KONTROLLI I LARTË I SHTETIT
KRYETARI
PROGRAM TRAJNIMI
Gusht 2014
Nr

Tema e trajnimit

.
1.

Administrimi i akcizës në Sistemin

Data e
trajnimit

1 Gusht

Doganor

Trajnuesit

Komente

 Edvin Stefani

 Njohja e audituesve me kuadrin ligjor dhe procedurat e

 Albert Thoma

administrimit të akcizës ne sistemin doganor shqiptar ;
 Vlerësimi i Riskut dhe trajtimi i fushave me risk të lartë

2.

Mbi metodat e auditimit te

2 Gusht

dokumentave te bankes dhe

 Bajram Lamaj

 Njohja e metodologjive të përshtatshme të auditimit;

 Niko Nako

 Përdorimi i metodave të auditimit për kontratat nëpërmjet bankës;

 Selfo Zeneli

 Fazat e auditimit te rregullshmerise financiare

 Hysen Metko

 Raste praktike

 Albana Agolli

 Njohuri specifike te Sistemit Doganor lidhur me shkeljet dhe

 Livan Hoxha

parregullsitë në këtë fushë

kontabilitetit dhe aseteve te
qendrueshme,inventarizimet, etj.
3.

4.

Auditimi i rregullshmerise financiare

Shkeljet në fushën e doganave,
sanksionet e parashikuara nga
kuadri ligjor dhe implementimi

4 Gusht

5 Gusht

 Kuadri ligjor mbi sanksionet që parashikohen dhe rastet e
implementimit

5.

Mbi metodat e auditimit te

6 Gusht

procedurave te prokurimit dhe

6.

financiar

Auditimi i Teknologjise se

7 Gusht

Auditimi i Teknologjise se

Auditimi i Teknologjise se

Auditimi i Teknologjise se

Auditimi i pronave dhe kontrollit të

8 Gusht

11 Gusht

12 Gusht

 Teknikat CAAT
Përdorimi i Programit IDEA në auditim

 Armanda Begaj

 Njohuri të përgjithshme mbi Auidtimin e Teknolohjisë së

 Elisa Metaj

Informacionit

 Kozma Kondakciu

 Teknikat CAAT

 Yrjada Jahja

-

 Kozma Kondakciu

 Problemet e sigurisë në përdorimin e pajisjeve kompiuterike

Përdorimi i MS. Exel në auditim

 Yrjada Jahja
13 Gusht

territorit
11. Auditimi i Shoqërive Publike

 Kozma Kondakciu
 Yrjada Jahja

Informacionit
10

shërbimeve dhe ne zbatimin e kontratave

mallra.

Informacionit
9.

 Josif Lile

 Vlerësimi i risqeve që identifikohen në këtë fushë dhe menaxhimi

Informacionit
8.

 Prezantimi i metodave të auditimit të përdorura në prokurimin e

zbatimit te kontratave per sherbime e

Informacionit
7.

 Selfo Zeneli

14 Gusht

 Ryisim Xhaja

 Prezantim i kuadrit ligjor për administrimin e pronave

 Juljan Adili

 Kompetencat dhe impmlementi i kontrollit të territorit

 Xhafer Xhoxhaj

 Kryerja e auditimit në SHA ku shteti zotëron më shumë se 51% të

 Artan Topjana

aksioneve
 Probleme të praktikës audituese

12. Mbi auditimin e rregullshmerise dhe

15 Gusht

ligjshmerise financiare ne auditimin e

 Bajram Lamaj

 Auditimi i rregullshmërisë financiare

 Pirro Ymeraj

 Ceshtje specifike te audtimit të njësive të qeverisjes vendore

 Evis Cela

 Njohuri të metodave dhe teknikave në AP

njesive publike buxhetore dhe jo
buxhetore.
13. Metodat dhe Teknikat ne Auditimin e

18 Gusht

Performancës
14

Auditimi i Projekteve të financuara

19 Gusht

nga donatore të Huaj

 Elfrida Agolli

 Përdorimi i metodave të përshtatshme në AP

 Artan Topjana

 Cikli menaxhimit të projektit

 Luljeta Shtylla

 Marrëveshjet e kredisë dhe auditimi i implementimit të projekteve
nga PIU- Project Implementation Unit)

15

Interpretime mbi disa nene të ligjit
nr. 7850, datë 29.7.1994
“Kodi Civil i Republikë së
Shqipërisë ”, të ndryshuar
16 Ligji nr. 8485, datë 12.5.1999
Kodi i Procedurave
Administrative i Republikës së
Shqipërisë

20 Gusht

17. Auditimi Financiar

22 Gusht

18

Auditimi i Performancës, përzgjedhja

 Pellumb Beqiraj
 Koco Sokoli

21 Gusht

 Pellumb Beqiraj

25 Gusht

 Manjola Naco

 Auditimi financiar ne njësitë e qeverisjes qendrore

 Muhamed Kavaja

 Cështje specifike dhe sfidat në certifikimin e pPF

 Alfred Zylfi

 Planifikimi dhe përzgjedhja e temave në AP

 Yllka Dede

 Vendosja e kritereve, faktorët që ndikojnë në këtë proces .

AP
Udhëzimi nr. 30 date 11.12.2012

 Eksperienca e Auditimeve Paralele
26 Gusht

I Ministrit të financave “ Për
20

Auditimi i Performancës në Projektet

Ligji i Ri për KLSH, sfidat e
audituesve

 Ermal Yzeiraj



Njohuri mbi qëllimin , përmbajtjen dhe implementimin e Udhëzimit
nr. 30, datë të Mof
Përdorimi i këtij Udhëzimin në auditimin e njësive buxhetore
Auditimi i Projekteve me Financim te Huaj dhe performaces së tyre
Auditimi i Perfromancës se implementimit si vlerë e shtuar e
projektit
Risitë në kuadrin e prezantimit të Ligjit të Ri për KLSH

 Koco Sokoli



Trajtimi i detyrave dhe sfidave që derivojnë nga përmirësimet në

 Ymer Stafa



 Aleksander Tereziu
27 Gusht

me Financim të Huaj
21

 Prezantim “Mbi Kodin e Procedurave Administrative”

 Koco Sokoli

e temave dhe vendosja e kritereve ne

19

 Prezantim “Mbi Kodin Civil në Republikën e Shqipërisë”

 Rinaldo Muca
 Gjovalin Preci

28 Gusht





Ligjin e Ri për KLSH

22

Plani Strategjik dhe Vjetor i
Auditimit, Strategjia KLSH 2013-

29 Gusht

 Albana Gjinopulli
 Irena Islami

2017





Standartet ISSAI lidhur me Programimin e veprimtarise audituese
Prezantimi i disa praktikave ndërkombëtare për Planifikimin
Strategjik dhe Vjetor të SAI-ve
Prezantim i Strategjisë së KLSH për periudhën 2013-2017

Shënim:
-Të gjithë anëtarët e stafit të KLSH , duhet që deri në fund të muajit Gusht , të kenë realizuar jo më pak se 10-15 ditë trajnimi për
vitin 2014, NDERSA audituesit e rekrutuar gjate dy viteve te fundit duhet të kenë realizuar 17-20 ditë trajnimi;
-Organizimi dhe koordinimi i detajeve praktike në zhvillimin e trajnimeve, do të kryhet nga Sektori i Trajnimeve dhe do të
mbikëqyret nga Drejtori i Përgjithshëm. Përgjegjësi i Sektorit të Trajnimeve ka statusin e kërkesës së llogarisë deri në propozimin
për masa disiplinore në të njëjtin nivel me Drejtorin e Departamentit.
-Të gjithë referuesit të cilët janë ngarkuar për të referuar në trajnimet e përcaktuara janë të detyruar të përgatisin materialet
përkatëse dhe të dorëzojnë një kopje të përmbledhur të këtij materiali tek Sektori i Trajnimeve.
-

Në fund të çdo jave trajnimi, , Kryetari i KLSH do të informohet mbi pjesëmarrjen dhe pjesëmarrësit si dhe temat e trajtuara gjatë
periudhës. Për periudhën që Përgjegjësi i Trajnimit është me pushime vjetore, puna do të mbikëqyret nga Drejtori i Përgjithshëm
dhe Drejtori i Drejtorisë sipas grafikut të miratuar nga Kryetari.

-Trajnimet do të zhvillohen çdo ditë nga ora 8.30-11:00; 11:15-14:15.

Bujar LESKAJ

KRYETAR

Punoi: A. Gjinopulli

