy raste
fletëporosia është me e vonë se fatura e malli.

Rekomandimet e ZRGJ-së dhe rregullat e reja të
Freebalance të MEF-it për vitin 2007 parashohin procedura
të reja sipas të cilave urdhërblerja është hapi parë i një
furnizimi

1, 14

7
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PLANI I IMPLEMENTIMIT

8

Sigurimi i automjeteve – për Kuvendin e Kosovës
Operatori ekonomik: SIGURIA

Një rast i vetëm që nuk do të ndodhë në të ardhmen.

9

Furnizim me material për zyre
Operatori ekonomik: AERO COM

Furnizimi me material zyrtar shtesë për nevojat urgjente të
administratës, do te rrespektohen procedurat. Anexi-7

10

Mallra dhe shërbime - moszbatimi i kodeve ekonomike

Nuk ka mosrespektim te kodit ekonomik, Anexi-5.

11

Mirëmbajtja dhe pastrimi i objektit të Kuvendit të Kosovës
Operatori ekonomik: AMM

Rasti një leshim teknik, i cili nuk ka mund të përsëritet në
të ardhmen. Anexi-8, raporti i vlerësimit.

12

Avanset – mosmbyllja e avanceve

Rekomandimi do të zbatohet në pajtim me UA 2006/12.

15

Mosemërimi i zyrtarit të pasurisë në dispozicion të
Kuvendit

Rekomandim i zbatuar, Anexi -9.

16

Mosdeklarimi i pasurisë që ka në dispozicion Kuvendi i
Kosovës

Është regjistruar dhe është vlerësuar e tërë pasuria e
Kuvendit të Kosovës nga themelimi e deri më 31.12.2006.
Rekomandim i zbatuar, Anexi -10.

17

Mosvlerësim dhe zhvlerësim i pasurisë

Sipas nenit 14.2 UA 2005/11 zhvlerësimi i pasurisë bëhet
nga ana e Thesarit, të cilit edhe i raportohet pasuria.
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18,19 Mosdeklarimi i raporteve financiare nga partitë politike në
20.21. OSBE
22.

PLANI I IMPLEMENTIMIT
Mendojmë se këto rekomandime nuk duhet të jenë pjesë e
raportit të auditimit për Kuvend, por për partitë politike dhe
për OSBE-në.

S Q A R I M:
•
•
•
•
•
•

Rekomandimet 1, 2, 3, 4,10, 14,15 dhe 16 janë te implementuara,
Rekomandimet 5,6,7,8 dhe 11 janë te gjetura te cilat nuk do te ndodhin ne te ardhmen,
Rekomandimi 9 do te veprohet sipas rekomandimit te ZRGJ-ës,
Rekomandimi 12 do te veprohet sipas UA 2006/12,
Rekomandimi 17 pasuria I raportohet Thesarit I cili edhe bënë zhvlerësimin e pasurisë dhe
Rekomandimet 18, 19, 20, 21 dhe 22 Mendojmë se këto rekomandime nuk duhet të jenë
pjesë e raportit të auditimit për Kuvend, por për partitë politike dhe për OSBE-në.
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