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I. PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE 
 

Auditimi në subjektin Posta Shqiptare SHA u krye për periudhën objekt auditimi që 

përfshinë 6 mujorin e dytë të vitit 2017 deri në 5 mujorin e vitit 2019.  

Grupi i auditimit konsatoi mangësi në të gjitha drejtimet e auditimit për të cilat janë 

realizuar trajtime të zgjeruara në projektraportin e auditimit dhe të përmbledhura në këtë 

Raport Përfundimtar Auditimi.  

Posta Shqiptare SHA e kryen veprimtarinë e saj në zbatim të ligjit nr.46, datë 7.05.2015” 

Për shërbimet Postare në Republikën e Shqipërisë” dhe aktet e dala në zbatim të saj. Për t  
Shoqëria ka si qëllim sigurimin e një shërbimi të qëndrueshëm, të sigurt, të shpejtë dhe me kosto 

konkurruese. Rritjen në cilësi dhe në lloje të shërbimeve, monitorimin e shërbimeve për shmangien 

risqeve dhe abuzimeve gjatë shërbimeve. 

Referuar veprimtarisë së saj, realizon të ardhura me anë të të cilavekryen shpenzime. Programet 

ekonomike të Postës Shqiptare kanë programe të balancuara në drejtim të të ardhurave dhe shpenzimeve.  

Proceset e planifikimit janë kryer konform akteve ligjore ne fuqi si për  vitin 2018 dhe 2019. 

Janë marrë miratimet përkatëse nga Këshilli Mbikëqyrës dhe Ministria e Linjës si dhe janë 

hartuar dhe raportuar evidencat e realizimeve të treguesve të të ardhurave dhe shpenzimeve për 

çdo tremujor konform rregullave të brendshme të miratuara. Ka mosrealizim të investimeve për 

gjithë periudhën objekt auditimi. Shoqëria ka bërë planifikim të pa argumentuar të tyre jashtë 

kapaciteteve financiare dhe jashtë mundësive menaxhuese.  

Ndër gjetjet kryesore të rezultuara  gjatë auditimit ttë bankës janë dhënia në masë e diatave për 

veprimtari kontrolli pas fakti të strukturave të drejtorisë së përgjithshme, në një kohë që këto janë 

funksione të drejtorisë së auditimit. 

Janë kryer pagesat për arkëtimet për shërbimet e kryera nga Posta Shqiptare për institucione të 

tjera me të cilat janë lidhur marrëveshje, në kundërshtim me afatet e marrëveshjeve citojmë këtu 

marrëveshjen me DPD, etj. Nuk ka proces rakordimi në fund viti në lidhje me shumat të pa 

derdhura në fund viti. 

Posta Shqiptare sh.a nuk ka të miratuar manualin e menaxhimin të riskut që të përmbaj 

identifikimin, vlerësimin dhe kontrollin mbi ato ngjarje apo situata të mundshme, që kanë efekt 

të dëmshëm për përmbushjen e objektivave të njësisë publike, dhe kryhet për të dhënë siguri të 

arsyeshme se këta objektiva do të realizohen. Gjithashtu nuk është caktuar koordinatori riskut. 

Nuk është krijuar një regjistër risku për gjithë aktivitetin e Posta Shqiptare sh.a ku të jenë 

regjistruar dhe raportuar masat e marra për parandalimin e mashtrimit dhe të parregullsive, në 

shërbim të minimizimit të riskut të mashtrimeve dhe parregullsive. 

Nga auditimi i dosjeve të drejtorisë së auditit të brendshëm u konstatua se shpeshherë bëhen 

gjetje dhe përshkruhet si fenomen situata dhe nuk jepen masat përkatëse për personat përgjegjës 

në mënyre të mos përsëritjes së shkeljes, në kundërshtim me ligjin nr. 114/2015, date 22.10.2015 

“Për auditimin e brendshëm në sektorin publik” neni 6 pika c “duke dhënë rekomandime për 

përmirësimin e veprimtarisë dhe efektivitetin e sistemit të kontrollit të brendshëm të njësisë 

publike”. 

Rezultoi se nga Drejtoria e Postës Shqiptare sha nuk janë hartuar në mënyrë të veçantë pasqyrat 

financiare për vitin 2017 për aparatin e drejtorisë. Veprimet sa më sipër bien në kundërshtim me 

nenin 158 pika 3 të ligjit Nr.9901, datë 14.4.2008 Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare” të 

ndryshuar, bien në kundërshtim me nenin 18 “ Përgjegjësitë” . 
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Për nxjerrjet jashtë përdorimi për vitin 2016 dhe 2017 është konstatuar se procedurat e nxjerrjes 

jashtë përdorimit dhe asgjësimit kanë rezultuar me afate kohore të përzgjatura me mbi një vit 

duke kapërcyer dhe kohën e kryerjes së inventarizimit dhe procedimit  për rezultatet e vitit 

koherent gjatë të cilit janë kryer veprimet, duke rënë ndesh me nenin 7 të ligjit nr. 9228, datë 

29.04.2004 “Për Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare“ . 

Për vitin 2018 pavarësisht se ka përfunduar inventarizimi i aktiveve të Shoqërisë edhe në Filiale 

nga Drejtoria e Ekonomisë deri në momentin e këtij auditimi (pra fundi i Korrikut 2019) nuk 

është përgatitur materiali  përmbledhës për Titullarin e institucionit për situatën e aktiveve të 

shoqërisë për vitin 2018. Nga Drejtoria Ekonomike nuk u paraqitën arsye të kësaj vonese, duke 

ngarkuar  në këtë mënyrë me përgjegjësi këtë drejtori dhe titullarin e shoqërisë për mos kërkesë 

llogarie të përfundimit të procesit referuar përgjegjësive të përcaktuara në ligjin për MFK dhe 

udhëzimin nr.30, datë 27.12.2011” Për menaxhimin e aktiveve në sektorin publik”, të ndryshuar. 

Referuar auditimit për procedurat e nxjerrjes jashtë përdorimit të inventarit të vitit 2017 në vlerën 

11,743,229.7 lekë për Drejtorinë e Përgjithshme nga Posta Shqiptare nuk ka njoftim për organet 

tatimore në zbatim të nenit 21 pika m të ligjit nr.8438, datë 28.12.2003 “ Për tatimin mbi të 

ardhurat”, i ndryshuar dhe Udhëzimin nr.5, datë 30.01.2006 i ndryshuar pika 3.6.s., duke krijuar 

riskun që për vitin 2018 kur janë kryer veprimet e nxjerrjes nga përdorimi dhe kontabiliteti, këto 

shpenzime të mos njihen  si shpenzime për efekte tatimore dhe për rrjedhojë llogaritjen e 

efekteve përkatëse në shtesë të tatim fitimit dhe penaliteteve për derdhjet me vonesë të shtesës.   

Gjithashtu nga auditimi i procedurave gjyqësore për largim nga puna kanë rezultuar 193 padi 

duke rënduar shpenzimet e shoqërisë deri tani me një vlerë prej 60.037.836 lekë.   

Për periudhën objekt auditimi 01.07.2017 deri 31.05.2019, rezulton se janë realizuar 88 

procedura prokurimi me vlerë totale të kontratave pa TVSH 853,121,525.03 lekë. 

Të ndara sipas viteve rezultojnë si vijon: 

Për vitin 2017; Janë zhvilluar në total 61 procedura prokurimi si vijon: 

16 Procedura të Hapura nga të cilat 6 procedura jashtë afatit të auditimit ose përpara datës 

01.07.2017. Si rezultat, objekt auditimi kanë qenë 10 procedura prokurimi të hapura. 

6 Procedura Kërkesë për Propozim nga të cilat 5 procedura jashtë afatit të auditimit. Si rezultat, 

objekt auditimi ka qenë 1 procedurë prokurimi kërkesë për propozim. 

27 Shtesa Kontratash lidhur me objektet: Shoqërimin dhe ruajtjen e vlerave monetare me roje të 

kategorisë 1.3.B”, e ndarë në Lote sipas Qyteteve dhe Shërbimi i ruajtjes së objekteve me roje të 

kategorisë 1.3.A, e ndarë në Lote sipas Qyteteve. Nga 27 shtesa kontratash, vetëm një është 

jashtë afatit të auditimit dhe konkretisht Loti IV për qarkun Dibër. Si rezultat, objekt auditimi 

kanë qenë 26 shtesa kontratash. 

11 Procedura Negocim pa Shpallje për Shërbimin e ruajtjes së objekteve me roje të kategorisë 

1.3.A. Të gjitha të zhvilluara brenda periudhës së auditimit. 

1 Procedurë prokurimi Fushatë Publicitare sipas Vkm nr. 1195, datë 05.08.2008. 

Vlera në total e kontratave të lidhura për procedurat e prokurimit objekt auditimi (brenda 

periudhës së auditimit) për vitin 2017 përfshi edhe shtesat e kontratave edhe negociim pa 

shpallje, është 381,409,063.56 lekë pa TVSH. 

Si rezultat, janë 12 procedura prokurimi të zhvilluara përfshi ato të hapura, kërkesë për propozim 

dhe fushatë publicitare. 27 shtesa kontratash dhe 11 procedura negoccim pa shpallje, nuk janë 

audituar. (sqarimet jepen Si rezultat, nga 12 procedura prokurimi normale të zhvilluara (pa 

përfshirë shtesat e kontratave dhe negoccim pa shpallje) brenda periudhës së auditimit, janë 

audituar 10 procedura ose 83 % e procedurave të kryera. Procedurat e tjera të prokurimit, në 



 

5 

 

RAPORT PERFUNDIMTAR “PËR AUDITIMIN E USHTRUAR NË POSTA SHQIPTARE SHA TIRANË” 

 

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT 

DEPARTAMENTI I AUDITIMIT TË SHOQËRIVE PUBLIKE DHE INVESTIMEVE 

TË HUAJA 

 

numër 4 procedura, me objekt: “Pajisje elektronike për sallën e konferencave dhe sallat e 

mbledhjeve (projektor, system fonie, procesor audio, amplifikator, mixer, perde, mikrofona)”, 

“Shtim kapaciteti për ruajtjen e të dhënave”, “Mirëmbajtje e Data Center” dhe “Blerje 

Shtypshkrime)”, janë audituar dhe u konstatuan mangësi lidhur me dokumentimin e arsyeve të 

fillimit të procedurave të prokurimit (të përmendura në aktet e mbajtura) por jo vonesa në 

ekzekutimin në afat të kontratave dhe nuk janë mbajtur akt-konstatime. 

Janë audituar edhe pse jashtë afateve 3 procedura prokurimi për arsye se zbatimi i tyre, ishte 

brenda afateve të auditimit. Konkretisht procedurat me objekt: “Blerje Kompjutera, laptop, 

Printera A4 multifunksional, matricor, termik, Aparat telefonik voip, Aparat fotografik, 

Regjistrues zeri”, “Fushata publicitare në median e shkruar online, median e shtypur dhe 

median në ambjentet e jashtëme” dhe “Blerje Tonera, Shirita”. 

Për vitin 2018; Janë zhvilluar në total 39 procedura prokurimi si vijon: 

19 Procedura të Hapura nga të cilat 6 procedura janë audituar nga Departamenti i Administrimit, 

Transparencës dhe Antikorrupsionit (DATAK), sipas shkresës së akt-kontrollit të firmosur nga 

drejtori z. P. V., me nr. 2718 prot., datë 17.05.2019 dhe konkretisht: “Blerje E-Posta” me fond 

limit 25,000,000 lekë, “Blerje Paisje IT (Printer Termik, Kompjuter, printer, aparat VOIP…etj” 

me fond limit 47,500,000 lekë, “Blerje Ndërtim dhe Konfigurim Disaster Site” me fond limit 

49,996,340 lekë, “Rikonstruksioni Zyrave Postare të Filialeve Gjirokastër, Sarandë dhe Filialit 

Qëndrës Tranzit” ndarë në Lote, me fond limit 39,074,519 lekë, “Blerje Uniforma” me fond limit 

14,177,900 lekë dhe “Shërbimi i Transportit, Shoqërimit dhe Ruajtjes së Vlerave Monetare gjatë 

Transportit me roje të Kategorisë 1.3 B” me fond limit 154,999,920 lekë”. Pra, objekt auditimi, 

kanë qenë 13 procedura prokurimi të hapura. 

16 Procedura Kërkesë për Propozim nga të cilat 1 procedurë është audituar nga Departamenti i 

Administrimit, Transparencës dhe Antikorrupsionit (DATAK), sipas shkresës së akt-kontrollit të 

firmosur nga drejtori z. P. V., me nr. 2718 prot., datë 17.05.2019 dhe konkretisht, procedura e 

prokurimit kërkesë për propozim me objekt: “Shërbim Printimi dhe Fotokopje” me fond limit 

1,400,000 lekë. Pra, objekt auditimi kanë qenë 15 procedura kërkesë për propozim. 

4 Procedura Negociim pa Shpallje të cilat kanë qenë objekt auditimi. 

Vlera në total e kontratave të lidhura për procedurat e prokurimit objekt auditimi (pa ato të 

audituara nga DATAK) për vitin 2018 përfshi edhe procedurat negociim pa shpallje, është 

333,647,197.53 lekë pa TVSH. 

Si rezultat, janë 28 procedura prokurimi të zhvilluara përfshi ato të hapura dhe kërkesë për 

propozim. Nga 28 procedura prokurimi normale të zhvilluara (pa përfshirë procedurat e 

prokurimit negoccim pa shpallje dhe ato të audituara nga DATAK), janë audituar 14 prej tyre ose 

50 % e procedurave objekt auditimi. Janë mbajtur akt-konstatime vetëm për 8 prej tyre ose për 

28.5 % të atyre objekt auditimi. Për 6 procedurat e tjera ose për 21.4 % të atyre objekt auditimi 

dhe përkatësisht procedurat e prokurimit “Blerje Kondicioner 9 BTU dhe 12 BTU” me fond limit 

6,010,000 lekë pa TVSH, “Blerje Pajisje Rrjeti Firewall (copë 2)” me fond limit 1,200,000 lekë 

pa TVSH, “Blerje Shirita plastikë me numurator për thasë” me fond limit 6,790,500 lekë pa 

TVSH, “Blerje Vula Datare, Dare Vulosje” me fond limit 5,433,650 lekë pa TVSH, 

“Mirëmbajtje Kondicionerash dhoma e serverave, UPS, Sistemi i kondicionimit të Godinës së 

Drejtorisë së Përgjithshme + shërbim 42 baterish” me fond limit 4,199,444 lekë pa TVSH dhe 

“Rikonstruksion i Zyrave Postare të Filialit Posta Shqiptare SHA Tiranë” me fond limit 

11,689,134 lekë pa TVSH, janë audituar dhe nga grupi i auditimit, u gjykua të mos mbahen akt-

konstatime pasi shkeljet administrative të konstatuara, pavarësisht se ekzistojnë (fenomeni është 
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konstatuar në aktet e mbajtura), nuk janë materiale duke mos sjellë pasoja ekonomike negative 

për institucionin. 

Për vitin 2019; Janë zhvilluar në total 9 procedura prokurimi si vijon: 

5 Procedura të Hapura objekt auditimi. 

3 Procedura Kërkesë për Propozim objekt auditimi. 

1 Shtesë kontrate objekt auditimi. 

Pra procedurat e prokurimit objekt auditimi në total (pa përfshirë kontratën shtesë) janë 8 

procedura. Vlera në total e kontratave të lidhura për procedurat e prokurimit objekt auditimi për 

vitin 2019 përfshi edhe procedurën shtesë kontrate, është 138,065,263.94 lekë pa TVSH. 

Grupi i auditimit, në përzgjedhjen e procedurave të prokurimit, u fokusua tek ato procedura që 

kishin lidhje me qëllimin dhe objektivin kryesor të Postës Shqiptare dhe njëkohësisht me risk të 

lartë, atë të ofrimit të shërbimit ndaj publikut e sidomos ato procedura që kishin lidhje me 

digjitalizimin e Postës Shqiptare dhe sistemeve IT, si një nga qëllimet kryesore për përmirësimin 

e menaxhmit të institucionit dhe shërbimeve postare. 

Posta Shqiptare SHA, për vitin 2017, referuar tabelës së parashikimit të prokurimeve, ka 

parashikuar të realizojë në total 37 procedura prokurimi dhe ka realizuar 23 procedura përshkruar 

më lart. Këtu, nuk përfshihen shtesat e kontratave dhe procedurat e prokurimit negociim pa 

shpallje të cilat nuk mund të parashikoheshin. Plani është realizuar në masën 62.1 %. 

Për vitin 2018, janë parashikuar të realizohen 54 procedura prokurimi dhe janë realizuar 35 

procedura pa përfshirë ato që nuk kanë lidhje me parashikimin pra procedurat e prokurimit 

negociim pa shpallje dhe shtesat e kontratave. Plani është realizuar në masën 64.8 %. 

Për vitin 2019 janë parashikuar të realizohen 51 procedura prokurimi dhe deri në datën 

31.07.2019 datë që përfundon afati i auditimit, janë realizuar 9 procedura prokurimi. Plani është 

realizuar në masën 17 %. 

Lidhur me auditimin e kryer nga Departamenti i Administrimit, Transparencës dhe 

Antikorrupsionit (DATAK), sipas shkresës së akt-kontrollit me nr. 2718 prot., datë 17.05.2019, 

përshkruar më lart, grupi i auditimit, pasi i shqyrtoi, konkludon se është dakord me gjetjet e 

përshkruara sipas shkresës me nr 2718 prot., datë 17.05.2019 dhe si rezultat, gjykojmë se nuk 

është e nevojshme të jënë pjesë e këtij projekt raporti procedurat e prokurimit të trajtuara 

hollësisht në akt-kontrollin e DATAK.  

Për përmirësimin e punës referuar gjetjeve janë lënë rekomandimet për masat organizative 

shpërblim dëmi dhe efektet financiare ku më poshtë po paraqesim gjetjet më të rëndësishme: 

 

 

GJETJA 

NR. 
PËRMBLEDHJE E GJETJES 

REFERENCA ME 

RAPORTIN 

PËRFUNDIMTAR 

RËNDËSIA REKOMANDIMI 

1.  

Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i 

situacionit përfundimtar dhe zbatimit të 
kontratës me objekt “Rikonstruksion dhe 

shtesë katesh të Godinës Administrative 

të Drejtorisë së Përgjithshme të Posta 
Shqiptare SHA dhe Drejtorisë së Filialit 

Tiranë”, viti 2013, u konstatua se pajisjet 

për zërin “Makineri Pajisje”, në 
situacionin përfundimtar të kontratës 

bazë dhe asaj shtesë, janë llogaritur me 

TVSH duke i konsideruar si punime 
ndërtimi punimet e furnizimit të 

pajisjeve. Si përfundim, është likuiduar 

PIKA  3 E 

PROGRAMIT  
  E LARTË 

Drejtoria e Postës Shqiptare SHA, 
Drejtoria Juridike, të marrin masa për 

arkëtimin e vlerës prej 4,070,200 lekë, nga 

operatori ekonomik “J.” SHPK, si vlerë që 
është dëm ekonomik për Postën Shqiptare 

SHA, nga likuidimi i vlerës së TVSH për 

zërin makineri pajisje. 
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GJETJA 

NR. 
PËRMBLEDHJE E GJETJES 

REFERENCA ME 

RAPORTIN 

PËRFUNDIMTAR 

RËNDËSIA REKOMANDIMI 

tepër në favor të sipërmarrësit të 

punimeve, vlera 4,070,200 lekë pasi 

është përfshirë TVSH-ja e pajisjeve në 
situacionin e punimeve për kontratën 

bazë dhe atë shtesë vlerë kjo e cila 

përbën një dëm ekonomik ndaj buxhetit 
të shtetit dhe duhet dëmshpërblyer nga 

operatori ekonomik “J.” SHPK. (Më 

hollësisht trajtuar në pikën 3 faqe  të 
Raportit të Auditimit) 

 

2.  

Nga auditimi i zbatimit të kontratës me 

objekt “Fushatë publicitare në median 

vizive”, viti 2018 me fond limit 

4,900,000 lekë, u konstatuan vonesa në 

ekzekutimin e kontratës jashtë afateve të 
përcaktuara. Referuar nenit 10, të 

kontartës së lidhur, penalitetet, kemi: 

5,820,000 * 4/1000 * 69 ditë vonesë = 
1,606,320 lekë. Kjo vlerë, është dëm 

ekonomik për Postën Shqiptare SHA dhe 

duhet të dëmshpërblehet nga “E. 4” 
person fizik me përfaqësues znj. V. M. 

PIKA  3 E 

PROGRAMIT  
  E LARTË 

Nga Drejtoria e Postës Shqiptare, Drejtoria 

Juridike, Drejtoria Ekonomike, të 

analizohet dhe të nxirren përgjegjësitë 

përkatëse për dëmin ekonomik të shkaktuar 

dhe të ndiqen të gjitha procedurat 
administrative dhe ligjore për arkëtimin e 

vlerës prej 1,606,320 lekë, nga operatori 

ekonomik “E. 4” person fizik me 
përfaqësues znj. V. M., si vlerë që i përket 

penalitetit për ekzekutimin e kontratës 

jashtë afateve të përcaktuara. 
 

3.  

Nga auditimi i zbatimit të kontratës me 

objekt “Kalimi i sistemit ETERNA në 
web dhe zhvillime të tjera, programi i 

informatizimit të menaxhimit të burimeve 

njerëzore dhe financë kontabilitet si dhe 
sistem software për ndjekjen dhe 

menaxhimin e çështjeve help-desk”, viti 

2017 dhe me fond limit 29,500,000 lekë, 
u konstatuan vonesa në ekzekutimin e 

kontratës jashtë afateve të përcaktuara. 

Referuar nenit 23 të kontratës së lidhur 
për likuidimin e dëmeve për dorëzimin e 

vonuar, pika 23.1, vlera e penalitetit, do 

të llogaritet me tarifën ditore 2/1000 të 
vlerës koresponduese të mbetur pa u 

zbatuar. Vlera në total e penalitetit që i 

duhej mbajtur operatorit ekonomik “H. 
S.” SHPK, është 775,200 lekë. 

PIKA  6 E 

PROGRAMIT  
  E LARTË 

Nga Drejtoria e Postës Shqiptare, Drejtoria 

Juridike, Drejtoria Ekonomike, të analizohet 

dhe të nxirren përgjegjësitë përkatëse për 
dëmin ekonomik të shkaktuar dhe të ndiqen 

të gjitha procedurat administrative dhe 

ligjore për arkëtimin e vlerës prej 775,200 

lekë, nga operatori ekonomik “H. S.” 

SHPK, si vlerë që i përket penalitetit për 

ekzekutimin e kontratës jashtë afateve të 
përcaktuara. 

 

4.  

Nga auditimi ka rezultuar se Posta 

Shqiptare për vitet 2017, 2018, 2019 
(periudhë auditimi) ka lidhur kontratë për 

furnizimin me karburant me dy 

kontraktorë:  
b.1- Me E. Durres Albania Sha është 

lidhur kontrata me nr. 2090/6 datë 

08.09.2017 me ndryshime me kontratën 
nr.2689, datë 10.09.2018 (ndryshimet 

kanë të bëjnë me shtyrjen e afatit të 

zbatimit të kontratës deri në marrjen e 
furnizimit të plotë të sasisë dhe realizimit 

të vlerës së kontratës). Vlera e kontratës 

është 65,079,048 lekë me TVSH për 
382,000 litra gazoil me marzh fitimi 21% 

dhe 12,761,100 lekë me TVSH për sasinë 

75,000 litra benzinë dhe marzh fitimi 
22%. 

b.2.Kontrata me nr.2886/6 datë 3.12.2018 

me operator K. Shpk & K. Sha me afat 
furnizimi 1 vit dhe vlerë kontrate 62 

139,490 lekë pa TVSH dhe 63,155,379.6 

PIKA  6 E 

PROGRAMIT  
  E LARTË 

Nga strukturat përgjegjëse të  Posta 

Shqiptare SHA, të kontabilizohet dhe të 
kërkohet në rrugë ligjore, duke ndjekur të 

gjitha procedurat e nevojshme 

administrative dhe të gjitha shkallët e 
gjykimit, për arkëtimin e vlerës 370,413 

lekë, nga Operatori Ekonomik E. Durres 

Albania Sha, për përfitim të padrejtë nga 
aplikimi i taksës së markimit në çmimin e 

karburantit në mënyrë të padrejtë dhe në 

kundërshtim me aktet ligjore në fuqi.  
Nga strukturat përgjegjëse të Posta 

Shqiptare SHA, të kontabilizohet dhe të 

kërkohet në rrugë ligjore, duke ndjekur të 
gjitha procedurat e nevojshme 

administrative dhe të gjitha shkallët e 

gjykimit, për arkëtimi i vlerës 177,137.6 

lekë, nga bashkimit të operatorëve “ K.” 

shpk & “K.” sha, për përfitim të padrejtë 

nga aplikimi i taksës së markimit në çmimin 
e karburantit në mënyrë të padrejtë dhe në 

kundërshtim me aktet ligjore në fuqi.  
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GJETJA 

NR. 
PËRMBLEDHJE E GJETJES 

REFERENCA ME 

RAPORTIN 

PËRFUNDIMTAR 

RËNDËSIA REKOMANDIMI 

me TVSH dhe sasitë 69,240 litra benzinë 

me vlerë 9,510,007 lekë dhe 

11,412,008.4 me TVSH dhe marzh fitimi 
17.7% dhe 369,600 litra gazoil me vlerë 

52,629,483 lekë me marzh fitimi 16.7% .  

Gjatë auditimit të dokumentacionit të 
vendosur bashkëlidhur likuidimit të 

bankës rezultoi se për kontratën E. 

Durres Albania Sha kontraktori ka 
vendosur bashkëlidhur dhe llogaritjen e 

çmimit për çdo faturë të paraqitur sipas 

elementëve përbërës të tij. Në elementët 
përbërës të çmimit nga ana e kontraktorit 

është përfshirë dhe Taksa e markimit në 

masën 0.614 për i litër gazoil dhe benzinë 
. 

Referuar akteve në fuqi taksa e markimit 

apo e shënimi nuk është element i çmimit 
të karburanteve, por referuar 

përcaktimeve të paraqitura në vendimin e 

Këshillit të Ministrave  nr. 498, datë 
30.5.2013 “Për përcaktimin e 

procedurave të shënjimit të naftës bruto 

dhe nënprodukteve të naftës”, është një 
shpenzim dhe detyrim i çdo operatori. Në 

këtë mënyrë operatori ka shkaktuar rritje 

të vlerës për litër karburanti të furnizuar, 
në mënyrë të padrejtë dhe në 

kundërshtim me aktet në fuqi për 

elementet e çmimit të karburanteve të 
paraqitura dhe në udhëzimin e APP. Në 

total gazoil dhe benzinë në vlerën 

370,413 lekë është shuma e përfituar më 
shumë nga E. Durres Albania sha si 

rezultat i aplikimit në çmim të taksës së 

markimit detyrim i tij. Kjo shumë përbën 
dëm ekonomik detyrim për kthim nga E. 

Durres Albania Sha. dhe në total gazoil 

dhe benzinë në vlerën 152,124 lekë është 
shuma e përfituar më shumë nga K. Shpk 

& K. Sha (nga furnizimi deri më 

(1.06.2019) si rezultat i aplikimit në 
çmim të taksës së markimit detyrim i tij. 

Kjo shumë përbën dëm ekonomik 

detyrim për kthim nga K. Shpk & K. Sha.  
Në veçanti nga kontrata me E. Durrës 

Albania Sha kontrata me K. Shpk & K. 

Sha ka të përcaktuar në nenin 3.2 të saj se 
në çmimin e kontratës është i përfshirë 

përveç të tjerave dhe tarifa e shënimit të 
karburanteve. Përfshirja e tarifës së 

shënimit apo të markimit, bie në 

kundërshtim me taksat dhe tarifat e 
përcaktuara në aktet në fuqi. Kjo taksë në 

zbatim të vendimit të Këshillit të 

Ministrave nr. 498, datë 30.5.2013 është 
një shpenzim dhe detyrim i çdo operatori 

para tregtimit të mallit.   

Referuar observacioneve të paraqitura ka 
rezultuar se nga Posta Shqiptare Sha janë 

nisur procedurat për arkëtimin e shumave 

me shkresat nr. 2121 6.08.2019”Njoftim 
detyrimi operatorit “E. Durrës sha, dhe 

shkresat nr.2119, datë 6.08.2019 
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GJETJA 

NR. 
PËRMBLEDHJE E GJETJES 

REFERENCA ME 

RAPORTIN 

PËRFUNDIMTAR 

RËNDËSIA REKOMANDIMI 

“Njoftim detyrimi” si dhe shkresa me 

nr.2120, datë 6.08.2019 “Kërkesë për 

arkëtim shume”dërguar bashkimit të 
operatorëve “ K.” shpk & “K.” sha ku 

njoftohen për arkëtimin e shumës të 

marrë padrejtësisht prej 152,124 lekë deri 
më 1.06.2019 dhe shumën prej 25,013.64 

lekë për periudhën 1.06- 31.07.2019. 

 

 

Konkluzion: Ne duam të tërheqim vëmendjen e përdoruesve për disa çështje të cilat ndikojnë në 

cilësinë e informacionit financiar të paraqitur në pasqyrat financiare duke përfshirë dobësitë në 

sistemin e kontrollit të brendshëm dhe mospërputhje të veprimtarisë me aktet ligjore. 

Konkretisht: 

-Dëmet ekonomike të konstatuara janë në vlerën 6,969,270 lekë të cilat kanë ardhur si pasojë e 

keq menaxhimit në procedurat e prokurimit dhe zbatimin e kontratave. 

-Efekte negative financiare në vlerën 97,069,753.14 lekë të cilat kanë ardhur si pasojë e 

moszbatimit dhe interpretimit të duhur të legjislacionit në fuqi si dhe mos argumentimit të 

nevojës për publicitetin dhe marketingun e shërbimeve të Postës Shqiptare sha. 

-Sistemet e kontrollit të brendshëm të implementuara nga shoqëria nuk kanë rezultuar në 

përputhje me kërkesat e kritereve të përcaktuara për vlerësimin e Menaxhimit Financiar dhe 

Kontrollit, për shkak të mungesës së kuptimit të këtyre kritereve, mosplotësimit të kërkesave për 

dorëzimin e deklaratave për cilësinë e kontrolleve të brendshme, mosplotësimit dhe 

mosdorëzimit pyetësorëve të vetëvlerësimit, regjistrit të risqeve, rregullores pa mbështetje në 

strukturën organizative, veprimeve rregulluese të kryera nga jashtë, etj. 

Grupi i auditimit për përmirësimin e punës në drejtim të menaxhimit me efektivitet  të fondeve të 

Postës Shqiptare SHA, por dhe menaxhimit me sukses të shërbimeve që realizon duhet të 

realizojë posta për popullatën me cilësi dhe kosto më të ulët që është dhe motoja e punës së saj, 

ka lënë një sërë rekomandimesh për masa organizative, përveç masave të tjera, me qëllim 

rregullimin e veprimtarisë mbi baza rregullash, transparence dhe në përputhje me aktet ligjore në 

fuqi. 
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Hyrja  

 
Mbështetur në Ligjin 154/2014 Datë 27.11.2014 “Për Organizimin dhe Funksionimin e KLSH”, 

në zbatim të Projektit dhe Programit të Auditimit nr.391/1, datë 3.06.2019 miratuar nga Kryetari 

i KLSH, nga data 6.06.2019 deri në datë 31.07.2019, në subjektin Posta Shqiptare sha për 

periudhën nga 01.07.2017 deri ne 31.05.2019 u krye auditimi “Mbi përputhshmërinë nga Grupi i 

Auditimit me përbërje:  

 

1. N. P., përgjegjës grupi 

2. A.T., auditues 

3. A. N., auditues 

4. A.R., auditues  

 

Në periudhën, 6 Qershor deri me 31 Korrik 2019, KLSH auditoi shoqërinë Posta Shqiptare SHA 

Tiranë mbi zbatimi i ligjshmërisë dhe rregullshmërisë në veprimtarinë ekonomiko-financiare, si 

dhe vlerësimi i treguesve të ecurisë së shoqërisë, veçanërisht çështjet që lidhen me zbatimin e 

ligjshmërisë për veprimtarinë e organeve drejtuese (këshill mbikëqyrës dhe drejtori); hartimin, 

miratimin dhe realizimin e programit ekonomiko-financiar; mbajtjen e evidencës kontabile, 

respektimi i afateve për nxjerrjen, shqyrtimin dhe miratimin e bilanceve dhe saktësia e tyre; 

rregullshmërinë dhe ligjshmërinë në evidentimin dhe pasqyrimin e shpenzimeve dhe të 

ardhurave; rregullshmërinë dhe ligjshmërinë për blerjet me vlera të vogla; zbatimin e dispozitave 

administrimin e marrëdhënieve të punës; zbatimin e ligjshmërisë në prokurimet për investime, 

për blerje mallrash e shërbimesh dhe zbatimin e kontratave etj.  

Periudha e audituar përfshin aktivitetin e shoqërisë nga data 01.07.2017 deri më datën 

31.05.2019. Gjatë auditimit u shqyrtua me zgjedhje dhe në tërësi sipas rastit dhe  sipas çështjeve 

të auditimit dhe nivelit të riskut dokumentacioni i kërkuar dhe i vënë në dispozicion nga stafi dhe 

specialistët e Posta Shqiptare SHA Tiranë dhe filialet Berat, Lushnjë, Lezhë, Shkodër.  
 

Objektivi dhe qëllimi i auditimit: Në auditimin e përputhshmërisë synohet dhënia e një vlerësimi 

objektiv, profesional e të pavarur, mbi shkallën e ndjekjes nga subjekti i audituar të rregullave, 

termave dhe kushteve të shpenzimeve, në përputhje me fondet e planifikuara për përdorim, me 

parimet e ligjit për menaxhimin financiar dhe kontrollin dhe kornizës ligjore të prokurimit 

publik.  

Me auditimin e përputhshmërisë, është  përcaktuar niveli i zbatimit të kuadrit ligjor në fuqi, lidhur 

me realizimin e procedurave të prokurimit të realizuara në periudhën nën auditim. Auditimi është 

realizuar vetëm pas analizës së implementimit të kërkesave të Menaxhimit Financiar dhe 

Kontrollit, për të vlerësuar drejt nivelin e riskut në subjekt.  
Auditimi i përputhshmërisë i ndërmarrë nga Kontrolli i Lartë i Shtetit ka për qëllim promovimin e 

qeverisjes së mirë në sektorin publik duke marrë parasysh rrezikun e mashtrimit në lidhje me 

përputhshmërinë  (sipas ISSAI 400, p 18). 

 

Identifikimi i çështjes: Shoqëria duhet të ketë organizimin e duhur, duhet të funksionojë duke respektuar 

aktet ligjore e nënligjore në fuqi, për rriten e cilësisë së shërbimit, duke pasur në konsideratë shpenzimin e 

fondeve me ekonomicitet, eficiencë dhe efektivitet sipas çështjeve te audituara si më poshtë: 
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a. Mbi  funksionimin e strukturave të auditimit të brendshëm dhe sistemit të kontrollit të 

brendshëm financiar. 

b. Hartimi dhe  realizimi i programit ekonomiko-financiar  si dhe miratimi i tyre në organet 

drejtuese të  shoqërisë dhe në institucionet eprore. 

c. Mbi planifikimin dhe zbatimin e kërkesave të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2016  “Për Prokurimin 

Publik” i ndryshuar, VKM nr.914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit 

publik” i ndryshuar me VKM nr. 797, datë 29.12.2017,  

d. Mbi zbatimin e ligjshmërisë për emërimet dhe funksionimin e strukturave drejtuese, vendimet 

e marra dhe zbatimi i tyre.  

e. Mbi zbatimin e strukturës organizative, dhënien e pagave dhe shpërblimeve në përputhje me 

dispozitat ligjore në fuqi. 

f. Auditim me zgjedhje sipas periudhave mbi rregullshmërinë e kryerjes së shpenzimeve me 

arkë, bankë (shpenzimet administrative, për automjetet, udhëtim e dieta, sponsorizime, etj). 

g. Mbajtja e evidencës kontabile në qendër dhe në njësitë e vartësisë dhe hartimi i pasqyrave 

financiare. 

h. Auditimi i zbatimit të rekomandimeve të lëna në auditimet e mëparshme. 

 

Përgjegjësitë e strukturave drejtuese të subjektit të audituar lidhur me çështjen nën auditim: Shoqëria 

ka si qëllim sigurimin e një shërbimi të qëndrueshëm, të sigurt, të shpejtë dhe me kosto konkurruese. 

Rritjen në cilësi dhe në lloje të shërbimeve, monitorimin e shërbimeve për shmangien risqeve dhe 

abuzimeve gjatë shërbimeve.  

 

Objektivi kryesor i Posta Shqiptare SHA Tiranë është një gamë të gjerë shërbimesh si: shërbimet 

tradicionale postare, shërbimin e shpejtë Postar, biznesi, filatelik, telefonik në zonat rurale, si 

dhe në bazë të kontratave përkatëse ushtron dhe veprimtari të tjera si: shërbimet financiare dhe 

bankare, veprimtari sigurimi, shërbime të transportit dhe te shpërndarjes së librave dhe 

gazetave, bashkëpunim ne shërbimet telegrafike dhe të transmetimit të të dhënave me operatorë 

që ofrojnë këto shërbime, bashkëpunim në shërbimin telefonik publik, nëpërmjet kabinave 

telefonike publike me operatorët që ofrojnë këto shërbime, shërbimin e ndërmjetëm për 

qarkullimin e parave (kryerjen e veprimeve bankare për llogari të të tretëve), transferim parash 

dhe shërbime të tjera. 
 

Përgjegjësitë e audituesve: Audituesit janë përgjegjës për shprehjen e konkluzioneve dhe dhënien e 

opinionit për auditimin. Auditimi është bërë në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Auditimit 

INTOSAI. Janë respektuar kërkesat etike, është planifikuar dhe kryer auditimin sipas të cilit është arritur 

niveli i sigurisë së kërkuar. 

 

Kriteret e vlerësimit:  

Standardet Ndërkombëtare të Auditimit (ISSAI) të INTOSAI-t, Standardet Ndërkombëtare të Auditimit 

(ISA)IFAC; Kushtetuta dhe Ligji nr. 154/2014 “Mbi  Organizimin dhe Funksionimit e Kontrollit të Lartë 

të Shtetit”; Manualet e Auditimit, Rregullat, Udhëzimet e Kontrollit të Lartë të Shtetit, Ligji nr. 10383, 

datë 24.02.2011 “Për Sigurimin e detyrueshëm të kujdesit shëndetësor në Republikën e 

Shqipërisë”, i ndryshuar; Ligji nr. 131/2012 “ Për disa ndryshime dhe shtesa nё Ligji nr. 9643, 

datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar; Ligji nr. 9228, datë 29.4.2004 “Për 

kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”, i ndryshuar. Ligji nr. 44/2015 datë 30.04.2015 “Kodi i 

procedurave administrative të Republikës së Shqipërisë”; Ligji nr. 7843, datë 13.7.1994 “Për 
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regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, i ndryshuar; Ligji nr. 10296, datë 8.7.2010 “Për 

menaxhimin financiar dhe kontrollin” i ndryshuar; Ligji nr. 9154, datë 26.11.2003 “Për arkivat”; 

Ligji nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, ndryshuar; Ligji nr. 

9720, datë 23.04.2007 “Për auditimin e brendshëm në sektorin publik”, i ndryshuar; Ligji nr. 

9901, datë 14.04.2008 “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare”, i ndryshuar; Ligji nr. 10405, datë 

24.03.2011, “Për kompetencat për caktimin e pagave dhe të shpërblimeve”; Ligji nr. 7892, datë 

21.12.1994 “Për sponsorizimet”, i ndryshuar; Ligji nr. 8438, datë 28.12.1998 “Për tatimin mbi të 

ardhurat”, i ndryshuar; Ligji nr. 9920, datë 19.5.2008 “Për procedurat tatimore në Republikën e 

Shqipërisë, i ndryshuar, Statuti dhe Rregullorja e brendshme e shoqërisë; Kontrata kolektive e 

punës; vendimet, urdhrat dhe udhëzimet e Këshillit Mbikëqyrës dhe Drejtorisë së shoqërisë 

etj.,VKM respektive në zbatim të ligjeve të sipërcituara etj. 
 

Standardet e auditimit:  
- ISSAI 100 - (Parimet themelore të auditimit të sektorit publik)    

- ISSAI 400 (Parimet themelore të auditimit të përputhshmërisë). 

- Kodi etik i KLSH. 

 

 III.Përshkrimi i  auditimit  

 

1. Mbi  funksionimin e strukturave të auditimit të brendshëm dhe sistemit të kontrollit të 

brendshëm financiar 

 

Mbi vlerësimin e funksionimit të sistemeve të kontrollit të brendshëm. 

Menaxhimi financiar dhe kontrolli është një sistem politikash, procedurash, veprimtarish dhe 

kontrollesh, të cilat vendosen, ruhen dhe përditësohen rregullisht nga titullari i njësisë publike 

dhe vihen në zbatim nga i gjithë personeli, me qëllim për të adresuar riskun e për të dhënë 

garanci të mjaftueshme se objektivat e njësisë publike do të arrihen nëpërmjet veprimtarive 

efektive, efiçiente dhe me ekonomi, pajtueshmërisë me legjislacionin dhe me aktet e brendshme 

e kontratat, informacioneve operative e financiare të besueshme e të plota dhe mbrojtjes së 

informacionit e të aktiveve. 

U konstatua se nëpërmjet takimeve me drejtorët e drejtorive përkatëse, si edhe  me drejtoret 

filialeve  gjatë analizës vjetore si edhe analizave 3-mujore. Për secilin shërbim financiar janë 

dërguar në filiale udhëzime procedurale dhe operacionale për mënyrën e operimit në sistem në 

formën e manualeve të përdorimit, si edhe udhëzimet për procedimin në sistem në momentin e 

arkëtimit apo pagesës. Në drejtorinë e shërbimeve financiare raportohet nga filialet për rastet e 

konstatuara si abuzive për shërbimet Oshee, pagesa pensione të cilat konstatohen si rezultat i 

ankesave, auditimeve të brendshme apo kontrolleve të strukturave të Issh. 

U konstatua se për ruajtjen e dokumenteve specialistët e Arkivues dhe Protokollit i referohen 

ligjit për Arkivën, nr. 9154 prot., datë 06.11.2003, Normave Tekniko-Profesionale dhe 

metodologjisë të shërbimit Arkivor në Republikën e Shqipërisë. Dokumentacionet e llogarisë 

ruhen nga sektorët përkatës në zbatim të ligjit nr. 9154 prot., datë 06.11.2003. 

gjithashtu u konstatua se në fund të vitit 2018 ka filluar procesi i rivlerësimit të aseteve. çdo vit 

miratohet nga Titullari urdhri për kryerjen e inventarizimit të aseteve dhe raportohet në drejtorinë 

e përgjithshme nga secili filial procesi i inventarizimit.  
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U konstatua se me anë të drejtorisë së auditit të brendshëm Institucioni kryen kontrolle për 

teknologjinë e informacionit dhe lihen rekomandime nëpër filiale në Vartësi të Drejtorisë së 

përgjithshme. Nga auditimi rezultojë se Drejtoria e auditit te brendshëm nuk ka kryer auditime të 

TI në drejtorinë e përgjithshme, kështu që drejtoria e auditimit të brendshëm të marri masat e 

nevojshme për planifikimin e auditimit në Drejtorinë e Përgjithshme për TI.  

Në drejtim të vlerësimit të sistemit të menaxhimit financiar dhe kontrollit të brendshëm në Posta 

Shqiptare sh.a, grupi i auditimit gjatë verifikimit të dokumentacionit të vënë në dispozicion për 

implementimin dhe plotësimin e kërkesave në lidhje me funksionimin, përgjegjshmërinë 

menaxheriale, realizmit të objektivave të institucionit dhe përdorimit me efektivitet të fondeve të 

tij për të gjithë komponentët: mjedisi i kontrollit, menaxhimi i riskut, aktivitetet e kontrollit, 

informimi dhe komunikimi, si dhe monitorimi, në zbatimin e ligjit nr. 10296, datë 08.07.2010, 

“Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”.  

 

Në drejtim të Mjedisit të Kontrollit. 

Mjedisi i kontrollit është një element i rëndësishëm i menaxhimit financiar dhe kontrollit, duke 

siguruar vendosjen e objektivave në përmbushjen e misionit të institucionit, etikën personale dhe 

profesionale, dhe mënyrën e organizimit të strukturës organizative të Posta Shqiptare sh.a. 

Nga dokumentacioni i paraqitur u konstatua se Posta shqiptare sh.a ka rregulloren e brendshme 

“Për organizimin dhe funksionimin e administratës qendrore të shoqërisë Posta Shqiptare sh.a” 

miratuar me vendimin nr. 6, datë 20.02.2018 të Këshillit Mbikëqyrës. Në rregulloren e 

brendshme të shoqërisë bazuar në detyrimin që ka autoriteti përgjegjës për parandalimin e 

kontrollin e konfliktit të interesit ka përfshirë dhe konfliktin e interesit. Me vendimin nr. 30, datë 

30.07.2015 është miratuar kodi i etikës i punonjësve të shoqërisë Posta Shqiptare sh.a dhe në 

këtë rregullore ka të përfshirë një nen të veçantë për konfliktin e interesit. 

U konstatua se në rastet e shkeljes së etikës nga punonjësit drejtori i drejtorisë ose përgjegjësi i 

sektorit raporton në drejtorinë e burimeve njerëzore dhe drejtori i departamentit referuar 

informacionit të marrë nga drejtoria e burimeve njerëzore relaton dhe propozon pranë titullarit të 

institucionit llojin e masës disiplinore. Gjithashtu me shkresën nr. 242 prot., datë 28.01.2019 

është ngritur njësia përgjegjëse në Posta Shqiptare sh.a në zbatim të ligjit nr. 60/2016 për 

sinjalizimin dhe mbrojtjen e sinjalizuesve. 

Mbi ankesat për korrupsion titullari i institucionit ka krijuar njësinë e autoritetit përgjegjës i 

përbërë nga drejtori i burimeve njerëzore, përgjegjësi i sektorit të standardizimit të proceseve si 

dhe përgjegjësi i sektorit të çështjeve ligjore. U konstatua se kjo njësi nuk ka evidentuar 

ndonjëherë raste të konfliktit të interesit që nga krijimi i kësaj njësie, në muajin shkurt të vitit 

2019 është kryer trajnim nga ana e ILDKPKI për njësinë sinjalizuese me temë “Për sinjalizimin 

dhe mbrojtjen e sinjalizuesve”. 

U konstatua se me anë të drejtorisë së auditimit të brendshëm raportohet çdo dobësi në lidhje me 

funksionimin e kontrollit të brendshëm në bazë të përfundimeve të nga zbatimi i programit të 

auditimeve dhe për auditime tematike me kërkesë të titullarit. Titullari i institucionit merr 

opinione mbi performancën e institucionit bazuar në raportet e Drejtorisë së Auditimit të 

Brendshëm dhe nga raportet e auditimit të Kontrollit të Lartë të Shtetit. 

Misioni, objektivat dhe veprimtaria e Posta Shqiptare sh.a janë të përfshira në rregulloren e 

brendshme të shoqërisë si dhe janë të publikuara në faqen e web-site. Gjithashtu struktura 

organizative e shoqërisë është miratuar me urdhrin nr. 87 prot., datë 29.03.2019, u konstatua se 

përgjegjësitë e secilit punonjës janë të përcaktuara në rregulloren e brendshme të administratës 
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për punonjësit e drejtorisë së përgjithshme si dhe për filialet janë të përcaktuara në rregulloret e 

tyre të brendshme. 

Sa i përket përshkrimeve të punës janë të përshkruara në rregulloren e brendshme të 

administratës, kërkesat dhe kualifikimet për punonjësit e administratës janë miratuar me urdhrin 

nr. 10 prot., datë 01.04.2019 nga Këshilli Mbikëqyrës. Për rekrutimin e punonjësve bëhet duke 

përzgjedhur ndërmjet 3 kandidaturave bazuar në tre komponent, arsimi, eksperienca në punë dhe 

trajnimet e marra, nga subjekti u deklarua se është në poçes hartimi i manualit për përcaktimin e 

praktikës dhe procedurës së punësimit në Postën Shqiptare sh.a. 

 

Në drejtim të Menaxhimit të Riskut. 

Nga auditimi u konstatua se Posta Shqiptare nuk ka të miratuar manualin e menaxhimin të riskut 

që të përmbaj identifikimin, vlerësimin dhe kontrollin mbi ato ngjarje apo situata të mundshme, 

që kanë efekt të dëmshëm për përmbushjen e objektivave të njësisë publike, dhe kryhet për të 

dhënë siguri të arsyeshme se këta objektiva do të realizohen. Gjithashtu nuk është caktuar 

koordinatori riskut. Nuk është krijuar një regjistër risku për gjithë aktivitetin e Posta Shqiptare 

sh.a ku të jenë regjistruar dhe raportuar masat e marra për parandalimin e mashtrimit dhe të 

parregullsive, në shërbim të minimizimit të riskut të mashtrimeve dhe parregullsive, në 

kundërshtim me ligjin nr. 10 296, datë 08.07.2010 mbi “Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin” 

neni 10. Për arsyet e lartpërmendura ngarkohet me përgjegjësi administratori i Posta Shqiptare 

sh.a, z. L. D. U konstatua se është krijuar njësia përgjegjëse për sinjalizimin dhe mbrojtjen e 

sinjalizuesve me shkresën nr. 242 prot., datë 28.01.2019 e përbërë nga z. H. O. dhe z. S. Sh. 

Titulli i gjetjes: Në drejtim të menaxhimit të riskut 

Situata: Posta Shqiptare sh.a nuk ka të miratuar manualin e menaxhimin të riskut që të përmbaj 

identifikimin, vlerësimin dhe kontrollin mbi ato ngjarje apo situata të mundshme, që kanë efekt 

të dëmshëm për përmbushjen e objektivave të njësisë publike, dhe kryhet për të dhënë siguri të 

arsyeshme se këta objektiva do të realizohen. Gjithashtu nuk është caktuar koordinatori riskut. 

Nuk është krijuar një regjistër risku për gjithë aktivitetin e Posta Shqiptare sh.a ku të jenë 

regjistruar dhe raportuar masat e marra për parandalimin e mashtrimit dhe të parregullsive, në 

shërbim të minimizimit të riskut të mashtrimeve dhe parregullsive. 

Kriteri: Ligji nr. 10 296, datë 08.07.2010 mbi “Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin” neni 10 

“Përgjegjshmëria menaxheriale e koordinatorit të riskut”. 

Ndikimi: Si rrjedhoje e mos respektimit të ligjit nr. 10 296, datë 08.07.2010 mbi “Menaxhimin 

Financiar dhe Kontrollin” neni 10 “Përgjegjshmëria menaxheriale e koordinatorit të riskut” ka 

sjellë si pasojë mos miratimin e manualit të menaxhimit të riskut, mos pasjen e një regjistër risku 

dhe mos caktimin e koordinatorit të riskut. 

Shkaku: Mos respektimit të ligjit nr. 10 296, datë 08.07.2010 mbi “Menaxhimin Financiar dhe 

Kontrollin” neni 10 “Përgjegjshmëria menaxheriale e koordinatorit të riskut”. 

Rëndësia: E mesme 

Rekomandime: Nga Administratori i Shoqërisë të merren masa për të ngritur një sistem efiçient 

të kontrollit të brendshëm e menaxhimit financiar, duke zbatuar kërkesat e parashikuara nga 

ligji si dhe duke kryer procedurat hap pas hapi konform kërkesave te tij dha akteve në zbatim. Të 

merren masa për ngritjen e kapaciteteve te menaxherëve dhe stafit të Posta Shqiptare sha në 

drejtim të njohurive dhe implementimit te ligjit për menaxhimin financiar dhe kontrollin. 

 

Në Drejtim të Aktiviteteve të Kontrollit. 
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Aktivitet e kontrollit janë politikat dhe procedurat e vendosura për të adresuar riskun dhe për të 

arritur objektivat e institucionit. Ato përfshijnë një gamë veprimesh kontrolluese me karakter 

parandalues dhe zbulues. Në lidhje me aktivitetet e kontrollit, është e rëndësishme një ndarje e 

përshtatshme e detyrave, në mënyrë që i njëjti person/strukturë të mos përfshihet njëherësh në 

zbatimin e dy ose më shumë detyrave që lidhen me: miratimin, zbatimin dhe regjistrimin e 

operacioneve, vendosja e rregullave të brendshme mbi kontrollin para faktit ose paraprak të 

ligjshmërisë, veprime të përshtatshme kontrolli, etj. 

-Nga auditimi u konstatua se për secilin shërbim financiar janë dërguar në filiale udhëzime 

procedurale dhe operacionale për mënyrën e operimit në sistem në formën e manualeve të 

përdorimit, si dhe udhëzimet për procedimin në sistem në momentin e arkëtimit apo pagesës. Sa i 

përket prokurimeve titullari krijon komisionin për hartimin e specifikimeve teknike, komisionin 

e vlerësimit të ofertave, komisionin për pranimin e mallit. Anëtarët propozohen nga drejtoritë 

përkatëse, gjithashtu ka një regjistër prokurimesh të miratuar nga titullari. Nga drejtoria e 

auditimit të brendshëm janë evidentuar raste të miratimit të pagesave pa nënshkrimin e dy 

firmave autorizuese dhe zbatuese nëpër filiale.  

 

Në drejtim të Monitorimit dhe Verifikimi. 

Sistemet e kontrollit të brendshëm duhen monitoruar për të vlerësuar cilësinë e sistemit të 

performancës në kohë. Monitorimi kryhet nëpërmjet një monitorimi në vazhdimësi, nëpërmjet 

vlerësimeve të shkëputura ose duke i kombinuar të dyja. Monitorimi i aktiviteteve të kontrollit të 

brendshëm duhet të dallohet qartë nga verifikimi dhe monitorimi i operacioneve të institucionit.  

U konstatua se nëpërmjet kryerjes së analizave vjetore, analizave 3 mujore për drejtoritë dhe 

Filialet analizohet puna e drejtorive përkatëse si dhe puna e filialeve. Nga qendra e monitorimit 

mbahet informacion ditor mbi monitorimin e proceseve operacionale të punës, transportit dhe 

shpërndarjes se dërgesave postare, problemet e ndryshme të evidentuara në filiale ose degë. 

 

Në Drejtim të Informimit dhe Komunikimit. 

Informimi dhe komunikimi janë thelbësore për zbatimin e të gjithë objektivave të kontrollit të 

brendshëm. U konstatua se sistemi i Informacionit dhe Komunikimit ka funksionuar me një 

rregullore specifike për “Përdorimin e Postës Elektronike në Posta Shqiptare sh.a” me nr. 1528 

prot., datë 29.05.2019. Mbi këtë kuadër shkëmbimi i informacionit dhe kanalet e komunikimit të 

institucionit funksionojnë duke kaluar urdhrat dhe udhëzimet me anë të protokollit secilës 

drejtori që është e përfshirë, gjithashtu edhe me anë të portalit share-point ku kanë akses të gjithë 

punonjësit dhe të informohen. Drejtoria e shërbimeve Financiare, me shkresa të brendshme 

dërgon periodikisht në Drejtorinë ekonomike, raportimet ditore, javore apo mujore në vartësi të 

volumeve të transaksioneve si dhe në vartësi të kontratave apo marrëveshjeve me institucionet, 

evidencat mbi detyrimet financiare që Posta Shqiptare ka për palët e treta. 

 

Mbi vlerësimin e veprimtarisë së kontrollit të brendshëm dhe auditit të Brendshëm. 

Drejtoria e auditimit të brendshëm në Posta Shqiptare sh.a është ngritur dhe ka funksionuar në 

bazë të ligjit nr. 114/2015, date 22.10.2015 “Për auditimin e brendshëm në sektorin publik”. 

Drejtimet kryesore të auditimeve të kryera kanë qenë të bazuara në zbatim të ligjit “Për auditimin 

e brendshëm në sektorin publik”. U konstatua se auditimi i brendshëm në nivelin e Drejtorisë në 

Drejtorinë e Përgjithshme përbëhet nga 9 punonjës: Drejtori i Drejtorisë, 6 auditues financiarë, 2 

auditues ekonomik dhe 1 auditues me arsim administrim biznesi. 
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Për vitin 2017, është miratuar plani strategjik dhe vjetor i veprimtarisë së auditit të brendshëm 

për periudhën 2017-2019 me shkresën nr. 3560 prot., datë 02.10.2016, ku janë trajtuar vlerësimi i 

nivelit të riskut për subjektet për vitin 2017, plani strategjik i subjekteve të synuara për tu 

audituar, plani i angazhimeve të NJAB, dhe plani vjetor i nevojave për trajnim të NJAB për vitin 

2017.  

Nga ana e Drejtorisë së Auditimit të Brendshëm, për vitin 2017 kanë qenë të programuara  për 

t’u realizuar 16 auditime të plota dhe 2 auditime zbatim i rekomandimeve të mëparshme. Janë 

realizuar në fakt 21 auditime nga të cilat 11 auditime përputhshmërie, 2 auditime financiare, 8 të 

kombinuara dhe 3 me kërkesë nga titullari i institucionit. U konstatua se nga auditimi i 12 

subjekteve janë dhënë në 260 rekomandime në total. Në 7 subjekte auditi i brendshëm ka bërë 

gjetje me dëm ekonomik në shumën total prej 38.079 lekë, gjithashtu janë dërguar nga ana e 

Postes Shqiptare 3 raste abuzimi për investigim, përkatësisht Elbasan, Vlorë edhe Gjirokastër.  

Janë propozuar nga strukturat audituese të Postës Shqiptare Sh.a për shqyrtim dhe janë miratuar 

191 masa disiplinore e administrative si më konkretisht: në 15 raste janë “Largime nga puna”, 

në 52 raste janë “Vërejtje me paralajmërim për largim nga puna”, në 15 raste janë “Ulje në 

detyrë e caktim në punë tjetër që paguhet më pak”, në 94 raste janë “Vërejtje me shkrim”, në 15 

raste janë “Këshillim”. Për sa i përket rasteve për kallëzimet në ndjekje penale për ketë periudhe 

janë 3 raste. 

 

Për vitin 2018, bazuar planit vjetor për vitet 2018-2020 me nr. 3233 prot., datë 25.10.2017 

dërguar Ministrisë së Financave në të cilën është bërë vlerësimi i riskut për 38 subjekte. Për vitin 

2018, janë planifikuar për auditim 16 subjekte dhe për vitin 2019 janë planifikuar për auditim 22 

subjekte. Gjithashtu janë planifikuar nevojat për trajnim të stafit për 5 tematika të ndryshme, me 

55 persona pjesëmarrës dhe me kohëzgjatje 5 ditë. U konstatua se për vitin 2018 janë realizuar 

12 auditime nga 16 të planifikuara, më konkretisht 10 të përfunduara edhe 2 janë në proces. Në 

auditimet e kryera për këtë periudhë nuk ka pasur asnjë gjetje me dëm ekonomik dhe për 12 

auditime janë dhënë 212 rekomandime. U konstatua se me autorizimin e titullarit nr. 3252 prot., 

datë 15.11.2018, ka nisur auditimi me tematikë “Mbi ecurinë e realizimit të kontratës nr. 2090/6, 

datë 08.09.2017, për blerje karburanti për automjetet” ku auditi i brendshëm ka dalë me 

konkluzionin se është tejkaluar vlera e kontratës dhe ka nxjerrë personat përgjegjës duke i 

shoqëruar me masa disiplinore në bazë të shkeljes së kryer. Janë propozuar nga strukturat 

audituese të Postës Shqiptare sh.a për shqyrtim dhe janë miratuar 41 masa disiplinore e 

administrative si më konkretisht: në , në 21 raste janë “Vërejtje me paralajmërim për largim nga 

puna”, në 6 raste janë “Ulje në detyrë e caktim në punë tjetër që paguhet më pak”, në 14 raste 

janë “Vërejtje me shkrim”. Për sa i përket rasteve për kallëzimet në ndjekje penale për ketë 

periudhe janë 2 raste.  

 

Për vitin 2019, me shkresën nr. 2953 prot., datë 12.10.2018 i është dërguar plani strategjik për 

vitet 2019-2021. Me shkresën nr. 2728/1 prot., datë 12.10.2018 i është dërguar plani strategjik 

2019-2021 në Ministrinë e Financave pranë Drejtorisë së Harmonizimit të Auditit të Brendshëm. 

Është bërë vlerësimi i riskut për 18 subjekte për vitin 2019 janë planifikuar auditimi i 15 

subjekteve të cilat janë 3 auditime në Drejtorinë e Përgjithshme edhe pjesa tjetër kryesisht janë 

Filiale dhe degë të tyre në rrethe. U konstatua se 3 auditime janë të pjesshme dhe 12 auditime të 

plota. Gjithashtu për vitin 2019 objekt auditimi nga Kontrolli i Lartë i Shtetit  është kryer i plotë 

vetëm një auditim më konkretisht Filiali Durrës në të cilin janë lënë 17 rekomandime. 
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Drejtoria e auditit të brendshëm i ka konsideruar filialet me risk të lartë, duke programuar dhe 

realizuar auditimin e tyre një herë në më pak se dy vjet.  

Auditimet e kryera kanë qenë në përgjithësi të kombinuara të përputhshmërisë dhe financiar, 

duke audituar treguesit ekonomik dhe financiar, dokumentacionin financiar justifikues, 

administrimin e marrëdhënieve të punës, bilancet individuale të filialeve, blerjet me vlera të 

vogla, funksionimin e kontrollit të brendshëm, zbatimin e kontratave për shpërndarjen e 

pensioneve dhe arkëtimet për energji elektrike, limitet e vlerave monetare, efektivitetin dhe 

rregullshmërinë e shpenzimeve operative (karburant, dieta, telefon, energji elektrike, 

shtypshkrime, kancelari etj.) Veç sa më sipër, në varësi të rezultateve të auditimit janë 

rekomanduar dhe rrugët e përmirësimit të menaxhimit dhe administrimit të subjektit të audituar. 

Rezultatet e çdo auditimi pasqyrojnë në fillim realizimin e detyrave të lëna nga auditimi i 

mëparshëm, realizimin e treguesve ekonomiko-financiar dhe të shërbimit, auditimin mbi 

administrimin e vlerave materiale dhe monetare, mbi pagat dhe shpërblimet, mbajtja e evidencës 

kontabile, zbatimin e ligjshmërisë në përdorimin e fondeve publike, vlerësimi i auditimit të 

brendshëm të filialit etj. Detyrat dhe rekomandimet e lëna, nxjerrja e përgjegjësive dhe dhënia e 

masave organizative, disiplinore, administrative dhe të shpërblimit të demit janë në përputhje me 

legjislacionin si dhe shkallen e përgjegjësisë së individëve përkatës. 

Pas marrjes së raportit final, përgjithësisht subjektet e audituara kishin hartuar masat tekniko 

organizative për realizimin e rekomandimeve me detyra të përcaktuara. Ky fakt shpreh nivelin 

cilësor të auditimit, si dhe qëndrimin e drejtë të subjektit për përmirësimin e mangësive, të 

metave dhe shkeljeve të konstatuara nga auditimi. 

Dosjet e auditimit janë të plotësuara me materialet përkatëse dhe inventarin e tyre. Arkivimi i 

tyre bëhet sipas ligjit nr. 9154, datë 06.11.2003 “Për Arkivat”, për “Norma tekniko-profesionale 

dhe metodologjike të shërbimit arkivor të Republikës së Shqipërisë” si dhe me regjistrin e 

korrespondencës, bazuar në nenin 19 të aktit në vartësi të ligjit. 

Lidhur me kontrollin e brendshëm i cili ka të bëjë me emetimin e rregullave dhe procedurave për 

caktimin e masave efikase për të bërë të mundur arritjen e objektivave në administrimin e 

burimeve në mënyrë që ato të jenë të mirë përdorura, të mbrojtura fizikisht nga keq përdorimet si 

dhe të japin rezultatet e parashikuara në programe. Në këtë drejtim duhet punuar vazhdimisht në 

përmirësimin e komponentëve të kontrollit të brendshëm: ambientit të kontrollit, vlerësimit të 

riskut, aktivitetit të kontrollit, si dhe Informacionit e komunikimit.  

 

Si përfundim, nga auditimi i dosjeve të drejtorisë së auditit të brendshëm u konstatua se 

shpeshherë bëhen gjetje dhe përshkruhet si fenomen situata dhe nuk jepen masat përkatëse për 

personat përgjegjës në mënyre të mos përsëritjes së shkeljes, në kundërshtim me ligjin nr. 

114/2015, date 22.10.2015 “Për auditimin e brendshëm në sektorin publik” neni 6 pika c “duke 

dhënë rekomandime për përmirësimin e veprimtarisë dhe efektivitetin e sistemit të kontrollit të 

brendshëm të njësisë publike”. Nuk është krijuar një regjistër risku për gjithë aktivitetin e Posta 

Shqiptare sh.a ku të jenë regjistruar dhe raportuar masat e marra për parandalimin e mashtrimit 

dhe të parregullsive, në shërbim të minimizimit të riskut të mashtrimeve dhe parregullsive, në 

kundërshtim me ligjin nr. 10 296, datë 08.07.2010 mbi “Menaxhimin Financiar dhe 

Kontrollin”neni 21. 

Titulli i gjetjes: Mbi vlerësimin e veprimtarisë së auditit të Brendshëm. 

Situata: Nga auditimi i dosjeve të Drejtorisë së Auditit të Brëndshëm u konstatua se shpeshherë 

bëhen gjetje duke i trajtuar si fenomene por nuk shoqërohen me  rekomandime dhe masat 
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përkatëse  disiplinore për personat përgjegjës, në kundërshtim me ligjin nr. 114/2015, date 

22.10.2015 “Për auditimin e brendshëm në sektorin publik” neni 6 pika c. Nga auditimi rezultoi 

se Drejtoria e Auditit te Brendshëm nuk ka kryer auditime në Drejtorinë e Përgjithshme ku janë 

të përqendruara procedurat për të gjitha aktivitetet e Postës Shqiptare si planifikim treguesish, 

marketimi, procedura prokurimi, monitorimi i programeve të IT të instaluara, etj. të cilat janë të 

rëndësishme në veprimtarinë e Postës Shqiptare dhe ku auditimi i vazhdueshëm për veprimtaritë 

e drejtorive të Drejtorisë së Përgjithshme del i rëndësishëm në lidhje me efektivitetin dhe 

menaxhimin e fondeve të saj. Gjithashtu e gjithë Posta Shqiptare e kryen veprimtarinë e 

shërbimit nëpërmjet programeve të instaluara, për rrjedhojë del i domosdoshëm dhe auditimi i IT 

që aktualisht mbulohet nga një specialist i Drejtorisë së Auditimit. 

Kriteri: Ligji nr. 114/2015, date 22.10.2015 “Për auditimin e brendshëm në sektorin publik“ 

Ndikimi: Si rrjedhoje e mos respektimit të plotë të ligjit nr. 114/2015, date 22.10.2015 “Për 

auditimin e brendshëm në sektorin publik“ ka sjellë si pasojë përsëritjen e shkeljeve të 

konstatuara në filiale nga auditi i brendshëm i Posta Shqiptare sh.a. 

Shkaku: Mos respektimit të ligjit nr. 114/2015, date 22.10.2015 “Për auditimin e brendshëm në 

sektorin publik“ 

Rëndësia: E mesme 

Rekomandime: Drejtoria e Auditit të Brendshëm, të marri masa që në të ardhmen të planifikojë 

në programet e auditimit, auditimin e Drejtorisë së Përgjithshme të Posta Shqiptare sh.a në të 

gjitha drejtoritë që ka në përbërje ky institucion. 

 

-Nga e Drejtoria e Auditit të Brendshëm, duhet që gjetjet e rezultuara ti shoqërojë me masat 

përkatëse përmirësuese nëpërmjet rekomandimeve dhe të fuqizojë stafet e saj me trajnime në 

fushën auditimit të IT. 

 

2. Hartimi dhe realizimi i programit ekonomiko-financiar  si dhe miratimi i tyre në organet 

drejtuese të shoqërisë dhe në institucionet eprore 

Për vitin 2018. Programi ekonomik për vitin 2018 është hartuar nga strukturat e shoqërisë dhe 

miratuar nga drejtimi me vendimin nr.421, datë 11.12.2017. Ky program ka marrë miratimin e 

Këshilli Mbikëqyrës, me vendimin nr. 38 prot. datë 20.12.2017, dhe nga aksionari  me vendimin 

nr. 12, datë 15.01.2018. 

Dokumenti i miratimit të Projekt Programit të Zhvillimit Ekonomik të Posta Shqiptare sha për 

vitin 2018 i është dërguar Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë si dhe Ministrisë së 

Infrastrukturës dhe Energjisë me shkresën e shoqërisë me nr.310, datë 24.01.2018 dhe ka marrë 

miratimin e tyre respektivisht me shkresën nr.1942/1, datë 9.02.2018 dhe nr.1577/2, datë 

7.02.2018. Sa mësipër programi i është dërguar me vonesë Ministrisë së Infrastrukturës dhe 

Energjisë, në kundërshtim me Udhëzimin e Ministrit nr. 394, datë 21.08.2014 “Mbi programet e 

zhvillimit ekonomik të shoqërive tregtare me kapital  shtetëror”, kreu II, pika 4,5, ku nga ana e 

drejtorisë së shoqërisë praktika e plotë e projekt-programit përcillet brenda datës 1 nëntor ne  

Këshillat Mbikëqyrës dhe më pas në Drejtorinë e Administrimit të Pronës Publike në MZHETS  

e cila shqyrton brenda muajit Dhjetor  këto projekt Programe që më pas të marrin miratimin nga 

kjo ministri, brenda muajit Janar. 

Nga ana e znj. E. B. është bërë observacion me shkresën nr. 188/13B në lidhje me aktin ligjor te  

cituar për efekt të shkeljes së konstatuar, akt i cili është ç’fuqizuar nga udhëzimin nr. 394, datë 

21.08.2014. Ky korrigjim është pranuar nga grupi i auditimit.  
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Nga grupi i auditimit u rishikua gjetja kundrejt legjislacionit që mbulon periudhën dhe arrihet në 

konkluzionin se gjetja e konstatuar vazhdon të qëndrojë dhe në zbatim të udhëzimit nr.394, datë 

21.08.2015. Sqarojmë se vendimi i drejtorisë për miratimin e projekt programit te shoqërisë për 

vitin 2018 është me nr. 421, datë 11.12.2017 pra 1 muaj e gjysmë me vonesë. 

 

Sipas dokumentacionit të vënë në dispozicion, rezulton se Posta Shqiptare sha gjatë vitit 2018, ka 

ofruar shërbimet kryesore të parashikuara. 

Në mënyrë të përmbledhur programimi, realizmi i të ardhurave, shpenzimeve dhe fitimit  

paraqiten në pasqyrën e mëposhtme: 
 

 Programi dhe realizmi i të ardhurave, shpenzimeve dhe fitimit 2018 krahasuar me vitin 2017  
                   Në milionë lekë 

Nr. Emërtimi Programi Realizimi % Programi Realizimi % 

  Viti 2017  Viti 2018   

1. Të ardhurat 2,473 2,387.3 96.5 2,611 2,522.3 96.6 

2. Shpenzimet 2421.9 2,325.5 96 2,575 2,448.4 95.1 

3. Fitimi bruto 51.1 61.8 121 36 73.9 205.1 

4. Derdhjet në buxhet ku: 

-takse rrugore + pasuri e patundesh.  
-takse mbi te ardhurat personale 

-TVSH 

-Tatim fitim  
 

 

 

189.6  

10.33 
27.4  

142.3 

9.7 
 

 

 

210.3 

12.0 
36.62 

139.26 

22.4 
 

 

 

 

170.7 

11.2 
47.1 

107 

5.4 
 

 

 

88.1 

11 
41.54 

35.56 

0 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

5. 

Fitimi neto  41.4 39.3 95.1 30.6 

Ne momentin 

e auditimit 

ska rezultat 

te konfirmuar  

- 

    Burimi: Te dhëna nga Posta shqiptare te përpunuara nga grupi i auditimit të KLSH-së  
 

Duke analizuar në tërësi të dhënat e mësipërme, rezulton se shoqëria për vitin 2017 dhe 2018 ka 

realizuar të ardhurat në masën 96.5 % dhe 96.6 % ose respektivisht 96 milionë ne 2017 dhe 127 

milionë lekë në 2018 më pak se programi; dhe fitimin bruto e ka në masën 61 milionë lekë në 

2017 dhe 73.9 milionë lekë në 2018  pra duke tejkaluar programimet. Aktualisht nga shoqëria 

programimi i fitimit bruto është planifikuar  jo duke u rritur por duke u ulur referuar tre viteve te 

fundit  duke pasur në referencë realizimin prej 137,6 milionë lekë të arritur në vitin 2016. 

Në mënyrë të detajuar, programi dhe realizmi i të ardhurave paraqitet në pasqyrën e mëposhtme: 
 

            Programi dhe realizimi i të ardhurave sipas zërave për vitin 2017 dhe 2018                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                   Në mijë lekë 

Nr. Emërtimi Programi Realizimi % Program Realizim  % 

                 Viti 2017                Viti 2018  

 

1. 

 

Shërbimi postar 990.3 964.1 

 

97.3        1,050  

               

998.1  95.1 

 
2. 

 
Shërbimi ekspres 214.1 204.9 

 
95.7 

               
227  

               
204  89.9 

 

3. 

 

Shërbimi fin&bankar 192.6 186.5 

 

96.8 

               

190  

               

202.1  106.4 

 
4. 

 
Shërbimi telefonik 1018.2 984.7 

 
96.7            1.079  

           
1,067.8  98.9 

 

5. 

 

Biznesi 0.1 0.07 

 

53.4   

                        

-      

 
6. 

 
Shërbime ndërkombëtare 40.6 39.6 

 
97.6 

                 
50  

                 
43.6  87.2 
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7. 

 
Eksporti i pullës 10 3.7 

 
37.3 

                    
5  

                    
5.1  101.4 

 

8. 

 

Te tjera 7 3.7 

 

53.5 

                 

10  1.5 15.4 

 Gjithsej           2,473        2,387.3         96.5 2,611 2,522.3 96.6 

      Burimi: Te dhëna nga Posta shqiptare te përpunuara nga grupi i auditimit të KLSH-së  
 

Nga analiza e detajuar e të ardhurave sipas zërave, rezulton se peshën specifike më të madhe e 

zënë shërbimet postare, ato ekspres dhe shërbimet financiare.  

Nga pasqyra e mësipërme rezulton se të ardhurat për shërbimet për vitin 2018 janë realizuar më 

shumë se viti 2017 pavarësisht se nivelet e realizimit të tyre gjithsej paraqiten në një nivel 

kundrejt planifikimit pra me rreth 96.5 %. Me mosrealizim paraqiten të gjitha të ardhurat me 

përjashtim të të ardhurave të shërbimit bankar e financiar si dhe të ardhurat nga eksporti i 

pullës  

Në vitin 2018, për zhvillimin e veprimtarisë, shoqëria ka kryer 2,448.4 mijë lekë shpenzime nga 

2,575 mijë lekë të programuara, ose 95.1 %. Pra nga shoqëria referuar realizimit të treguesve 

ekonomiko financiarë janë ruajtur ekuilibrat midis treguesve të realizimit të të ardhurave dhe 

shpenzimeve, parim i rëndësishëm në menaxhimin e cash-it dhe ruajtjen e shoqërisë nga 

rezultatet negative të pasqyrave financiare. 

 Programi dhe realizimi i shpenzimeve paraqitet në pasqyrën e mëposhtme: 

                          Programi dhe realizimi i shpenzimeve sipas zërave për vitin 2017 dhe 2018  
                       Në milion lekë 

Nr. Emërtimi Programi Realizimi % Programi Realizimi % 

                         Viti 2017 Viti 2018 

1. Fondi i pagave 1,122.2 1,089.6 97.1 1,166.9 1,137.9 97.5 

 Trajtime +Shpërblime  50.8 47.2 92.9 72.5 56.4 77.8 

2. Sigurimet Shoqërore 193.4 185.1 95.7 194.9 190.6 97.8 

 Tatim e taksa  78.4 104.4 133 88.3 104.1 118 

 Shpenzime te tjera rrjedhese 175.2 137.3 78.3 186.5 142.2 76.3 

3. Amortizimi 202 166.1 82.2 191.4 156.2 81.6 

 provigjone - -  42.4 42.4 100 

8. Shpenzime  financiare (nga 

konvertimi i valutës ) 

5 27.2 543.5 0 28.1  

10 Furnitura  501.6 480.1 95.7 539.7 515.4 95.5 

11 Te tjera  246.36 211.42 85.8    

 Gjithsej 2,574.96 2.448,42 95,09 2,575 2,448 95.1 

  Burimi: Të dhëna nga Posta shqiptare te përpunuara nga grupi i auditimit të KLSH-së  

Nga analiza e detajuar, rezulton se shpenzimet në totalin e tyre kanë ruajtur të njëjtin nivel si në 

planifikim ashtu dhe në realizim për të dy vitet 2017 dhe 2018 me rreth 95 %. Në mënyrë 

analitike me rritje të lehtë janë paraqitur shpenzimet për fondin e pagave e trajtimeve dhe 

shpërblimeve te personelit , furniturat si dhe shpenzimet e tjera rrjedhëse. Vetëm zëri tatim dhe 

taksa paraqitet me tejkalim me 18% ose në vlerë absolute 15.8 milion lekë si rezultat i 

ndryshimit të taksave vendore. Theksojmë se për vitin 2018 janë planifikuar provigjone në 

shpenzime si rezultat i rekomandimeve të ekspertëve, referuar pasqyrave financiare të vitit 2017 

për faktin e detyrimeve të cilat janë në proces gjykimi (vendime gjykatash) dhe për të cilat 

shoqëria mund të mos ketë arkëtimet e pritshme.  

Investimet, nga burimet e veta kanë qenë programuar gjithsej 268.4 milion lekë në 2017 dhe 

343.9 milionë lekë në vitin 2018 kundrejt një realizimi prej 194.7 milion lekë në 2016. Referuar 

realizimeve për të dy vitet japim komentin se nga shoqëria janë planifikuar investime jashtë 

mundësive reale të menaxhimit të fondeve të investimeve pasi si për vitin 2017 dhe 2018 niveli i 
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realizimit të investimeve  ka qenë respektivisht i ulët në 47.9 % në vitin 2017 dhe 67.1 % në vitin 

2018. Realizimi i investimeve sipas strukturës paraqitet si më poshtë vijon: 
 

     Programi dhe realizimi i investimeve sipas strukturës për vitin 2017 dhe 2018  
                                                                Milionë lekë 

Nr. Emërtimi Programi Realizimi % Programi Realizimi % 

             Viti 2017                Viti 2018  

1. Ndërtim - montime 67 22.36 33.4 51.5 35.68 69.3 

2. Makineri e pasje 73.1 27.35 37.4 131.7 78 59.2 

3.  Pajisje e orendi 64.8 68 104.9 41.7 - 0 

4. Studime e projektime - - - 0.8 - 0 

5. Investime te tjera  63.5 10.76 16.9 118.2 117.02 99 

 Gjithsej 268.4 128.5 47.9 343.9 230.7 67.1 

    Burimi: Te dhëna nga Posta shqiptare te përpunuara nga grupi i auditimit të KLSH-së  
 

Nga pasqyra e mësipërme rezulton se investimet si për vitin 2017 ashtu dhe vitin 2018 kanë 

rezultuar të pa realizuara dhe ku niveli i realizimit për vitin 2017 ka qenë më i ulët se ai i vitit 

2016. Në vlerë absolute mosrealizimi i fondeve për investime paraqitet për vitin 2017 në shumën 

139.9 milionë lekë dhe për vitin 2018 në shumën 113.2 milionë lekë. 

Për planifikimet shumë optimiste dhe të pa argumentuara për tu realizuar, pra jashtë 

kapaciteteve menaxhuese të Postës Shqiptare mban përgjegjësi për vitin 2017 dhe 2018 

Drejtoria Ekonomike.   

Nga ana e znj. E. B. është bërë observacion me shkresën nr. 188/13B në lidhje sa më sipër 

cituam për parashikimin e investimeve optimiste dhe përgjegjësive të Drejtorisë Ekonomike. 

 Nga grupi i auditimit u ky konstatim është dhënë si për vitin 2017 dhe 2018. Këtij konstatimi 

grupi i auditimit vazhdon ti qëndrojë për të dy vitet duke dhënë argumentin se pezullimi i 

prokurimeve për vitin 2017 ka rezultuar vetëm për një 4 mujor pra një të tretën e periudhës së 

vitit 2014 dhe % e mosrealizimit është mbi 50%. Kurse për vitin 2018 nuk ka pasur pezullim të 

procedurave të prokurimit. Përsa i përket përgjegjësive theksojmë se Drejtoria e Ekonomisë 

ndjek dhe mban përgjegjësi për metodologjinë dhe analizën e treguesve të paraqitur, kështu në 

këtë kuadër i takon asaj të identifikojë problematikat në treguesit e paraqitur për miratim. Sa më 

sipër sqaruam ky observacion nuk merret në konsideratë. 

Programi ekonomik për vitin 2019  
Programi ekonomik për vitin 2019 është hartuar nga shoqëria dhe miratuar nga drejtimi me 

vendimin nr.523, datë 19.11.2019.  

Bashkëlidhur vendimit është vendosur relacioni ku në zërin investime janë përshkruar investimet 

sipas llojit dhe grupit. Ky program ka marrë miratimin e Këshilli Mbikëqyrës, me vendimin nr. 

27, datë 21.11.2018. 

Dokumenti i miratimit të Projekt Programit të Zhvillimit Ekonomk të Posta Shqiptare sha për 

vitin 2018 i është dërguar Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë si dhe Ministrisë së 

Infrastrukturës dhe Energjisë me shkresën e shoqërisë me nr.3335, datë 27.11.2018 dhe ka marrë 

miratimin e tyre respektivisht me shkresën nr.21195/1, datë 7.01.2019 dhe nr.14434/4, datë 

21.12.2018.  

Theksojmë se nga ana e Ministrit të Financave dhe Ekonomisë programi ka marrë miratimin me 

shënimin se shumës së shpenzimeve i është zbritur shpërblimi i punonjësve në masën 53,000 mijë 

lekë i cili miratohet nga aksionari i vetëm mbas mbylljes së bilancit referuar ligjit nr. 10405, 

datë 24.03.2011“ për kompetencat për caktimin e pagave dhe shpërblimeve”. Pra shpenzimet 

nga 2,750,270 mijë lekë të miratuara nga shoqëria janë miratuar nga Aksioneri në shumën 
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2,697,270 mijë lekë. Nga ana e sho0071ërisë i është paraqitur Këshillit mbikëqyrës ndryshimi 

përkatës për miratim në parim si dhe ndryshimet sipas zërave të të njëjtit grup të investimeve “ 

sisteme IT” kompetencë e Këshillit Mbikëqyrës. Këto ndryshime kanë marrë miratimin e 

Këshillit Mbikëqyrës me dokumentin e vendimit nr.4, datë 01.03.2019, kundrejt kërkesës së 

administratorit me Urdhrin nr. 50, datë 25.02.2019, mbas një afati prej 1 muaj e gjysmë të 

miratimit nga Ministri i Financës dhe Ekonomisë duke ngarkuar me përgjegjësi Drejtorinë e 

Programimit Zhvillimit dhe Infrastrukturës, kompetencë e të cilës është hartimi i programit 

ekonomik.  

Sipas dokumentacionit të vënë në dispozicion, rezulton se Posta Shqiptare sha edhe gjatë vitit 

2019, ka ofruar shërbimet kryesore të parashikuara. 

Në mënyrë të përmbledhur programi, dhe treguesit e të ardhurave, shpenzimeve dhe fitimit  

paraqiten në pasqyrën e mëposhtme: 
                   Në milionë lekë 

Nr. Emërtimi Programi Realizimi % Programi Realizimi % 

 
    vjetor 

6 mujori 

i pare 

6 mujori 

i pare 
 

  Viti 2018   Viti 2019  

1. Të ardhurat 2,611 2,522.3 96.6 2,775 1,355.8 1,379.1 101.7 

2. Shpenzimet 2,575 2,448.4 95.1 2,697 1.336,11 1.345,33 100.7 

3. Fitimi bruto 36 73.9 205.1 78 19,71 33,76 171.3 

4. 
Derdhjet në buxhet ku: 

-takse rrugore + pasuri e patundesh  

-takse mbi te ardhurat personale 
-TVSH 

-Tatim fitim  
 

 

 

170.7 

11.2 
47.1 

107 
5.4 

 

 
 

 

88.1 

11 
41.54 

35.56 
0 

 

 
 

 

51.6 

 

 

 
 

 

 
 

 

102.7 

 
 

 
 

 

 
 

 

57,85 

 

 

 

 

 

 

 

 

62,78 

 

 

 

 

 

 

 

 

108.5 

 
 

 
 

 

 
 

 

5. 

Fitimi neto  30.6 

Ne momentin 

e auditimit ska 

rezultat te 

konfirmuar  

- 66 13,86 24,83 179.2 

 

Sa më sipër paraqitur në tabelë për 6 mujorin e parë të vitit 2019 janë realizuar dhe tejkaluar të 

ardhurat e programuara. Niveli i realizimit është më i lartë se 6 mujori i parë i vitit 2018. Me 

tejkalim paraqiten dhe shpenzimet të cilat janë në një nivel më të ulët se realizimi i të ardhurave 

duke ruajtur balancimin e shpenzimeve me të ardhurat e realizuara. 

Në mënyrë të detajuar, programi dhe realizmi i të ardhurave paraqitet në pasqyrën e mëposhtme: 

             

           Programi dhe realizimi i të ardhurave sipas zërave për vitin 2018 dhe 2019                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                   Në mijë lekë 

Nr. Emërtimi Programi Realizimi % Program Realizim  % 

                 Viti 2018                 6 mujori i pare 2019  

 

1. 

 

Shërbimi postar        1,050  

               

998.1  95.1 539.5 529.3 98 

 

2. 

 

Shërbimi ekspres 

               

227  

               

204  89.9 108.1 108.1 96 

 
3. 

 
Shërbimi fin&bankar 

               
190  

               
202.1  106.4 566.4 563.7 99.5 

 

4. 

 

Shërbimi telefonik 

           

1.079  

           

1,067.8  98.9 - - - 

 
5. 

 
Biznesi   

                        
-      39.7 28.7 72.4 
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6. 

 
Shërbime ndërkombëtare 

                 
50  

                 
43.6  87.2 100.4 108.1 102.4 

 

7. 

 

Eksporti i pullës 

                    

5  

                    

5.1  101.4 1.3 2.5 196 

 
8. 

 
Te tjera 

                 
10  1.5 15.4 0.54 42.5 7.849 

 Gjithsej 2,611 2,522.3 96.6 1.355,81 1.379.1 101.7 

      Burimi: Te dhëna nga Posta Shqiptare te përpunuara nga grupi i auditimit të KLSH-së  

 

Sipas të dhënave në tabelë të ardhurat në të gjithë zërat paraqiten me një nivel të lartë realizimi, 

duke prezantuar kështu një veprimtari me të njëjtin ritëm për gjatë gjashtëmujorit të parë, kjo  

referuar dhe realizimeve të të ardhurave gjatë tremujorit të parë ku niveli i realizimit të tyre 

paraqitet 99.1 %. 

                     Programi dhe realizimi i shpenzimeve sipas zërave për vitin 2019 karahasuar me 2018  
                       Në milion lekë 

Nr. Emërtimi Programi Realizimi % Programi Realizimi % 

                         Viti 2018         6 mujori i pare  2019  

1. Fondi i pagave 1,166.9 1,137.9 97.5 603.3 585.94 97.1 

 Trajtime +Shpërblime  72.5 56.4 77.8 5.8 6.17 106.9 

2. Sigurimet Shoqërore 194.9 190.6 97.8 101.7 97.00 95.4 

 Tatim e taksa  88.3 104.1 118 33.9 114.51 338.2 

 Shpenzime te tjera rrjedhëse 186.5 142.2 76.3 140.6 135.34         96.2       

3. Amortizimi 191.4 156.2 81.6 82.2 72.93 88.8 

 provigjone 42.4 42.4 100    

8. Shpenzime  financiare (nga 
konvertimi i valutës ) 

0 28.1     

10 Furnitura  539.7 515.4 95.5 325.6 274.97 84.4 

11 Te tjera        

 Gjithsej 2,575 2,448 95.1 1,336.11 1,345.33 100.69 

  Burimi: Të dhëna nga Posta shqiptare te përpunuara nga grupi i auditimit të KLSH-së  
 

Investimet, nga burimet e veta janë programuar gjithsej 847.6 milion lekë në 2019 kundrejt faktit 

230.7 milion lekë në 2018, pra me një rritje prej 367 %. Referuar realizimeve të më parëshme 

japim komentin se nga shoqëria janë planifikuar investime jashtë mundësive reale të menaxhimit 

të fondeve të investimeve pasi si për vitin 2017 dhe 2018 niveli i realizimit të investimeve ka 

qenë respektivisht i ulët  në 47.9 % në vitin 2017 dhe 67.1 % në vitin 2018. Realizimi i 

investimeve sipas strukturës për 6 mujorin e parë paraqitet si më poshtë vijon 
 

     Programi dhe realizimi i investimeve sipas strukturës për vitin 2018 dhe 2019  
                                                                Milionë lekë 

Nr. Emërtimi Programi Realizimi % Programi Realizimi % 

                 Viti 2018                         Viti 2019 

   Vjetor  6 mujo  6 mujor    

1. Ndërtim - montime 51.5 35.68 69.3 182.7  - 0 

2. Makineri e pasje 131.7 78 59.2 106.5  - 0 

3.  Pajisje e orendi 41.7 - 0 30  - 0 

4. Studime e projektime 0.8 - 0 5.7  - 0 

5. Investime te tjera  118.2 117.02 99 522.7  - 0 

 Gjithsej 343.9 230.7 67.1 847.6  - 0 

    Burimi: Te dhëna nga Posta shqiptare te përpunuara nga grupi i auditimit të KLSH-së  
 

Nga pasqyra e mësipërme rezulton se investimet për vitin 2019(3 mujori i pare) referuar 

evidencës së treguesve të tremujorit të parë janë të pa realizuar. Në treguesit e raportimit 6 mujor 

nuk është paraqitur informacion për investime, gjë që tregon për mosrealizim të tyre. Megjithëse 

nga ana e shoqërisë në relacionin e miratimit të treguesve ekonomikë drejtuar Këshillit 

Mbikëqyrës është pasur në konsideratë që plani i investimeve ishte shumë ambicioz dhe 
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argumentohej me përkushtimin e strukturave për realizimin e suksesshëm të tij, rezultatet e 

arritura deri në 6 mujorin e parë të vitit tregojnë që shoqëria nuk ka arritur dhe është larg 

realizimit të objektivave të realizimit të investimeve në nivelet e planifikuara, pavarësisht se 

pjesa më e madhe e tyre ishte planifikuar të realizohej brenda tremujorit të dytë të vitit. 

 

Titulli i Gjetjes:  Analiza e programeve ekonomike   

Situata: :Nga auditimi i programeve ekonomike, rezultoi se Investimet, nga burimet e veta kanë 

qenë programuar gjithsej 268.4 milion lekë në 2017 dhe 343.9 milionë lekë në vitin 2018 

kundrejt një realizimi prej 194.7 milion lekë në 2016. Referuar realizimeve për të dy vitet 

rezulton se nga shoqëria janë planifikuar investime jashtë mundësive reale të menaxhimit të 

fondeve të investimeve pasi si për vitin 2017 dhe 2018 niveli i realizimit të investimeve  ka qenë 

respektivisht i ulët në 47.9 % në vitin 2017 dhe 67.1 % në vitin 2018. Për vitin 2019 programi i 

investimeve paraqitet i programuar dhe miratuar në shumën 847.6 milion lekë ku dhe realizimi 6 

mujor paraqitet pa vlera,  në një kohë që totali i të ardhurave dhe shpenzimeve për të gjitha vitet 

sa më sipër paraqitet afërsisht i barabartë, gjë që tregon që shoqëria programon tej mundësive 

financiare dhe kapaciteteve reale të menaxhimit të procedurave të  prokurimit dhe realizimit të 

fondeve për investime.  

 Gjithashtu nga auditimi në filialin Posta Shqiptare Shkodër referuar kërkesave për programin e 

vitit 2019 të këtij filiali, si dhe çeljes së fondeve për të,  dërguar me shkresën 248, datë 

28.01.2019 të Postës Shqiptare sha, nuk rezulton një ekuilibrim midis të ardhurave dhe 

shpenzimeve ku të ardhurat e programuara paraqiten me një nivel 73 % më i lartë nga niveli i 

shpenzimeve të programuara, sipas detajimit apo çeljes së bërë nga Drejtoria Posta Shqiptare 

sha. Gjithashtu theksojmë se rritja e nivelit të programuar të realizimit të të ardhurave  me 12 % 

kundrejt realizimit të pritshëm të vitit 2018 nga drejtoria, në kushtet ku në filialin e Shkodrës si 

dhe zyrat postare të sajë ka mungesë të kushteve të punës, materialeve, si dhe  infrastrukturës së 

domosdoshme e kthejnë  planifikimin në objektiva të pa mundshme për tu realizuar.  

Kriteri: Krahasueshmeria e treguesve   

Ndikimi : Referuar realizimeve për të dy vitet rezulton se nga shoqëria janë planifikuar 

investime jashtë mundësive reale të menaxhimit të fondeve të investimeve pasi si për vitin 2017 

dhe 2018 niveli i realizimit të investimeve  ka qenë respektivisht i ulët në 47.9 % në vitin 2017 

dhe 67.1 % në vitin 2018. Për vitin 2019 programi i investimeve paraqitet i programuar dhe 

miratuar në shumën 847.6 milion lekë ku  realizimi 6 mujor paraqitet pa vlera, pra 0. 

Shkaku: planifikime jo reale dhe shume optimiste 

Rëndësia: i mesëm 

 

3. Mbi planifikimin dhe zbatimin e kërkesave të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2016  “Për 

Prokurimin Publik” i ndryshuar, VKM nr.914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të 

prokurimit publik” i ndryshuar me VKM nr. 797, datë 29.12.2017  

 

Për periudhën objekt auditimi 01.07.2017 deri 31.05.2019, rezulton se janë realizuar 88 

procedura prokurimi me vlerë totale të kontratave pa TVSH 853,121,525.03 lekë. 
 

Të ndara sipas viteve rezultojnë si vijon: 

Për vitin 2017; Janë zhvilluar në total 61 procedura prokurimi si vijon: 



 

25 

 

RAPORT PERFUNDIMTAR “PËR AUDITIMIN E USHTRUAR NË POSTA SHQIPTARE SHA TIRANË” 

 

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT 

DEPARTAMENTI I AUDITIMIT TË SHOQËRIVE PUBLIKE DHE INVESTIMEVE 

TË HUAJA 

 

16 Procedura të Hapura nga të cilat 6 procedura jashtë afatit të auditimit ose përpara datës 

01.07.2017. Si rezultat, objekt auditimi kanë qenë 10 procedura prokurimi të hapura. 

6 Procedura Kërkesë për Propozim nga të cilat 5 procedura jashtë afatit të auditimit. Si 

rezultat, objekt auditimi ka qenë 1 procedurë prokurimi kërkesë për propozim. 

27 Shtesa Kontratash lidhur me objektet: Shoqërimin dhe ruajtjen e vlerave monetare me roje 

të kategorisë 1.3.B”, e ndarë në Lote sipas Qyteteve dhe Shërbimi i ruajtjes së objekteve me roje 

të kategorisë 1.3.A, e ndarë në Lote sipas Qyteteve. Nga 27 shtesa kontratash, vetëm një është 

jashtë afatit të auditimit dhe konkretisht Loti IV për qarkun Dibër. Si rezultat, objekt auditimi 

kanë qenë 26 shtesa kontratash. 

11 Procedura Negociim pa Shpallje për Shërbimin e ruajtjes së objekteve me roje të kategorisë 

1.3.A. Të gjitha të zhvilluara brenda periudhës së auditimit. 

1 Procedurë prokurimi Fushatë Publicitare sipas Vkm nr. 1195, datë 05.08.2008. 

Vlera në total e kontratave të lidhura për procedurat e prokurimit objekt auditimi (brenda 

periudhës së auditimit) për vitin 2017 përfshi edhe shtesat e kontratave edhe negociim pa 

shpallje, është 381,409,063.56 lekë pa TVSH. 

Si rezultat, janë 12 procedura prokurimi të zhvilluara përfshi ato të hapura, kërkesë për propozim 

dhe fushatë publicitare. 27 shtesa kontratash dhe 11 procedura negoccim pa shpallje, nuk janë 

audituar. Si rezultat, nga 12 procedura prokurimi normale të zhvilluara (pa përfshirë shtesat e 

kontratave dhe negoccim pa shpallje) brenda periudhës së auditimit, janë audituar 10 procedura 

ose 83 % e procedurave të kryera. Janë mbajtur akt-konstatime për 6 procedura prokurimi ose 

për 60 % të procedurave të zhvilluara. Procedurat e tjera të prokurimit, në numër 4 procedura, 

me objekt: “Paisje elektronike për sallën e konferencave dhe sallat e mbledhjeve (projektor, 

system fonie, procesor audio, amplifikator, mixer, perde, mikrofona)”, “Shtim kapaciteti për 

ruajtjen e të dhënave”, “Mirëmbajtje e D. C.” dhe “Blerje Shtypshkrime)”, janë audituar dhe u 

konstatuan mangësi lidhur me dokumentimin e arsyeve të fillimit të procedurave të prokurimit 

(të përmendura në aktet e mbajtura) por jo vonesa në ekzekutimin në afat të kontratave dhe nuk 

janë mbajtur akt-konstatime. 

Sqarim: Janë audituar edhe pse jashtë afateve 3 procedura prokurimi për arsye se zbatimi i tyre, 

ishte brenda afateve të auditimit. Konkretisht procedurat me objekt: “Blerje Kompjutera, laptop, 

Printera A4 multifunksional, matricor, termik, Aparat telefonik voip, Aparat fotografik, 

Regjistrues zeri”, “Fushata publicitare në median e shkruar online, median e shtypur dhe 

median në ambjentet e jashtëme” dhe “Blerje Tonera, Shirita”. 

 

Për vitin 2018; Janë zhvilluar në total 39 procedura prokurimi si vijon: 

19 Procedura të Hapura nga të cilat 6 procedura janë audituar nga Departamenti i 

Administrimit, Transparencës dhe Antikorrupsionit (DATAK), sipas shkresës së akt-kontrollit të 

firmosur nga drejtori z. P. V., me nr. 2718 prot., datë 17.05.2019 dhe konkretisht: “Blerje E-P.” 

me fond limit 25,000,000 lekë, “Blerje Paisje IT (Printer Termik, Kompjuter, printer, aparat 

VOIP…etj” me fond limit 47,500,000 lekë, “Blerje Ndërtim dhe Konfigurim Disaster Site” me 

fond limit 49,996,340 lekë, “Rikonstruksioni Zyrave Postare të Filialeve Gjirokastër, Sarandë 

dhe Filialit Qëndrës Tranzit” ndarë në Lote, me fond limit 39,074,519 lekë, “Blerje Uniforma” 

me fond limit 14,177,900 lekë dhe “Shërbimi i Transportit, Shoqërimit dhe Ruajtjes së Vlerave 

Monetare gjatë Transportit me roje të Kategorisë 1.3 B” me fond limit 154,999,920 lekë”. Pra, 

objekt auditimi, kanë qenë 13 procedura prokurimi të hapura. 
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16 Procedura Kërkesë për Propozim nga të cilat 1 procedurë është audituar nga Departamenti 

i Administrimit, Transparencës dhe Antikorrupsionit (DATAK), sipas shkresës së akt-kontrollit të 

firmosur nga drejtori z. P. V., me nr. 2718 prot., datë 17.05.2019 dhe konkretisht, procedura e 

prokurimit kërkesë për propozim me objekt: “Shërbim Printimi dhe Fotokopje” me fond limit 

1,400,000 lekë. Pra, objekt auditimi kanë qenë 15 procedura kërkesë për propozim. 

4 Procedura Negociim pa Shpallje të cilat kanë qenë objekt auditimi. 

Vlera në total e kontratave të lidhura për procedurat e prokurimit objekt auditimi (pa ato të 

audituara nga DATAK) për vitin 2018 përfshi edhe procedurat negociim pa shpallje, është 

333,647,197.53 lekë pa TVSH. 
Si rezultat, janë 28 procedura prokurimi të zhvilluara përfshi ato të hapura dhe kërkesë për 

propozim. Nga 28 procedura prokurimi normale të zhvilluara (pa përfshirë procedurat e 

prokurimit negoccim pa shpallje dhe ato të audituara nga DATAK), janë audituar 14 prej tyre ose 

50 % e procedurave objekt auditimi. Janë mbajtur akt-konstatime vetëm për 8 prej tyre ose për 

28.5 % të atyre objekt auditimi. Për 6 procedurat e tjera ose për 21.4 % të atyre objekt auditimi 

dhe përkatësisht procedurat e prokurimit “Blerje Kondicioner 9 BTU dhe 12 BTU” me fond limit 

6,010,000 lekë pa TVSH, “Blerje Pajisje Rrjeti Firewall (copë 2)” me fond limit 1,200,000 lekë 

pa TVSH, “Blerje Shirita plastikë me numurator për thasë” me fond limit 6,790,500 lekë pa 

TVSH, “Blerje Vula Datare, Dare Vulosje” me fond limit 5,433,650 lekë pa TVSH, 

“Mirëmbajtje Kondicionerash dhoma e serverave, UPS, Sistemi i kondicionimit të Godinës së 

Drejtorisë së Përgjithshme + shërbim 42 baterish” me fond limit 4,199,444 lekë pa TVSH dhe 

“Rikonstruksion i Zyrave Postare të Filialit Posta Shqiptare SHA Tiranë” me fond limit 

11,689,134 lekë pa TVSH, janë audituar dhe nga grupi i auditimit, u gjykua të mos mbahen akt-

konstatime pasi shkeljet administrative të konstatuara, pavarësisht se ekzistojnë (fenomeni është 

konstatuar në aktet e mbajtura), nuk janë materiale duke mos sjellë pasoja ekonomike negative 

për institucionin. 

Për vitin 2019; Janë zhvilluar në total 9 procedura prokurimi si vijon: 

5 Procedura të Hapura objekt auditimi. 

3 Procedura Kërkesë për Propozim objekt auditimi. 

1 Shtesë kontrate objekt auditimi. 

Pra procedurat e prokurimit objekt auditimi në total (pa përfshirë kontratën shtesë) janë 8 

procedura. Për vitin 2019, janë audituar 3 Procedura të Hapura nga 5 në total ose 62.5 % e 

procedurave të zhvilluara. Procedurat e mbetura dhe të pa audituara, janë në proces pasi afati i 

auditimit është deri në 31.07.2019. Vlera në total e kontratave të lidhura për procedurat e 

prokurimit objekt auditimi për vitin 2019 përfshi edhe procedurën shtesë kontrate, është 

138,065,263.94 lekë pa TVSH. 

 

Konkluzion: Duke krahasuar vlerën e kontratave të audituara dhe që përshkruhen në akt-

konstatimet e mbajtura dhe vlerën e kontratave në total të ekzekutuara objekt auditimi përfshi 

dhe shtesat e kontratave apo ato negociim pa shpallje, konkludojmë se janë audituar në përqindje 

afro 38 % e vlerës së investuar për vitet 2017, 2018 dhe 2019 që i përket periudhës objekt 

auditimi. Grupi i auditimit, në përzgjedhjen e procedurave të prokurimit, u fokusua tek ato 

procedura që kishin lidhje me qëllimin dhe objektivin kryesor të Postës Shqiptare dhe 

njëkohësisht me risk të lartë, atë të ofrimit të shërbimit ndaj publikut e sidomos ato procedura që 

kishin lidhje me digjitalizimin e Postës Shqiptare dhe sistemeve IT, si një nga qëllimet kryesore 

për përmirësimin e menaxhmit të institucionit dhe shërbimeve postare. 
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Posta Shqiptare SHA, për vitin 2017, referuar tabelës së parashikimit të prokurimeve, ka 

parashikuar të realizojë në total 37 procedura prokurimi dhe ka realizuar 23 procedura përshkruar 

më lart. Këtu, nuk përfshihen shtesat e kontratave dhe procedurat e prokurimit negociim pa 

shpallje të cilat nuk mund të parashikoheshin. Plani është realizuar në masën 62.1 %. 

Për vitin 2018, janë parashikuar të realizohen 54 procedura prokurimi dhe janë realizuar 35 

procedura pa përfshirë ato që nuk kanë lidhje me parashikimin pra procedurat e prokurimit 

negociim pa shpallje dhe shtesat e kontratave. Plani është realizuar në masën 64.8 %. 

Për vitin 2019 janë parashikuar të realizohen 51 procedura prokurimi dhe deri në datën 

31.07.2019 datë që përfundon afati i auditimit, janë realizuar 9 procedura prokurimi. Plani është 

realizuar në masën 17 %. 

Lidhur me auditimin e kryer nga Departamenti i Administrimit, Transparencës dhe 

Antikorrupsionit (DATAK), sipas shkresës së akt-kontrollit të firmosur nga drejtori z. P. V., me 

nr. 2718 prot., datë 17.05.2019, përshkruar më lart, grupi i auditimit, pasi i shqyrtoi, konkludon 

se është dakord me gjetjet e përshkruara sipas shkresës me nr 2718 prot., datë 17.05.2019 dhe si 

rezultat, gjykojmë se nuk është e nevojshme të jënë pjesë e këtij projekt raporti procedurat e 

prokurimit të trajtuara hollësisht në akt-kontrollin e DATAK. Procedurat e audituara, 

përshkruhen më lart. 

 

Nga auditimi me zgjedhje për periudhën 01.07.2017 deri më 31.07.2019, u audituan 

procedurat e prokurimit, të cilat u gjykuan si më të rëndësishme që lidhen me objektin e 

veprimtarisë kryesore të Postës Shqiptare, ku rezultoi që: 

 

1. Mbi procedurën me objekt “Kalimi i sistemit ETERNA në web dhe zhvillime të tjera, 

programi i informatizimit të menaxhimit të burimeve njerëzore dhe financë kontabilitet 

si dhe sistem software për ndjekjen dhe menaxhimin e çështjeve help-desk”, viti 2017. 
1. Zhvillimi i procedurës së prokurimit me objekt: “Kalimi i sistemit ETERNA në ëeb dhe zhvillime të tjera. Programi i 

informatizimit të menaxhimit të burimeve njerëzore dhe financë kontabilitet si dhe sistem softëare për ndjekjen dhe 

menaxhimin e çështjeve help-desk” 

Urdhër Prokurimi nr. 41, datë 
24.11.2017 

Hartuesit e DT, sipas urdhrit nr. 41, datë 
24.11.2017 

1. N.S. 

2. E. T. 
3. A. K. 

Përllogaritja e fondit limit, urdhri nr. 101, 

datë 01.11.2017. 
1. A. K. 

2. E. T. 

3. A. K. 
Specifikimet teknike sipas urdhrit nr. 3141 

prot., datë 18.10.2017: 

1. A.G. 
2. M.Ç. 

3. V. Xh. 

Komisioni i vlerësimit të ofertave, sipas urdhrit nr. 
3823/1 prot., datë 24.11.2017 

1. R. K. 

2. A. V. 
3. I. M. 

Lloji i Procedurës së prokurimit: “E 

hapur” 

Fondi limit pa tvsh: 

29,500,000 lekë 

Oferta fituese pa tvsh: 

29.500,000 lekë. 

Diferenca e ofertës me fondin limit pa tvsh: 

0 lekë. 

Data e hapjes së procedurës: 

26.12.2017 ora 11:00, sipas DT 

Burimi i financimit: Të ardhurat e 

Shoqërisë 

Operatorët ekonomikë 

a. Pjesëmarrës në tender, 2 OE: 
-“H. S.” SHPK, me vlerë 29,500,000 lek. 

-“B. 3.” SHPK, nuk ka paraqitur ofertë. 

Ankimime: 

AK – I.-T SHPK, nr. 3876 prot., dt. 
04.11.2017 

APP – I.-T SHPK, nr. 4066 prot., dt. 

18.12.2017 

Përgjigje ankesës nga AK. 

Shkresa – nr. 3876/1 prot., dt 06.12.2017. 

Përgjigje ankesës nga: 

APP - Nuk ka 
KPP – nr. 4098 prot., 21.12.2017 
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KPP – I.-T SHPK, nr. 4066 prot., dt. 

18.12.2017 

 

Nga auditimi rezultoi: 

1. Gjetje nga auditimi: Mbi hartimin e specifikimeve teknike. 

Situata: 

Nga grupi i ngritur për hartimin e specifikimeve teknike, është mbajtur akti ku përcaktohen 

specifikimet teknike dhe kriteret që duhet të plotësojë operatori ekonomik për tu shpallur fitues. 

Sipas kësaj shkrese dhe njëkohësisht kapitullit 2.2, tek DST, faqja 25, kapaciteti teknik, pika 

2.2.4 dhe 2.2.5, përcaktohet përkatësisht se “Operatori ekonomik duhet të zotërojë të Drejtën e 

Autorit për programin Eterna Software të instaluar tek Posta Shqiptare ose të jetë i autorizuar 

nga mbajtësi i të drejtës së autorit për këtë program” dhe “Operatori ekonomik, qoftë zotëruesi i 

të drejtës së autorit ose i autorizuar prej tij, duhet të disponojë kodin në burim, pasi Posta 

Shqiptare nuk e disponon këtë kod”. Përcaktimi i këtyre kritereve, shmang konkurrencën e lirë 

dhe mbi të gjitha, nuk ka asnjë lidhje me kriteret e kërkuara tek procedurat e mëparshme të 

ngjashme dhe konkretisht, referuar SPE, u konstatua një procedurë prokurimi me objekt “Blerje, 

informatizimi i sporteleve, gjurmimi kombëtar i objekteve postare dhe euroxhiro kombëtare” me 

nr. Ref 59318-05-10-2012, ku tek DST e së cilës por edhe tek specifikimet teknike, nuk u 

konstatua një kriter i tillë. Njëkohësisht referuar procedurës së prokurimit të zhvilluar në vitin 

2015 dhe konkretisht asaj me nr. Ref 08208-09-09-2015, me objekt “Për sistemin e 

informatizimit për menaxhimin e burimeve njerëzore, financë kontabilitet”, tek DST, kapaciteti 

teknik, pikat 2.2.1 deri 2.2.8, faqet 23 dhe 24, nuk ka asnjë kërkesë të tillë, pra për dipsonim të 

kodit në burim nga operatori ekonomik. Gjithashtu, tek e njëjta DST, tek shtojca 10, nga faqja 26 

deri në faqen 32, specifikimet teknike janë shumë të qarta dhe i japin të drejtën Postës Shqiptare 

për të menaxhuar sistemin totalisht pa asnjë pengesë apo vartësi nga operatori ekonomik që do të 

shpallet fitues. Për më tepër, serverat e shoqërisë, janë në administrimin total të Drejtorisë së 

Teknologjisë së Informacionit dhe Zhvillimit, të përcaktuar në rregulloren e brendshme të Postës 

Shqiptare siç janë Serverat e Access Control, Active Directory, Exchange Server, File Server, 

Serverat e programit Eterna, Eurogiro, IPS, etj. Si rezultat, Posta Shqiptare, në zhvillimin e 

procedurës së prokurimit me objekt “Kalimi i sistemit ETERNA në web dhe zhvillime të tjera, 

programi i informatizimit të menaxhimit të burimeve njerëzore dhe financë-kontabilitet si dhe 

sistem software për ndjekjen dhe menaxhimin e çështjeve help-desk”, mund ti referohej të njëjtës 

procedurë të kryer në vitin 2015 duke respektuar të njëjtat kritere kualifikimi por dhe zërave të 

preventivit. Njësoj edhe përsa i përket procedurës së prokurimit të zhvilluar në vitin 2012 (për të 

cilën pretendohet se është kërkuar kodi në burim) me fitues të njëjtin operator i cili ka 

implementuar për herë të parë këtë sistem dhe ku Posta Shqiptare ka pasur të drejta të plota tek 

sistemi ETERNA.  

Kriteri: 

VKM nr. 914, datë 29.12.2014 me ndryshime, neni 61 “Hartimi dhe publikimi i dokumentave të 

tenderit”, pika 2, ku cilësohet: 

“Në çdo rast, hartimi i tyre duhet të argumentohet teknikisht dhe ligjërisht, si dhe të 

dokumentohet në një procesverbal të mbajtur nga personat e ngarkuar për përgatitjen e 

tyre. Ky procesverbal i vihet në dispozicion personit/ave përgjegjës për prokurimin, i 

cili/të cilët e bën/bëjnë pjesë të dosjes së tenderit”. 

Ndikimi: Shmangia e konkurrencës në procedurat e prokurimit. 

Shkaku: Mosveprim i grupit të hartimit të kritereve të kualifikimit. 
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Rëndësia: E Lartë. 

Rekomandim 1.1: Drejtoria e Postës Shqiptare SHA, sektori prokurimeve, grupet e hartimit të 

specifikimeve teknike dhe kritereve për kualifikim, të marrin masa që në të ardhmen, në hartimin 

e Dokumentave Standarte të procedurave të prokurimit, të shmangin vendosjen e kritereve 

diskriminuese për të krijuar kushtet e një konkurrence të lirë për pjesëmarrjen në tender të sa më 

shumë operatorëve ekonomik. 

 

Observacion: 

1. Pretendimi i subjektit: 

Nga z. L.D., është paraqitur observacioni me nr. 188/2B prot., datë 11.09.2019, ku: 

Pretendohet se “Autoriteti Kontraktor Posta Shqiptare, në program buxhetin e vitit 2018, ka 

programuar zërin përkatës, program buxhet i cili është miratuar mga aksioneri i vetëm 

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë…………”. 

1.1 Qëndrimi i grupit të auditimit: 

-Pretendimi më sipër, merret në konsideratë duke shkarkuar nga përgjegjësia grupin e hartimit 

të specifikimeve teknike pasi vendosja e kritereve të kualifikimit dhe konkretisht kërkesa për 

pasjen e kodit në burim, ka qenë e mbartur nga kontratat e mëparshme dhe llogjikisht e keni pas 

të pamundur të ndryshoni operatorin ekonomik. Gjithsesi, konstatimi i fenomenit nga grupi i 

auditimit, vazhdon të qëndrojë pasi kriteret e vendosura edhe pse të mbartura, vazhdojnë të 

favorizojnë vetëm një operator ekonomik “H. S.” SHPK. 

 

2. Pretendimi i subjektit: 

Nga z. A. G., znj. M. S. dhe z. A. K. është paraqitur observacioni me nr. 188/11B prot., datë 

13.09.2019, ku: 

Pretendohet se “E drejta e autorit është në pronësi të kontraktuesit dhe se ne si grup i hartimit 

të specifikimeve teknike, i jemi referuar kontratës së mëparshme.....”. 

2.1 Qëndrimi i grupit të auditimit: 

Sqarojmë se, merret në konsideratë fakti që i jeni referuar kontratës së mëparshme e cila në 

preventivin e saj, nuk përmend faktet e cituara nga grupi i auditimit duke ju shkarkuar nga 

përgjegjësia por jo duke rrëzuar konstatimin e grupit të auditimit i cili ka si qëllim përmirësimin 

e hartimit të specifikimeve teknike, duke u konsultuar më parë me strukturat përkatëse të 

institucionit tuaj. 

 

2. Gjetje nga auditimi: Mbi vonesat në ekzekutimin e kontratës. 

Situata: 

a). Fatura me nr. 100, datë 14.05.2018, dhe vlerë 14,400,000 lekë me TVSH, procesverbali i 

monitorimit dhe marrjes në dorëzim të kontratës dhe njëkohësisht fletë-hyrja tatimore me nr. 

Rendor 04, nr. Serial 000034 dhe datë 21.05.2018, vërtetojnë se dorëzimi i funksioneve të grupit 

të parë të upgrade të sistemit Eterna, është bërë në datën 21.05.2018. Si rrjedhojë, referuar 

shtojcës 10 të DST, faqes 41, pika 4, afati i dorëzimit të programit, përcaktohet se dorëzimi i 

funksioneve të grupit të parë, të specifikuar në dokument për të qenë funksionale për dy muaj, do 

bëhet brenda 2 (dy) muaj nga data e nënshkrimit të kontratës ose nga data e lidhjes së kontratës 

09.03.2018 deri në datën 09.05.2018. Tek neni 3, i kontratës me nr. 3823/7 prot., datë 

09.03.2018, përcaktohet se dorëzimi i grupit të parë të funksioneve, do të bëhet brenda 2 muajve, 

pa përcaktuar datën e fillimit të kalkulimit të ditëve. Për këtë arsye, grupi i auditimit, i është 
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referuar afateve të përcaktuara në DST. Si rezultat, malli i sjellë me faturën përkatëse, ka ardhur 

me 12 ditë vonesë. Referuar nenit 23 të kontratës së lidhur për likuidimin e dëmeve për 

dorëzimin e vonuar, pika 23.1, vlera e penalitetit, do të llogaritet me tarifën ditore 2/1000 të 

vlerës koresponduese të mbetur pa u zbatuar. Pra, 12 ditë vonesë * 2/1000 * 14,400,000 lekë = 

345,600 lekë. 

b). Fatura me nr. 125, datë 08.08.2018, dhe vlerë 15,000,000 lekë me TVSH, procesverbali i 

monitorimit dhe marrjes në dorëzim të kontratës dhe njëkohësisht fletë-hyrja tatimore me nr. 

Rendor 07, nr. Serial 000037 dhe datë 04.09.2018, vërtetojnë se janë dorëzuar funksionet e 

grupit të dytë dhe konkretisht, Moduli i Burimeve Njerëzore, Moduli i Magazinës dhe Software 

për ndjekjen dhe menaxhimin e çështjeve (Help Desk), funksione këto, të cilat sipas shtojcës 10 

të DST, faqes 41, pikës 4, afati i dorëzimit të programit, përcaktohet se dorëzimi i funksioneve të 

grupit të dytë, do të bëhet jo më vonë se 10 muaj nga data e nënshkrimit të kontratës. Si rezultat, 

këto funksione, janë dorëzuar brenda afatit të përcaktuar. Gjithashtu, tek e njëjta faturë dhe fletë-

hyrje tatimore, përshkruhet se është dorëzuar dhe shërbimi tjetër, i përcaktuar si “Integrimi i 

Funksioneve të Sistemit Eterna me ato të Financë/ Kontabilitetit dhe Shtimi i disa Funksioneve 

për Plotësimin e Këtij Moduli”, shërbim i cili, sipas afateve të dorëzimit të përshkruara në DST, 

duhej të dorëzohej brenda 5 muajve nga data e nënshkrimit të kontratës ose nga data 09.03.2018 

deri në datën 09.08.2018. Si rezultat, malli i sjellë me faturën e mësipërme dhe që i referohet 

shërbimit të “Integrimi i Funksioneve të Sistemit Eterna me ato të Financë/Kontabilitetit dhe 

Shtimi i disa Funksioneve për Plotësimin e Këtij Moduli”, ka ardhur me 25 ditë vonesë. Ky zë, 

ka vlerën e 5,760,000 lekë. Referuar nenit 23 të kontratës së lidhur për likuidimin e dëmeve për 

dorëzimin e vonuar, pika 23.1, vlera e penalitetit, do të llogaritet me tarifën ditore 2/1000 të 

vlerës koresponduese të mbetur pa u zbatuar. Pra, 25 ditë vonesë * 2/1000 * 5,760,000 lekë = 

288,000 lekë. 

c). Fatura me nr. 22, datë 08.03.2019, dhe vlerë 1,200,000 lekë me TVSH, procesverbali i 

monitorimit dhe marrjes në dorëzim të kontratës dhe njëkohësisht fletë-hyrja tatimore me nr. 

Rendor 05, nr. Serial 000045 dhe datë 08.03.2019, vërtetojnë se janë dorëzuar funksionet e 

grupit të dytë, funksione këto, të cilat sipas shtojcës 10 të DST, faqes 41, pikës 4, afati i 

dorëzimit të programit, përcaktohet se dorëzimi i funksioneve të grupit të dytë, do të bëhet jo më 

vonë se 10 muaj nga data e nënshkrimit të kontratës. Referuar afateve të përcaktuara në kontratë 

dhe konkretisht nenit 3, përcaktohet se grupi i dytë i funksioneve duhet të dorëzohet brenda 10 

muajve nga data e dorëzimit të grupit të parë të funksioneve. Grupi i auditimit, pas kalkulimeve 

nëse është respektuar afati i përcaktuar në kontratë për këtë grup, konstatoi se data e dorëzimit të 

shërbimit për grupin e dytë, rezulton data 21.03.2019, praktikisht jashtë afateve ligjore të 

përcaktuara në kontratë, duke kalkuluar nga data 21.05.2018, datë e dorëzimit të grupit të parë të 

shërbimit. Pra, ky kusht i përcaktuar në kontratë, nuk gjen zbatim. Si rrjedhojë, malli i sjellë me 

faturën e mësipërme dhe që i referohet shërbimit të grupit të dytë, duhej të kishte ardhur brenda 

datës 09.01.2019. Data e ardhjes së mallit, është 08.03.2019, pra shërbimi është kryer 59 ditë me 

vonesë. Si rrjedhojë, referuar nenit 23 të kontratës së lidhur për likuidimin e dëmeve për 

dorëzimin e vonuar, pika 23.1, vlera e penalitetit, do të llogaritet me tarifën ditore 2/1000 të 

vlerës koresponduese të mbetur pa u zbatuar. Pra, 59 ditë vonesë * 2/1000 * 1,200,000 lekë = 

141,600 lekë.Vlera në total e penalitetit që i duhej mbajtur operatorit ekonomik “H. SYSTEM” 

SHPK, është 775,200 lekë. Vlerë kjo që i përket vonesave në ekzekutimin e kontratës jashtë 

afateve të përcaktuara. Grupi i auditimit, i është referuar dokumentacionit të vënë në dispozicion 

në kohën e auditimit i cili ka pasur paqartësi dhe mangësi që janë sjellë me observacionet e 
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mëvonshme. Si rrjedhojë nuk mund të shprehemi në lidhje me ekzistencën ose jo të dëmit në 

fakt. Ndaj Posta Shqiptare SHA, duhet ta analizojë këtë gjetje të grupit të auditimit pas marrjes 

së raportit përfundimtar.  

Kriteri: 
Neni 23 i kontratës së lidhur për likuidimin e dëmeve për dorëzimin e vonuar, pika 23.1, vlera e 

penalitetit, ku cilësohet: 

Dëmet e likuiduara për dorëzimin e vonuar, do të llogariten me tarifën ditore 2/1000 të vlerës 

koresponduese të mbetur pa u zbatuar nga çmimi total i kontratës por kjo vlerë do të llogaritet 

minimalisht mbi 25 % të vlerës së kontratës. 

Ndikimi: Mos implementimi në kohë i një shërbimi i cili ka sjellë pengesa në arritjen e 

objektivave të PSH SHA. 

Shkaku: Mosveprim i strukturave të drejtorisë ekonomike mbi respektimin e afateve të zbatimit 

të kontratës. 

Rëndësia: E Lartë. 

Rekomandim 2.1: Drejtoria e Postës Shqiptare SHA, Drejtoria Juridike, Drejtoria Ekonomike 

dhe Drejtora e IT, të analizojnë dokumentat e dorëzuara nga operatori ekonomik lidhur me 

afatet e ekzekutimit të kontratës dhe penalitetit prej 775,200 lekë të konstatuar nga grupi i 

auditimit, duke pasur në konsideratë qëllimin e kryerjes së shërbimit dhe të arritjes së 

objektivave të institucionit dhe në varësi të fakteve dhe argumentave, të vendoset nëse do ti 

mbahet penaliteti i përcaktuar në projekt-raportin e auditimit. 

Rekomandim 2.2: Drejtoria e Postës Shqiptare SHA, sektori juridik, të marrin masa që në të 

ardhmen, në hartimin e urdhrave për ngritjen e komisioneve të ndjekjes dhe zbatimit të 

kontratave, të përcaktojnë detyrat e secilit antar të grupit për respektimin e afateve të kontratave 

apo marrjen në dorëzim dhe kolaudimin e mallrave. 

Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme mban përgjegjësi: Drejtoria ekonomike e Postës 

Shqiptare SHA. 

Observacion: 

Pretendimi i subjektit: 

Nga z. A. A., Administrator i Operatorit Ekonomik “H. SYSTEM” SHPK, është paraqitur 

observacioni me nr. 391/7 prot., datë 02.10.2019, protokolluar pranë KLSH, lidhur me akt-

konstatimin nr.4, nr.6 dhe nr.7 të mbajtur nga grupi i auditimit ku: 

Pretendohet se: 

a) Për pikën 1 të aktit nr.4, gjetjen nr.1: “Nëse Posta Shqiptare SHA nuk vendos kushtet për të 

drejtën e autorit, është në kundërshtim flagrant të ligjit për arsyet ......... ”. 

b) Për pikën 1 të aktit të aktit nr.4, gjetjen nr.3 a): “Duam të theksojmë se në listën e 

mësipërme të dokumenteve, (që i janë paraqitur grupit të auditimit) mungon dokumenti 

dërguar nga shoqëria H. S. me datë.......”. 

c) Për pikën 1 të aktit aktit nr.4, gjetjen nr.3 b): “Duam të theksojmë se Posta Shqiptare ka 

mbaruar testimet e moduleve dhe ka marrë në testim këto module në afat.........”. 

d) Për pikën 1 të aktit aktit nr.4, gjetjen nr.3 c): “DST gabimisht përmban dy formulime të 

ndryshme mbi afatin e dorëzimit të grupit të dytë................”. 

e) Për pikën 2 të aktit aktit nr.4, gjetjen nr.1: “Nëse do të nisemi nga arsyetimi i shprehur në 

gjetjen e mësipërme që pse të mos zhvillojë kompania dhe modulin e financës apo 

burimeve njerëzore brenda kësaj kontrate mirëmbajtjeje, atëherë pse të mos i kërkohet 

kompanisë të zhvillojë dhe një sistem për menaxhimin e trafikut ajror të Republikës së 
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Shqipërisë po brenda kontratës së mirëmbajtjesë së sistemit eterna................”. Në 

vazhdim, pretendoni: “.....Mungesa e një suporti të tillë për Postën Shqiptare do të 

pamundësonte implementimin e sistemit në pjesën e ngelur.........”.       

f) Për pikën 2 të aktit aktit nr.4, gjetjen nr.2: “Nëse Posta Shqiptare SHA nuk vendos kushtet 

për të drejtën e autorit, është në kundërshtim flagrant të ligjit për arsyet .........”. 

g) Për pikën 7 të aktit aktit nr.6, gjetjen nr.2: “Nëse Posta Shqiptare SHA nuk vendos kushtet 

për të drejtën e autorit, është në kundërshtim flagrant të ligjit për arsyet .........”. 

h) Për pikën 8 të aktit aktit nr.7, gjetjen nr.1: “......Me ndryshime në të ardhmen, nënkuptohen 

ndryshimet............”. 

 

Qëndrimi i grupit të auditimit: 

Sqarojmë se ju në observacionin tuaj, i referoheni akt-konstatimeve të mbajtura nga grupi i 

auditimit dhe jo gjetjeve të përcaktuara në projekt-raportin e auditimit. Gjithsesi, më poshtë 

jepen sqarimet lidhur me pretendimet tuaja: 

-Lidhur me pretendimet e pikave a), c), d), f) dhe g), ju sqarojmë se Posta Shqiptare ka 

mjaftueshëm jurista të punësuar në stafin e institucionit, kështu që nuk është nevoja të mbroni 

gabimet e Postës Shqiptare SHA. Ndaj, pretendimet tuaja për pikat e mësipërme, duhej ti 

adresonit tek Drejtoria Juridike e Postës Shqiptare. Grupi i auditimit, nuk mund të rekomandojë 

Postën Shqiptare që të vazhdojë të vendosi specifikime dhe kritere diskriminuese pavarësisht se 

kriteri i kodit në burim ka qenë i vendosur vite më parë. Një veprim në kundërshtim me ligjin, 

nuk kthehet kurrë si veprim i ligjshëm meqenësë është bërë traditë si veprim. Ai ngelet i 

paligjshëm. 

-Lidhur me pretendimet e pikës b) dhe të pikës h), ju sqarojmë se grupi i auditimit ka audituar 

dokumentacionin që i është vënë në dispozicion në periudhën e auditimit. Cdo dokument shtesë 

që ju paraqesni tani, nuk mund të analizohet si i vetëm. Duhen analizuar të gjitha dokumentat 

në tërësi pasi asnjë gjetje nuk i referohet një dokumenti të vetëm por disa dokumentave dhe në 

përgjithësi fenomenit të funksionimit apo jo të sistemit të implementuar. Aq më tepër kur citoni 

se : “NËNKUPTOHEN”!! Nuk mund të Auditojë Kontrolli i Lartë i Shtetit, nënkuptimet e 

teksteve tuaja. Kontrolli i Lartë i Shtetit, auditon mbështetur në dokumentacionet ligjore që i 

dorëzohen dhe grupi i auditimit, lexon rreshtat dhe fjalitë dhe jo hapësirën midis tyre. 

Dokumentat duhet të jenë të qarta dhe jo me nënkuptime. 

-Lidhur me pretendimin e pikës e), ju sqarojmë se ideja juaj që  “të zhvillonit dhe një sistem për 

menaxhimin e trafikut ajror të Republikës së Shqipërisë po brenda kontratës së mirëmbajtjesë 

së sistemit eterna” siç e citoni edhe vetë, qëndron nëse do të kishte lidhje me zërat e kontratës 

bazë siç kanë lidhje modulet e përcaktuara në akt-konstatim. Në pikat e trajtuara më lart a), c), 

d), f) dhe g), mbroni Postën Shqiptare duke kërkuar që mos të penalizohet dhe këtu, ju 

kundërshtoni të merrni përsipër pse jo një kontribut për Postën Shqiptare SHA, për më tepër që 

jeni i vetmi operator që operoni vite me rradhë me Postën Shqiptare SHA. Ju kujtojmë se ligji 

nr.154/20014, Për Organizimin dhe Funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit, neni 2, 

Qëllimi, përcakton se “Kontrolli i Lartë i Shtetit, nëpërmjet auditimeve, synon përdorimin me 

efektivitet, efiçencë dhe ekonomicitet të fondeve publike, pronës publike dhe asaj shtetërore, 

zhvillimin e një sistemi të përshtatshëm të menaxhimit financiar, kryerjen si duhet të aktiviteteve 

administrative, si dhe informimin e autoriteteve publike dhe publikut, nëpërmjet publikimit të 

raporteve të tij”. Kjo është arsyeja se përse grupi i auditimit ka mbrojtur në akt konstatim, 

buxhetin e shtetit dhe njëkohësisht të instuitucionit të Postës Shqiptare. Është absurde të 
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pretendoni se ne si grup auditimi, duhej të mbronim interesat e shoqërisë tuaj duke anashkaluar 

interesat e shtetit! 

 

2. Mbi procedurën me objekt “Mirëmbajtja e sistemit Eterna”, viti 2019 
1. Zhvillimi i procedurës së prokurimit me objekt: “Mirëmbajtja e sistemit Eterna” 

Urdhër Prokurimi nr. 15, datë 
06.05.2019 

Hartuesit e DT, sipas urdhrit nr. 15, datë 
06.05.2019 

1. N. Ll. 

2. E.D. 
3. K. H. 

Specifikimet teknike sipas urdhrit nr. 75 

prot., datë 23.04.2019: 
1. A. S. 

2. E. D. 

3. K. H. 

Përllogaritja e fondit limit sipas urdhrit nr. 

78, datë 26.04.2019: 

1. O. P. 
2. E. M. 

3. E. T. 

Komisioni i vlerësimit të ofertave, sipas urdhrit nr. 
1240/1 prot., datë 06.05.2019 

1. V. A. 

2. E.S. 
3. A. K. 

Lloji i Procedurës së prokurimit: “E 

hapur” 

Fondi limit pa tvsh: 

9,450,000 lekë 

Oferta fituese pa tvsh: 

9,450,000 lekë. 

Diferenca e ofertës me fondin limit pa tvsh: 

0 lekë. 

Data e hapjes së procedurës: 

31.05.2019 ora 10:00, sipas DT 

Burimi i financimit: Të ardhurat e 

Shoqërisë 

Operatorët ekonomikë 

a. Pjesëmarrës në tender, 1 OE: 
-“H. S.” SHPK, me vlerë 9,450,000 lek. 

Ankimime: 

AK-Nuk ka 

APP-Nuk ka 
KPP-Nuk ka 

Përgjigje ankesës nga AK. 

Shkresa-Nuk ka 

Përgjigje ankesës nga: 

APP-Nuk ka 

KPP-Nuk ka 

 

Nga auditimi rezultoi: 

1. Gjetje nga auditimi: Mbi nevojën e kryerjes së procedurës së prokurimit. 

Situata: 

Nga grupi i ngritur për hartimin e specifikimeve teknike, është përshkruar se duhet të 

mirëmbahen funksionet e mëposhtëme: “Integrimi i funksioneve të sistemit eterna me ato të 

Financë-Kontabilitet dhe shtimi i disa funksioneve për plotësimin e këtij moduli; Rregjistrimi i 

veprimeve kontabël-book keeping; Moduli i burimeve njerëzore dhe Moduli i Help-Desk”. Nga 

auditimi edhe i procedurave të mëparshme të kryera dhe në vazhdimësi të këtij sistemi, u 

konstatua se Posta Shqiptare SHA, ka një kontratë të lidhur me të njëjtin operator historikisht “H. 

S.” SHPK, që prej vitit 2012, vit në të cilin është implementuar ky sistem dhe në vazhdimësi deri 

sot, kontratat kanë qenë me objekte mirëmabjtje dhe upgrade. Lidhur me mirëmbajtjen, kontrata 

me e fundit dhe që është në fuqi e skadon në vitin 2020, ka të bëjë me mirëmbjatjen e moduleve 

të Eternës në tërësi përfshirë çdo komponent të tij me qëllimin e sigurimit të vazhdimësisë së 

punës në zyrat postare në të cilat është instaluar ky sistem. Ky shërbim duhet të mirëmbajë të 

gjitha funksionalitetet ekzistuese si dhe çdo ndryshim të sistemit Eterna që mund të kryeht në të 

ardhmen. Pra, kontrata e mëparshme e mirëmbajtjes, jo vetëm që ka pasur të përfshirë listën e 

moduleve të Eternës Financiare por ka pasur të përfshirë edhe çdo ndryshim në të ardhmen e që 

mund të ishin modulet e burimeve njerëzore apo edhe të magazinës. Gjithsesi, fillimi i 

procedurës së prokurimit me objekt: “Mirëmbajtjen e një sistemi i cili për një pjesë të zërave, 

mirëmbahej që prej afro dy vitesh dhe që në realitet, Posta Shqiptare SHA, nuk ka arritur të 

vendosë në efiçensë totale të gjitha funksionet shtesë si modulin e burimeve njerëzore apo 

modulin e magazinës apo edhe atë të librave të bankës ose të inventareve, vërteton se kryerja e 
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një procedure prokurimi për mirëmbajtjen e një sistemi i cili nuk funksionon me të gjitha 

modulet e tij, nuk është e justifikuar totalisht”. Nga auditimi i kryer në terren, u konstatua se në 

shumë filiale të rretheve, burimet njerëzore nuk kishin akses tek ky sistem as për monitorim e jo 

më për të hedhur të dhënat e dosjeve të personelit. Për më tepër, mirëmbajtja e një sistemi të tillë 

IT, mund të kryhet fare mirë nga Drejtoria e IT e Postës Shqiptare SHA e cila e ka të përcaktuar 

në mënyrë eksplicide tek rregullorja e brendshme e institucionit, detyrën e saj për mirëmbajtje të 

sistemit Eterna. 

Kriteri: 

Rregullorja e brendëshme “Për organizimin dhe funksionimin e Administratës Qëndrore të 

Shoqërisë Posta Shqiptare SHA, Detyrat dhe Kompetencat e Drejtoirsë së IT dhe Zhvillimit. 

a) Përgjegjësi i Sektorit të Sistemeve, ku cilësohet se përgjigjet për gadishmërinë e: 

a)Serverave që janë ngritur në Shoqërinë PSH SHA; 

b) Serverave të akses kontrollit; Active Directory; Exchange Server; File Server; 

c) Administron serverat në të cilët janë instaluar programet e shërbimit si Eterna, Eurogiro 

dhe IPS; etj. 

b) Specialist Sitemesh 1 dhe 2, ku cilësohet se: 

a) Instalon, konfiguron, mirëmban sistemet informatike; 

b) Kryen update, backup-e dhe bën konfigurime të firewall në serverat e Financës 5, 

Ftp servera dhe në të gjithë serverat që do të krijohen në funksion të PSH SHA. 

Ndikimi: Kryerja e shpenzimeve të tepërta për shërbime në të njëjtën kohë që paguhen struktura 

të posaçme të administratës për këto shërbime. 

Shkaku: Mosveprim i Drejtorisë së IT të Postës Shqiptare SHA. 

Rëndësia: E Lartë. 

Rekomandim: Drejtoria e Postës Shqiptare SHA, Drejtoria e IT, të marrin masa që në të 

ardhmen, strukturat dhe specialistët e IT, të kryejnë detyrat e tyre funksionale konform 

rregullores së brendshme të Postës Shqiptare me qëllim uljen e shpenzimeve të tepërta për 

shërbime të cilat mund dhe duhet të kryhen nga Posta Shqiptare dhe jo nga të tretë. 
 

 

2. Gjetje nga auditimi: Mbi vendosjen e kriterit të disponimit të kodit në burim të programit 

Eterna. 

Situata: 

Nga auditimi i SPE, tek DST, shtojca 8, kapitulli 2.3, kapaciteti teknik, pika 2.3.2, kërkohet: 

“Operatori ekonomik duhet të zotërojë të Drejtën e Autorit për programin Eterna Software të 

instaluar tek PSH SHA ose të jetë i autorizuar nga mbajtësi i të drejtës së autorit për këtë 

program” dhe tek pika 2.3.3, kërkohet: “Operatori ekonomik, qoftë zotëruesi i të drejtës së 

autorit ose i autorizuar prej tij, duhet të disponojë kodin në burim, pasi Posta Shqiptare SHA, 

nuk e disponon këtë kod”. Nga auditimi në SPE, i procedurës së prokurimit të vitit 2012, 

procedurë të cilën e ka fituar operatori ekonomik “H. S.” SHPK dhe që kanë qenë pjesëmarrës 3 

operatorë ekonomik dhe përkatësisht “S.T. A.” SHPK, “H. S.” SHPK dhe “C.” SHPK, tek 

kriteret e kualifikimit, nuk është kërkuar në asnjë pikë “Disponimi i kodit në burim apo i të 

drejtës së autorit”. Procedura e prokurimit me REF-59318-05-10-2012, për të cilën është shpallur 

fitues operatori ekonomik “H. S.” SHPK, ka pasur konkurencë për vet faktin se nuk ka pas të 

vendosur kritere të tilla diskriminuese për disponibilitetin e kodit në burim. Për një sistem të 

implementuar 7 vite më parë, edhe sikur të kishte operatori ekonomik kodin në burim që në 
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kohën e implementimit, PSH SHA, duhet t’ja kërkonte këtë kod dhe ta administronte vet 

sistemin së bashku me mirëmbajtjen e tij përderisa i ka kapacietet profesionale në stafin e saj i 

cili detyrohet të zbatojë detyrat e përcaktuara edhe në rregulloren e brendshme të institucionit të 

PSH SHA. 

Kriteri: 

1. Ligji nr. 9643, datë 20.11.2006, i ndryshuar, neni 2, parimet e përzgjedhjes, gërma (a), gërma 

(b) dhe gërma (c), ku cilësohet: 

a) Mosdiskriminim dhe trajtim i barabartë i ofertuesve ose kandidatëve; 

b) Transparencë në procedurat e prokurimit; 

c) Barazi në trajtimin e kërkesave dhe të detyrimeve, që u ngarkohen ofertuesve ose  

kandidatëve. 

2. VKM nr. 914, datë 29.12.2014 me ndryshime, neni 61 “Hartimi dhe publikimi i dokumentave 

të tenderit”, pika 2, ku cilësohet: 

“Në çdo rast, hartimi i tyre duhet të argumentohet teknikisht dhe ligjërisht, si dhe të 

dokumentohet në një procesverbal të mbajtur nga personat e ngarkuar për përgatitjen 

e tyre. Ky procesverbal i vihet në dispozicion personit/ave përgjegjës për prokurimin, i 

cili/të cilët e bën/bëjnë pjesë të dosjes së tenderit”. 

Ndikimi: Shmangia e konkurrencës në procedurat e prokurimit. 

Shkaku: Mosveprim i grupit të hartimit të kritereve të kualifikimit. 

Rëndësia: E Lartë. 

Rekomandim: Drejtoria e Postës Shqiptare SHA, sektori prokurimeve, grupet e hartimit të 

specifikimeve teknike dhe kritereve për kualifikim, të marrin masa që në të ardhmen, në hartimin 

e Dokumentave Standarte të procedurave të prokurimit, të shmangin vendosjen e kritereve 

diskriminuese për të krijuar kushtet e një konkurrence të lirë për pjesëmarrjen në tender të sa më 

shumë operatorëve ekonomik. 

 

Observacion: 

Pretendimi i subjektit: 

Nga z. A.S., znj. E.D. dhe z. K. H. është paraqitur observacioni me nr. 118/8B prot., datë 

12.09.2019, ku: 

Pretendohet se “Ndaj meqenëse kriterin e disponimit të kodit në burim nuk e kemi vendosur 

ne....... ”. 

Qëndrimi i grupit të auditimit: 

Sqarojmë se ju në observacionin tuaj, i referoheni kontratës së mëparshme dhe neneve të saj dhe 

jo kritereve të kualifikimit të vendosura në DST. Kontratës së mëparshme mund ti referohet grupi 

i përllogaritjes së fondit limit por në asnjë rast grupi i hartimit të specifikimeve teknike. Arsyeja e 

marrjes në konsideratë të këtij observacioni duke ju shkarkuar nga përgjegjësia, është se 

specifikimet teknike kanë qenë të mbartura nga DST e mëparshme dhe se kodin në burim e ka pas 

i njëjti operator. Gjithsesi, konstatimi qëndron duke ju tërhequr vëmendje që në të ardhmen të 

justifikoni arsyet e përsëritjes të të njëjtit fenomen deri në një marrje vendimi si institucion për ti 

përmirësuar ato me qëllim rritjen e konkurencës. 

 

3. Mbi procedurën me objekt “Fushatë publicitare në median e shkruar online 

‘Dixhitale’, median e shtypur dhe median në ambientet e jashtëme”, viti 2017 
1. Zhvillimi i procedurës së prokurimit me objekt: “Fushatë publicitare në median e shkruar online ‘Dixhitale’, median e 
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shtypur dhe median në ambientet e jashtëme” 

Urdhër Prokurimi nr. 50, datë 

09.05.2017 

Miratimi i DT sipas urdhrit nr. 50, datë 

09.05.2017. 

1. R.D. 
2. H. R. 

3. D. Xh. 

4. B. K. 
5. E. P. 

6. T. H. 

Hartimi i specifikimeve teknike sipas 
urdhrit nr. 34 prot., datë 10.03.2017 

1. R. D. 

2. H. R. 
3. D. Xh. 

4. B.K. 

5. E. P. 
Përllogaritja e fondit limit sipas urdhrit nr. 

43, datë 10.04.2017 

1. B. A. 
2. R. A. 

3. E. M. 

Komisioni i vlerësimit të ofertave. 

1. M.H. 

2. E. F. 
3. D. D. 

Lloji i Procedurës së prokurimit: 

“Negocim” 

Fondi limit pa tvsh: 

9,785,283.86 lekë 

Oferta fituese pa tvsh: 

9,785,247.9 lekë. 

Diferenca e ofertës me fondin limit pa tvsh: 

3596 lekë. 

Data e hapjes së procedurës: 

18.05.2017 

Burimi i financimit: Të ardhurat e 

Shoqërisë 

Operatorët ekonomikë 

a. Pjesëmarrës në tender, 2 OE: 
-“V.A.” SHPK, me vlerë 9,785,247.9 lek. 

-“S. N.” SHPK, me vlerë 9,785,276.84 lek. 

 

Nga auditimi rezultoi: 

1. Gjetje nga auditimi: Mbi nevojën e kryerjes së shërbimit. 

Situata: 

Nga grupi i auditimit, konstatohet se nuk është argumentuar nevoja e kryerjes së këtij shërbimi. 

Mungon analiza eknomike tek e cila duhej të pasqyroheshin në mënyrë të detajuar, përfitimet 

ekonomike që do të kishte Posta Shqiptare duke kryer këtë investim. Kërkesa për nevojën e 

kryerjes së investimit nga Drejtori i Marketingut, nuk është e argumentuar. Nuk ka asnjë 

dokument ku të pasqyrohej një krahasim midis periudhave të mëparshme nëse ka pasur rënie të 

të ardhurave apo nëse ka qenë mungesa e fushatës publicitare që ka sjellë rënie të të ardhurave. 

Nuk ka asnjë parashikim për rritjen e të ardhurave në rast të kryerjes së një fushate publicitare 

dhe as ndonjë realcion pas përfundimit të fushatës publicitare. Drejtoria e Marketingut, nuk ka 

paraqitur një plan të qartë vjetor të nevojave për reklamë dhe publicitet duke mos theksuar 

ndikimin që ka publiciteti në zhvillimin e shoqërisë dhe arritjen e objektivave. 

Kriteri: 

Ligji nr. 10296, datë 08.07.2010, Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin, neni 9, 

Përgjegjshmëria menaxheriale e nëpunësit autorizues, pika 4, b), ku përcaktohen përgjegjësitë 

kryesore: 

b) hartimin e objektivave dhe zbatimin e planeve strategjike dhe vjetore, në përputhje me 

objektivat e miratuar nga titullari i njësisë publike; 

Ndikimi: Investim pa efektivitet, eficencë, dhe ekonomicitet për Postën Shqiptare SHA. 

Shkaku: Mosfunksionim i strukturave drejtuese të Postës Shqiptare SHA, 

Rëndësia: E Lartë. 

Rekomandim: Drejtoria e Postës Shqiptare SHA, Drejtoria e Marketingut, Drejtoria 

Ekonomike, të bashkërendojnë punën për kryerjen e një analize profesionale ekonomike duke 
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krahasuar elementët dhe gjendjen ekonomike të institucionit përpara fillimit të një fushate 

publicitare me ato pas përfundimit të saj me qëllimin e vetëm, arritjen e objektivave afatgjatë të 

Postës Shqiptare, të përcaktuara në rregulloren e brendshme por edhe në aktet ligjore e 

nënligjore. 

Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme mban përgjegjësi: Drejtori i Marketingut znj. 

Mirela Hoxhaj. 

4. Mbi procedurën me objekt “Fushatë publicitare në median vizive”, viti 2018 
1. Zhvillimi i procedurës së prokurimit me objekt: “Fushatë publicitare në median vizive” 

Urdhër Prokurimi nr. 436, datë 

04.09.2018 

Miratimi i DT sipas urdhrit nr. 436, datë 

04.09.2018. 

1. R. D. 
2. L. M. 

3. B. K. 

4. M. S. 
5. V. M. 

Hartimi i specifikimeve teknike sipas 

urdhrit nr. 348 prot., datë 18.06.2018 
1. B. T. 

2. A. L. 

3. R. D. 
Përllogaritja e fondit limit sipas urdhrit nr. 

362, datë 27.06.2018 

1. M.S. 
2. E. V. 

3. H. B. 

Komisioni i vlerësimit të ofertave. 

1. R. D. 

2. L. M. 
3. B. K. 

4. M. S. 

5. V. M. 
 

Lloji i Procedurës së prokurimit: 

“Negocim” 

Fondi limit pa tvsh: 

4,900,000 lekë 

Oferta fituese pa tvsh: 

4,850,000 lekë. 

Diferenca e ofertës me fondin limit pa tvsh: 

50.000 lekë. 

Data e hapjes së procedurës: 
13.09.2018 

Burimi i financimit: Të ardhurat e 
Shoqërisë 

Operatorët ekonomikë 
a. Pjesëmarrës në tender, 1 OE: 

-“E. 4” p.fizik, me vlerë 4,850,000 lek. 

 

Nga auditimi rezultoi: 

1. Gjetje nga auditimi: Mbi nevojën e kryerjes së shërbimit. 

Situata: 

Nga grupi i auditimit, konstatohet se nuk është argumentuar nevoja e kryerjes së këtij shërbimi. 

Mungon analiza eknomike tek e cila duhej të pasqyroheshin në mënyrë të detajuar, përfitimet 

ekonomike që do të kishte Posta Shqiptare duke kryer këtë investim. Kërkesa për nevojën e 

kryerjes së investimit nga Drejtori i Marketingut, nuk është e argumentuar, sidomos pas kryerjes 

së fushatës publicitare me objekt “Fushatë publicitare në median e shkruar online ‘Dixhitale’, 

median e shtypur dhe median në ambientet e jashtme” në muajin shkurt të vitit 2018 pra afro 1 

muaj më parë. Kërkesa për fillimin e procedurës në këtë fazë, është e pa arsyetuar. Posta 

Shqiptare SHA, duhej të priste të paktën daljen e bilancit të vitit 2018, për të parë rezultatet 

ekonomike pas fushatës së parë të bërë në shkurt 2018 dhe nëse nuk do të kishte rezultate 

pozitive, atëherë edhe mund të fillonte një fushatë e dytë por asnjëherë pa analizuar shkaqet e 

mos arritjes së objektivave të përcaktuar në fushatën e parë. Drejtoria e Marketingut, nuk ka një 

plan të qartë vjetor të nevojave për reklamë dhe publicitet duke mos theksuar ndikimin që ka 

publiciteti në zhvillimin e shoqërisë dhe arritjen e objektivave. Si rezultat, procedura e 

prokurimit, është e pa justifikuar duke e konsideruar vlerën e investuar prej 5,820,000 

lekë, investim me efekt negativ financiar për Postën Shqiptare. 

Kriteri: 
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Ligji nr. 10296, datë 08.07.2010, Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin, neni 9, 

Përgjegjshmëria menaxheriale e nëpunësit autorizues, pika 4, gërma b), ku përcaktohen 

përgjegjësitë kryesore: 

b) hartimin e objektivave dhe zbatimin e planeve strategjike dhe vjetore, në përputhje me 

objektivat e miratuar nga titullari i njësisë publike; 

Ndikimi: Investim pa efektivitet, eficencë, dhe ekonomicitet për Postën Shqiptare SHA. 

Shkaku: Mosfunksionim i strukturave drejtuese të Postës Shqiptare SHA, 

Rëndësia: E Lartë. 

Rekomandim: Drejtoria e Postës Shqiptare SHA, Drejtoria e Marketingut, Drejtoria 

Ekonomike, të bashkërendojnë punën për kryerjen e një analize profesionale ekonomike duke 

krahasuar elementët dhe gjendjen ekonomike të institucionit përpara fillimit të një fushate 

publicitare me ato pas përfundimit të saj me qëllimin e vetëm, arritjen e objektivave afatgjatë të 

Postës Shqiptare, të përcaktuara në rregulloren e brendshme por edhe në aktet ligjore e 

nënligjore. 

Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme mban përgjegjësi: Drejtori i Marketingut z. E. 

M. 
 

2. Gjetje nga auditimi: Mbi vonesat në realizimin e kontratës. 

Situata: 

Procesverbali i mbajtur, është me datë 09.05.2019 dhe përcakton se shërbimi është kryer në 

periudhën 07.01.2019 deri 07.03.2019. Në fakt, sipas kontratës së lidhur, duhej që operatori 

ekonomik, të njoftonte me shkrim Postën Shqiptare SHA për fillimin e fushatës së publicitetit 

(specifikuar kjo në nenin 7, pika 7.3 të kontratës) dhe pastaj të fillonte fushatën. Gjithashtu, 

procesverbali i mbajtur në datën 09.05.2019, nuk kishte pse të mbahej në këtë datë, kur fushata 

ishte monitoruar para 2 muajsh. Pra, si datë përfundimi e realizimi të fushatës, do të merret data 

09.05.2019. Kontrata, duhej të realizohej brenda 120 ditëve nga data e nënshkrimit ose brenda 

datës 17.02.2019. Aktualisht, kjo kontratë, ka pasur si qëllim, kryerjen e një fushate publiciteti 

dhe jo thjesht prodhimin e spoteve apo dizajneve. Si rrjedhojë, vonesat në realizimin e saj, prej 

69 ditësh, janë llogaritur bazuar në vlerën totale të saj, atë të prokuruar pasi nuk janë të ndara 

vlerat e prodhimit dhe të reklamimit në prokurim. Kjo ndarje e vlerave, është bërë vetëm në 

faturim. Referuar nenit 10, të kontratës së lidhur, penalitetet, kemi: 5,820,000 * 4/1000 * 69 ditë 

vonesë = 1,606,320 lekë. Kjo vlerë, është dëm ekonomik për Postën Shqiptare SHA dhe 

duhet të dëmshpërblehet nga “EDIT 4” person fizik me përfaqësues znj. V. M.. 

Kriteri: 

Neni 10 i kontratës me nr. 2658/5 prot., datë 17.10.2018, pika 10.1, ku përcaktohet se: 

Dëmet e likuiduara për dorëzimin e vonuar, do të llogariten me tarifat ditore 4/1000 të vlerës 

koresponduese të mbetur pa u zbatuar nga çmimi total i kontratës por kjo vlerë do të llogaritet 

minimalisht mbi 25% të vlerës së kontratës. 

Ndikimi: Mos kryerja në kohë e një shërbimi i cili ka sjellë vonesa në arritjen e objektivave të 

PSH SHA. 

Shkaku: Mosveprim i grupit të marrjes në dorëzim të shërbimit sipas objektit të kontratës. 

Rëndësia: E Lartë. 
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Rekomandim: Drejtoria e Postës Shqiptare SHA, sektori juridik, të marrin masa për arkëtimin 

e vlerës prej 1,606,320 lekë, vlerë që i përket penalitetit për ekzekutimin e kontratës jashtë 

afateve të përcaktuara, nga operatori ekonomik “E. 4.” person fizik me përfaqësues znj. V.M. 

Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme (jo për penalitetin) mban përgjegjësi: Grupi i 

marrjes në dorëzim të kontratës i përbërë nga A. Z., E. V. dhe B. K. 

 

5. Mbi procedurën me objekt “Fushatë publicitare në median online”, viti 2018 
1. Zhvillimi i procedurës së prokurimit me objekt: “Fushatë publicitare në median online” 

Urdhër Prokurimi nr. 438, datë 

04.09.2018 

Miratimi i DT sipas urdhrit nr. 438, datë 

04.09.2018. 

1. R. D. 
2. L. M. 

3. B. K. 

4. M. S. 
5. V.M. 

Hartimi i specifikimeve teknike sipas 

urdhrit nr. 349 prot., datë 18.06.2018 
1. B. T. 

2. A. L. 

3. R.D. 
Përllogaritja e fondit limit sipas urdhrit nr. 

363, datë 27.06.2018 

1. M. S. 
2. E. V. 

3. H. B. 

Komisioni i vlerësimit të ofertave. 

1. E. M. 

2. N.S. 
3. G. L. 

4. L. J. 

5. K. F. 
 

Lloji i Procedurës së prokurimit: 

“Negocim” 

Fondi limit pa tvsh: 

6,980,000 lekë 

Oferta fituese pa tvsh: 

6,975,000 lekë. 

Diferenca e ofertës me fondin limit pa tvsh: 

5000 lekë. 

Data e hapjes së procedurës: 
21.09.2018 

Burimi i financimit: Të ardhurat e 
Shoqërisë 

Operatorët ekonomikë 
a. Pjesëmarrës në tender, 1 OE: 

-“E. 4.” p.fizik, me vlerë 6,975,000 lek. 

 

Nga auditimi rezultoi: 

1. Gjetje nga auditimi: Mbi nevojën e kryerjes së shërbimit. 

Situata: Nga grupi i auditimit, konstatohet se nuk është argumentuar nevoja e kryerjes së këtij 

shërbimi. Mungon analiza eknomike tek e cila duhej të pasqyroheshin në mënyrë të detajuar, 

përfitimet ekonomike që do të kishte Posta Shqiptare duke kryer këtë investim. Kërkesa për 

nevojën e kryerjes së investimit nga Drejtori i Marketingut, nuk është e argumentuar, sidomos 

pas kryerjes së fushatës publicitare me objekt “Fushatë publicitare në median e shkruar online 

‘Dixhitale’, median e shtypur dhe median në ambientet e jashtme” në muajin shkurt të vitit 2018 

pra afro 1 muaj më parë. Kërkesa për fillimin e procedurës në këtë fazë, është e pa arsyetuar. 

Posta Shqiptare SHA, duhej të priste të paktën daljen e bilancit të vitit 2018, për të parë rezultatet 

ekonomike pas fushatës së parë të bërë në shkurt 2018 dhe nëse nuk do të kishte rezultate 

pozitive, atëherë edhe mund të fillonte një fushatë e dytë por asnjëherë pa analizuar shkaqet e 

mos arritjes së objektivave të përcaktuar në fushatën e parë. Drejtoria e Marketingut, nuk ka një 

plan të qartë vjetor të nevojave për reklamë dhe publicitet duke mos theksuar ndikimin që ka 

publiciteti në zhvillimin e shoqërisë dhe arritjen e objektivave. Si rezultat, procedura e 

prokurimit, është e pa justifikuar duke e konsideruar vlerën e investuar prej 8,370,000 

lekë, investim me efekt negativ financiar për Postën Shqiptare. 

Kriteri: 
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Ligji nr. 10296, datë 08.07.2010, Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin, neni 9, 

Përgjegjshmëria menaxheriale e nëpunësit autorizues, pika 4, gërma b), ku përcaktohen 

përgjegjësitë kryesore: 

b) hartimin e objektivave dhe zbatimin e planeve strategjike dhe vjetore, në përputhje me 

objektivat e miratuar nga titullari i njësisë publike; 

Ndikimi: Investim pa efektivitet, eficencë, dhe ekonomicitet për Postën Shqiptare SHA. 

Shkaku: Mosfunksionim i strukturave drejtuese të Postës Shqiptare SHA, 

Rëndësia: E Lartë. 

Rekomandim: Drejtoria e Postës Shqiptare SHA, Drejtoria e Marketingut, Drejtoria 

Ekonomike, të bashkërendojnë punën për kryerjen e një analize profesionale ekonomike duke 

krahasuar elementët dhe gjendjen ekonomike të institucionit përpara fillimit të një fushate 

publicitare me ato pas përfundimit të saj me qëllimin e vetëm, arritjen e objektivave afatgjatë të 

Postës Shqiptare, të përcaktuara në rregulloren e brendshme por edhe në aktet ligjore e 

nënligjore. 

Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme mban përgjegjësi: Drejtori i Marketingut z. 

E.M. 

 

2. Gjetje nga auditimi: Mbi përllogaritjen e vlerës së fondit limit për të dy procedurat e 

prokurimit “Fushatë publicitare në median online” dhe “Fushatë publicitare në median vizive”. 

Situata: 

PSH SHA, ka kryer dy procedura prokurimi për fushatë publicitare në median online dhe 

median vizive me fond limit të përgjithshëm 11,880,000 lekë pa TVSH dhe për një periudhë 

mesatarisht 6 javore, pas afro 2 muajsh pasi ka përfunduar fushata publicitare e kryer në muajin 

janar 2018 dhe që trajtohet në fillim të këtij akt-konstatimi me objekt “Fushatë publicitare në 

median e shkruar online ‘Dixhitale’, median e shtypur dhe median në ambientet e jashtëme” 

dhe fond limit 9,785,283.86 lekë pa TVSH për një periudhë 10 javore. Nga diferenca e fondeve 

limite, kalkulohet se fondi limit i përllogaritur për fushatat e dyta në vlerën 11,880,000 lekë është 

më i lartë se fondi limit i përllogaritur për fushatën e mëparshme që ishte 9,785,283.86 por mbi 

të gjitha, fondi i dytë e më i lartë, është përllogaritur jo vetëm për një periudhë më të shkurtër 

publiciteti por edhe për më pak zëra referuar objekteve të kontratave. Si rezultat, diferenca e 

këtyre fondeve prej 2,094,716.14 lekë, konsiderohet si vlerë me efekt negativ financiar për 

PSH SHA. 

Kriteri: Veprimi i mësipërm është në kundërshtim me LPP, neni 59 “Përllogaritja e vlerës limit 

të kontratës”, pika 2 ku cilësohet: 

Në përllogaritjen e vlerës limit të kontratës, autoriteti kontraktor duhet t’i referohet një ose 

më shumë alternativave të renditura si më poshtë: çmimet e botuara nga Instituti i Statistikave 

(INSTAT), ose/dhe çmime të tjera zyrtare, të njohura nga institucionet përkatëse (si për 

shembull, nga organet tatimore a doganore, dhomat e tregtisë, në manuale etj); ose/dhe a) 

çmimet e tregut; ose/dhe b) çmimet e kontratave të mëparshme, të realizuara nga vetë apo 

nga autoritete të tjera kontraktore; ose/dhe ç) çmimet ndërkombëtare, të botuara. Autoriteti 

kontraktor, përpara nxjerrjes së urdhrit të prokurimit, duhet të dokumentojë përllogaritjen e 

vlerës së kontratës. 

Ndikimi: Fond limit i pa argumentuar e më i lartë me efekte negative financiare për PSH SHA. 

Shkaku: Mosrespektim i akteve ligjore e nënligjore për përllogaritjen e vlerës së fondit limit. 

Rëndësia: E Lartë. 
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Rekomandim: Drejtoria e Postës Shqiptare SHA, Drejtoria Juridike, Drejtoria e Marketingut, 

të marrin masat për argumentimin e fondeve limite të fushatave publicitare, me qëllim mos 

kryerjen e investimeve me vlera që nuk justifikojnë objektivin e përcaktuar më parë dhe që mund 

të shkaktojnë efekte financiare negative për buxhetin e Postës Shqiptare SHA. 

Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme mban përgjegjësi: Grupi i ngritur për 

përllogaritjen e fondit limit i përbërë nga M. S., Edra Vila dhe H. B. 

 

Observacion: 

Pretendimi i subjektit: 

Nga znj. M. S., znj. E. V. dhe z. H. B. është paraqitur observacioni me nr. 188/12B prot., datë 

13.09.2019, ku: 

Pretendohet se “Grupi i përllogaritjes së fondit limit ka zbatuar rregullat dhe ligjet për 

prokurimin publik duke ndjekur fazat që nga momenti i parë dhe se diferenca kohore midis dy 

proçedurave është 14 muaj ......”. 

Qëndrimi i grupit të auditimit: 

Sqarojmë se ju në observacionin tuaj, i referoheni përllogaritjes së fondit limit të procedurës 

së mëparshme. Në fakt, duhej ti referoheshit vlerës së kontratës së mëparshme e cila është 

lidhur (siç përmendet në akt-konstatim) vetëm para 4 muajsh se të përllogarisnit fondin limit 

të procedurës së re. Pra nuk bëhet fjalë për afate kaq të largëta. Vlera e përcaktuar në projekt 

raport si vlerë me efekt negativ do të konsiderohet në këtë  raport si efekt financiar negativ për 

buxhetin e shtetit duke ju ngarkuar me përgjegjësi administrative. 

 

6. Mbi procedurën me objekt “Shërbimi Intranet/Internet në zyrat Postare në filiale e 

Degë të Posta Shqiptare SHA”, viti 2018. 
1. Zhvillimi i procedurës së prokurimit me objekt: “Shërbimi Intranet/Internet në zyrat Postare në filiale e Degë të Posta 

Shqiptare SHA” 

Urdhër Prokurimi nr. 32, datë 
02.10.2017 

Miratimi i DT sipas urdhrit nr. 32, datë 
02.10.2017. 

1. L. S. 

2. K. . 
3. M. S. 

Hartimi i specifikimeve teknike sipas 

urdhrit nr. 72, datë 19.07.2017 
1. A. G. 

2. M. S. 
3. A. k. 

Përllogaritja e fondit limit sipas urdhrit nr. 

82, datë 04.09.2017 
1. T. H. 

2. K. H. 

3. A. Gj. 

Komisioni i vlerësimit të ofertave. 
1. R. K. 

2. V. K. 

3. E. T. 
Lloji i Procedurës së prokurimit: “E 

hapur” 

Fondi limit pa tvsh: 

39,473,200 lekë 

Oferta fituese pa tvsh: 

36,644,880 lekë. 

Diferenca e ofertës me fondin limit pa tvsh: 

2,828,320 lekë. 

Data e hapjes së procedurës: 
30.10.2017 ora 12:00, sipas DT 

Burimi i financimit: Të ardhurat e 
Shoqërisë 

Operatorët ekonomikë 
a. Pjesëmarrës në tender, 7 OE: 

-“A.M.” SHPK, me vlerë 36,700,000 lek. 

-“A.N.” SHPK, pa ofertë. 
-“B.” SHPK, pa ofertë. 

-“C. P.” SHPK & “ALBTELECOM” SHA, me vlerë 

36,644,880 lek. 
-“I.B.-TELECOM” SHPK, me vlerë 35,900,000 lek. 

-“M.C. N.” SHPK & “H.” SHPK & “A. B. S.  N” 

SHPK, me vlerë 29,000,000 lek. 
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-“T.A.” SHPK & “A. S. C.”, me vlerë 35,795,000 

lek. 

Ankimime: 

AK- nr. 3042 prot., datë 11.10.2017 
nr. 3052/1 prot., datë 12.10.2017 

nr.3773 prot., datë 21.11.2017 

APP-Nuk ka 
KPP-nr.3973 prot., datë 11.12.2017 

Përgjigje ankesës nga AK. 

Shkresa- nr.3042/1 prot., datë 13.10.2017 
nr.3052/2 prot., datë 13.10.2017 

nr.3773/1 prot., datë 30.11.2017 

Përgjigje ankesës nga: 

APP-Nuk ka 
KPP- nr.461 prot., datë 06.02.2018 

 

Nga auditimi rezultoi: 

1. Gjetje nga auditimi: Mbi hartimin e specifikimeve teknike dhe sasisë së internet/intranetit të 

nevojshëm. 

Situata: 

Nga grupi i auditimit, konstatohet se nuk është argumentuar nevoja e sasisë së mbps që i 

nevojitet Postës Shqiptare SHA, për një vit kalendarik. Për vendosjen e sasive të mbps 

internet/intranetit, që i nevojiten çdo zyre postare, grupi i hartimit të specifikimeve teknike, nuk i 

është referuar vitit të mëparshëm, të paktën sipas procesverbalit të mbajtur për hartimin e 

specifikimeve teknike. Sasitë e mbps të vendosura nga grupi i hartimit të specifikimeve teknike, 

nuk i referohen ndonjë raporti monitorimi lidhur me konsumin e shërbimit të internetit/intranetit 

të zyrave postare sipas vendndodhjes së tyre për vitin e mëparshëm. Grupi i hartimit të 

specifikimeve teknike dhe sasive të mbps internet/intranet të përcaktuara, duhej ti referohej 

zbatimit të kontratës së mëparshme për të përcaktuar sasinë e duhur që është nevojitur për çdo 

zyrë të Postës Shqiptare SHA sipas listës së filialeve. Mos kryerja e këtij krahasimi, ka bërë të 

mundur që të merret i mirëqenë konsumi i intranet/internetit se sasia e mbps për vitin 2018, do të 

jetë sipas listës së miratuar nga grupi. 

 

Observacion: 

Pretendimi i subjektit: 

Nga z. A. G., znj. M. S. dhe z. A. K. është paraqitur observacioni me nr. 188/5B prot., datë 

12.09.2019, ku: 

Pretendohet se “Pranojmë konstatimin e grupit të auditimit por ne si grup i hartimit të 

specifikimeve teknike, i jemi referuar kontratës së mëparshme.....”. 

Qëndrimi i grupit të auditimit: 

Sqarojmë se, merret në konsideratë fakti që i jeni referuar kontratës së mëparshme e cila në 

preventivin e saj, nuk përmend faktet e cituara nga grupi i auditimit duke ju shkarkuar nga 

përgjegjësia administrative por jo duke rrëzuar konstatimin e grupit të auditimit i cili ka si 

qëllim përmirësimin e hartimit të specifikimeve teknike për tu zbatuar nga grupet e marrjes në 

dorëzim të shërbimeve. 

 

2. Gjetje nga auditimi: Mbi vërtetimin e ofrimit të shërbimit. 

Situata: 

Nga auditimi i dosjes së zbatimit të kontratës, u konstatua se grupi i monitorimit nuk ka 

bashkangjitur procesverbalit të kryerjes së shërbimit, asnjë diagramë mbi monitorimin e trafikut 

të intranet/internetit duke e bërë të pa mundur auditimin e kryerjes ose jo të shërbimit sipas 

sasive të intranetit të prokuruara. Thjesht dhe vetëm mbajtja e procesverbaleve nga grupi i 

monitorimit, duke përcaktuar se “Shërbimi i ofruar nga kontraktuesi për filialet dhe degët e 
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Postës Shqiptare, përmbush kërkesat e kontratës në të gjitha zyrat postare......” pa përcaktuar 

mënyrën e monitorimit pra pa përshkruar sasinë e mbps të internetit për Administratën e Postës 

Qëndrore ose sasinë e intranetit për filialet e Postës, nëse janë ezauruar sasitë e prokuruara ose 

nëse shërbimi i dhënë nga Kontraktori ka përmbushur kërkesat e vendosura sipas specifikimeve 

teknike të përcaktuara në DST. Konkretisht, nga auditimi i diagramave të dorëzuara pranë grupit 

të auditimit, u konstatuan shumë zyra postare të cilat nuk kishin intranet për gjatë gjithë 

periudhës sipas kontratës ose për një pjesë të saj. Grupi i auditimit, nuk mund të kalkulojë sasitë 

e datave që kanë përdorur ose jo zyrat postare dhe si rrjedhojë nuk mund të faktohet nëse 

kontrata është përmbushur 100 % sipas specifikimeve teknike. Vlera e likuiduar në total është 

21,986,972.6 lekë dhe jo sa është vlera e kontratës pra 43,973,856 lekë me TVSH. Nuk ka asnjë 

shpjegim në dosjen e zbatimit të kontratës lidhur me mos likuidimin në total të vlerës së 

prokuruar. Si rrjedhojë, në pamundësi për të vërtetuar sasinë e mbps të ofruar sipas kontratës, 

vlera e mbetur pa likuiduar, 21,986,928.4 lekë, do të mbetet e tillë deri në momentin që 

bashkimi i operatorëve ekonomik “C. P.” SHPK & “A.” SHA, do të paraqesin pranë Postës 

Shqiptare SHA, raportet e monitorimit të trafikut internet/intranet të nënshkruara nga 

palët. 

Kriteri: 
Kontrata me nr. 2944/11 prot, datë 12.02.2018, neni 6, Dorëzimi dhe Faturimi i Shërbimit, pika 

6.1, ku cilësohet: Kontraktuesi për çdo muaj shërbim të ofruar duhet ti paraqesi Ak: 

1. Raportin mujor për kryerjen e shërbimeve sipas objektit të kontratës, i cili duhet të 

firmoset nga përfaqësuesit e AK dhe nga secili prej antarëve të bashkimit të operatorëve 

ekonomik; 

Ndikimi: Mos rakordim i sasive të internet/intranetit të likuiduara me ato të realizuara. 

Shkaku: Mos përcaktim në kontratë të vënies në dispozicion të grafikut të monitorimit të sasive 

internet/intranet. 

Rëndësia: E Lartë. 

Rekomandim 2.1: Drejtoria e Postës Shqiptare SHA, Drejtoria Ekonomike, Drejtoria e IT, të 

marrin masat që përpara se të likuidojnë vlerën e mbetur pa likuiduar, të kërkojnë nga operatori 

ekonomik, diagramat e trafikut të internet/intranet të monitorimit në kohë reale sipas afateve dhe 

kushteve të përcaktuara në kontratë. 

Rekomandim 2.2: Drejtoria e Postës Shqiptare SHA, Drejtoria Juridike, Drejtoria e IT, të 

marrin masat që në të ardhmen, në hartimin e kushteve të zbatimit të kontratave për shërbimet 

internet/intranet, të përfshijnë dhe dorëzimin e diagramave të monitorimit të trafikut për të 

vërtetuar kryerjen e shërbimit në sasi dhe cilësi përpara likuidimit të shërbimit. 

 

7. Mbi procedurën me objekt “Eterna Gateway Application”, viti 2018 
1. Zhvillimi i procedurës së prokurimit me objekt: “Eterna Gateway Application” 

Urdhër Prokurimi nr. 34, datë 
31.05.2018 

Hartimi dhe miratimi i DT sipas urdhrit nr. 
34, datë 31.05.2018. 

1. L.S. 

2. R. M. 
3. B. Q. 

Specifikimet teknike sipas urdhrit nr. 318, 

datë 28.05.2018: 
1. M. T. 

2. R. M. 
3. B. Q. 

Përllogaritja e fondit limit sipas urdhrit nr. 

319, datë 28.05.2018 

Komisioni i vlerësimit të ofertave. 
1. V. A. 

2. E. S. 

3. R. Ll. 
Lloji i Procedurës së prokurimit: “E 

hapur” 
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1. Ë. H. 

2. E. A. 
3. V. M. 

Fondi limit pa tvsh: 
25,000,000 lekë 

Oferta fituese pa tvsh: 
25,000,000 lekë. 

Diferenca e ofertës me fondin limit pa tvsh: 
0 lekë. 

Data e hapjes së procedurës: 

02.07.2018 ora 11:00, sipas DT 

Burimi i financimit: Të ardhurat e 

Shoqërisë 

Operatorët ekonomikë 

a. Pjesëmarrës në tender, 1 OE: 

-“H.S.” SHPK, me vlerë 25,000,000 lek. 

Ankimime: 

AK-Nuk ka 
APP-Nuk ka 

KPP-Nuk ka 

Përgjigje ankesës nga AK. 

Shkresa-Nuk ka 

Përgjigje ankesës nga: 

APP-Nuk ka 
KPP-Nuk ka 

 

Nga auditimi rezultoi: 

1. Gjetje nga auditimi: Mbi nevojën e fillimit të procedurës së prokurimit. 

Situata: 

Nga grupi i auditimit, konstatohet se nuk është argumentuar nevoja e kryerjes së këtij shërbimi. 

Mungon analiza eknomike tek e cila duhej të pasqyroheshin në mënyrë të detajuar, përfitimet 

ekonomike që do të kishte Posta Shqiptare duke kryer këtë investim. Relacioni për nevojën e 

kryerjes së investimit nga Drejtori i IT & Zhvillimit, z. E. S., sipas shkresës me nr. 123/b prot., 

datë 03.05.2018, nuk është i argumentuar. Për më tepër, nuk ka asnjë kërkesë bashkangjitur ku të 

pasqyrohej interesimi nga institucionet financiare (bankat) për të integruar sistemet e tyre me atë 

të Postës Shqiptare. Nuk ka asnjë dokument ligjor ose marrëveshje të lidhur midis Postës 

Shqiptare dhe ndonjë institucioni bankar përpara procedurës së prokurimit ku të vërtetohej se 

ndonjë institucion bankar ka interes për të integruar sistemin e tij me atë të Postës Shqiptare. Për 

më tepër, shpjegimet e dhëna tek specifikimet teknike të kërkuara dhe konkretisht sipas shkresës 

me nr. 1630/1 prot., datë 09.05.2018, cilësojnë dhe rrjedhën e veprimeve që duhet të kryejë 

sportelisti/tja. 

Nuk ka asnjë dokument, analizë, relacion apo edhe parashikim nga Drejtoria e Postës Shqiptare 

SHA se nëse do të rriten, sa do të rriten të ardhurat ekonomike dhe klientët nga implementimi i 

këtij aplikacioni (siç përmendet tek kërkesa e Drejtorit të IT) i cili në vetvete, nuk është gjë tjetër 

veçse një aplikacion që ka ekzistuar edhe më parë. Posta Shqiptare SHA, ka kryer procedura 

prokurimi në të kaluarën që prej vitit 2012 për implementimin dhe vënien në funksion të sistemit 

Eterna me të gjitha modulet e tij sipas kërkesave nga vet Posta Shqiptare SHA. Konkretisht, 

ndërfaqet e sistemeve të pagesave me institucione të tjera, kanë ekzistuar edhe më parë (e 

vërtetuar kjo me komunikimet elektronike të Postës me operatorin ekonomik për problemet dhe 

defektet e ndryshme të ndodhura gjatë kalimit të kredive të fermerëve apo pagesave të 

ndryshme). Këto ndërfaqe kanë ekzistuar me OSHEE, me UKT, etj. Pra pretendimi i krijimit të 

një “GATEWAY”, nuk qëndron. Gjithashtu, tek DST e procedurës së prokurimit të vitit 2012, 

procedurë për të cilën është shpallur fitues i njëjti operator ekonomik “H. S.” SHPK, tek projekti 

për implementimin e sistemit ETERNA, për informatizimin e Postës Shqiptare, konstatohet se 

projekti ka ndërfaqe me sisteme të tjera, ndërfaqe me Bankën e Shqipërisë, ndërfaqe me sistemin 

IPS, ndërfaqe me sistemin Euro/Giro/non SWIFT. I njëjti konkluzion rezulton edhe nga auditimi 

i dosjes së prokurimit me objekt “Mirëmbajtja e sistemit Eterna” sipas kontratës së lidhur midis 

Postës Shqiptare SHA dhe po të njëjtit operator ekonomik “H. S.” SHPK, në vitin 2017, me afat 

3 vjeçar pra deri në fillim të vitit 2020. Nga procesverbalet e mbajtura të grupit të monitorimit 

për mirëmbajtjen mujore 3 vjeçare, konstatohet se ky operator ka kryer mirëmbajtjen e sistemit 

(Deri sot. Kontrata e mirëmbajtjes përfundon në vitin 2020) dhe njëkohësisht të preventivit të 
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zërave të mirëmbajtjes ku midis të tjerash ka mirëmbajtur sistemin Eterna financiare edhe lidhur 

me Listën e Moduleve të Eternës Financiare për tu mirëmbajtur. Periudha e mirëmbajtjes 2017-

2020. 

Si rrjedhojë, procedura e prokurimit, ka qenë e pa argumentuar lidhur me arsyet dhe nevojat e 

kryerjes, pa asnjë analizë për rritjen e rezultateve ekonomike të parashikuara me plane financiare 

e strategjike apo edhe pas implementimit pa asnjë përfitim për PSH SHA. Ka qenë e pa 

nevojshme për Postën Shqiptare kjo procedurë sepse PSH SHA, i ka pasur ndërfaqet e 

komunikmit (GATEWAY) me institucionet e tjera dhe për më tepër, nuk ka asnjë marrëveshje 

me asnjë bankë përpara fillimit të procedurës ku të bëhej i qartë përfitimi monetar i PSH SHA 

nga komisionet e transaksioneve me bankat për çdo shumë të depozituar në llogarinë personale të 

klientit në bankën përkatëse. Gjithashtu, nga data që shërbimi është deklaruar i kryer pra nga 

data 19.12.2018 deri në muajin Maj 2019 (sipas akteve të marrjes në dorëzim), Posta Shqiptare 

SHA, nuk ka asnjë të ardhur apo përfitim nga ky shërbim. Nuk është kryer asnjë depozitim nga 

ndonjë klient i mundshëm, transaksion nga i cili, Posta Shqiptare SHA mund të kishte përfituar 

ndonjë komision gjithmonë nëse do të ekzistonte ndonjë marrëveshje. Vlera e investuar prej 

30,000,000 lekë, konsiderohet investim me efekt negativ financiar për PSH SHA dhe një 

dëm ekonomik i mundshëm në të ardhmen dhe që do të duhet të dëmshpërblehet nga operatori 

ekonomik përfitues “H. S.” SHPK, nëse sistemi nuk do të zbatohet me efektivitet duke i sjellë të 

ardhura financiare Postës Shqiptare. 

Kriteri: 

1. Ligji nr. 9643, datë 20.11.2006, i ndryshuar, kreu 1, neni 1, pika 2, gërma a) dhe gërma b) , ku 

cilësohet: 

2. Qëllimi i këtij ligji është: 

a) të rrisë efiçencën dhe efikasitetin në procedurat e prokurimit publik, të kryera nga autoritetet 

kontraktore; 

b) të sigurojë mirëpërdorim të fondeve publike dhe të ulë shpenzimet procedurale; 

2. Rregullore e Brendshme “Për organizimin dhe funksionimin e Administratës Qëndrore të 

Shoqërisë Posta Shqiptare” SHA, Misioni dhe Veprimtaria, pika 2, ku cilësohet: 

“Misioni i Shoqërisë ‘Posta Shqiptare’ SHA, është të zgjerojë e përmirësojë shërbimet 

tradicionale të Postës, të sjell shërbime të reja postare, financare e bankare në 

përputhje dhe në zbatim të politikës e strategjisë dhe zhvillimit të Postës Shqiptare 

SHA. Të automatizojë, kompjuterizojë e standartizojë shërbimet postare, financiare 

dhe bankare. Të sigurojë dhe të mbështesë rezultatin ekonomik në rritje të Postës 

Shqiptare SHA, nëpërmjet planeve financiare, operative dhe strategjike”. 

Ndikimi: Investim pa eficencë, efektivitet dhe ekonomicitet. 

Shkaku: Mos pasja e një marrëveshjeje me ndonjë Bankë përpara kryerjes së investimit ku të 

përcaktoheshin qartazi vlerat që do të përfitonte PSH SHA nga komisionet. 

Rëndësia: E Lartë. 

Rekomandim: Drejtoria e Postës Shqiptare SHA, Drejtoria Juridike, Drejtoria Ekonomike, të 

marrin masat që të lidhin marrëveshje me bankat duke përcaktuar komisionet përkatëse për 

shërbimin sipas kushteve të kontratës, me qëllim kthimin e investimit në një investim me 

efektivitet për buxhetin e shtetit. 

 

2. Gjetje nga auditimi: Mbi vendosjen e kriterit të disponimit të kodit në burim të programit 

Eterna. 



 

46 

 

RAPORT PERFUNDIMTAR “PËR AUDITIMIN E USHTRUAR NË POSTA SHQIPTARE SHA TIRANË” 

 

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT 

DEPARTAMENTI I AUDITIMIT TË SHOQËRIVE PUBLIKE DHE INVESTIMEVE 

TË HUAJA 

 

Situata: 

Nga auditimi i SPE, tek DST, shtojca 8, kapitulli 3.3, kapaciteti teknik, pika 3.3.2, kërkohet: 

“Operatori ekonomik duhet të zotërojë të Drejtën e Autorit për programin Eterna Software të 

instaluar tek PSH SHA ose të jetë i autorizuar nga mbajtësi i të drejtës së autorit për këtë 

program” dhe tek pika 3.3.3, kërkohet: “Operatori ekonomik, qoftë zotëruesi i të drejtës së 

autorit ose i autorizuar prej tij, duhet të disponojë kodin në burim, pasi Posta Shqiptare SHA, 

nuk e disponon këtë kod”. Nga auditimi në SPE, i procedurës së prokurimit të vitit 2012, 

procedurë të cilën e ka fituar operatori ekonomik “H. S.” SHPK dhe që kanë qenë pjesëmarrës 3 

operatorë ekonomik dhe përkatësisht “S.T. A.” SHPK, “H. S.” SHPK dhe “C.” SHPK, tek 

kriteret e kualifikimit, nuk është kërkuar në asnjë pikë “Disponimi i kodit në burim apo i të 

drejtës së autorit”. Procedura e prokurimit me REF-59318-05-10-2012, për të cilën është shpallur 

fitues operatori ekonomik “H. S.” SHPK, ka pasur konkurencë për vet faktin se nuk ka pas të 

vendosur kritere të tilla diskriminuese për disponibilitetin e kodit në burim. Grupi i hartimit të 

specifikimeve teknike dhe i kritereve për kualifikim, ka vazhduar të vendosi një kriter të tillë 

vetëm e vetëm që kontrata të jetë e orientiuar dhe e paracaktuar. Për një sistem të implementuar 7 

vite më parë, edhe sikur të kishte operatori ekonomik kodin në burim që në kohën e 

implementimit, PSH SHA, duhet tja kërkonte këtë kod dhe ta administronte vet sistemin së 

bashku me mirëmbajtjen e tij përderisa i ka kapacietet profesionale në stafin e saj i cili detyrohet 

të zbatojë detyrat e përcaktuara edhe në rregulloren e brendshme të institucionit të PSH SHA. 

Kriteri: 

a) Ligji nr. 9643, datë 20.11.2006, i ndryshuar, neni 2, parimet e përzgjedhjes, gërma (a), gërma 

(b) dhe gërma (c), ku cilësohet: 

a) Mosdiskriminim dhe trajtim i barabartë i ofertuesve ose kandidatëve; 

b) Transparencë në procedurat e prokurimit; 

c) Barazi në trajtimin e kërkesave dhe të detyrimeve, që u ngarkohen ofertuesve ose 

  kandidatëve. 

b) VKM nr. 914, datë 29.12.2014 me ndryshime, neni 61 “Hartimi dhe publikimi i dokumentave 

të tenderit”, pika 2, ku cilësohet: 

“Në çdo rast, hartimi i tyre duhet të argumentohet teknikisht dhe ligjërisht, si dhe të 

dokumentohet në një procesverbal të mbajtur nga personat e ngarkuar për përgatitjen 

e tyre. Ky procesverbal i vihet në dispozicion personit/ave përgjegjës për prokurimin, i 

cili/të cilët e bën/bëjnë pjesë të dosjes së tenderit”. 

Ndikimi: Shmangia e konkurrencës në procedurat e prokurimit. 

Shkaku: Mosveprim i grupit të hartimit të kritereve të kualifikimit. 

Rëndësia: E Lartë. 

Rekomandim 2.1: Drejtoria e Postës Shqiptare SHA, sektori prokurimeve, grupet e hartimit të 

specifikimeve teknike dhe kritereve për kualifikim, të marrin masa që në të ardhmen, në hartimin 

e Dokumentave Standarte të procedurave të prokurimit, të shmangin vendosjen e kritereve 

diskriminuese për të krijuar kushtet e një konkurrence të lirë për pjesëmarrjen në tender të sa më 

shumë operatorëve ekonomik. 
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Observacion: 

Pretendimi i subjektit: 

Nga znj. M. T., znj. R. M. dhe znj. B.Q. është paraqitur observacioni me nr. 188/1 prot., datë 

02.09.2019 ku: 

Pretendohet se “Kodi në burim është vendosur në kontratën e mëparshme........”. 

Qëndrimi i grupit të auditimit: 

-Pretendimi 1 më sipër, merret në konsideratë duke shkarkuar nga përgjegjësia grupin e 

hartimit të specifikimeve teknike pasi vendosja e kritereve të kualifikimit dhe konkretisht 

kërkesa për pasjen e kodit në burim, ka qenë e mbartur nga kontratat e mëparshme dhe 

llogjikisht e keni pas të pamundur të ndryshoni operatorin ekonomik. Gjithsesi, konstatimi i 

fenomenit nga grupi i auditimit, vazhdon të qëndrojë pasi kriteret e vendosura edhe pse të 

mbartura, vazhdojnë të favorizojnë vetëm një operator ekonomik “H. S.” SHPK. 

 

8. Mbi procedurën me objekt “Mirëmbajtje Eterna Gateway Application për 4 vite”, viti 

2019 
1. Zhvillimi i procedurës së prokurimit me objekt: “Mirëmbajtje Etrena Gateway Application për 4 vite” 

Urdhër Prokurimi nr. 13, datë 

18.04.2019 

Hartuesit e DT, sipas urdhrit nr. 13, datë 

18.04.2019 
1. L. M. 

2. E.D. 

3. O.B. 
Specifikimet teknike sipas urdhrit nr. 58 

prot., datë 25.03.2019: 

1. R. K. 
2. E.D. 

3. O. B. 

Përllogaritja e fondit limit sipas urdhrit nr. 

63, datë 04.04.2019: 

1. E. A. 

2. A. K. 
3. K.t H. 

Komisioni i vlerësimit të ofertave, sipas urdhrit nr. 

1085/1 prot., datë 18.04.2019 ndryshuar me 
nr.1085/3 prot., datë 08.05.2019 

1. V. A. 

2. E. S. 
3. O. P. 

Lloji i Procedurës së prokurimit: “E 

hapur” 

Fondi limit pa tvsh: 

20,000,000 lekë 

Oferta fituese pa tvsh: 

20,000,000 lekë. 

Diferenca e ofertës me fondin limit pa tvsh: 

0 lekë. 

Data e hapjes së procedurës: 

14.05.2019 ora 11:00, sipas DT 

Burimi i financimit: Të ardhurat e 

Shoqërisë 

Operatorët ekonomikë 

a. Pjesëmarrës në tender, 1 OE: 

-“H. S.” SHPK, me vlerë 20,000,000 lek. 

Ankimime: 
AK-Nuk ka 

APP-Nuk ka 

KPP-Nuk ka 

Përgjigje ankesës nga AK. 
Shkresa-Nuk ka 

Përgjigje ankesës nga: 
APP-Nuk ka 

KPP-Nuk ka 

 

Nga auditimi rezultoi: 

1. Gjetje nga auditimi: Mbi nevojën e kryerjes së përocedurës së prokurimit. 

Situata: 

Nga grupi i ngritur për hartimin e specifikimeve teknike, është përshkruar se duhet të 

mirëmbahen funksionet Eterna Gateway pa patur më parë rezultate nga implementimi i sistemit. 

Nga auditimi edhe i procedurave të mëparshme të kryera dhe në vazhdimësi të këtij sistemi, u 

konstatua se Posta Shqiptare SHA, ka një kontratë të lidhur me të njëjtin operator historikisht “H. 

S.” SHPK, që prej vitit 2012, vit në të cilin është implementuar ky sistem dhe në vazhdimësi deri 

sot, kontratat kanë qenë me objekte mirëmbajtje dhe upgrade. Lidhur me mirëmbajtjen, kontrata 

e fundit dhe që është në fuqi e skadon në vitin 2020, ka të bëjë me mirëmbjatjen e moduleve të 
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Eternës në tërësi përfshirë çdo komponent të tij me qëllimin e sigurimit të vazhdimësisë së punës 

në zyrat postare në të cilat është instaluar ky sistem. Ky shërbim duhet të mirëmbajë të gjitha 

funksionalitetet ekzistuese si dhe çdo ndryshim të sistemit Eterna që mund të kryhet në të 

ardhmen. Gjithsesi, fillimi i procedurës së prokurimit me objekt: “Mirëmbajtjen e një sistemi i 

cili deri në këto momente, nuk ka asnjë të dhënë se ka funksionuar ose ka sjellë ndonjë të ardhur 

për PSH SHA vërteton se është i pa nevojshëm. Nga auditimi i kryer në terren, nëpër disa filiale 

të PSH SHA me zgjedhje brenda qytetit të Tiranës por jo vetëm, u konstatua se nuk është e 

mundur që sportelistët e Postës, të kalojnë në një llogari bankare çfarëdo (personale) lekë kesh. 

Kriteri: 

Rregullorja e brendëshme “Për organizimin dhe funksionimin e Administratës Qëndrore të 

Shoqërisë Posta Shqiptare SHA, Detyrat dhe Kompetencat e Drejtoirsë së IT dhe Zhvillimit. 

a) Përgjegjësi i Sektorit të Sistemeve, ku cilësohet se përgjigjet për gadishmërinë e: 

a) Serverave që janë ngritur në Shoqërinë PSH SHA; 

b) Serverave të akses kontrollit; Active Directory; Exchange Server; File Server; 

c) Administron serverat në të cilët janë instaluar programet e shërbimit si Eterna, Eurogiro 

dhe IPS; etj. 

b) Specialist Sitemesh 1 dhe 2, ku cilësohet se: 

a) Instalon, konfiguron, mirëmban sistemet informatike; 

b) Kryen update, backup-e dhe bën konfigurime të fireëall në serverat e Financës 5, 

Ftp servera dhe në të gjithë serverat që do të krijohen në funksion të PSH SHA. 

Ndikimi: Procedurë prokurimi e pa argumentuar në aspektin tekniko-ekonomik. 

Shkaku: Mosveprim i strukturave të PSH SHA. 

Rëndësia: E Lartë. 

Rekomandim: Drejtoria e Postës Shqiptare SHA, Drejtoria e IT, të marrin masa që në të 

ardhmen, përpara kryerjes së një procedure prokurimi, me objekt mirëmbajtje të sistemeve IT, të 

analizojnë kapacitetet profesionale të stafit inxhinierik të Drejtorisë së IT, e në vazhdim, vetëm 

nëse nuk përmbushen kriteret profesionale, të kryejnë mirëmbajtjen me të tretë duke 

argumentuar më parë nevojat për mirëmbajtje në rakordim me Drejtorinë Ekonomike për të 

analizuar ekonomikisht investimin në favor të buxhetit të shoqërisë. 

 

9. Mbi procedurën me objekt “Mirëmbajtje e sistemit Voip + Upgrade” viti 2018. 
1. Zhvillimi i procedurës së prokurimit me objekt: “Mirëmbajtje e sistemit Voip + Upgrade” 

Urdhër Prokurimi nr. 33, datë 

31.05.2018 

Hartuesit e DT, sipas urdhrit nr. 33, datë 

31.05.2018 
1. N.S. 

2. R. M. 

3. E. P. 
Specifikimet teknike sipas urdhrit nr. 287 

prot., datë 14.05.2018: 

1. O.B. 
2. R. M. 

3. E. P. 

Përllogaritja e fondit limit sipas urdhrit nr. 
300, datë 18.05.2018 

1. M. R. 

2. M. Z. 
3. Q. H. 

 

Komisioni i vlerësimit të ofertave, sipas urdhrit nr. 

33/1, datë 31.05.2018 
1. B. N. 

2. A. K. 

3. M.S. 

Lloji i Procedurës së prokurimit: “E 
hapur” 

Fondi limit pa tvsh: 

8,000,000 lekë 

Oferta fituese pa tvsh: 

7,890,000 lekë. 

Diferenca e ofertës me fondin limit pa tvsh: 

110,000 lekë. 

Data e hapjes së procedurës: Burimi i financimit: Të ardhurat e Operatorët ekonomikë 
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25.06.2018 ora 10:00, sipas DT Shoqërisë a. Pjesëmarrës në tender, 1 OE: 

-“C. P.” SHPK, me vlerë 7,890,000 lek. 

 

Nga auditimi rezultoi: 

-Lidhur me zbatimin e kontratës. 

1. Gjetje nga auditimi: Mbi vërtetimin e ofrimit të shërbimit. 

Situata: 

Nga auditimi i dosjes së zbatimit të kontratës, u konstatua se grupi i monitorimit nuk ka 

bashkangjitur procesverbalit të kryerjes së shërbimit, asnjë diagramë mbi monitorimin të ofrimit 

të shërbimit i cili të jetë i nënshkruar nga të dy palët. Thjesht dhe vetëm mbajtja e 

procesverbaleve nga grupi i monitorimit, duke përcaktuar se “Shërbimi i ofruar nga 

kontraktuesi, përmbush kërkesat e kontratës......” pa përcaktuar mënyrën e monitorimit pra pa 

detajuar zërin e mirëmbajtjes dhe arsyet e dëmtimit të paisjeve, nuk përbën në vetvete një raport 

monitorimi. Për më tepër, Posta Shqiptare SHA, duhej që jo vetëm të analizonte arsyet e 

ndodhjes së defekteve por edhe nxjerrjen e përgjegjësive për Drejtorinë e IT. 

Kriteri: 
Kontrata me nr. 1887/6 prot, datë 26.07.2018, neni 5, Afati i Kontratës dhe Fillimi i Ofrimit të 

Shërbimit, pika 5.2, ku cilësohet: 

Me ofrim shërbimi kuptohet ofrimi i shërbimit të mirëmbajtjes të sistemit Voip+Upgrade i 

tyre, në cilësinë e përcaktuar në DST.....................duke paraqitur faturën e shërbimit dhe 

çmimin përkatës si dhe procesverbalet e monitorimit të ofrimit të shërbimit 

Ndikimi: Mos mbajtja e një evidence për shërbimin e kryer për të krahasuar nivelin dhe llojin e 

difekteve. 

Shkaku: Mos respektim i kushteve të kontratës. 

Rëndësia: E Mesme. 

Rekomandim: Drejtoria e Postës Shqiptare SHA, Drejtoria e IT, të marrin masat që në të 

ardhmen, për të vërtetuar shërbimet e kryera për mirëmbajtjen e sistemeve IT, të mbajnë raporte 

të detajuara për sasinë dhe llojin e shërbimit të ofruar apo difektit me qëllim, marrjen e masave 

për minimizimin e tyre dhe nxjerrjen e përgjegjësive nëse ka. 

 

Observacion: 

Pretendimi i subjektit: 
Nga z. E. T., znj. E. D. dhe znj. I. B. është paraqitur observacioni me nr. 188/3B prot., datë 

11.09.2019 ku: 

Pretendohet se “Kontrata është zbatuar duke respektuar nenet........”. 

Qëndrimi i grupit të auditimit: 

Observacioni juaj, merret në konsideratë duke ju shkarkuar nga përgjegjësia administrative 

meqenëse ju si grup monitorimi, i jeni referuar kontratës dhe neneve të saj të cilat i keni 

përmendur edhe në këtë observacion. Gjetja dhe rekomandimi, i referohen procedurave që duhet 

të ndiqni në të ardhmen për monitorimin e kontratave të mirëmbajtjes, pamvarësisht nëse në 

kontratë përcaktohet ose jo mënyra e monitorimit. Ju si specialist të fushës, duhet të kryeni 

detyrat e ngarkuara sipas rregullores së brendshme të institucionit tuaj. 
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10. Mbi përfundimin, kolaudimin dhe akt-marrjen në dorëzim të punimeve për 

Objektin “Rikonstruksion dhe shtesë katesh të Godinës Administrative të Drejtorisë 

së Përgjithshme të Posta Shqiptare SHA dhe Drejtorisë së Filialit Tiranë”. 
 

1. Gjetje nga auditimi: Lidhur me likuidimin e vlerës së TVSH për zërin “Makineri Paisje”. 

Situata: 

Nga auditimi i dokumentacionit të administruar në dosjen teknike rezulton se pajisjet për zërin 

“Makineri Paisje”, në situacionin përfundimtar të kontratës bazë dhe asaj shtesë, janë llogaritur 

me TVSH duke i konsideruar si punime ndërtimi punimet e furnizimit të pajisjeve. 

Kjo lloj strukture e preventiv/ofertës dhe situacionit përfundimtar në këtë formë, bie ndesh me 

legjislacionin në fuqi. Formati i miratuar nga Këshilli i Ministrave, parashikon emërtimin e 

zërave të punimeve, sasi, çmim, vlerë si dhe shumat e tyre, duke i shtuar TVSH-në, pastaj kësaj 

shume i shtohen vetëm pajisjet. Pra nuk ka më TVSH për pajisjet pasi si rubrikë për efekt të 

llogaritjes së kostos janë zë më vete duke u përfshirë pas TVSH-së. Po me këtë udhëzim është 

miratuar edhe paraqitja e zërave të punimeve dhe paisjeve në miratimin e strukturës së situacionit 

që paraqitet për likuidim. 

-Për kontratën bazë, si pasojë e përfshirjes në situacion të TVSH-së për zërin makineri paisje, 

janë likuiduar tepër në vlerën 3,000,840 lek, si vlerë që i përket TVSH. 

-Për kontratën shtesë, si pasojë e përfshirjes në situacion të TVSH-së për zërin makineri paisje, 

janë likuiduar tepër në vlerën 1,069,360 lek, si vlerë që i përket TVSH. 

-Si përfundim, është likuiduar tepër në favor të sipërmarrësit të punimeve, vlera 4,070,200 lekë 

pasi është përfshirë TVSH-ja e paisjeve në situacionin e punimeve për kontratën bazë dhe atë 

shtesë vlerë kjo e cila përbën një dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit dhe duhet 

dëmshpërblyer nga operatori ekonomik “J.” SHPK. 

Kriteri: 

1. UKM Nr. 2, datë 08.05.2003 “Për Klasifikimin dhe strukturën e kostos së punimeve të 

ndërtimit”, Kreu I.I “Klasifikimi i punimeve të ndërtimit”, gërma “A”, paragrafi i fundit, pasi në 

të gjitha rastet përjashtohen pajisjet dhe aparaturat në përfshirjen e punimeve të ndërtimit, ku 

përcaktohet se: 

“Në të gjitha rastet përjashtohen pajisjet dhe aparaturat. 

2. VKM nr. 514, datë 15.8.2007 “Për informatizimin e llogaritjes së kostos dhe hartimin e 

manualeve teknike të çmimeve të punimeve të ndërtimit”, ndryshuar me VKM nr. 664, datë 

26.9.2012, pika 8, ku përcaktohet se: 

“Analizat teknike do të përgatiten në përputhje me metodologjinë e përcaktuar në Kreun I të 

udhëzimit nr. 2, datë 08.05.2003 të Këshillit të Ministrave, .....”. 

3. UKM Nr. 1, datë 16.6.2011 “Për disa ndryshime në Udhëzimin Nr. 3, datë 15.2.2001 “Për 

mbikëqyrjen dhe kolaudimin e punimeve të ndërtimit”, të ndryshuar, pika 1, gërma “c”, paragrafi 

(bashkëlidhur këtij udhëzimi) i fundit, ku përcaktohet se: 

“Preventivin e plotë të projektit të zbatimit, duke përfshirë të gjitha vëllimet e punimeve të 

projekteve të lartpërmendura, hartuar nga projektuesit në përputhje me pikën 3.1 (formati tip). 

Ndikimi: Miratim i situacioneve për likuidim në kundërshtim me aktet ligjore me pasojë dëm 

ekonomik për PSH SHA. 

Shkaku: Mosveprim i Mbikqyrësit dhe Kolaudatorit të punimeve. 

Rëndësia: E Mesme. 
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Rekomandim: Drejtoria e Postës Shqiptare SHA, Drejtoria Juridike, të marrin masa për 

arkëtimin e vlerës prej 4,070,200 lekë, nga operatori ekonomik “J.” SHPK, si vlerë që 

konsiderohet dëm ekonomik për Postën Shqiptare SHA, nga likuidimi i vlerës së TVSH për 

zërin makineri paisje. 

Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme mbajnë përgjegjësi: Mbikëqyrësi i punimeve 

shoqëria “GJ. & C.” SHPK me përfaqësues z. Xh. M. dhe kolaudatori i punimeve shoqëria “I.-

D..” SHPK me përfaqësues z. I. D. 

 

Për procedurat e prokurimit që listohen në vijim, janë bërë shpjegimet përkatëse në projekt-

raport dhe nuk janë përshkruar në këtë raport përfundimtar. 

Në këtë raport, nuk përshkruhen procedurat e prokurimit si më poshtë: 

-Procedura e prokurimit me objekt “Blerje Kancelari dhe Zarfa”, viti 2017 me fond limit 

12,296,798 lekë. 

-Procedura e prokurimit me objekt “Blerje Kompjutera, laptop, printera A4 multifunksional, 

matricor, Termik, Aparat Telefonik, Aparat Fotografik, Regjistrues Zëri”, viti 2017 me fond 

limit 27,824,949 lekë. 

-Procedura e prokurimit me objekt “Eterna Gateëay Application”, viti 2018 me fond limit 

25,000,000 lekë. 

-Procedura e prokurimit me objekt “Blerje Kasaforta” viti 2018 me fond limit 6,995,000 lekë. 

-Procedura e prokurimit me objekt “Blerje Motogjeneratora 3 Kva dhe 5 Kva”, viti 2018 me 

fond limit 2,550,000 lekë. 

-Procedura e prokurimit me objekt “Blerje Tonera, Bojra Printeri”, viti 2018 me fond limit 

31,607,547 lekë. 

-Procedura e prokurimit me objekt “Shërbimi i ruajtjes së objekteve dhe personelit me roje të 

kategorisë 1.3.A, Loti I Qarku Shkodër dhe Loti II Qarku Durrës”, 2018 me fond limit 

4,387,250.4 lekë. 
 

4. Mbi zbatimin e ligjshmërisë për emërimet dhe funksionimin e strukturave drejtuese, 

vendimet e marra dhe zbatimi i tyre  

Shoqëria Posta Shqiptare Sha zhvillon aktivitetin e saj bazuar në Statutin e Shoqërisë me nr. 

2135/1 datë 30.11.2011 i ndryshuar me Vendimin e Asamblesë nr. 11 datë 15.01.2018.  

Në Statutin e shoqërisë neni 7, janë përcaktuar organet drejtuese të shoqërisë të cilat janë: 

Këshilli Mbikëqyrës dhe Administratori i shoqërisë. Këshilli Mbikëqyrës përbëhet nga 7 anëtarë 

të cilët emërohen nga Asambleja e Përgjithshme. Çdo anëtar i KM e mban postin për një 

periudhë prej 3 vitesh, me të drejtë riemërimi të cilët mund të shkarkohen në çdo moment nga 

Asambleja e Përgjithshme.  

Posta Shqiptare sha është shoqëri me kapital 100% shtetëror, me pronarë dhe aksionar të vetëm 

Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë, i cili në zbatim të, nenit 135, pikës 4, ligji nr. 9901 datë 

14.04.2008, ushtron i vetëm të drejtat dhe detyrimet e Asamblesë së Përgjithshme. 

Aktiviteti i Këshillit Mbikëqyrës: 

-Nga auditimi rezultoi se në mungesë të CV së anëtarëve të këshillit mbikëqyrës nuk mundësohej 

auditimi i kritereve të përcaktuara në Udhëzimin nr. 318, datë 08.04.2009 mbi përbërjen e 

Këshillit Mbikëqyrës të Posta Shqiptare sha. 
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Nga auditimi i dokumentacionit të vënë në dispozicion lidhur me mbledhjet dhe vendimet e 

Këshillit Mbikëqyrës për periudhën objekt auditimi korrik 2017- maj 2019 u konstatua si më 

poshtë: 

-Kryetari i Këshillit Mbikëqyrës për vitin 2017 nuk ka përcaktuar rendin e ditës së mbledhjes së 

Këshillit Mbikëqyrës, kohën dhe vendin e zhvillimit të mbledhjeve në kundërshtim me nenin 10, 

pika 5 “Rendi i ditës së mbledhjes caktohet nga Kryetari i Këshillit Mbikëqyrës në bazë të 

programit vjetor të aktivitetit të tij, të miratuar në fillim të vitit Këshilli Mbikëqyrës mund të 

shqyrtojë edhe probleme të tjera të rëndësishme që propozohen gjatë vitit nga anëtarët e 

Këshillit Mbikëqyrës ose Administratori i Shoqërisë”.  

-Për vitin 2017 nuk është lidhur kontratë vjetore midis Këshilli Mbikëqyrës dhe Drejtorisë për 

Administrimin e shoqërisë në kundërshtim me pikën 6 të kreut IV të Udhëzimit nr. 318, datë 

8.4.2009. Për vitin 2018 dhe 2019 janë lidhur kontrata nr. 543 datë 12.02.2018 dhe nr. 428 datë 

13.02.2019 ndërmjet Këshillit Mbikëqyrës të Shoqërisë Posta Shqiptare sha dhe Drejtorisë së 

Shoqërisë Posta Shqiptare sha një periudhë 1 vjeçare.  

-Për vitin 2018 dhe 2019 procesverbalet e mbledhjeve nuk janë mbajtur në formën e një regjistri 

por në formatin e letrave A4 duke mos pasqyruar në rrjedh kronologjike vendimmarrjen e 

Këshillit Mbikëqyrës në kundërshtim me nenin 10, pika 6 “Çdo mbledhje e KM, në një regjistër 

të veçantë mbahet procesverbali i cili nënshkruhet nga Kryetari. Në të pasqyrohet: data dhe 

vendi i mbledhjes, mënyra e thirrjes dhe pjesëmarrjes, rendi i ditës, drejtuesi i mbledhjes;..”. 

-Për periudhën objekt auditimi Këshilli Mbikëqyrës nuk e ka zhvilluar veprimtarinë e tij mbi 

bazën e një programi vjetor të miratuar në fillim të vitit për aktivitetin e drejtorisë dhe të 

mbledhjeve të tjera të posaçme të kërkuara nga vetë këshilli apo drejtoria në kundërshtim me 

Udhëzimin nr. 318, datë 8.4.2009, kreu III,  pika 1 dhe statutin e Shoqërisë neni 10, pika 5 

“Rendi i ditës së mbledhjes caktohet nga Kryetari i Këshillit Mbikëqyrës në bazë të programit 

vjetor të aktivitetit të tij, të miratuar në fillim të vitit KM mund të shqyrtojë edhe probleme të 

tjera të rëndësishme që propozohen gjatë vitit nga anëtarë të KM ose Administratori”.  

-Për periudhën objekt auditimi Këshilli Mbikëqyrës nuk ka raportuar të paktën 4 herë në vit për 

veprimtarinë ekonomike e financiare të shoqërisë, Ministrit të linjës dhe Ministrisë së Financave 

dhe Ekonomisë, si përfaqësuesi i pronës shtetërore dhe aksionari i vetëm i shoqërisë në 

kundërshtim me pikën 8 të VKM nr. 642, datë 11.10.2005. 

-Për periudhën objekt auditimi nuk ka verifikuar dhe kontrolluar brenda tre muajve nga mbyllja e 

vitit financiar, raportin e drejtorisë dhe të ekspertit kontabël të autorizuar në kundërshtim me 

pikën 7 të kreut IV të Udhëzimit nr. 318, datë 8.4.2009. 

-Referuar nenit 5 të Statutit të Shoqërisë të ndryshuar, kompetencë e Këshillit Mbikëqyrës është 

të kontrollojë e të mbikëqyrë zbatimin e politikave tregtare të shoqërisë nga Administratori. 

Ndërkohë u konstatua se për periudhën objekt auditimi nuk është realizuar asnjë mbledhje për 

mbikëqyrjen dhe kontrollin e politikave tregtare përfshirë këtu vendimet për ndryshimin e 

tarifave dhe çmimeve për shërbimet postare të miratuara nga Administratori i shoqërisë. 

Për periudhën korrik 2017- dhjetor 2017 janë realizuar 4 mbledhje të Këshilli Mbikëqyrës dhe 

janë marrë 17 vendime të nënshkruara vetëm nga kryetari  bazuar në nenin 10, pika 7 të Statutit 

të Shoqërisë. Për vitin 2018 janë realizuar 6 mbledhje dhe janë marrë gjithsej 37 vendime të 

nënshkruara nga të gjithë anëtarët e KM dhe për vitin 2019 janë realizuar 4 mbledhje dhe janë 

marrë gjithsej 22 vendime të nënshkruara nga të gjithë anëtarët e KM. 
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Vendimet e Këshillit Mbikëqyrës e marra gjatë kësaj periudhe kanë qenë kryesisht autorizimin 

për nënshkrimin e kontratave, miratimin e strukturës së re organizative, rregullore, nivelin e 

pagave të personelit dhe shpërblimet e fund vitit, brenda kompetencave ligjore të tij.  

Nga auditimi rezultoi se vendimmarrja e  Këshillit Mbikëqyrës është në përputhje me 

kompetencat referuar ligjit nr. 9901, datë 14.04.2008 “Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare” dhe 

Statutit të Shoqërisë nr. 2135/1 datë 30.11.2011 i ndryshuar me Vendimin e Asamblesë nr. 11 

datë 15.01.2018.  

Gjatë vitit 2018 janë marrë dy vendime nga Këshilli Mbikëqyrës i Shoqërisë për rritjen e nivelit 

të pagave: 

-Me Vendimin Qarkullues nr. 9 datë 20.02.2018, është miratuar rritja e pagave për punonjësit e 

Shoqërisë Posta Shqiptare sha për vitin 2018 mbështetur në relacionin nr. 531 datë 09.02.2018. 

-Vendimi nr. 28 datë 21.11.2018, mbi miratimin e rritjes së pagave për nivelin drejtues të 

administratës së Postës Shqiptare sha referuar pasqyrave financiare të Shoqërisë “Posta 

Shqiptare” sha të vitit ushtrimor 2018. (Trajtuar më gjerësisht në Pikën 5). 

Vendimet për ndryshimin e nivelit të pagave të shoqërisë Posta Shqiptare sha me kapital 100% 

shtetëror, në pronësi të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë nuk janë miratuar nga Ministria 

Përkatëse (MFE), në kundërshtim me Ligji nr. 10405 datë 24.03.2011, neni 6, pika 1, germa a, 

ku citohet “Organet kolegjiale drejtuese të njësive të fondeve speciale, të institucioneve publike, 

të ndërmarrjeve shtetërore dhe të shoqërive tregtare, me kapital mbi 50 për qind shtetëror, 

miratojnë: nivelet e pagave të punonjësve të tyre, ..., në varësi të mundësive të tyre financiare 

dhe pas miratimit nga Ministri përkatës.” Për sa më sipër mbajnë përgjegjësi A. K., I. M., D. D., 

H. H. dhe M. L. në cilësinë e Këshillit Mbikëqyrës dhe Administratori i Shoqërisë.  

Gjatë periudhës objekt auditimi janë marrë dy vendime për “Shpërblime vjetore për punonjësit”: 

-Vendimi nr. 20 datë 06.09.2017, për shpërblimin e punonjësve të shoqërisë të cilët kanë qenë në 

punë me datë 31.12.2016 me masën 50% të pagës mesatare mujore të vitit 2016 të çdo punonjësi 

. Posta Shqiptare sha për vitin 2017 me argumentimin se sipas pasqyrave financiare të Shoqërisë 

, të vitit ushtrimor 2016 të certifikuar nga raporti i ekspertëve financiare rezulton se Shoqëria ka 

dalë me një fitim dhe për më tepër me një tejkalim të fitimit të programuar nga 41,149,000 lekë 

në 42,834,000 lekë, pra 1,685,000 lekë më tepër nga fitimi i programuar i vitit 2016. Nga fondi i 

programuar i shpërblimit mbeten si rezervë fondi 6.7 milion lekë.  

Nga auditimi rezultojë se vendimi i marrë nga Këshilli Mbikëqyrës jo vetëm nuk ka marrë 

miratimin nga Ministria përkatëse por nuk ka as shkresë për vënien në dijeni të Asamblesë mbi 

dhënien e  shpërblimit të punonjësve në vlerën 39,079,000 lekë. Për sa më sipër mbajnë 

përgjegjësi A. K., I. M., D. D., H. H. dhe M.L. në cilësinë e Këshillit Mbikëqyrës dhe 

Administratori i Shoqërisë.  

-Me vendimin nr. 32 datë 21.11.2018, është miratuar dhënia e shpërblimit të punonjësve  të 

shoqërisë “Posta shqiptare” sha për performancë të programuar në programin e zhvillimit 

ekonomik për vitin 2018. Në relacionin e datës 19.11.2018 bashkëlidhur vendimit të Këshillit 

Mbikëqyrës Administratori i propozon Këshillit Mbikëqyrës të miratojë shpërblimin e 

programuar në programin e zhvillimit ekonomik për vitin 2018. Argumentimi për dhënien e 

shpërblimit i është referuar pasqyrave financiare të Shoqërisë “Posta Shqiptare” sha të vitit 

ushtrimor 2018. Ku në relacion është cituar: “..shoqëria ka arritur në rezultate të cilat kanë 

ndikuar pozitivisht në bilancin e shoqërisë. Fitimi i realizuar për 9mujorin e vitit 2018 është 

139,2 milion lekë si rezultat i rritjes së të ardhurave dhe uljes së shpenzimeve...”  



 

54 

 

RAPORT PERFUNDIMTAR “PËR AUDITIMIN E USHTRUAR NË POSTA SHQIPTARE SHA TIRANË” 

 

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT 

DEPARTAMENTI I AUDITIMIT TË SHOQËRIVE PUBLIKE DHE INVESTIMEVE 

TË HUAJA 

 

Nga sa më sipër viti ushtrimor 2018 nuk kishte përfunduar ende dhe nuk mund ti referohet 

pasqyrave financiare të shoqërisë. Gjithashtu, për dhënien e shpërblimit të punonjësve në vlerën 

48,629,000 lekë nuk është marrë miratimi nga Pronari i shoqërisë, Ministria e Financave dhe 

Ekonomisë në kundërshtim me Ligji nr. 10405 datë 24.03.2011, neni 6, Kompetencat e organeve 

kolegjiale:    b) masën e shpërblimit të punës, por jo më shumë se një pagë mujore në vit, pas 

daljes së rezultatit financiar vjetor, si dhe pas miratimit nga ministri përkatës. Për sa më sipër 

mbajnë përgjegjësi M. L., H. B., D. D. dhe E. Q. në cilësinë e Këshillit Mbikëqyrës dhe 

Administratori i Shoqërisë.                                                                                                                                                                                        

Titulli i Gjetjes: Veprimtaria e Këshillit Mbikëqyrës 

Situata: Nga auditimi i organizimit dhe funksionimit të Këshillit Mbikëqyrës për periudhën 

objekt auditimi u konstatuan sa më poshtë: 

-Për vitin 2017 aktiviteti i mbledhjeve është zhvilluar pa një rend dite të përcaktuar nga Kryetari 

i Këshillit Mbikëqyrës  duke mos specifikuar kohën dhe vendin e zhvillimit të mbledhjeve.  

-Për vitin 2018 dhe 2019 procesverbali i mbledhjeve nuk është mbajtur në formën e një regjistri 

por në formatin e letrave A4 duke mos e pasqyruar në rrjedh kronologjike vendimmarrjen e 

Këshillit Mbikëqyrës.   

-Për periudhën objekt auditimi, KM  nuk e ka zhvilluar veprimtarinë vjetore bazuar në një 

program vjetor të miratuar për aktivitetin e drejtorisë dhe të mbledhjeve të tjera të posaçme të 

kërkuara nga vetë këshilli apo drejtoria.   

-Këshilli Mbikëqyrës nuk ka raportuar për veprimtarinë ekonomike e financiare të shoqërisë, jo 

më pak se 4 herë në vit, në Ministrisë së linjës, MFE në cilësinë e pronares (aksionare) e vetme e 

shoqërisë si dhe nuk është verifikuar dhe kontrolluar brenda tre muajve nga mbyllja e vitit 

financiar, raportin e drejtorisë dhe të ekspertit kontabël. 

-Nuk është kontrolluar ose mbikëqyrur nga Këshilli Mbikëqyrës zbatimin e politikave tregtare të 

Administratorit në shoqëri. 

Kriteri: -Në kundërshtim me nenin 10, pika 5 “Rendi i ditës së mbledhjes caktohet nga Kryetari 

i Këshillit Mbikëqyrës në bazë të programit vjetor të aktivitetit të tij, të miratuar në fillim të vitit 

Këshilli Mbikëqyrës mund të shqyrtojë edhe probleme të tjera të rëndësishme që propozohen 

gjatë vitit nga anëtarët e Këshillit Mbikëqyrës ose Administratori i Shoqërisë”.  

-Në kundërshtim me pikën 6 të kreut IV të Udhëzimit nr. 318, datë 8.4.2009. në kundërshtim 

nenin 10, pika 6 “Çdo mbledhje e KM, në një regjistër të veçantë mbahet procesverbali i cili 

nënshkruhet nga Kryetari. Në të pasqyrohet: data dhe vendi i mbledhjes, mënyra e thirrjes dhe 

pjesëmarrjes, rendi i ditës, drejtuesi i mbledhjes;..”.  

-Në kundërshtim me Udhëzimin nr. 318, datë 8.4.2009, kreu III,  pika 1 dhe statutin e Shoqërisë 

neni 10, pika 5 “Rendi i ditës së mbledhjes caktohet nga Kryetari i Këshillit Mbikëqyrës në bazë 

të programit vjetor të aktivitetit të tij, të miratuar në fillim të vitit KM mund të shqyrtojë edhe 

probleme të tjera të rëndësishme që propozohen gjatë vitit nga anëtarë të KM ose 

Administratori”.  

- Jo më pak se 4 herë në vit në kundërshtim me pikën 8 të VKM nr. 642, datë 11.10.2005. 

Në kundërshtim me pikën 7 të kreut IV të Udhëzimit nr. 318, datë 8.4.2009. 

Ndikimi:  Sa më sipër aktiviteti dhe ecuria e shoqërisë nuk ka qenë i monitoruar nga Këshilli 

Mbikëqyrës dhe Ministria e Linjës. 

Shkaku: Aktiviteti i Këshillit Mbikëqyrës nuk ka funksionuar referuar kompetencave të plota 

ligjore.  

Rëndësia: E mesme 
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Rekomandimi:Nga ana e Këshillit Mbikëqyrës të merren masa për sa më poshtë: 

 - Të raportojë në Ministrinë e Ekonomisë dhe Financave për veprimtarinë ekonomike e 

financiare të shoqërisë jo më pak se 4 herë në vit, duke filluar që nga viti aktual. 

- Të hartojë dhe miratojë menjëherë programin vjetor të veprimtarisë për aktivitetin e drejtorisë 

dhe të mbledhjeve të tjera të posaçme të kërkuara nga vetë këshilli apo drejtoria. 

- Të verifikojë dhe kontrollojë brenda afateve të përcaktuara ligjore mbylljen e vitit financiar, 

raportin e drejtorisë dhe të ekspertit kontabël. 

- Të kontrollojë dhe mbikëqyrë zbatimin e politikave tregtare të shoqërisë Posta Shqiptare sha. 

 

Veprimtaria e Drejtorisë 

Veprimtaria e shoqërisë Posta Shqiptare sha, rregullohet me ligjin nr. 9901 datë 14.04.2008 “Për 

tregtarët dhe shoqëritë tregtare” i ndryshuar. Gjithashtu kompetencat e Administratorit janë të 

parashikuara edhe në Statutin e Shoqërisë nr. 2135/1 datë 30.11.2011 i ndryshuar me Vendimin e 

Asamblesë nr. 11 datë 15.01.2018 dhe në rregulloren e brendshme nr. 04 datë 30.01.2017 të 

miratuar nga Këshilli Mbikëqyrës. 

Nga verifikimi i dokumentacionit u pa se gjatë aktivitetit të vet, drejtoria ka marrë vendime për 

miratimin e fondit limit të kontratave; dhënie masash disiplinore, lëvizje, lirim, largim dhe 

emërime në punë; hartimin e dhe miratimin e treguesve ekonomik dhe të investimeve; grupet 

pjesëmarrëse për evenimentet jashtë vendit; marrjen me qira te objekteve të ndryshme; miratimi i 

furnizimit me karburant; tarifat e shërbimeve ne marrëveshjet e ndryshme ndërkombëtare; 

përcaktimi i çmimit të shitjes së zarfeve etj.   

Nga auditimi me zgjedhje mbi vendimmarrjen e Administratorit, përgjithësisht rezultoi në 

përputhje me kompetencat ligjore referuar ligjit nr. 9901, datë 14.04.2008 “Për Tregtarët dhe 

Shoqëritë Tregtare” dhe Statutit të Shoqërisë nr. 2135/1 datë 30.11.2011 i ndryshuar me 

Vendimin e Asamblesë nr. 11 datë 15.01.2018. Ndërkohë që lidhur me vendimmarrjen e 

largimeve nga puna për të cilën nuk është ndjekur procedura ligjore është trajtuar në vijimësi të 

materialit. 

Gjithashtu nga auditimi i veprimtarisë së Administratorit për shoqërinë Posta Shqiptare sha 

rezultoi sa më poshtë: 

-Nga Administratori nuk është raportuar mbi administrimin e shoqërisë të paktën një herë në tre 

mua në kundërshtim me nenin 14, pika 7, të Statutit të shoqërisë ku, “Administratori përgjigjet 

për aktivitetin e shoqërisë dhe raporton në Këshillin Mbikëqyrës për çdo tremujor”.  

Titulli i Gjetjes: Veprimtaria e Administratorit të Shoqërisë 

Situata: Nga auditimi u konstatua se nga Administratori i Shoqërisë “Posta Shqiptare” sha nuk 

është raportuar çdo tremujor mbi ecurinë dhe aktivitetin e shoqërisë në Këshillin Mbikëqyrës. 

Kriteri: Në kundërshtim me nenin 14, pika 7, të Statutit të shoqërisë ku, “Administratori 

përgjigjet për aktivitetin e shoqërisë dhe raporton në Këshillin Mbikëqyrës për çdo tremujor”.  

Ndikimi:  Sa më sipër aktiviteti dhe ecuria e shoqërisë nuk ka qenë i monitoruar nga Këshilli 

Mbikëqyrës. 

Shkaku: Nuk është raportuar nga Administratori   

Rëndësia: E mesme 

Rekomandimi:Të merren masat nga ana e Administratorit për hartimin e raporteve 3 mujore 

mbi ecurinë e shoqërisë dhe më pas raportimin e tyre në Këshillin Mbikëqyrës të shoqërisë.   
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5. Mbi zbatimin e strukturës organizative, dhënien e pagave dhe shpërblimeve në përputhje me 

dispozitat ligjore në fuqi 

Hartimi, miratimi dhe respektimi i strukturës organike:  

Shoqëria Posta Shqiptare sha ushtron aktivitetin e saj bazuar në ligjin nr. 9901, datë 14.04.2008 

“Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare”, ligjin nr. 46/2015 “Për shërbimet Postare në Republikën e 

Shqipërisë” i ndryshuar, si dhe Statutin e Shoqërisë Posta Shqiptare sha e miratuar me nr 2135/1 

datë 30.11.2011 i ndryshuar me vendimin e Asamblesë nr. 11 datë 15.01.2018 dhe Rregulloren e 

Brendshme të Drejtorisë. 

Shoqëria Posta Shqiptare sha është e përbërë nga Drejtoria e Përgjithshme, filialet jashtë 

kategorie, filialet dhe degët e kategorisë së parë dhe filialet e degët e kategorisë së dytë.  

Respektimi i strukturës organike: 

Lidhur me, planifikimin dhe realizimin vjetor të numrit të punonjësve , fondin vjetor të pagave 

dhe shpërblimet vjetore janë pasqyruar në tabelën e më poshtme: 

Viti 
Nr. 
Punonj

ësve 

Nr 
Punonj

ësve 

Nr i punonjësve 
me kohë të 

pjesshme 

Fondi vjetor i pagave % Shperblime % 

 Plan Fakt Plan Fakt Plan Fakt  Plan Fakt  

2017 2373 2354 210 195 1,122,186 1,089,611 97.1% 42,083 39,079 92.9% 

2018 2375 2365 90 71 1,166,860  1,137,884 97.5% 63,350 48,629 76.8% 

6M-19 2418  2370 100 57 603,324 585,937 97.1%    

Vlerat e tabelës janë në mijë lekë 

Sipas programit ekonomik për vitin 2017, numri i punonjësve ka qenë programuar 2,373 

punonjës gjithsej, ndërsa sipas statistikave të punës ka rezultuar se numri mesatar i  punonjësve 

në shoqëri ka qenë 2,354 punonjës pra 9 punonjës më pak. Numri i punonjësve me kohë të 

pjesshme ka qenë programuar 210 punonjës gjithsej, ndërsa sipas statistikave të punës ka 

rezultuar se numri mesatar i të punësuarve me kohë të pjesshme në shoqëri ka qenë 195, pra 15 

punonjës më pak. Sipas programit ekonomik të vitit 2018, numri i punonjësve është 2,375 

punonjës gjithsej, ndërsa sipas statistikave të punës ka rezultuar se numri mesatar i të punësuarve 

në shoqëri ka qenë 2365, ose mesatarisht 10 punonjës më pak se programi. Numri i punonjësve 

me kohë të pjesshme ka qenë programuar 90 punonjës gjithsej, ndërsa sipas statistikave të punës 

ka rezultuar se numri mesatar i të punësuarve me kohë të pjesshme në shoqëri ka qenë 71, pra 19 

punonjës më pak.   

Këto diferenca vijnë kryesisht nga plotësimet e organikës që bëhen gjatë vitit, nga largimet për 

shkaqe të ndryshme të punonjësve gjatë vitit si dhe ndryshimeve qe ka pësuar struktura 

organizative e Drejtorisë së Përgjithshme të Postës Shqiptare. Nga krahasimi i strukturës së 

planifikuar dhe strukturës së realizuar për numrin e punonjësve në drejtorinë qendrore dhe në 

filiale ka rezultuar një tejkalim në numrin mesatar të punonjësve në Filialet: Shkodër, Elbasan, 

Gjirokastër, Sarandë dhe qendra Tranzit.  

Lidhur me fondin për shpenzimet e pagave është konstatuar një mos realizim i planit të 

programuar me vlerë 32,575,000 lekë për vitin 2017 dhe 28,976,000 lekë për vitin 2018. 

Gjithashtu nga auditimi rezultoi se në relacionin e përgatitur për rritjen e niveli të pagave citohet: 

“Kursimi në 9-mujorin e parë të vitit në shpenzimet për paga është në vlerën prej 27,908,000 

lekë. Efekti financiar i kësaj rritje do të përballohet nga fondi i miratuar për paga dhe kontribute 

sigurime (fond i kursyer gjatë 9 mujorit 2018).” 

Gjatë hartimit të Programit Ekonomik përllogaritja e fondit të pagave duhet të jetë mbështetur në 

nevojat reale, pagën mesatare dhe numrin e punonjësve, nga ku mund të themi se “kursimi” i 

sipër cituar është tregues i një planifikimi jo të drejtë dhe të vërtetë të nevojave. 
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Nga mos realizimet sa më sipër, mund të shprehemi me rezervë për planifikimin dhe analizimin e 

zërit të shpenzimeve për paga gjatë hartimit të programimit ekonomikë të shoqërisë. Duke sjellë 

kështu një programim jo të saktë dhe të argumentuar mirë për zbatimin e numrit mesatar të 

punonjësve dhe fondit të pagave. Për sa më sipër ngarkohet me përgjegjësi Drejtori i Burimeve 

Njerëzore zj. M. H., Drejtori i Drejtorisë Ekonomike zj. E.B., Drejtori e Administrimit të 

Përgjithshëm z. E.A. dhe Administratori i shoqërisë.  

 

Gjetje: Fondi i pagave të programuar 

Situata: Nga krahasimi i numrit total të punonjësve të programuar dhe të realizuar ka rezultuar 

një diferencë prej 26 punonjës më pak për vitin 2017, 20 punonjës më pak për vitin 2018 dhe 70 

punonjës më pak për 6 mujorin e parë të 2019. Gjithashtu nga krahasimi i fondit të pagave të 

programuar dhe të realizuar ka rezultuar një mos realizim i fondit të pagave për vitin 2017 në 

vlerën 32,575,000 lekë dhe 27,908,000 lekë për vitin 2018. 

Kriteri: Referuar Programit Ekonomik të vitit 2017 dhe 2018 

Ndikimi: Programim jo të saktë dhe të argumentuar mirë për zbatimin e numrit mesatar të 

punonjësve dhe fondit të pagave gjatë hartimit të Programit Ekonomik. 

Shkaku: Nuk janë analizuar treguesit e fuqisë punëtore dhe ekonomik 

Rëndësia: E ulët 

Rekomandimi: Nga Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe Drejtoria e Ekonomisë të analizohet në 

mënyrë periodike treguesit e fuqisë punëtore (numrin mesatar të punonjësve, pagën mesatare dhe 

fondin e pagave) në përputhje me objektivat ekonomik dhe financiar të shoqërisë, në mënyrë të 

tillë që planifikimi vjetor për fondin e pagave të llogaritet në bazë të nevojave dhe jo të 

tejkalohet, pasi ky fond mund të ishte përdorur për nevoja të tjera të shoqërisë. 

 

Emërimet dhe largimet nga puna në shoqërinë Posta Shqiptare sha janë kompetencë e 

Administratorit të shoqërisë në përputhje me dispozitat që rregullojnë marrëdhëniet e punës.  

Nga auditimi u konstatua se emërimin dhe shkarkimin e drejtorëve kandidatë të Qendrave 

Rajonale nuk i janë propozuar Këshillit Mbikëqyrës nga Administratori, por janë emëruar me 

vendim të titullarit në kundërshtim me nenin 14, pika 7, të Statutit të Shoqërisë. 

-Posta Shqiptare, ka një rregullore të brendshme për administratën Qendrore të miratuar me 

Vendimi Qarkullues nr. 6 datë 20.02.2018, rregullore të brendshme për filialin e Postës Qendra 

Tranzite, rregullore e brendshme për filialin e Postës Tiranë, si dhe rregullore e brendshme për 

filialet e kategorisë së parë, filiale të kategorisë së dytë dhe degët e kategorisë së parë dhe të dytë 

përshtatur dhe ndryshimeve në strukturën e shoqërisë, të cilat janë pasuar në korrik të po këtij 

viti.  

Në rregullore janë përcaktuar detyrat e secilit pozicion por jo kriteret e kualifikimit për 

pozicionin si dhe në rregullore nuk janë përcaktuar kriteret për procedurat e marrjes në punë, 

konkurrimin dhe vlerësimin e kandidatëve. Në rregulloren e brendshme nuk ka kritere për 

mënyrën e rekrutimit të stafit, gjithashtu nga procedurat e ndjekura për rekrutimin e punonjësve 

nuk ka gjurmë për shpalljen e vendeve vakante dhe intervistimin ose testimin e kandidatëve, deri 

në përzgjedhjen e tyre. Përzgjedhja e punonjësve nuk është kryer si rezultat i një procedure 

rekrutimi të ndjekur, as të kritereve të pozicionit, në lidhje me nivelin arsimor, përvojën në punë, 

formimin bazë,etj. Çdo rekrutim i punonjësve gjatë periudhës objekt auditimi është kryer vetëm 

me urdhër të administratorit të shoqërisë. 
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Gjatë periudhës objekt auditimi marrëdhëniet e punës janë rregulluar vetëm me kontratat 

individuale dhe kontrata e punës për punonjësit me kohë të pjesshme miratuar me vendimin nr. 

89 datë 10.03.2017. Kjo sepse Shoqëria ka shkëputur marrëdhëniet kontraktuale me Sindikatën e 

Pavarur të industrisë, Energjetikës dhe Security të Shqipërisë nënshkruar më datë 18.03.2015, me 

arsyetimin se  presidenti i Sindikatës është dënuar me vendim të formës së prerë nr. 608 datë 

27.03.2015. Aktualisht çështja është duke u ndjekur në gjykatë pasi Sindikata e pavarur e 

Industrisë, Energjetikës dhe Security të Shqipërisë ka paditur Postën Shqiptare për pavlefshmëri 

të aktit për zgjidhjen në mënyrë të njëanshme nga ana e të paditurit të kontratës kolektive të 

punës, shpërblimin për dëmin e shkaktuar, caktimin e gjobës për shkeljet e kryera nga ana e të 

paditurit. Gjykata e rrethit gjyqësor Tiranë me vendim nr. 550 datë 19.01.2018 ka vendosur 

pranimin pjesërisht të kërkesë padisë. Posta Shqiptare ka ushtruar të drejtën e ankimit në 

gjykatën e Apelit Tiranë  dhe është në pritje t zhvillimit të seancës në Gjykatën e Apelit Tiranë. 

Për pasojë shoqëria Posta Shqiptare sha ka vazhduar të funksionojë pa kontratë kolektive për 

rregullimin e marrëdhënieve të punës që prej vitit 2016.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

- Nga auditimi me zgjedhje i 15 dosjeve të personelit në periudhën e audituar dhe para kësaj 

periudhe, ose që janë larguar nga puna rezulton se dokumentacioni në përgjithësi është i plotë 

dhe i rregullt. Pjesë e dosjes janë kartat e identitetit, certifikata familjare, dëftesa/diploma e 

studimeve të kryera (fotokopje të noterizuar) dokumente shtesë për grada e tituj shkencorë, për 

kurset e trajnimit, gjuhët e huaja, dëshmi penaliteti etj.  

Nga auditimi i dosjeve u konstatua një rast ku diploma e punonjëses E.T. nuk përputhej me 

kriterin arsimor ekonomik/financë të pozicionit aktual të punës, si Përgjegjëse e Sektorit të 

Shërbimeve Bankare.  

Kontratat individuale të punës pjesë e dosjes së punonjësve ishin me afat një vjeçar dhe me afat 

të përcaktuar rinovimi për një vit tjetër shtesë. Pas përfundimit të afatit shtesë të përcaktuar në 

kontratë, kontratat nuk ishin rinovuar. Si rezultat, nga auditimi u konstatua se në shoqërinë 

Posta Shqiptare sha marrëdhëniet e punës nuk kanë qenë të rregulluara as nga kontrata 

kolektive dhe as nga kontratat individuale të punës për disa nga punonjësit në shoqërinë Posta 

Shqiptare sha. 

Gjetje: Emërimi dhe shkarkimi i drejtorëve kandidatë të Qendrave Rajonale 

Situata: Nga auditimi u konstatua se emërimi dhe shkarkimi i drejtorëve kandidatë të Qendrave 

Rajonale të shoqërisë Posta Shqiptare sha nuk i janë propozuar Këshillit Mbikëqyrës për aprovim 

nga Administratori.  

Kriteri: Në kundërshtim me nenin 14, pika 7, të Statutit të Shoqërisë ku, “...i propozon Këshillit 

Mbikëqyrës kandidatët për emërimin dhe shkarkimin e Drejtorëve të Qendrave Rajonale.” 

Ndikimi:  Drejtorët e Drejtorive në Filiale janë emëruar dhe shkarkuar nga detyra pa aprovimin 

e Këshillit Mbikëqyrës. 

Shkaku: Keq interpretim i Statutit të Shoqërisë 

Rëndësia: E mesme 

Rekomandime: Admistratori i shoqërisë të marrë masat që të prezantojë dhe propozojë në 

Këshillin Mbikëqyrës kandidatët në të ardhmen dhe Drejtorët aktual të Drejtorive në Filiale.   

 

Gjetje: Zbatimi i kritereve të rekrutimit  

Situata: Nga auditimi i rregullores nr. 6 datë 20.02.2018 u konstatua se detyrat e secilit pozicion 

janë të përcaktuara por nuk janë përcaktuar kriteret e kualifikimit për secilin pozicion pune si dhe 

nuk janë përcaktuar kriteret për procedurat e marrjes në punë, konkurrimin dhe vlerësimin e 
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kandidatëve. Nga procedurat e ndjekura për rekrutimin e punonjësve nuk ka gjurmë për shpalljen 

e vendeve vakante dhe intervistimin ose testimin e kandidatëve, deri në përzgjedhjen e tyre. 

Përzgjedhja e punonjësve nuk është kryer si rezultat i një procedure rekrutimi të ndjekur, as të 

kritereve të pozicionit, në lidhje me nivelin arsimor, përvojën në punë, formimin bazë,etj. 

Gjithashtu, nga auditimi i dosjeve të personelit për 15 punonjës të Drejtorisë së Përgjithshme 

Posta Shqiptare sha u konstatua një rast ku diploma e një punonjëse nuk përputhej me kriterin 

arsimor të pozicionit të punës të miratuar në Strukturën e Drejtorisë së Përgjithshme . 

Kriteri: - Rregullore e funksionimit të brendshëm të Shoqërisë Posta Shqiptare sha. 

- Kontrata individuale e punës. 

-Struktura e miratuar. 

-Statuti i Shoqërisë. 

Ndikimi: Rekrutimi i punonjësve jo sipas kritereve të përcaktuar cenon cilësinë dhe 

performancën e punës në përmbushjen e objektivave. 

Shkaku: Mosveprim i strukturave drejtuese të shoqërisë Posta Shqiptare sha. 

Rëndësia: E ulët 

Rekomandimi: Administratori i Shoqërisë të marrë masa të menjëhershme, për ndërprerjen e 

praktikave të tilla, të hartojë dhe zbatojë plotësisht procedurat rekrutimit të punonjësve, si dhe të 

marrë masa për përcaktimin e kritereve të rekrutimit, për çdo pozicion pune, duke i bërë pjesë të 

Rregullores së Brendshme të Funksionimit të shoqërisë Posta Shqiptare sha. 

 

Gjetja: Marrëdhëniet kontraktuale të punës 

Situata: Nga auditimi u konstatua se prej vitit 2016 Shoqëria nuk kishte një Kontratë kolektive 

që të rregullojë marrëdhëniet e punës dhe të përmbajë dispozitat mbi kushtet e punësimit, lidhjen, 

përmbajtjen dhe përfundimin e kontratave individuale të punës. Kjo sepse Shoqëria ka shkëputur 

marrëdhëniet kontraktuale me Sindikatën e Pavarur të industrisë, Energjetikës dhe Security të 

Shqipërisë nënshkruar më datë 18.03.2015 dhe aktualisht çështja është duke u ndjekur në 

gjykatë. Kontratat individuale të punës, pjesë e dosjes së punonjësve, ishin me afat një vjeçar dhe 

me afat të përcaktuar rinovimi për një vit tjetër shtesë. Marrëdhëniet kontraktuale të punës 

nëpërmjet kontratave individuale nuk janë rinovuar për tu përshtatur me ndryshimet e reja të 

Statutit të Shoqërisë, Strukturën Organizative të ndryshuar dhe nivelet e reja të pagave të 

shoqërisë. 

Kriteri: Neni 159, pika 1, Kodi i Punës, ku: “Kontrata Kolektive përmban dispozita mbi kushtet 

e punësimit, lidhjen, përmbajtjen dhe përfundimin e kontratave individuale të punës, formimin 

profesional si dhe mbi marrëdhëniet midis palëve kontraktore.” 

Neni 21, pika 3, Kodi i Punës, ku: “Kontrata e punës e lidhur me shkrim duhet të përmbajë...”  

Struktura Organizative, Niveli i Pagave dhe Statuti i Shoqërisë. 

Ndikimi: Marrëdhëniet e punës së punonjësve në shoqërinë Posta Shqiptare sha nuk janë të 

rregulluara nga Kontrata Kolektive ose individuale. 

Shkaku: Shkëputja e marrëdhënieve kontraktuale me Sindikatën e Pavarur dhe ndjekja e 

procedurës gjyqësore. 

Rëndësia: E ulët 

Rekomandimi: Nga Administratori i Shoqërisë Posta Shqiptare sha të merren masa të 

menjëhershme për rregullimin e marrëdhënieve kontraktuale të punës nëpërmjet Kontratave 

Kolektive dhe individuale në të cilat do të parashikohen dispozitat mbi kushtet e punësimit, 

lidhjen, përmbajtjen dhe përfundimin e kontratave individuale të punës dhe të përshtaten me 
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ndryshimet në Shoqërisë Posta Shqiptare sha të Statutit, Strukturës Organizative të ndryshuar 

dhe nivelet e reja të pagave të shoqërisë.  

 

Niveli i Pagave: 

Gjatë periudhës objekt auditimi niveli i pagave për disa pozicione ka ndryshuar me vendimet e 

më poshtme:  

 -Me Vendimin Qarkullues nr. 9 datë 20.02.2018 është miratuar rritja e pagave për punonjësit e 

Shoqërisë Posta Shqiptare sha për vitin 2018 mbështetur në relacionin nr. 531 datë 09.02.2018. 

Në këtë relacion i referohet rritjes së nivelit të pagave më të ultë për një grup punonjësish që 

kanë një rol vendimtar në realizimin e shërbimeve postare, siç janë punonjësit e pranimit, 

përpunimit, transportit dhe në veçanti të shpërndarjes. Për këtë është ngritur grupi i punës me 

urdhrin nr. 126, datë 26.12.2017 mbi rritjen e pagave të punonjësve të shoqërisë. 

-Me Vendimin nr. 28 datë 21.11.2018 është miratuar  rritja e nivelit të pagave për nivelin 

drejtues të administratës së Postës Shqiptare sha referuar relacionit nr. 3297 datë 19.11.2018.  Në 

këtë relacion citohet se: “Përtej ndryshimeve të mëparshme të rritjes së pagave në nivel 

punonjësish shërbimi, për shkak të volumit dhe vështirësisë së punës në terren dhe faktit se për 

nivelin drejtues nuk ka pasur ndryshime është propozuar rritja e pagave në masën 18.98% për 

nivelet drejtuese referuar faktorëve menaxherial të renditura në relacion.” Si argument janë 

marr rezultatet financiare të Shoqërisë “Posta Shqiptare” sha të vitit ushtrimor 2018, rezultate të 

cilat referohet se kanë ndikuar pozitivisht në bilancin e shoqërisë (edhe pse bilanci nuk ishte 

mbyllur ende) si dhe Fitimit të realizuar për 9-mujorin e vitit 2018 prej 139,2 milion lekë, si 

rezultat i rritjes së të ardhurave dhe uljes së shpenzimeve. Ndërkohë që nuk mund të flitet për 

fitim për sa kohë pasqyrat financiare nuk ishin mbyllur ende!  

Nga verifikimi i parashikimeve për rritjen e nivelit të pagave në Programin Ekonomik referuar 

observacioneve është konstatuar se: Me shkresën nr. 310 datë 24.01.2018 është dërguar Projekt 

Programin i Zhvillimit Ekonomik të Postës Shqiptare sha për vitin 2018. Në relacionin 

bashkëlidhur kësaj shkrese nr. 3979/1 datë 11.12.2017 citohet sa më poshtë: “Për shpenzimet e 

pagave parashikohet një rritje prej 6.8 % nga realizimi i pritshëm i vitit 2017. Masa e 

parashikuar e rritjes e pagave të punonjësve është 5%, vlerat e tjera mbi këtë përqindje 

përfaqësohen nga shtrirja në 12 muaj e efektit të rritjes së pagës së miratuar pas muajit prill 

2017. Rritja prej 5% është parashikuar të shpërndahet në mënyrë proporcionale për të ndikuar 

kryesisht në rritjen e pagave më të ultë të fuqisë punëtore në kompani.” 

Nga sa më sipër, referuar dhe observacioneve, mund të themi se në Programin Ekonomik 

argumentimi për rritjen e nivelit të pagave është i paqartë dhe i pa argumentuar referuar një 

analize dhe shifrave konkrete dhe pozicioneve konkretë për të cilat pritej kjo rritje. Gjithashtu 

nga vendimet e Këshillit Mbikëqyrës të marra gjatë vitit rritja e nivelit të pagave nuk është bërë 

referuar masës 5% të parashikuar në programin ekonomik si dhe rritja e nivelit të pagave për 

nivelet drejtuese të shoqërisë nuk është parashikuar në programin ekonomik.   

Nëpërmjet shkresave nr. 755/1 datë 26.03.2018 dhe nr. 3336/1 datë 03.12.2018 shoqëria Posta 

Shqiptare sha ka vënë në dijeni Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë për rritjen e nivelit të 

pagave dhe ka aplikuar këto ndryshime pa miratimin e Ministrisë në kundërshtim me Ligji nr. 

10405 datë 24.03.2011, neni 6, pika 1, germa a, “Organet kolegjiale drejtuese të njësive të 

fondeve speciale, të institucioneve publike, të ndërmarrjeve shtetërore dhe të shoqërive tregtare, 

me kapital mbi 50 për qind shtetëror, miratojnë: nivelet e pagave të punonjësve të tyre, ..., në 

varësi të mundësive të tyre financiare dhe pas miratimit nga Ministri përkatës.”  
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Gjetje: Miratimi i nivelit të Pagave 

Situata:  

Gjatë periudhës objekt auditimi niveli i pagave të punonjësve ka ndryshuar dy herë me  

Vendimin Qarkullues nr. 9 dhe Vendimi nr. 28 datë 21.11.2018 të Këshillit Mbikëqyrës. Nga 

auditimi i veprimtarisë vendimmarrëse të Këshillit Mbikëqyrës u konstatua se niveli i pagave dhe 

ndryshimi i nivelit të pagave për punonjësit e shoqërisë Posta Shqiptare sha nuk janë të miratuara 

nga Ministria përkatëse, Ministria e Financave dhe Ekonomisë. 

Kriteri: Në kundërshtim me Ligji nr. 10405 datë 24.03.2011, neni 6, pika 1, gërma a, “Organet 

kolegjiale drejtuese të njësive të fondeve speciale, të institucioneve publike, të ndërmarrjeve 

shtetërore dhe të shoqërive tregtare, me kapital mbi 50 për qind shtetëror, miratojnë: nivelet e 

pagave të punonjësve të tyre, brenda kufirit minimal e maksimal të caktuar nga Këshilli i 

Ministrave, në varësi të mundësive të tyre financiare dhe pas miratimit nga Ministri përkatës.”  

Ndikimi: Niveli i pagave të punonjësve në shoqërinë Posta Shqiptare sha, nuk janë të miratuara 

Ministri përkatës. 

Shkaku: 

Rëndësia: E mesme 

Rekomandim: Nga ana e Administratorit dhe Këshillit Mbikëqyrës të shoqërisë Posta Shqiptare 

sha të merren masa të menjëhershme për vënien në dijeni dhe aprovimin e nivelit aktual të 

pagave të detajuar për çdo pozicion pune të shoqërisë nga Ministria përkatëse si dhe të ndiqet kjo 

praktikë për çdo ndryshim në të ardhmen në nivelin të pagave të shoqërisë. 

 

Shpërblimi vjetor i punonjësve të Shoqërisë: 

Në programin ekonomik nr. 9375/1 datë 20.12.2016 për vitin 2017 dhe në programin ekonomik 

nr. 1942/1 datë 09.02.2018 për vitin 2018 është parashikuar shpenzimi për shpërblim 

punonjësish përkatësisht 42,083,000 lekë dhe 63,350,000 lekë edhe pse gjatë hartimit të 

programit ekonomikë nuk ishte mbyllur viti ushtrimor paraardhës. Për këtë, Asambleja 

Aksionare, si pronarja e vetme e shoqërisë,  në  Programin Ekonomik të Shoqërisë për vitin 2019 

të miratuar me shkresën nr. 21195/1 datë 07.01.2019 ka zbritur shpenzimet për shpërblim  

punonjësish në vlerën 53,000,000 lekë, me argumentimin se ky shpërblim do të miratohet nga 

aksionari i vetëm pas mbylljes së bilancit, bazuar në ligjin 10405, datë 24.03.2011 “Për 

kompetencat për caktimin e pagave dhe shpërblimeve”.  

Nga auditimi i vendimmarrjes së organeve kolegjiale të shoqërisë për periudhën objekt auditimi 

rezultojë se: 

Për vitin 2017, me Vendimin e Këshillit Mbikëqyrës nr. 20 datë 06.09.2017 është miratuar  

shpërblimi i punonjësve të shoqërisë që kanë qenë në punë deri me datë 31.12.2016 me masën 

50% të pagës mesatare mujore të vitit 2016 të çdo punonjësi pasi për vitin ushtrimor 2016 të 

certifikuar nga raporti i ekspertëve rezulton se Shoqëria ka dalë me fitim dhe për më tepër me një 

tejkalim të fitimit të programuar nga 41,149,000 lekë në 42,834,000 lekë, pra 1,685,000 lekë më 

tepër nga fitimi i programuar i vitit 2016.  

Nga auditimi rezultoi se nga Organet Kolegjiale të shoqërisë  nuk është vënë në dijeni dhe nuk 

është marrë miratimi nga Ministria përkatëse për dhënien e  shpërblimit të punonjësve në vlerën 

39,079,000 lekë. Për sa më sipër mbajnë përgjegjësi zj. A.K., zj. I.M., zj. D.D., z. H.H. dhe zj. 

M.L. në cilësinë e Këshillit Mbikëqyrës dhe Administratori i Shoqërisë.  
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Për vitin 2018, me Vendimin e Këshillit Mbikëqyrës nr. 32 datë 21.11.2018 është miratuar 

dhënia e shpërblimit të punonjësve  të shoqërisë Posta Shqiptare sha për performancë të 

programuar në programin e zhvillimit ekonomik për vitin 2018. Në relacionin e datës 19.11.2018 

bashkëlidhur vendimit të këshillit mbikëqyrës Administratori i propozon Këshillit Mbikëqyrës të 

miratojë shpërblimin e programuar në programin e zhvillimit ekonomik për vitin 2018 cituar si 

më poshtë: 

Referuar pasqyrave financiare të Shoqërisë “Posta Shqiptare” sha të vitit ushtrimor 2018 

shoqëria ka arritur në rezultate të cilat kanë ndikuar pozitivisht në bilancin e shoqërisë. Fitimi i 

realizuar për 9mujorin e vitit 2018 është 139,2 milion lekë si rezultat i rritjes së të ardhurave dhe 

uljes së shpenzimeve. Nga sa më sipër viti ushtrimor 2018 nuk kishte përfunduar ende dhe nuk 

mund ti referohet pasqyrave financiare të shoqërisë. Gjithashtu, për dhënien e shpërblimit të 

punonjësve në vlerën 48,629,000 lekë nuk është marrë miratimi nga Ministria përkatëse, 

Ministria e Financave dhe Ekonomisë në kundërshtim me Ligji nr. 10405 datë 24.03.2011, neni 

6, Kompetencat e organeve kolegjiale:    b) masën e shpërblimit të punës, por jo më shumë se një 

pagë mujore në vit, pas daljes së rezultatit financiar vjetor, si dhe pas miratimit nga ministri 

përkatës. Për sa më sipër mbajnë përgjegjësi zj. M. L., z. H.B., zj. D.D. dhe z. E. Q. në cilësinë e 

Këshillit Mbikëqyrës dhe Administratori i Shoqërisë. 

 

Gjetje: Shpërblimi vjetor i punonjësve të Shoqërisë: 

Situata: Nga auditimi i vendimmarrjes së organeve kolegjiale të shoqërisë për periudhën objekt 

auditimi rezultojë se: 

Për vitin 2017, me Vendimin e Këshillit Mbikëqyrës nr. 20 datë 06.09.2017 është miratuar  

shpërblimi i punonjësve të shoqërisë që kanë qenë në punë deri me datë 31.12.2016 me masën 

50% të pagës mesatare mujore të vitit 2016. 

Nga auditimi rezultoi se nga Organet Kolegjiale të shoqërisë  nuk është vënë në dijeni dhe nuk 

është marrë miratimi nga Ministria përkatëse për dhënien e  shpërblimit të punonjësve në vlerën 

39,079,000 lekë.  
Për vitin 2018, me Vendimin e Këshillit Mbikëqyrës nr. 32 datë 21.11.2018 është miratuar 

dhënia e shpërblimit të punonjësve të shoqërisë Posta Shqiptare sha. Nga auditimi i relacionit 

bashkëlidhur vendimit rezultoi se ky shpërblim është dhënë referuar pasqyrave financiare të vitit 

ushtrimor 2018 në një kohë ku viti ushtrimor  nuk kishte përfunduar ende. Për pasojë, 

vendimmarrja për shpërblimet e punonjësve në vitin 2018 nuk mund ti referohet këtij argumenti. 

Gjithashtu, për dhënien e shpërblimit të punonjësve në vlerën 48,629,000 lekë nuk është marrë 

miratimi nga Ministria përkatëse, Ministria e Financave dhe Ekonomisë referuar kompetencave 

ligjore që ajo ka.  

Kriteri: Në kundërshtim me Ligji nr. 10405 datë 24.03.2011, neni 6, Kompetencat e organeve 

kolegjiale:    b) masën e shpërblimit të punës, por jo më shumë se një pagë mujore në vit, pas 

daljes së rezultatit financiar vjetor, si dhe pas miratimit nga ministri përkatës.  

Ndikimi: Shpërblimi vjetor i punonjësve nuk është marrë në përputhje me ligjin 

Shkaku: Është vepruar pa pritur miratimin nga Ministria përkatëse 

Rëndësia: E mesme 

Rekomandim: Nga Këshillit Mbikëqyrës dhe Administratori të shqyrtohet vlera prej 48,629,000 

lekë e dhënë si shpërblim vjetor në vitin 2018 për punonjësit me Vendim të Këshillit Mbikëqyrës 

si dhe të merren masat që në të ardhmen për praktika të ngjashme të ndiqet hierarkia ligjore e 
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vendimmarrjes, duke marrë miratimin e Ministrisë përkatëse, Ministria e Financave dhe 

Ekonomisë. 

 

Listë pagesat: 

Nga auditimi me zgjedhje i borderove të pagave për muajt nëntor, dhjetor 2017, muaji janar, 

prill, korrik,dhjetor 2018 dhe janar, shkurt 2019 kanë rezultuar të rregullta në përgjithësi. Listë 

pagesat përfshijnë pagën bruto mbi të cilën janë llogaritur ndalesat e sigurimeve shoqërore dhe 

shëndetësore, tatimi mbi të ardhurat personale dhe ndalesa për pagesën e telefonave personal. 

Bashkëlidhur listë pagesave janë listë prezencat mujore sipas drejtorive, urdhrat e titullarit për 

emërimet dhe largimet nga puna, raportet mjekësore.  

-Në rastet e punonjësve të larguar nga puna, të cilët nuk kanë kryer lejen e zakonshme  u është 

dhënë në formë shpërblimi. Bashkëlidhur borderove gjenden të gjitha urdhrat e titullarit për 

largim nga puna. 

-Raste shpërblimesh ka pasur për punonjësit e dalë në pension (deri në dy paga) dhe në raste të 

sëmundjeve të rënda. 

-Deklarimi i sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore në organet tatimore kryhet në total për të 

gjithë shoqërinë Posta shqiptare sha. 

Procedurat gjyqësore për largim nga puna: 

Nga lëvizja e shpeshtë e punonjësve, si dhe mos ndjekja e procedurave ligjore në ndërprerjen e 

marrëdhënieve të punës me ish punonjësit, për periudhën objekt auditimi Shoqëria  është paditur 

nga 193 persona duke rënduar shpenzimet e shoqërisë deri tani me një vlerë prej 60.037.836 

lekë. Në tabelën e më poshtme janë pasqyruar çështjet gjyqësore për procedurat “largim nga 

puna” sipas filialeve dhe Drejtorisë së përgjithshme. Nga informacioni i vënë në dispozicion nga 

Drejtoria juridike e shoqërisë Posta Shqiptare sha rezultuan 76 vendime të ekzekutuara për 

shpërblim dëmi dhe 74 procedura ende në proces gjykimi të cilat janë fituar nga pala paditëse në 

shkallën e parë dhe pritet vendimi ekzekutiv në shkallën e dytë. Në rast se vendimet  e shkallë së 

parë marrin formën e vendimit të prerë pritet që për shoqërinë të rëndohen shpenzimet me një 

vlerë të mundshme prej 63.942.167 lekë për shoqërinë.  

Vendimet e titullarit për largim nga puna duke mos ndjekur procedurat që parashikon ligji për 

193 punonjësve kanë shkaktuar një efekt financiar negativ për buxhetin e shoqërisë në vlerën 

60.037.836 lekë si dhe pritet që ky efekt negativ në të ardhmen të rritet me 63.942.167 lekë në 

rast se vendimet në fazë gjykimi do të marrin formën e prerë në Gjykatën e apelit. Për sa më 

sipër, për vendimet e largimit nga puna duke mos respektuar procedurat ligjore mbanë 

përgjegjësi titullari i shoqërisë z. L. D., si kompetent i vetëm për emërimet dhe largimet nga 

puna bazuar në Statutin e shoqërisë. 

 

Nr në 

total 
Ekzekutuar 

I Mundshëm 

(apel) 

Në proçes 

shkalla e 

parë 

Rrëzim 

kërkesë 

padi 

Pranim 

kërkesë- 

padi 

Vlera e 

ekzekutuar 

Vlera e 

mundshme 

Dr. e 

Përgjithshme 
28 3 19 2 2 2 4.966.036 24.623.039 

Filiali Lezhë 3 1 0 0 2 
 

1.127.676 
 

Filiali Lushnjë 2 
 

1 1 
   

295.450 
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Tabela Përmbledhëse për procedurat gjyqësore “Largim nga puna”: 

 

Gjetje: Shpenzime gjyqësore për largim nga puna. 

Situata: Punonjësit e larguar nga puna në shoqërinë Posta Shqiptare sha, kanë hapur 193 procese 

gjyqësore ligjore për të cilat janë marrë 76 vendime të formës së prerë në vitet 2017-2019 me 

vlerë të efektit negativ financiar në shumën 60,037,836 lekë. Ndërkohë, janë ende 74 procedura 

në proces gjyqësor të cilat janë potencial i mundshëm në të ardhmen për efekt negativ financiar 

për shoqërinë. 

Kriteri: Në kundërshtim me Kodin e punës pika 3, neni 155  Zgjidhja e menjëhershme e 

pajustifikuar e kontratës së punës nga punëdhënësi: “Në rastet e zgjidhjes së menjëhershme të 

pajustifikuar të kontratës së punës nga punëdhënësi, gjykata, duke vlerësuar të gjitha rrethanat, 

vendos detyrimin e punëdhënësit ndaj punëmarrësit me një dëmshpërblim jo më shumë se paga e 

një viti pune. Për punëmarrësit në administratën publike, kur ka një vendim të formës së prerë 

për kthimin në vendin e mëparshëm të punës, punëdhënësi është i detyruar të zbatojë këtë 

vendim.” 
Ndikimi: Sa më sipër ka shkaktuar një efekt negativ financiar për shoqërinë në vlerën 

60,037,836 lekë 

Shkaku: Mos ndjekja e procedurave ligjore të largimit nga puna e punonjësve. 

Rëndësia: E lartë 

Rekomandim: 

Nga Administratori i shoqërisë Posta Shqiptare sha dhe Këshilli Mbikëqyrës, të analizohen në 

mënyrë të detajuar rastet e largimit nga puna, si dhe krijimi i detyrimeve të shtuara 

përmbarimore, duke evidentuar përgjegjësitë individuale, humbje të cilat janë në vlera të 

konsiderueshme për shoqërinë, si dhe të merren masa për shqyrtimin e efektit financiar në vlerën 

totale 60,037,836 lekë, të ardhur si pasojë e mos ndjekjes së procedurave ligjore në largimin e 

punonjësve nga puna. Të evidentohen përgjegjësitë e të merret vendimi përkatës, si dhe nga 

Sektori Juridik të merren masa për ndjekjen e të gjitha çështjeve gjyqësore. 

 

Lidhur me observacionin datë 06.08.2019, të zj. E. B. ku citohet se: 

Filiali Sarandë 3 2 
 

1 
  

1.089.520 
 

Filiali Vlorë 8 1 6 
 

1 
 

611.856 3.118.950 

Filiali Elbasan 16 1 11 2 2 
 

810.312 3.735.275 

Filiali Tranzit 20 9 7 2 2 
 

5.307.845 4.301.700 

Filiali Tiranë 46 35 6 2 
 

3 21.608.212 4.174.759 

Filiali Mat 13 3 8 
 

2 
 

1.857.860 5.560.655 

Filiali Berat 12 1 10 1 
  

261.250 8.375.996 

FilialiShkoder 14 10 3 1 
  

6.609.054 1.377.800 

Filiali Durrës 8 3 1 1 3 
 

2.254.200 448.000 

Filiali Fier 7 
  

1 1 5 
  

Filiali 
Gjirokastër 

4 4 
    

2.547.000 
 

Filiali Korçë 9 3 2 3 1 
 

2.082.918 862.900 

Total 193 76 74 17 16 10 60.037.836 63.942.167 

http://ligjet.info/kodi_punes/kreu_xiv/c._zgjidhja/neni_155
http://ligjet.info/kodi_punes/kreu_xiv/c._zgjidhja/neni_155
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“...Asambleja e Përgjithshme nuk trajtohet si organ kolegjial. Në përcaktimet për vendimmarrjet 

e kësaj të fundit në ligj nuk ka asnjë përkufizim në lidhje me miratimin prej saj të niveleve të 

pagave të punonjësve....” 

-Lidhur me interpretimin e  Ligjit nr. 10405 datë 24.03.2011, neni 6, Kompetencat e organeve 

kolegjiale: pika 1, germa a, “Organet kolegjiale drejtuese të njësive të fondeve speciale, të 

institucioneve publike, të ndërmarrjeve shtetërore dhe të shoqërive tregtare, me kapital mbi 50 

për qind shtetëror, miratojnë: nivelet e pagave të punonjësve të tyre, brenda kufirit minimal e 

maksimal të caktuar nga Këshilli i Ministrave, në varësi të mundësive të tyre financiare dhe pas 

miratimit nga Ministri përkatës.”  

Në nen përcaktohet qartë se kompetenca e vendimmarrjes për nivelin e pagave është e Organeve 

Kolegjiale Drejtuese (Këshilli Mbikëqyrës dhe Administratori) por lidhur me këtë vendimmarrje 

si specifikohet dhe në germën a) duhet miratimi i Ministrit përkatës. 

Lidhur me fondin e pagave të miratuar në programin ekonomik, Niveli i pagave  dhe fondi i 

pagave (shpenzim për paga) nuk janë e njëjta gjë!  

-“...I njëjtë mbetet kundërshtimi im për sa trajtuar pak më poshtë në këtë akt, në nënvizimin nga 

Ju të faktit që… vendimi i marrë nga Këshilli Mbikqyrës jo vetëm nuk ka marrë miratimin e 

Asambleja e Përgjithshme si pronarja e vetme e Posta Shqiptare sh.a. por nuk ka asnjë shkresë 

për vënien në dijeni….” 

-Në Relacionin drejtuar këshillit Mbikëqyrës ju jeni shprehur se shpërblimi për vitin 2018 është 

mbështetur në pasqyrat financare të vitit ushtrimor 2018 ndërkohë që viti ushtrimor nuk kishte 

përfunduar ende. 

Në ligj citohet :    b) masën e shpërblimit të punës, por jo më shumë se një pagë mujore në vit, 

pas daljes së rezultatit financiar vjetor, si dhe pas miratimit nga ministri përkatës. 

 (Për më shumë e gjeni të detajuar në material) 

Sa më sipër observacioni juaj nuk merret në konsideratë. 

Lidhur me observacionin nr.1519/59 datë 07.08.2019: 

-Faqa 9, paragrafi: “Për sa më sipër është tager dhe kompetencë e administratorit që të 

emërojë...” 

-Në material grupi i auditimit i referohet nenit 14.7 pika 2, të statutit të shoqërisë 

“Administratori...I propozon Këshillit Mbikëqyrës kandidatët për emërimin dhe shkarkimin e 

Drejtorëve të Qendrave Rajonale” 

-Faqa 9, paragrafi: “Gjithashtu në aktkonstatim është cituar se Posta Shqiptare nuk ka ndjekur 

procedurat e largimit nga puna... ” 

-Lidhur me këtë konstatim jemi mbështetur në vendimin e Gjykatës së Apelit dhe jo në gjykimin 

personal. Për sa kohë që shpenzimet për procedura gjyqësore janë paguar nga shoqëria Posta 

Shqiptare sha si vendim i formës së prerë të Gjykatës së apelit, ky shpenzim prej 60.037.836 lekë, 

është kryer dhe është një shpenzim jo efektiv për shoqërinë. Për vlerën 63.942.167 lekë edhe ne 

jemi shprehur në material se është një vlerë e mundshme. Lidhur me çështjet gjyqësore të 

kërkuara nga drejtoria juridike kanë qenë të periudhës së auditimit korrik 2017-maj 2019. 

-faqa 10, Paragrafi: “Marrja e vendimeve nga Këshilli Mbikëqyrës i shoqërisë Posta Shqiptare 

sha...” 

 -Lidhur me interpretimin e  Ligjit nr. 10405 datë 24.03.2011, neni 6, Kompetencat e organeve 

kolegjiale: pika 1, germa a, “Organet kolegjiale drejtuese të njësive të fondeve speciale, të 

institucioneve publike, të ndërmarrjeve shtetërore dhe të shoqërive tregtare, me kapital mbi 50 

për qind shtetëror, miratojnë: nivelet e pagave të punonjësve të tyre, brenda kufirit minimal e 
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maksimal të caktuar nga Këshilli i Ministrave, në varësi të mundësive të tyre financiare dhe pas 

miratimit nga Ministri përkatës.”  

Në nen përcaktohet qartë se kompetenca e vendimmarrjes për nivelin e pagave është e Organeve 

Kolegjiale Drejtuese (Këshilli Mbikëqyrës dhe Administratori) por lidhur me këtë vendimmarrje 

si specifikohet dhe në germën a) duhet miratimi i Ministrit përkatës. 

Lidhur me fondin e pagave të miratuar në programin ekonomik, Niveli i pagave  dhe fondi i 

pagave (shpenzim për paga) nuk janë e njëjta gjë! (Lidhur me këtë jemi shprehur në mënyrë të 

detajuar në material)  

-faqa 10, Paragrafi: “Ndërsa lidhur me bonusin e dhënë për vitin 2018” 

Këshilli Mbikëqyrës, si organ Kolegjial, ka kompetencë miratimin e shpërblimeve sipas statutit të 

shoqërisë por sipas Ligjit nr. 10405 datë 24.03.2011, neni 6, Kompetencat e organeve kolegjiale: 

pika 1, germa a, “Organet kolegjiale drejtuese të njësive të fondeve speciale, të institucioneve 

publike, të ndërmarrjeve shtetërore dhe të shoqërive tregtare, me kapital mbi 50 për qind 

shtetëror, është të miratojnë:por pas daljes së rezultatit financiar vjetor, si dhe pas miratimit nga 

ministri përkatës. 

Nga sa më sipër observacioni juaj nuk merret në konsideratë. 

Lidhur me observacionin nr.188/2 datë 11.09.2019, nuk merret në konsideratë pasi observimi 

juaj është i njëjti si në projektraport dhe nuk ka argumenta shtesë. 

 

6. Auditim me zgjedhje sipas periudhave mbi rregullshmërinë e kryerjes së shpenzimeve me 

arkë, bankë (shpenzimet administrative, për automjetet, udhëtim e dieta, sponsorizime, etj). 

(periudha nga 1.1.2018 deri më 30.06.2018) 

Nga auditimi i veprimeve me arkë: 

U audituan me zgjedhje dokumencioni i veprimeve të arkës në valutë dhe në lekë për periudhën 

objekt auditimi janar 2018 – qershor 2018 të Shoqërisë Posta Shqiptare sha.  

Në përgjithësi dokumentacioni i arkës mbahet në rregull, veprimet janë të regjistruara në mënyrë 

kronologjike në llogaritë përkatëse, si dhe janë të shoqëruara me dokumentacionin justifikues. 

Kryesisht veprimet e kryera me arkë në valutë janë Dieta, paradhënie për jashtë vendit. Nga 

verifikimi i dokumentacionit bashkëlidhur mandatë pagesave, rezultoi se ishte i rregullt. Më 

konkretisht për çdo mandatë pagesë bashkëlidhur ishte: Urdhri i titullarit, programi i punës, 

urdhër paradhënie, urdhër shërbimi për jashtë vendit dhe faturat e hotelerisë dhe të transportit. 

Nga auditimi i urdhërshërbimeve rezultoi se në formatin e urdhërshërbimeve mungonte firma e 

nëpunësit zbatues në kundërshtim me Udhëzimin nr. 22, date 10.07.2013 “Per trajtimin financiar 

të punonjësve që dërgohen me shërbim jashtë vendit”. 

Nga auditimi i procedurave të prokurimit me vlerë të vogël: 

Nga grupi i auditimit janë audituar procedurat e prokurimi me vlerë të vogël për periudhën janar 

2018 – qershor 2018. Gjatë kësaj periudhe janë realizuar 13 procedura prokurimi me vlerë të 

vogël. Nga të cilat 6 janë procedura me vlerë nën 100,000 lekë, 2 procedura të anuluara dhe 5 

procedura të realizuara. Procedurat e audituara janë: “Shërbimi e-learning”, “Shërbimi ndërfaqe 

ndërmjet sistemit Eterna dhe kompanisë Digicom”, “Aktivitet për festën e 8 Marsit në Qytetin e 

Korçës për punonjësit e Drejtorisë së Përgjithshme”, “Hartimi i projekteve të rikonstruksioneve” 

nga ku rezultuan problemet si më poshtë: 

Është likuiduar fatura nr. 64 datë 28.05.2018 për operatorin ekonomik K. I. me vlerë 408,000 

lekë për shërbimin “E-learning”. Nga auditimi i procedurës së prokurimit me urdhër prokurimi 

nr. 06 datë 10.05.2018 me vlerë të vogël rezultoi se OE i shpallur fitues K. I. nuk ka paraqitur 
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dokumentin që vërteton se K. I. është i njohur nga Ministria e Arsimit Sportit dhe Rinisë siç 

kërkohet në ftesën për ofertë datë 10.05.2018. Operatori Ekonomik ka paraqitur një email të 

kompanisë R. S. e cila pohon se K. është e autorizuar nga ajo për ushtrimin e aktivitetit por nuk 

ka paraqitur dokumentin e autorizimit siç kërkohet në ofertë duke sjellë si pasojë që njësia e 

prokurimit të kualifikojë si fitues OE pa dokumentacionin e plotë të kërkuar në kundërshtim me 

pikën 16, Udhëzimin nr. 3 data 08.01.2018. Për sa më sipër mbanë përgjegjësi njësia e 

prokurimit: M. H., A. V., J. N.  

Për realizimin e këtij shërbimi është lidhur kontrata nr. 6/1 datë 16.05.2018 për një afat 364 ditë 

ndërkohë sigurimi i kontratës ka afat deri në 16.06.2018 ose 1 muaj nga nënshkrimi i kontratës 

duke mos mbuluar të gjithë aktivitetin e kontratës në kundërshtim me nenin 10, pika 2 e 

kontratës nr. 6/1 datë 16.05.2018. Për sa kohë që vlera nuk është e përcaktuar por afati i 

kontratës është i përcaktuar siguracioni duhet të kishte afat 364 ditë dhe jo 30 ditë. Sa më sipër 

mbanë përgjegjësi titullari i Autoritetit kontraktor. Nga auditimi i zbatimit të kontratës nr. 6/1 

datë 16.05.2018 u konstatua se numri i kursantëve të cilët ndoqën kursin e gjuhës së huaj ishte 

132 ndërkohë që shërbimi është prokuruar për 140 punonjës, si dhe nga verifikimi i raporteve 

përfundimtare rezultojë se kursantët të cilët kishin punuar ishin 15%, kursantët të cilët nuk kishin 

punuar ishin 85% si dhe mesatarja javore e përdorimit të programit nga punonjësit ishte 1 minutë 

në javë, çka tregon se implementimi i projektit nuk ka funksionuar dhe nuk është kryer me 

eficencë, efektivitet dhe ekonomicitet. Për sa më sipër si pasojë e një shpenzimi jo funksional 

mbanë përgjegjësi Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe sektori i trajnim-zhvillimit pasi  nuk është 

marrë asnjë masë për monitorimin e trajnimit dhe impaktit që ky trajnim do të kishte te 

punonjësit. 

 

Gjetje: Nga verifikimi i procedurave të prokurimit me vlerë të vogël 

Situata: Me urdhër prokurimi nr. 6 datë 10.05.2018 ka filluar porcedura e prokurimit me vlerë të 

vogël “Shërbimi e-learning”. Nga procedura është shpallur fitues operatori ekonomik “K. I.” i 

cili ka paraqitur dokumentacionin e kërkuar nga Autoriteti Kontraktor. Nga auditimi rezultoi se 

dokumentacioni i paraqitur nga OE i shpallur fitues nuk ka qenë i plotë sipas kërkesës në ftesën 

për ofertë. K. I. nuk ka paraqitur dokumentin që vërteton se K. I. është i njohur nga Ministria e 

Arsimit Sportit dhe Rinisë siç kërkohet në ftesën për ofertë datë 10.05.2018.  

Më datë 16.05.2018 është lidhur kontrata nr. 6/1 për një afat 365 ditë ndërkohë që sigurimi i 

kontratës ka afat deri në 16.06.2018 ose 1 muaj nga nënshkrimi i kontratës duke mos mbuluar të 

gjithë aktivitetin e kontratës në kundërshtim me nenin 10, pika 2 e kontratës nr. 6/1 datë 

16.05.2018.  

Nga verifikimi i dokumentacionit të gjeneruar nga sistemi lidhur me zbatimin e kontratës, u 

konstatua se numri i kursantëve të cilët ndoqën kursin e gjuhës së huaj ishte 132 ndërkohë që 

shërbimi është prokuruar për 140 punonjës, si dhe nga verifikimi i raporteve përfundimtare 

rezultojë se vetëm 15% e kursantëve kishin punuar me këtë program dhe mesatarja javore e 

përdorimit të programit nga punonjësit ishte 1 minutë në javë, çka tregon se implementimi i 

projektit me vlerën 408,000 lekë nuk ka funksionuar dhe nuk është kryer me efiçencë, efektivitet 

dhe ekonomicitet.  

Kriteri: Në kundërshtim me pikën 16, Udhëzimin nr. 3 data 08.01.2018 ku: “Dokumentacioni i 

kërkuar nga autoriteti kontraktor në përmbushje të kërkesave të përcaktuara në Ftesën për 

Ofertë, duhet të dorëzohet nga operatori ekonomik i shpallur fitues, në Zyrën e Protokollit të 

autoritetit kontraktor.” 
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Kontrata nr. 6/1 datë 16.05.2018.  

Ndikimi: Shpenzimin i realizuar pa efiçencë, efektivitet dhe ekonomicitet 

Shkaku: Programi i blerë nuk është përdorur nga personeli i shoqërisë 

Rekomandimi: Njësia e Prokurimit të blerjeve me vlerat të vogla të marri masa që në të gjitha 

rastet e prokurimit të mallrave me vlera të vogla të plotësojë dokumentacionin e plotë për pritjen 

dhe kolaudimin e mallrave të prokuruar.   
Autoriteti Kontraktor të kërkojë si kusht nga Operatorët Ekonomikë që Sigurimi i Kontratës të 

mbulojë të gjithë afatin e zbatimit të kontratës në mënyrë të tillë që në rast se OE nuk plotëson 

kushtet e kontratës të mbahet prej tij sigurimi i kontratës. 
Nga Administratori i shoqërisë dhe Drejtoria e Burimeve Njerëzore të verifikohet dhe të 

kërkohet informacion për ecurinë e programit “e-learning” dhe të programeve me natyrë të 

ngjashme në kuadër të zhvillimit dhe trajnimit të punonjësve të shoqërisë Posta Shqiptare sha. 

 

Është likujduar fatura nr. 120 datë 1.07.2018 e operatorit ekonomik H. S. shpk vlera prej 900,000 

lekë për “Shërbimin ndërfaqe ndërmjet sistemit Eterna dhe kompanisë D.” sipas urdhër 

prokurimit nr. 7 datë 22.06.2018 nga komisioni i prokurimit me vlerë të vogël. Bashkëlidhur 

urdhër transfertës së pagesës është fatura dhe procesverbali i datës 13.07.2018. Nga auditimi i 

procedurës së prokurimit me vlerë të vogël rezultoi se është shmangur procedura e tenderimit, 

pasi vlera e prokuruar kalon limitet e përcaktuara për procedurat me vlera të vogla, veprim i 

kryer në kundërshtim me udhëzimin nr. 3, datë 27.01.2015, Për Procedurën e Prokurimit me 

Vlerë të Vogël, pika 3, ku përcaktohet se kjo lloj procedure do të përdoret për blerjen e një grupi 

mallrash, kryerjen e shërbimeve apo punëve të ngjashme, që kanë të njëjtin funksion kryesor apo 

që kanë të njëjtin emërtim në planin e shpenzimeve. Përdorimi i kësaj procedure nuk duhet parë 

si mundësi për shmangien e procedurave normale të prokurimit. Në asnjë rast, autoritetet 

kontraktore nuk duhet të prokurojnë veçmas mallra, shërbime apo punë që përfshihen në një 

grup për shkak të ngjashmërisë së tyre, apo për shkak të funksionit kryesor. Sa më sipër ngarkon 

me përgjegjësi z.H.B., Drejtor i Drejtorisë Juridike si dhe zj. M.H., zj. A. V., zj. J. N. në cilësinë e 

anëtarëve të komisionit me vlerë të vogla.  

Nga verifikimi i specifikimeve teknike të hartuara nga grupi i ngritur me UB nr. 345 datë 

18.06.2018 dhe ftesës për ofertë të paraqitur nga Autoriteti Kontraktor rezultoi se është kërkuar 

që kapacitetet teknike qe duhet të ketë OE duhet të jenë: “...të zotërojë të Drejtën e Autorit për 

programin Eterna Softëare të instaluar tek Posta Shqiptare ose të jetë i autorizuar nga mbajtësi i 

të drejtës së autorit për këtë program. Operatori ekonomik qoftë zotëruesi i të drejtës së autorit 

ose i autorizuar prej tij, duhet të disponojë kodin në burim, pasi posta Shqiptare nuk e disponon 

këtë kod...” .  

Specifikimet e sipër cituara janë diskriminuese dhe pengesë për konkurrencën e hapur pasi i 

vetmi operatorë i cili zotëron të Drejtën e Autorit dhe kodin në burim është operatori H. S. shpk i 

cili është  shpallë fitues. Sa më sipër është në kundërshtim me Ligji nr. 9643, datë 20.11.2006, i 

ndryshuar, neni 2, parimet e përzgjedhjes, germa (a), germa (b) dhe germa (c), ku cilësohet: a) 

Mos diskriminim dhe trajtim i barabartë i ofertuesve ose kandidatëve; b)Transparencë në 

procedurat e prokurimit; c) Barazi në trajtimin e kërkesave dhe të detyrimeve, që u ngarkohen 

ofertuesve ose kandidatëve. VKM nr. 914, datë 29.12.2014 me ndryshime, neni 61 “Hartimi dhe 

publikimi i dokumenteve të tenderit”, pika 2, ku cilësohet: “Në çdo rast, hartimi i tyre duhet të 

argumentohet teknikisht dhe ligjërisht, si dhe të dokumentohet në një procesverbal të mbajtur 

nga personat e ngarkuar për përgatitjen e tyre. Ky procesverbal i vihet në dispozicion 



 

69 

 

RAPORT PERFUNDIMTAR “PËR AUDITIMIN E USHTRUAR NË POSTA SHQIPTARE SHA TIRANË” 

 

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT 

DEPARTAMENTI I AUDITIMIT TË SHOQËRIVE PUBLIKE DHE INVESTIMEVE 

TË HUAJA 

 

personit/ave përgjegjës për prokurimin, i cili/të cilët e bën/bëjnë pjesë të dosjes së tenderit”. Për 

sa më sipër mbanë përgjegjësi titullari i Autoritetit Kontraktor dhe grupi i hartimit të 

specifikimeve teknike: I. B., B.Dh. dhe B. M.   

 

Gjetje: Nga verifikimi i procedurave të prokurimit me vlerë të vogël 

Situata: Me urdhër prokurimi nr. 7 datë 22.06.2018 ka filluar porcedura e prokurimit me vlerë të 

vogël “Shërbimin ndërfaqe ndërmjet sistemit Eterna dhe kompanisë Digicom”. Nga auditimi i 

procedurës së prokurimit me vlerë të vogël rezultoi se është shmangur procedura e tenderimit, 

pasi vlera e prokuruar kalon limitet e përcaktuara për procedurat me vlera të vogla, duke qenë se 

shërbim i ngjashme, është kryer për Procedurën e prokurimit të hapur në vlerën 25,000,000 lekë.  

Gjithashtu, nga verifikimi i specifikimeve teknike të hartuara nga grupi i ngritur me UB nr. 345 

datë 18.06.2018 dhe ftesës për ofertë të paraqitur nga Autoriteti Kontraktor rezultoi se është 

kërkuar që kapacitetet teknike qe duhet të ketë OE duhet të jenë zotërimi i të Drejtës së Autorit 

për programin Eterna Software të instaluar tek Posta Shqiptare si dhe të disponojë kodin në 

burim, pasi posta Shqiptare nuk e disponon këtë kod.  Nisur nga sa është kërkuar specifikimet 

teknike për procedurën e blerjes me vlerë të vogël janë diskriminuese dhe pengesë për 

konkurrencën e hapur pasi i vetmi operatorë i cili zotëron të Drejtën e Autorit dhe kodin në 

burim është operatori H. S. shpk i cili është  shpallë fitues. 

Kriteri: Veprim i kryer në kundërshtim me udhëzimin nr. 3, datë 27.01.2015, Për Procedurën e 

Prokurimit me Vlerë të Vogël, pika 3, ku përcaktohet se “kjo lloj procedure do të përdoret për 

blerjen e një grupi mallrash, kryerjen e shërbimeve apo punëve të ngjashme, që kanë të njëjtin 

funksion kryesor apo që kanë të njëjtin emërtim në planin e shpenzimeve. Përdorimi i kësaj 

procedure nuk duhet parë si mundësi për shmangien e procedurave normale të prokurimit. Në 

asnjë rast, autoritetet kontraktore nuk duhet të prokurojnë veçmas mallra, shërbime apo punë që 

përfshihen në një grup për shkak të ngjashmërisë së tyre, apo për shkak të funksionit kryesor”.  

Sa më sipër është në kundërshtim me Ligji nr. 9643, datë 20.11.2006, i ndryshuar, neni 2, 

parimet e përzgjedhjes, germa (a), germa (b) dhe germa (c), ku cilësohet: a) Mos diskriminim dhe 

trajtim i barabartë i ofertuesve ose kandidatëve; b)Transparencë në procedurat e prokurimit; c) 

Barazi në trajtimin e kërkesave dhe të detyrimeve, që u ngarkohen ofertuesve ose kandidatëve. 

VKM nr. 914, datë 29.12.2014 me ndryshime, neni 61 “Hartimi dhe publikimi i dokumenteve të 

tenderit”, pika 2, ku cilësohet: “Në çdo rast, hartimi i tyre duhet të argumentohet teknikisht dhe 

ligjërisht, si dhe të dokumentohet në një procesverbal të mbajtur nga personat e ngarkuar për 

përgatitjen e tyre. Ky procesverbal i vihet në dispozicion personit/ave përgjegjës për prokurimin, 

i cili/të cilët e bën/bëjnë pjesë të dosjes së tenderit”. 

Ndikimi: Shmangia e procedurës së prokurimit 

Shkaku: Pa përgjegjshmëri e Drejtorisë Juridike 

Rëndësia: E mesme  

Rekomandimi: Administratori i Shoqërisë dhe departamentet përkatëse, të marrin masat e 

nevojshme dhe të bashkërendojnë punën me njësitë vartëse, për të programuar saktë nevojat për 

prokurimet me vlera të vogla për punë, mallra dhe shërbime, të përcaktojnë grup mallra e 

shërbime sipas natyrës së përdorimit, për të shmangur copëzimin e fondeve dhe kryerjen e 

procedurave të prokurimit me efektivitet, transparencë dhe konkurrencë të operatorëve 

ekonomikë.  
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Nga Autoriteti Kontraktor të tregohet kujdes gjatë hartimit të specifikimeve teknike me qëllim 

eliminimin e mangësive për kryerjen e një procedure sa më transparente e duke nxitur 

konkurrencën. 

 

Nga auditimi i veprimeve me bankë: (periudha nga 1.1.2018 deri më 30.06.2018) 

Nga grupi i auditimit u audituan me zgjedhje dokumentacioni i bankës për muajt janar, mars dhe 

qershor. Konkretisht likuidimet e kryera me bankën BKT, Raiffeisen, Credins për muajin janar, 

likuidimet me bankën Raiffeisen, Procredit muajin mars dhe likuidimet me bankën BKT, Credins 

për muajin qershor. Në përgjithësi dokumentacioni i bankës është mbajtur i rregullt, veprimet 

janë të regjistruara në mënyrë kronologjike në ditarët e bankës, si dhe janë të shoqëruara me 

dokumentacionin justifikues. 

Disa nga shpenzimet kryesore të realizuara në mënyrë të vazhdueshme të evidentuara nga 

auditimi i dokumentacionit të bankës janë: 

-Likuidimi i arkëtimeve ditore për këste kredie F. B.: Bashkëlidhur çdo urdhër transferte ishin 

evidencat e arkëtimeve të përgatitura nga Drejtoria e Shërbimeve Financiare dhe Bankare. 

-Likuidimi i faturave për operatorin Aleat shpk për furnizimin me letër njoftime: bashkëlidhur 

çdo urdhër transferte ishin fletëhyrjet e magazinës dhe faturat tatimore sipas periudhë. 

-Likuidimi i arkëtimeve për Drejtorinë e Përgjithshme të Arkëtimeve: bashkëlidhur çdo 

urdhërshërbimi shkresa e Drejtorisë së Shërbimeve Bankare dhe Financiare, përmbledhësja për 

aplikimet e qytetarëve sipas DRASH-ve, faturat për arkëtim. 

-Likuidimi i  shërbimeve të rimbushjeve elektronike T. A. të kryera në filialet e Postës Shqiptare 

sha për periudhën 01-15.01.2018: Bashkëlidhur shkresa për likuidimin e arkëtimeve nga 

Drejtoria Marketing, evidencat e arkëtimeve dhe faturat. 

-Likuidim i faturave për shërbimet marketing për operatorin V. A. shpk: Bashkëlidhur faturat, 

situacionet, procesverbal, tabelat e monitorimit dhe materiale fotografi. 

-Likuidimi i shumave të arkëtuara për legalizimin e dokumenteve në Ambasada: Bashkëlidhur 

urdhër transfertave janë kërkesa nga drejtoria e Shërbimeve Bankare dhe Financiare si dhe 

evidencat e arkëtimeve të marra gjatë muajit. 

-Likuidimi i arkëtimeve për këste Kredie për bankën Pro Credit: Bashkëlidhur çdo urdhër 

transferte evidencat e arkëtimeve ditore të kësteve të kredisë. 

-Likuidimi i shumave të arkëtuara  për llogari të Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave: 

Bashkëlidhur kërkesa e Drejtorisë së Shërbimeve bankare dhe financiare dhe evidencat e 

arkëtimeve doganore. Nga auditimi rezultojë se për periudhën janar-qershor 2018 janë likuiduar 

me vonesë arkëtimet e Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave, konkretisht urdhër transferuat e 

datës 03.01.2018, 24.01.2018, 30.01.2018, 05.06.2018, 18.06.2018, 25.06.2018 në kundërshtim 

me nenin 2, pika 4 i marrëveshjes nr.30435 datë 15.12.2014. Sa më sipër mbanë përgjegjësi 

Drejtori i Drejtorisë Ekonomike zj. E. B.  

Gjithashtu nga auditimi i pagesave me bankë u konstatua si më poshtë:  

Me urdhër transferte datë 10.01.2018 është likuiduar fatura nr. 30 datë 11.09.2017 për OE 

“Amadeus traëell and tours” shpk në vlerën prej 127,680 lekë për blerjen e dy bileta udhëtimi. 

Me vendim nr. 316 datë 15.09.2017 është anuluar pjesëmarrja në këtë udhëtim pasi z. V. A. për 

arsye pune, të miratuar me Vendim Drejtorie nr. 306 datë 06.09.2017 nuk mund të marrte pjesë 

në këtë aktivitet. Për këtë arsye është anuluar pjesëmarrja e dy përfaqësuesve të tjerë: E. A. dhe 

Xh. M. Si pasojë fatura është likuiduar pasi biletat ishin prerë nga operatori para vendimit të 

anulimit dhe ishin të pakthyeshme. Ky anulim  i ka shkaktuar shoqërisë një shpenzim jo 
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funksional dhe efektiv për vlerën prej 127,680 lekë. Sa më sipër mbajnë përgjegjësi V. A., E. A. 

dhe A. K. 

Nga auditimi i dokumentacionit justifikues bashkëlidhur Urdhër transfertave rezultoi se nuk 

kishte asnjë dokument justifikues (Kërkesë nga filialet)për Transfertat e Fondeve brenda 

shoqërisë Posta Shqiptarë sha, konkretisht në datat 23.01.2018, 30.01.2018, 25.06.2018, 

12.06.2018 dhe 16.06.2018 në kundërshtim udhëzimin nr. 30, datë 27.12.2011, neni 35, pika b, 

“Dokumente vërtetues - vërtetojnë kryerjen në fakt, dhe ne mënyre kronologjike, të veprimeve 

ekonomike. Të tilla janë fletëhyrjet, faturat, situacionet e shpenzimeve, fletëdaljet, mandat 

arkëtimet, mandat pagesat, procesverbalet, dhe te tjera akte me natyre verifikues shpenzimi.” Sa 

më sipër mbanë përgjegjësi Drejtori i Drejtorisë Ekonomike zj. E. B. 

Me urdhër transfertë datë 08.01.2018 është shlyer fatura nr. 57 datë 22.11.2017 për OE H. S. 

lidhur me shërbimin e Mirëmbajtjes ETERNA në vlerën 900,000 lekë.  Me urdhër transfertën 

datë 04.01.2018 është shlyer fatura nr. 69 datë 22.12.2017. Bashkëlidhur faturës Procesverbali i 

datës 22.11.2017 në të cilin citohet “...deklarojmë që operatori H. S. ka përmbushur detyrimet e 

përfshira në kushtet e kësaj kontrate për periudhën 22.10.2017-22.11.2017 sipas faturës 

tatimore” por nuk është bërë asnjë sqarim mbi problematikat e gjetura dhe të rregulluara nga 

operatori por as edhe në rastin kur sistemi ka qenë në punë të plotë. Procesverbalet e marrjes në 

dorëzim të shërbimeve duhet të përshkruajnë shërbimin e mirëmbajtjes të kryer çdo muaj nga 

operatori. Sa më sipër mbanë përgjegjësi komisioni K. H., A. G., M.Z.  
 

Gjetje: Hartimi i Procesverbaleve të marrjes në dorëzim 

Situata: Nga auditimi i praktikave të pagesësave me bankë, u konstatua se nga likuidimi i faturës 

nr. 120 datë 1.07.2018  për shërbimin  “Mirëmbajtje ETERNA”, për OE H. S., në procesverbalin 

bashkëlidhur faturës nuk është bërë asnjë sqarim mbi gjetjen dhe riparimin e problemeve nga OE 

ose përshkrimi i situatës në rast se sistemi ka qenë në punë të plotë dhe pa problem.  

Kriteri:Sa më sipër në kundërshtim me nenin 77, pika 3 VKM 914 datë 29.12.2014 ku,  

Për t’u siguruar nëse cilësia e punëve, shërbimeve ose e mallrave është e njëjtë me cilësinë për të 

cilën është shpallur fitues kontraktori, autoriteti kontraktor duhet të monitorojë zbatimin e 

kontratës dhe në rast të shkeljes së kushteve të kërkuara zbaton penalitetet e parashikuara në 

kontratë. “Autoriteti kontraktor, gjatë kryerjes së kontrolleve mban procesverbal me shkrim në 

prani të kontraktorit, sipas përcaktimeve në legjislacionin në fuqi” 

Në kundërshtim me kapitullin II, pika 36, udhëzimin nr. 30 datë 27.12.2011: 

“Dokumentacioni quhet i rregullt kur përshkruan me vërtetësi veprimin ose ngjarjen, përmban të 

dhëna për shkakun e veprimit, datën dhe vendin e kryerjes, objektin, treguesit sasiore dhe ato të 

vlerës, personat që kanë urdhëruar dhe ekzekutuar veprimin dhe të tjera të dhëna të nevojshme që 

i japin dokumentit forcën e një prove ligjore ose administrative. Dokumentet duhet të jenë pa 

korrigjime, të lexueshme dhe të eliminojnë mundësinë për gabime, harresa, numërim të dyfishtë 

si dhe atë të mashtrimeve.” 

Ndikimi: Dokumentim jo i qartë dhe i plotë  i dokumentacionit justifikues të pagesave. 

Shkaku: Mungesa  e përgjegjësisë 

Rëndësia: E ulët 

Rekomandimi: Nga grupi i ndjekjes së zbatimit të kontratës të merren masa menjëherë për 

hartimin dhe dokumentimin e plotë të veprimeve ose ngjarjeve duke pasqyruar me përpikmëri 

zbatimin e kushteve të kontratës. 
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Gjetje: Shpenzime bileta transporti për udhëtime të pa realizuara 

Situata:Me urdhër transferte datë 10.01.2018 është likuiduar fatura nr. 30 datë 11.09.2017 për 

OE “A. t. and t.” shpk me vlerë 127,680 lekë për blerjen e “dy bileta udhëtimi”. Por në datën 

15.09.2017 me vendim nr. 316, ky udhëtim është anuluar për të tre përfaqësuesit e shoqërisë 

duke sjellë si pasojë kryerjen e një shpenzimi jo efiçent dhe efektiv për shoqërinë në vlerën 

127,680 lekë pasi biletat ishin prerë nga operatori para vendimit të anulimit dhe ishin të 

pakthyeshme. 

Kriteri: neni 8, pika 1 dhe neni 12 pika 3, germa a, Ligj nr.10 296, datë 8.7.2010, “...duke 

menaxhuar fondet publike në mënyrë të ligjshme, me ekonomi, efektivitet dhe efiçencë.” 

“...garantimin para miratimit të shkresave/urdhrave me karakter financiar, lidhur me 

ligjshmërinë, rregullshmërinë dhe respektimin e parimeve të ekonomicitetit, efiçencës dhe 

efektivitetit” 

Ndikimi: Shpenzim i kryer në kundërshtim me 3 E-të për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin 

Shkaku: Anulimi i pjesëmarrjes në aktivitet jashtë vendit 

Rëndësia: E mesme 

Rekomandimi: Nga administratori i shoqërisë të merren masat që në të ardhmen mos të 

përsëriten raste të ngjashme anulimi për personat e autorizuar për udhëtime jashtë vendit në 

mënyrë të tillë që çdo shpenzim i kryer n kuadër të atij aktiviteti të kryhet me efiçencë, 

efektivitet dhe ekonomicitet. 
 

Lidhur me observacionin nr.188/6 datë 12.09.2019, nuk merret në konsideratë pasi observimi 

juaj është i njëjti si në fazën e Projektraportit (paraqitur me poshtë vijon) dhe nuk ka argumenta 

shtesë. 

Referuar observacionit nr.1519/30 datë 06.08.2019. 

Referuar observacionit tuaj, kuptojmë pjesën e pronësisë intelektuale të kodit në burim, por nga 

sa referoni dhe në observacion nenin 33/2/b, ligji nr. 9643 datë 20.11.2006 “Prokurimi Publik” 

dhe neni 55 të VKM nr.914, datë 29.12.2014 i referohen procedurës së prokurimit me negocim 

pa shpallje të njoftimit të kontratës dhe jo procedurës së prokurimit me vlerë të vogël. Sa më 

sipër observacioni juaj nuk merret në konsideratë. 

 

 

Banka në lekë dhe valutë për 6 mujorin e dytë 2018  

Mbi dokumentacionin për udhëtim e dieta  

Referuar dietave të paguara në Credins Bank në muajin Korrik 2018 ka rezultuar se shpesh herë 

në praktikën e dokumentuar mungon urdhri i titullarit për shërbimin e kryer (autorizimi apo 

programi i miratuar i kontrollit të filialeve ) ku njëkohësisht kjo mungon e cituar dhe në 

dokumentin e urdhrit të shërbimit . Edhe në rastet kur ka program të cituar në urdhër, praktika 

bashkëlidhur nuk ka programin për të parë urdhëruesin dhe miratuesin e programit, referuar 

kompetencave që përcaktohen në vendimin e Këshillit të Ministrave nr.997,datë 10.12.2010“Për 

trajtimin financiar të punonjësve që dërgohen me shërbim jashtë qendrës së punës, brenda 

vendit” i ndryshuar pika V.  

Gjithashtu në likuidimin e dietave të punonjësve të rezultuara në muajin Korrik 2018 në 3 raste  

fatura 58,59,60, datë 26.06.2018 e lëshuar nga subjekti me nipt L44324801B( në Sarandë) faturat 

e hotelit ishin pa vulën e subjektit (rregullshmëria e faturave ku duhet të kishte konfirmim dhe 

vulë të subjektit tatimor të regjistruar).  
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Titulli i Gjetjes: Mbi dokumentacionin për udhëtim e dieta  

Situata: Gjatë auditimit të pagesave të bankës për muajin Dhjetor dhe Korrik 2018 janë vërejtur 

pagesa për dieta në shumë raste për punonjësit e Drejtorisë së Përgjithshme të Posta Shqiptare, 

referuar programeve të miratuar nga Titullari i AK. Referuar këtyre programeve rezulton se 

kryhen procedura kontrolli të zbatimit të ligjshmërisë për blerje të vogël, ndjekje të çështjeve 

gjyqësore, zbatimin e kontratave, hartimin dhe dokumentimin e shkresave, kontroll të hartimit të 

normativave të karburantit, shpërndarjen e materialeve, verifikimin e gjendjes së printerëve etj, 

funksione këto të strukturës së Auditimit të Brendshëm. Gjithashtu bashkëlidhur programeve 

nuk ka raporte mbi realizimin e kontrolleve dhe konkluzione te kontrolleve, detyrime këto të cilat 

nuk janë parashikuar dhe ne programet përkatëse. Në programe nuk specifikohen se cilat do te 

jene qëllimet e programeve por thjesht kontrolle të llojeve të ndryshme të cituara me sipër, ku 

citojmë: programin e Departamentit të Shërbimeve me nr.3070, datë 29.10.2018, programi nr. 

3006/1, datë 22.01.2018 i Departamentit të Administrimit,programi nr.3486, datë 7.12.2018 i 

Departamentit të Shërbimeve, programi i Departamentit të Administrimit 3460, datë 6.12.2018, 

program nr. 3233, datë 14.11.2018 Departamentit të Shërbimeve.   

Kriteri: Veprimtaritë e kontrolleve të kryera nga strukturat përkatëse sa mësipër (kryesisht 

Departamenti i Administrimit dhe Departamenti i Shërbimeve) bien në kundërshtim me ligjin 

nr.10 296, datë 8.7.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin” nenin 22 “ Veprimtaritë e 

kontrollit”pika 5 në të cilën citohet : “Termat dhe procedurat e ushtrimit të kontrolleve para faktit 

dhe pas faktit miratohen nga titullarët e njësive publike, në përputhje me udhëzimet e Ministrit të 

Financave. Kontrollet pas faktit nuk kryhen nga personat përgjegjës apo personat që marrin 

pjesë në kontrollet para faktit. Kontrolli pas faktit ushtrohet, gjithashtu, nga audituesit e 

brendshëm dhe të jashtëm, inspektorët financiarë publikë, që rregullohen me ligje të veçanta”.  

Theksojmë se referuar kontrolleve dhe monitorimit të parashikuara në rregulloren e brendshme 

ato realizohen me veprimtaritë e informimit dhe minitorimit të parashikuara ne nenet 23 

“Informimi dhe komunikimi” , 24 “ monitorimi” si dhe neni 22 “ veprimtaritë e kontrollit” për 

kontrollet para faktit.  

Ndikimi/Efekti: Kryerja e veprimtarive te kontrollit të mbivendosura duke shkaktuar kosto 

shtesë  

Shkaku: mosnjohje e ligjit  të MFK dhe keq interpretim i rregullores   

Rëndësia: i mesëm  

Mbi derdhjen e detyrimeve nga arkëtimet referuar shërbimeve të kryera 

Me dokumentin e datës 12.07.2018 në Credins Bank janë kryer derdhjet në shumën 8,505,380 

lekë për arkëtimet e realizuara për “pagesat e detyrimeve doganore, të akcizës, dhe detyrime te 

tjera te pagueshme në dogane” referuar marrëveshjes ndërmjet Postes Shqiptare dhe Drejtorisë së 

Përgjithshme mbi shërbimin e arkëtimit. Vërehet se kjo pagesë për arkëtimet referuar datave 14-

18 Qershor 2018 sipas kërkesës së bërë nga Drejtoria e Shërbimeve Financiare më datën 

19.06.2018, është bërë me shumë vonesë ku sipas dokumentit të bankës rezulton me 12.07.2018.  

Arkëtimet e datës 19, 20,21,qershor 2018  në shumën 4,657,493 likuiduar 16.7.2018 në Credins 

bank. 

Derdhjet me vonesë bien në kundërshtim marrëveshjen e lidhur mes palëve me nr. Protokolli të 

Postës Shqiptare nr.4522, datë 15.12.2014 neni 2 pika 4 “Detyrimet e Postës” ku citohet se 

arkëtimet duhet që të derdhen maksimumi ditën e nesërme ora 10.00.” 
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Gjatë auditimit të bankës ky fenomen rezultoi gjatë gjithë periudhës, duke çuar në krijimin e 

faktit që në fund të vitit Posta Shqiptare sha, të ketë detyrime ndaj të tretëve për arkëtimet 

referuar marrëveshjeve që ka në fuqi për këto shërbime.  

Referuar informacionit të marrë nga Drejtoria e Shërbimeve Financiare dhe Bankare në Postën 

Shqiptare sha kryhen shërbime financiare (arkëtime të faturave të energjisë elektrike, të 

ujësjellësve, të detyrimeve doganore nga bizneset, detyrimet doganore për blerjet online, 

arkëtimet e taksave te bashkive, pagesat për gjoba, dëshmi penaliteti legalizimet, pagesat për 

çerdhet e kopshtet, tarifat shkollore, arkëtimet për ZVRPP, për arkivin e shtetit, legalizimet, 

kryhen pagesat e ndihmës ekonomike e pa aftesiese së përkohshme, kryhen pagesat e 

pensioneve, rimbursimi i librit shkollor) si dhe shërbime bankare ku kryen veprime për llogari të 

4 institucioneve bankare si Fondi Besa, Procredit Bank,Societe Generale Bank dhe IuteCredit 

Albania sha për arkëtimin e kësteve te kredive te dhëna nga to.  

Referuar rakordimeve për shumat koherente gjatë vitit të arkëtimeve dhe detyrimit për pagesat 

koresponduese nga Drejtoria e Shërbimeve Bankare dhe Financiare bëhen shkresat për likuidim 

Drejtorisë Ekonomike e cila kryen likuidimet përkatëse. Kështu për Drejtorinë e Përgjithshme të 

Doganave që është dhe institucioni që posta i ka detyrim të pa shlyer në masë të konsiderueshme 

në fund të vitin 2017  nga Drejtoria e Shërbimit Financiar i është kërkuar Drejtorisë Ekonomike 

likuidimi i shumave të datës 28 dhjetor 2017 në shumën 1,228,819 lekë dhe me 3 janar 2018 

likuidimi i shumave prej 4,754,628 lekë të arkëtimeve të datës 29-31 dhjetor 2017. Aktualisht 

detyrimi në fund të 2017 i Postës Shqiptare sha kundrejt DPD  është në shumën 40,010,724 lekë 

kundrejt 77,741,225 lekë në fillim të vitit 2017. Gjithashtu nga Drejtoria e Shërbimit Bankar dhe 

Financiar me datën 29.12.2018 i është drejtuar Drejtorisë Ekonomike për likuidimin e 

arkëtimeve të datës 28 Dhjetor 2018 në shumën 818,059 lekë dhe me datën 3janar 2019 për 

likuidimin e arkëtimeve për llogari të DPD për datat 29-31 dhjetor 2018 në shumën 6,795,602 

lekë, në një kohë që shuma e detyrimit të postës kundrejt DPD më me 31 Dhjetor 2018 është në 

shumën 29,522,813 lekë sipas deklarimit të DPD, kundrejt 29,544,699 lekë të Postës Shqiptare.  
 

 

nr.             Periudha       det. Sipas sistemit         Derdhjet e postes      Diferenca mujore         diferenca progresive  
                                        elekt A.W 

                 Trashëguar    Viti 2018                       -62,861,303 

1 Janar 50,253,983 47,746,462 -2,507,521                    -65,368,824 

2 Shkurt 55,058,790 45,597,133 -9,461,657                    -74,830,481 

3 Mars 52,777,054 35,782,428 -16,994,626 -91,825,107 

4 Prill 55,824,355 66,594,943 10,770,588 -81,054,519 

5  Maj 56,210,695 94,278,582 38,067,887 -42,986,632 

+ Derdhje shtese nga dublimet 1,971,301    1,971,301                   -41,015,331 

Anullimet 2017+ Janar & Shkurt 2018 -  937,257                      937,257                    -40,078,074 

6 Qershor 54,777,520 39,669,414 -15,108,106 -55,186,180 

7 Korrik 64,971,572 74,326,372 9,354,800                   -45,831,380 

8 Gusht 62,688,135 58,873,041 -3,815,094                   -49,646,474 

9 Shtator 61,915,280 98,018,866 36,103,586 -13,542,888 

10 Tetor 57,825,620 55,711,845 -2,113,775  -15,656,663 

11 Nentor 112,221,270 89,665,350 -22,555,920 -38,212,583 

12 Dhjetor 74,377,670 83,067,440 8,689,770                    -29,522,813 

Shuma  viti 2018 758,901,944 792,240,434 33,338,490  

Nga tabela sa mësipër rezulton se pavarësisht likuidimit më shumë se detyrimet e vitit dhe 

zvogëlimit të borxhit, nga ana e Drejtorisë së Shërbimit Financiar dhe Bankar ashtu dhe nga 

Drejtoria Ekonomike nuk është zbatuar likuidimi sipas parashikimit në marrëveshje, që 
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arkëtimet duhet të derdhen brenda ditës së nesërme deri në orën 10. Kjo marrëveshje është 

ndryshuar duke e vendos detyrimin për Postën Shqiptare të likuidimit brenda 48 orëve dhe 

kushtit te aplikimit të kamat vonesave për rastet e tejkalimeve te këtyre afateve.  

Të tjera të rezultuara nga auditimi i bankës dhe i dokumentacionit të vendosur bashkëlidhur 

dokumentit të likuidimit rezultoi se: 

Titulli i Gjetjes:  Zbatimi i kontratës  

Situata: a-Ne Credins Bank është kryer likuidimi i faturës nr. Z22 datë 01.10.2018 të subjektit 

ATOM shpk në shumën 813.600 lekë referuar kontratës së lidhur me nr.10/1 datë 31.07.2018 “ 

Blerje instalim i pajisjes mbi sistemin e menaxhimit të radhës”.  

Nga shqyrtimi i praktikës së vendosur bashkëlidhur pagesës rezultoi:  

Nga kontraktori A. shpk. referuar Aktit të marrjes në dorëzim, Akt kolaudimit si dhe faturës, 

shërbimi është realizuar më datën 1.10.2018, në një kohë që në kontratë është përcaktuar brenda 

30 ditëve nga lidhja e kontratës ( nenin 6/1) pra me 29.08.2018.  

Nga Drejtoria Ekonomike nuk janë mbajtur penalitetet të cilat referuar nenit 12.1 janë në shumën  

104,140 lekë (4/ 1000 x813,600 e 32 ditë vonesë), të cilat janë kamat vonesa për shërbim të 

vonuar detyrim i kontraktorit ATOM shpk. 

Në praktikë ka një letërkëmbim midis Shoqërisë A. shpk dhe Autoritetit Kontraktor për lejimin e 

kryerjes së shërbimit pa argument me gjithë tejkalimin e afateve. Nga autoriteti kontraktor 

referuar kërkesës së bërë më datën 30.08.2018 nga shoqëria A. shpk protokolluar me nr. 2630, 

datë 30.08.2018, dy ditë mbas përfundimit të afatit të përfundimit të kontratës, është  dhënë 

përgjigja  me shkresën 2630/1, datë 3.09.2018 ku refuzohet kërkesa e kontraktorit për mos 

paraqitjen e tij gjatë periudhës së zbatimit të kontratës. 

Kontraktori ka bërë një kërkesë të dytë, protokolluar me nr. 2731, datë 14.09.2018  ku kërkohet 

vendosja e një afati tjetër dhe propozimi i dhuratave shtesë referuar shërbimeve të kontraktuara 

me kontratën nr.10/1 datë 31.07.2018 “ Blerje instalim i pajisjes mbi sistemin e menaxhimit të 

radhës”, si :  

- Suportin për dy vjet të sistemit të radhës, 

- Brandimin pjesor me adeziv të fasadës së jashtme të zyrës, 

- Shtimin e ndonjë paneli Led nqs është e nevojshme për ti shërbyer sa më  mirë qëllimit të 

kontratës. 

AK me shkresën nr.2731/1,datë 28.09.2018, duke pranuar propozimin sa mësipër dhe duke cituar 

nenin 13 pika 13.2, ka lejuar dhënien e një afati 15 ditë referuar përcaktimit të nenit.  

Sa mësipër nuk janë paraqitur amendimet e kontratës konfirmuar nga palët në kundërshtim me 

nenin 11.5 të kontratës.Gjithashtu Akti i marrjes në dorëzim si dhe Akti i kolaudimit nuk 

paraqesin shtesat e propozuara nga kontraktori dhe të miratuara nga AK në shkresën nr. 

nr.2731/1,datë 28.09.2018.  

Kriteri: Kontrata nr.10/1 datë 31.07.2018 “ Blerje instalim i pajisjes mbi sistemin e menaxhimit 

të radhës”.  

 Ndikimi/Efekti: Nga Drejtoria Ekonomike nuk janë mbajtur penalitetet të cilat referuar nenit 

12.1 janë në shumën  104,140 lekë (4/ 1000 x813,600 e 32 ditë vonesë), të cilat janë kamat 

vonesa për shërbim të vonuar detyrim i kontraktorit A. shpk. 

Shkaku: Moskryerja e amendamenteve të kontratës 

Rëndësia: i lartë 

Sa mësipër mbajnë përgjegjësi titullari i AK (për mos amendim të kontratës), komisioni i marrjes 

në dorëzim z. A. Gj.,z.A. B.,z.E. T. dhe për kryerjen e pagesës pa mbajtur kamat vonesë në 



 

76 

 

RAPORT PERFUNDIMTAR “PËR AUDITIMIN E USHTRUAR NË POSTA SHQIPTARE SHA TIRANË” 

 

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT 

DEPARTAMENTI I AUDITIMIT TË SHOQËRIVE PUBLIKE DHE INVESTIMEVE 

TË HUAJA 

 

pozicionin e Nëpunësit Zbatues të institucionit znj. E. B. referuar nenit 12, pika 3/e e ligjit nr.10 

296, datë 8.7.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin” të ndryshuar.  

 

 

 Nga administratori me shkresën nr 188/2B dhe grupi i marrjes në dorëzim me shkresë nr. 

188/4B, datë11.09.2019 janë paraqitur observacion në lidhje me konstatimin sa mësipër për të 

përcaktimin e përgjegjësive. Për sa mësipër gjykuar nga grupi i auditimit problemi është parë në 

kompleksin e tij dhe përfundimi është mos mbajtja e kamat vonesave për shërbimin e kryer me 

vonesë. Nga observuesit janë paraqitur të njëjtat argumente për të cilat janë dhënë përgjigje në 

projekt raport të cilat po i citojmë sa më poshtë: 

“Observacionet paraqesin në vija të përgjithshme pretendimet se kontrata ka rezultuar e 

suksesshme se grupi i marrjes në dorëzim se kishte për detyrë funksionale të dilte jashtë 

kontratës, dhe të konfirmonte marrjen e shërbimeve dhuratë, se ishim në kushtet  e një prokurimi 

me blerje të vogël që s’kërkohet kontratë. Sa më sipër sqarojmë sa më poshtë vijon: 

1-Kontrata nuk rezultoi e suksesshme kundrejt afatit të vendosur në kontratë (sqarojmë se nga 

operatori kërkesa për shtyrje afati pa argument u bë jashtë afatit të kontratës. Sqarojmë 

gjithashtu se ky operator do të penalizohej si operator që dështonte në realizimin e kontratave 

dhe regjistrohej si i tillë në sistemin e APP. 

2. Legjislacioni në fuqi edhe në rastet e blerjeve të vogla kërkon kontratë domosdoshmërish kur 

kemi të bëjmë me shërbime. 

3. Në udhëzimin e MF nr. 30 datë 27.12.2011“Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit 

publik” për donacionet apo dhuratat veprohet sipas pikës 57 të tij, ku citohet: 

“Për hyrjet e aktiveve të dhuruara dokumentacioni shoqërues përbëhet nga Marrëveshja/akti 

i dhurimit ose letrën zyrtare të njësite donatore; Faturën që identifikon mallrat dhe 

vlerën e tyre; Dokumentet e zhdoganimit dhe Certifikatën e origjinës (ne rast importi); 

Procesverbali i marrjes në dorëzim të konfirmuar nga sektori i shërbimeve. Në rastet kur 

dhurimet në natyre të aktiveve nga donatorë të ndryshëm jepen vetëm në sasi (pa çmim 

apo kosto), ato pranohen nga njësia përfituese dhe titullari autorizon vlerësimin e tyre”. 

Në shkresën e operatorit ofroheshin shërbime dhe materiale të cilat domosdoshmërish kishin 

nevojën e marrëveshjes apo të mendimit të kontratës si dhe komisioni i marrjes në dorëzim duhej 

të firmoste marrjen në dorëzim të dhuratave të cilat duhej të bëheshin hyrje, pra të 

regjistroheshin në kontabilitet që nga autoriteti nuk është vënë në dispozicion asnjë dokument. 

Sa mësipër observacioni nuk merret në konsideratë.” 

 

b-Nga auditimi ka rezultuar se Posta Shqiptare për vitin 2017, 2018, 2019 (periudhë auditimi) 

ka lidhur kontratë për furnizimin me karburant me dy kontraktorë:  

 (zakonisht lidhet me fushën e veprimtarisë ku është konstatuar gjetja) 

Titulli i Gjetjes: Mbi likuidimet e faturave të karburantit sipas kontratave 

 Situata:Nga auditimi ka rezultuar se Posta Shqiptare për vitin 2017, 2018, 2019 (periudhë 

auditimi) ka lidhur kontratë për furnizimin me karburant me dy kontraktorë:  

b.1- Me Europetrol Durres Albania Sha është lidhur kontrata me nr. 2090/6 datë 08.09.2017 me 

ndryshime me kontratën nr.2689, datë 10.09.2018 (ndryshimet kanë të bëjnë me shtyrjen e afatit 

të zbatimit të kontratës deri në marrjen e furnizimit të plotë të sasisë dhe realizimit të vlerës së 
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kontratës. Vlera e kontratës është 65,079,048 lekë me TVSH për 382,000 litra gazoil me marzh 

fitimi 21% dhe 12,761,100 lekë me TVSH për sasinë 75,000 litra benzinë dhe marzh fitimi 22%. 

b.2.Kontrata me nr.2886/6 datë 3.12.2018 me operator Kastrati Shpk & Kastrati Sha me afat 

furnizimi 1 vit dhe vlerë kontrate 62 139,490 lekë pa TVSH dhe 63,155,379.6 me TVSH dhe 

sasitë 69,240 litra benzinë me vlerë 9,510,007 lekë dhe 11,412,008.4 me TVSH dhe marzh fitimi 

17.7% dhe 369,600 litra gazoil me vlerë 52,629,483 lekë me marzh fitimi 16.7% .  

Gjatë auditimit të dokumentacionit të vendosur bashkëlidhur likuidimit të bankës rezultoi se për 

kontratën E. D. A. Sha kontraktori ka vendosur bashkëlidhur dhe llogaritjen e çmimit për çdo 

faturë të paraqitur sipas elementëve përbërës të tij. Në elementët përbërës të çmimit nga ana e 

kontraktorit është përfshirë dhe Taksa e markimit në masën 0.614 për i litër gazoil dhe benzinë . 

Kriteri:Referuar akteve në fuqi taksa e markimit apo e shënimi nuk është element i çmimit të 

karburanteve por referuar përcaktimeve të paraqitura në vendimin e Këshillit të Ministrave  nr. 

498, datë 30.5.2013 “Për përcaktimin e procedurave të shënjimit të naftës bruto dhe 

nënprodukteve të naftës”, është një shpenzim dhe detyrim i çdo operatori.  

Ndikimi/Efekti:Në këtë mënyrë operatori ka shkaktuar rritje të vlerës  për  litër karburanti të 

furnizuar, në mënyrë të padrejtë dhe në kundërshtim me aktet në fuqi për elementet e çmimit të 

karburanteve të paraqitura dhe në udhëzimin e APP. Në total gazoil + benzinë në vlerën 370,413 

lekë është shuma e përfituar më shumë nga E.D. A. sha si rezultat i aplikimit në çmim të taksës 

së markimit detyrim i tij. Kjo shumë përbën dëm ekonomik detyrim për kthim nga E. D. A. Sha.  

Në total gazoil + benzinë në vlerën 152,124 lekë është shuma e përfituar më shumë nga K. Shpk 

& K. Sha (nga furnizimi deri më (1.06.2019) si rezultat i aplikimit në çmim të taksës së markimit 

detyrim i tij. Kjo shumë përbën dëm ekonomik detyrim për kthim nga K. Shpk & K. Sha.  

Në veçanti nga kontrata me E. D. A.Sha kontrata me  K.Shpk & K. Sha ka të përcaktuar në nenin 

3.2 të saj citon se në çmimin e kontratës është i përfshirë përveç të tjerave dhe  tarifa e shënimit 

të karburanteve. Përfshirja e tarifës së shënimit apo të markimit bie në kundërshtim me taksat 

dhe tarifat e përcaktuara në aktet në fuqi. Kjo taksë në zbatim të  vendimit të Këshillit të 

Ministrave  nr. 498, datë 30.5.2013 “Për përcaktimin e procedurave të shënjimit të naftës bruto 

dhe nënprodukteve të naftës”, është një shpenzim dhe detyrim i çdo operatori para tregtimit të 

mallit.  

Shkaku: Mosnjohje e legjislacionit 

Rëndësia: e lartë  

Nga Posta Shqiptare sha  janë nisur procedurat për arkëtimin e shumave me shkresat nr. 2121 

6.08.2019”Njoftim detyrimi operatorit “E. D. sha, dhe shkresat nr.2119, datë 6.08.2019 “Njoftim 

detyrimi” si dhe shkresa me nr.2120, datë 6.08.2019 “Kërkesë për arkëtim shume”dërguar 

bashkimit të operatorëve “ K.” shpk & “K.” sha ku njoftohen për arkëtimin e shumës të marrë 

padrejtësisht prej 152,124 lekë deri më 1.06.2019 dhe shumën prej 25,013.64 lekë për periudhën 

1.06- 31.07.2019. 

 

c- Në Credins Bank me datën 13.12.2018 është kryer likuidimi pjesor i faturës nr. 25 datë 

04.12.2018  të subjektit A.  shpk në shumën 1,500,000 lekë, fatura në shumën 2,880,000 lekë. 

Bashkëlidhur nuk ka dokumentacion tjetër dhe nuk ka shënime se në cilën pagesë gjendet 

dokumentacioni përkatës.  

- Ne Credins Bank me datën 13.12.2018 është kryer likuidimi pjesor i faturës nr. 14 datë 

26.10.2018  të subjektit Superklima shpk në shumën 2,300,000 lekë, fatura në shumën 5.413,680 
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lekë. Bashkëlidhur nuk ka dokumentacion tjetër dhe nuk ka shënime se ne cilën pagese gjendet 

dokumentacioni përkatës.  

 Nga auditimi rezultoi se këto ishin pagesa pjesore dhe dokumentacioni i plote vendosej tek 

pagesa e pare apo e fundit e likuidimit të faturës. Aktualisht në likuidimet sa me sipër nuk jepej 

informacioni i nevojshëm për likuidimin e kryer. Për efekt të transparencës për efekte auditimi si 

dhe dhënien e informacionit për ndjekje të shpenzimit bashkëlidhur çdo likuidimi duhet te jepet 

informacioni shoqërues (në dokumentin e likuidimit apo faturën e likuiduar shënime, për 

kontratën apo informacione të tjera të rëndësishme ) referuar kërkesave te ligjit nr.9228, datë 

29.4.2004 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare” neni 6 “Evidenca mbështetëse” ku citohet: 

“1. Regjistrimet kontabël justifikohen me evidencë mbështetëse, në formë dokumentare ose 

informatike, që sigurojnë besueshmërinë e tyre. Evidenca mbështetëse mbahet si provë 

dokumentare gjatë gjithë periudhës kohore, të përcaktuar në nenin 17 të këtij ligji. 2. Për çdo 

regjistrim kontabël duhet të shkruhet origjina, natyra, data dhe përmbajtja e veprimit ekonomik 

ose e ngjarjes”. 

d-Nga auditimi ka rezultuar se nga Posta Shqiptare sha kryhen pagesa për telefoninë celulare për 

punonjësit referuar faturave sipas paketave të lidhura për çdo numër të A. A. sha referuar 

kontratës së lidhur, ku për një pjesë të tyre bëhet rimbursimi nga fondet e Postës Shqiptare sha.  

Rimbursimi i fondeve për periudhën objekt auditimi, ka rezultuar në zbatim të vendimeve të 

drejtorisë së shoqërisë me nr.293, datë 25.04.2014 “Mbi ndryshimin e shpenzimeve të telefonisë 

celulare të Shoqërisë Posta Shqiptare sha ,vendimit nr.44, datë 7.02.2017 “Mbi disa ndryshime 

në vendimin nr.293, datë 25.04.2014 të Drejtorisë së Shoqërisë, si dhe Urdhrin e dalë për 

periudhën objekt auditimi me nr.193, datë 19.03.2018” Për miratimin e shpenzimeve të 

telefonisë celulare për ndryshimet e miratuara në strukturën organizative të Drejtorisë së 

Përgjithshme Posta Shqiptare sha.  

Për vendimet sa më sipër u krye krahasimi referuar përcaktimeve në vendimin e Këshillit të 

ministrave nr.864, datë 23.07.2010” Për pajisjen me numër telefoni celular të personave juridikë 

publik. 

Nga ky krahasim ka rezultuar se për periudhën objekt auditimi janë lejuar kryerja e shpenzimeve 

në kundërshtim me aktet në fuqi respektivisht sipas viteve për 6 mujorin e dytë të 2017 shuma 

prej 571,560  lekë, për vitin 2018 shuma 1,256,400 lekë dhe për 5 mujorin e vitit 2019 shuma 

prej 1,318,560 lekë në total 3,146,520 lekë  sipas tabelës sa më poshtë vijon: 

Efektet ekonomike nga nxjerra e urdhrave sa mësipër paraqiten sa më poshtë vijon: 

Viti 2017  6 mujori i dytë.                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                në lekë 
Emertesa qe ka perfituar  Nr. I 

punonjesve  
mesatar  I 

trajtuar 

Limiti I 

perfituar  

Sipas VKM  Limiti I percaktuar  në kundërshtim me 

VKM 864, datë 23.07.2010  

  a b c d =( b-c) x a 

Drejtor  departamenti  2 15,000 10,000 10,000 

Drejtor Drejtorie  13.5   5,000 0 67,500 

Përgjegjës sektori  22.2      800 0 17,760 

   Shuma     95,260 

  Për vitin 2017 efekti është 95,260 lekë/muaj x 6 muaj = 571,560 lekë 

 
Për vitin 2018                                                                                                                              në lekë 
Emertesa qe ka perfituar  Nr. I 

punonjesve 
mesatar I 

Limiti I 

perfituar  

Sipas VKM  Limiti I percaktuar  në kundërshtim me 

VKM 864, datë 23.07.2010  
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trajtuar 

  a b c d =( b-c) x a 

Drejtor  departamenti  2 15,000 10,000  10,000 

Drejtor Drejtorie  14.3   5,000 0  71,500 

Përgjegjës sektori  26.1      800 0  20,800 

Tranziti  1   2,400 0   2,400 

   Shuma     104,700 

 Për vitin 2018 efekti është 104.700 lekë/muaj x 12 muaj = 1,256,400 lekë 

 

Për vitin  5 mujori 2019                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                 në lekë 
Emertesa qe ka perfituar  Nr. I 

punonjesve 
mesatar I 

trajtuar  

Limiti I 

perfituar  

Sipas VKM  Limiti I percaktuar  në kundërshtim me 

VKM 864, datë 23.07.2010  

  a b c d =( b-c) x a 

Drejtor  departamenti  2.6 15,000 10,000 13,000 

Drejtor Drejtorie  14.8   5,000 0 74,000 

Përgjegjës sektori  25.6      800 0 20,480 

Tranziti  1   2,400 0   2,400 

   Shuma     109,880 

  Për vitin 2019 efekti është 109.880 lekë/muaj x 12 muaj = 1,318,560 lekë 

 

Dhënia e rimbursimit të shpenzimeve të telefonisë celulare bie në kundërshtim me vendimin e 

Këshillit të Ministrave nr. 864, datë 23.07.2010 pika 13 në të cilën citohet:  

“Drejtuesit e ndërmarrjes/shoqërisë tregtare me kapital 100 për qind shtetëror, që 

funksionojnë sipas ligjeve specifike përkatëse, kanë të drejtë të urdhërojnë pajisjen me numër 

telefoni celular të personave zyrtarë, bazuar në detyrën që kryejnë dhe në varësi të mundësive 

financiare që kanë, të miratuar nga organet përkatëse, sipas specifikimeve të mësipërme. 

Shpenzimet për këtë shërbim, në nivel vjetor, të jenë në çdo rast, jo më shumë se 2% e totalit të 

shpenzimeve administrative, të miratuara në planin financiar përkatës.” 

Urdhri i titullarit me nr.193, datë 19.03.2018” Për miratimin e shpenzimeve të telefonisë celulare 

për ndryshimet e miratuara në strukturën organizative të Drejtorisë së Përgjithshme Posta 

Shqiptare sha, i dalë për rimbursimin e telefonisë celulare nuk ka marrë miratimin e vendimit të 

Këshillit Mbikëqyrës (kjo referuar  praktikës së mëparëshme të miratuar nga ish Drejtuesi i 

Postës sha, në një kohë që për titullarin e institucionit ka vendim të miratimit të shpenzimeve 

telefonisë celulare (vendim i Këshillit Mbikëqyrës me nr. 33, datë 23,05,2008). Në urdhrin e 

titullarit nuk janë marrë në konsideratë specifikimet sipas lidhjeve të paraqitura në vendim ku 

përfitimet janë për funksionarë dhe kategori punonjësish të përcaktuar dhe për persona të 

barasvlershëm me to në funksion. Për sa mësipër për vënien në përdorimin të fondeve jashtë 

parashikimeve dhe kritereve të vendosura në vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 864, datë 

23.07.2010 si dhe përdorimin dhe rimbursimin e këtyre fondeve brenda limiteve të miratuara me 

urdhrat e drejtoreve sa më sipër  mbajnë përgjegjësi për periudhën e auditimit ish titullari dhe 

znj. A.K., z.V.A. , dhe z.E. A. ( personat që kanë firmosur vendimin 44, datë  7.02.2017 dhe 

administratori për Urdhrin nr.193, datë 19.03.2018 referuar relacionit të drejtorit të 

Departamentit të Administrimit z. E.A. 

 

Sa mësipër për projekt raportin është paraqitur observacione nga Administratori me shkresën 

nr.188/2B, datë 11.09.2019, ku jepen shpjegimet që pagesat e telefonisë celulare janë konform 

kërkesave të VKM së cituar mësipër ( jepet i njëjti observacion për të cilin janë dhënë shpjegime 

në projekt raport). Grupi i auditimit mban të njëjtin qëndrim si më poshtë sqarojmë:  
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Nga grupi i auditimit në këndvështrimin e interpretimit të aktit të shkelur vendim i Këshillit të 

Ministrave nr. 864, datë 23.07.2010 pika 13 është konstatuar shkelje mos miratimi i shpenzimeve 

të telefonisë nga Këshilli Mbikëqyrës, kërkesë e aktit, si dhe tejkalimi i kompetencës për dhënie 

të telefonisë celulare për ato kategori për të cilat akti sa mësipër cituar nuk i parashikon. Të 

gjitha argumentimet e paraqitura janë jashtë kontekstit të konstatimit të grupit të auditimit. Sa 

mësipër observacioni i paraqitur nuk merret në konsideratë.   

 

e-Nga auditimi i bankës rezultoi se janë kryer rregullisht derdhjet në Drejtorinë e Përgjithshme të 

Tatimeve për sigurimet shoqërore shëndetësore dhe tatimin mbi të ardhurat. Referuar sistemit të 

tatimeve për periudhën objekt auditimi, rezultuan disa pagesa gjobash dhe kamat vonesash për 

derdhje apo deklarime me vonesë ne sistem mbas datës ligjore te deklarimit si më poshtë vijon : 

Për 6 mujorin e dytë të vitit 2017 shuma në lekë e gjobave 1,454 lekë dhe kamat 463 lekë në total 

1,917 lekë. Për vitin 2018 60,000 lekë gjoba dhe 290 lekë kamatë gjithsej 60,290 lekë. Sa më 

sipër për vitin 2018  ka rezultuar se gjobat janë marrë nga deklarime të të punësuarve të rinj me 

vonesë, konstatuar në Filialin e Postës Shqiptare Berat. Këto gjoba nga deklarimi i DE të Postës 

Shqiptare janë paguar nga punonjësit që kanë shkaktuar dëmin. 

f- referuar dokumentimit në kontabilitet për periudhën objekt auditimi, rezultoi se janë paguar 

kamat vonesa në shumën 1,247,603 lekë dhe shpenzime përmbarimore 689,984 lekë gjatë vitit 

2018 në shumën totale 1,937,587 lekë, referuar vendimit të Gjykatës Tiranë  me nr.5026/U, datë 

10.06.2016 lënë në fuqi nga Gjykata e Apelit në favor të shoqërisë K. N. shpk për mos likujdim 

fature nga “I. P.” sha. Këto shuma janë marrë me sekuestro konservarive nëpërmjet bankave. 

g-Gjatë vitit 2018 janë kryer blerje nën 100,000 lekë për 18 raste në shumën totale prej 948,632 

lekë me TVSH. Nga auditimi i te gjitha praktikave rezultoi se bashkëlidhur ndodhej 

dokumentacioni që justifikonte blerjen konform udhëzimit të APP. Shuma e blerjeve nen 

100,000 lekë, nuk tejkalonte limitin prej 800,000 lekë pa TVSH gjatë gjithë vitit.  

h- Gjatë vitit 2018 janë hartuar regjistrat e realizimit me vlerë të vogël dhe nën 100,000lekë. 

Këto regjistra janë ndryshuar disa herë gjatë vitit dhe për ndryshimet janë marrë miratimet 

përkatëse. Nga titullari i autoritetit kontraktor është ngritur komisioni i blerjeve me vlerë të vogël 

me urdhrin nr. 105,datë 27.02.2018 protokolluar me nr.798, datë 27.02.2018. 

Procedura me sistem elektronik  për blerjet e vogla për vitin 2018 janë kryer 15 procedura në 

shumën e kontraktuar 5,033,090 lekë. Nga verifikimi hap pas hapi i procedurave të realizuara 

gjatë 6 mujorit të dytë 2018 nuk rezultuan mangësi në kryerjen e tyre. Procedurat ishin kryer 

konform rregullave të parashikuar nga APP në udhëzimet e dala për vitin 2018. Për blerjet e 

vogla për 6 mujorin e parë të vitit 2018 dhe 5 mujorin e parë të vitit 2019 ka gjetje dhe  trajtim te 

zgjeruar në auditimin e bakës për 6 mujorin e parë të 2018 dhe bankës për 5 mujorin e pare të 

2019.         

-Nga auditimi në mënyrë të njëpasnjëshme i veprimeve të arkës në lekë dhe në valutë për 

periudhën e 6 mujorit të dytë të vitit 2018 rezultoi: 

Për arkën në lekë të gjitha veprimet janë kryer në mënyrë të njëpasnjëshme në ditarin e arkës. Për 

të gjitha veprimet janë prerë sipas rastit mandat arkëtimet dhe mandat pagesat të regjistruara 

kronologjikisht dhe të konfirmuara nga arkëtari, financieri,N/Z marrësi në rastin e mandat 

pagesave dhe dorëzuesi në rastin e mandat arkëtimeve.  

Bashkëlidhur mandateve ishte vendosur i plotë dokumentacioni argumentues i veprimit. 

Nga auditimi i arkës në valutë për këtë periudhë rezultoi: 
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Janë kryer regjistrimet në mënyrë kronologjike në ditarin e arkës. Në këtë periudhë janë kryer 

veprime në euro dhe në dollarë. 

Në përgjithësi dokumentacioni i arkës në valutë mbahet i rregullt, veprimet janë të regjistruara në 

mënyrë kronologjike dhe në llogaritë përkatëse, si dhe janë të shoqëruara me dokumentacionin 

justifikues. Arka në valutë kryesisht paraqet shpenzimet për udhëtimet jashtë vendit. Praktika e 

udhëtimeve paraqet propozimin e Drejtorisë së  Marketingut për nevojën e udhëtimit si rezultat i 

eventit që do të realizohet mbi bazë ftese apo njoftimi. Mbi bazën e këtij informimi Titullari 

nxjerr urdhrin e shërbimit ku përcaktohen punonjësit të cilët do të udhëtojnë. Në çdo praktikë 

shërbimi jashtë vendit ndodhen mandat pagesat për paradhënien, mandat arkëtimi dhe mandat 

pagesa sipas shpenzimeve konkrete të udhëtimit. Bashkëlidhur praktikës së urdhër së shërbimit 

për jashtë vendit vendoset dokumentacioni i justifikimit të shpenzimeve të udhëtimit për 

shpenzimet që njihen për rimbursim nga shteti në zbatim të vendimit të KM nr. nr. 870, datë 

14.12.2011 “Për trajtimin financiar të punonjësve që dërgohen me shërbim jashtë vendit”. 

Nga auditimi i arkës në valutë për muajt Korrik- Dhjetor 2018 rezultoi, se në udhëtimet jashtë 

shtetit jepet paradhënie e cila shpesh herë nuk mbyllet menjëherë mbas udhëtimit. Ka raste të 

dhënies së paradhënies për udhëtimin pasardhës jashtë vendit kur nuk është mbyllur paradhënia 

paraardhëse. Kjo ka bërë që në fund të vitit të rezultojnë punonjës me paradhënie të pa mbyllura 

për udhëtime të kryera më parë. Në fund të vitit 2018 rezulton e pambyllur arka në valutën euro 

dhe dollarë për paradhëniet e dhëna për 11 persona në shumën 6,285.58 Euro dhe 4 persona në 

shumën  5,232.2 dollarë. Këto paradhënie rezultojnë të mbyllura deri në Korrik të 2019.  

Nga auditimi i dokumentacionit të vendosur bashkëlidhur rezultoi se në shumicën e rasteve 

hotelet ishin formate letre A4 te printuara dhe në shumicën e raste të pa konfirmuara nga hoteli 

dhe pa vulën e tij. Gjithashtu ato nuk përmbanin numrin e yjeve për të përcaktuar kategorinë e 

shpenzimit sipas përcaktimeve në vendimin e KM nr. nr. 870, datë 14.12.2011 dhe udhëzimin 

nr.22, datë 10.07.2013 në zbatim të tij, për secilin kategori punonjësish. 

-Theksojmë gjithashtu se  Urdhër shpenzimi në të gjitha rastet firmoset nga nëpunësi udhëtues 

dhe nëpunësi autorizues në një kohë që duhej të konfirmohej dhe nga nëpunësi zbatues i cili 

kryen kontrollin pas faktin në zbatim të detyrave dhe funksioneve të përcaktuara në ligjin për  

nr.10 296, datë 8.7.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin” të ndryshuar. Gjithashtu 

dhe formati i miratuar dhe bashkëlidhur udhëzimit nr.22 datë 10.7.2013 të dalë në zbatim të 

VKM nr. 870, datë 14.12.2011 kërkon domosdoshmërish firmën e N/Z. 

Nga ana e Postës Shqiptare nuk ka rregulla të brendshme të cilat të përcaktojnë afate të mbylljes 

së paradhënieve dhe dorëzimit të urdhër shërbimeve mbas kryerjes së tyre në zbatim të vendimin 

e KM nr. nr. 870, datë 14.12.2011 dhe udhëzimin nr.22, datë 10.07.2013 në zbatim të tij për efekt 

kjo dhe të funksionimit të sistemit të kontrollit të brendshëm në shoqëri. Kjo ka bërë që të 

ndodhin mbyllje të paradhënieve mbas periudhave një mujore të shërbimit duke tejkaluar dhe 

afatin e veprimeve të vitit kalendarik, gjithashtu ka çuar dhe në rastet e marrjes së paradhënieve 

në vijim pa mbyllur paradhëniet e mëparshme. Këto veprime bien në kundërshtim me pikën 66 të 

udhëzimit të MF nr.30 datë 27.12.2011 “ Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik” 

i ndryshuar.    Sa mësipër mban përgjegjësi N/a dhe N/z referuar funksioneve dhe detyrave të 

përcaktuara në nenin 9 dhe 12 të ligjit nr.10 296, datë 8.7.2010 “Për menaxhimin financiar dhe 

kontrollin” të ndryshuar.  

 i- Titulli i Gjetjes:  mbi dokumentacionin financiar 

Situata: Nga auditimi i magazinës për regjistrimet kontabël të fletë hyrjeve për furnizimet me 

karburant për periudhën objekt auditimi rezultoi se karburanti i destinuar për administratën e 
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Posta Shqiptare sha ishte i regjistruar me vlerën e faturës pa zbritur TVSH, kurse për rastet e 

përdorimit të karburanteve për tranzitin dhe filialet vlera e karburantit e regjistruar ishte me 

vlerën e faturës duke i zbritur TVSH, ky veprim konform rregullave të përcaktuara në aktet 

ligjore mbi Tatimin e Vlerës së Shtuar. 

Gjithashtu u konstatua se dokumenti i fletëhyrjes së mallrave në magazinë i cili vendosej dhe në 

praktikën e likuidimit ishte dokument fletëhyrje tatimore ku përmbante të gjithë të dhënat që 

kishte fatura, në një kohë që duhej të ishte një dokument që duhet të përmbante vetëm sasitë dhe 

vlerën e regjistrimit të mallit në magazinë. Pavarësisht korrektësisë së regjistrimit në librin e 

magazinës me vlerën pa TVSH apo me TVSH në rastet kur parashikonte ligji, referuar rasteve të 

audituara, mbajtja e  fletëhyrjes tatimore  me të gjithë të dhënat e faturës humbet gjurmën se me 

çfarë vlere është regjistruar malli. Të dhënat e Fletë hyrjes duhet të përputhet me të dhënat që 

regjistrohen në kartelën e mallit dhe për rrjedhojë regjistrimin në kontabilitet. Nga Posta 

Shqiptare nuk u dha asnjë shpjegim përse mbahej një fletë hyrje e tillë. Veprimet sa mësipër bien 

në kundërshtim me rregullat e kontabilitetit të parashikuara në ligjin për kontabilitetin e aktet e 

dala në zbatim të tij.      

Kriteri:  Standardet e kontabilitetit mbi parimin e përputhshmërisë 

Ndik  Efekti :                       nuk ka efekt financiar por vërtetues  

Shkaku:  proces rutinë  

Rëndësia:  i mesëm  

 

Nga znj. E. B. është bërë observacion me shkresën me nr. 188/4B në lidhje me dokumentin fletë 

hyrje, ku pretendon se ky dokument nuk përbën shkelje. Sa mësipër sqarojmë: 

Në standardet e kontabilitetit dokumentet e regjistrimit duhet ti përmbahen parimit të 

përputhshmërisë që në rastin konkret dokumenti fletë hyrje  duhet të ketë të dhëna të përputhura 

me kartelën mallit  apo librin e magazinës. Pra duhet të përmbajë sasinë dhe vleftën me të cilin 

regjistrohet në kontabilitet si dhe referencat e faturës dhe jo vlerën e TVSH në rastet kur njihet 

nga organet tatimore TVSH( TVSH e zbritshëm) Në rastin e fletë hyrjes si dokument të mbajtur 

nga posta nuk merrej vesh se me çfarë vlere ishte bërë hyrje në magazinë, pasi dokumenti i fletë 

hyrjes kishte si vlerën me TVH ashtu dhe vlerën pa TVSH. Gjithashtu në Postën Shqiptare u vu 

re mbajtja e dy llojesh të dokumentit fletë hyrje( një dokument fletë hyrje tatimore dhe një 

dokument fletë hyrje e thjeshtë) pa dhënë sqarime për këtë gjë.  

Sa mësipër observacioni nuk merret në konsideratë. 

 

Mbi veprimet me bankë e arkë për 5 mujorin e parë të 2019   

Në zbatim të Programit të Auditimit “Auditim me zgjedhje sipas periudhave mbi 

rregullshmërinë e kryerjes së shpenzimeve me arkë dhe bankë”, nga verifikimi i të dhënave 

dhe dokumentacionit të vënë në dispozicion, rezultoi se: 

Posta Shqiptare Sh.a., kryen transaksionet financiare nëpërmjet bankave Raiffeisen Bank, 

Credins Bank, BKT, ku ka llogari në lekë dhe valutë (Euro e USD), për kryerjen e veprime 

pagesash dhe arkëtimesh.  

Shpenzimeve me arkë në valutë Euro 

Nga auditimi shpenzimeve me arkë në valutë Euro për periudhën 01.01.2019 deri më 

31.05.2019 u konstatua se, pagesat janë kryer në përgjithësi me dokumentacion të rregullt 

bashkëlidhur kryerjes së pagesës, por në disa raste rezultuan parregullsi në mbajtjen e 
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dokumentacionit justifikues të pagesës, kryesisht për udhëtimet jashtë vendit. Më konkretisht si 

më poshtë: 

-Në udhëtimin në Lisbonë, Portugali, u konstatuan se rezervimi i hotelit është kryer për 4 

persona ndërkohë që pjesë e udhëtimit kanë qenë vetëm 2 punonjës të Posta Shqiptare, z. D. M. 

dhe zj. O. M., gjë e cila ka sjellë rritjen e shpenzimeve për akomodim dhe që nuk shoqërohet me 

dokumentacion justifikues. Nga ana e Postës Shqiptare sh.a të merren masat që kjo gjë mos të 

përsëritet më dhe për rastin konkret të merren masat e nevojshme për këtë shërbim jashtë vendit. 

-Në udhëtimin në Prishtinë, Kosovë, u konstatua se dokumentacioni justifikues i shpenzimeve 

për akomodim në hotel është i rregullt, gjithashtu bashkëlidhur dokumentacionit është edhe një 

kupon tatimor për furnizim me karburant në Republikën e Kosovës në vlerën 120.93 euro i pa 

justifikueshëm pasi gjatë auditimit të dosjeve për shpenzimet e karburantit u konstatua se është 

autorizuar automjeti me targë AA222LA për tu furnizuar me karburant pikërisht për këtë 

udhëtim. Për këtë arsye kuponi tatimor nuk është bindës pasi automjeti me të cilin kanë udhëtuar 

punonjësit e postes nuk konsumon kaq shumë litra. Si konkluzion, u verifikua që likuidimi i 

shpenzimeve nuk është kryer akoma, kështu që Drejtoria përkatëse të marri masat për mos 

marrjen në konsideratë të kuponit tatimor për këtë udhëtim dhe të mos likuidojë z. E. M. Nëse 

kryhet likuidimi për këtë kupon tatimor do të konsiderohet si dëm ekonomik në dëm të 

institucionit dhe do të nxirren personat përgjegjës për këtë shkelje të shoqëruara edhe me masat 

përkatëse. Bazuar në observacionin e paraqitur nga ana e juaj merret plotësisht në konsideratë 

pasi keni paraqitur dokumentacion ligjor i cili tregon arkëtimin e vlerës me mandat arkëtimin nr. 

49, datë 05.08.2019. Si përfundim, pretendimi juaj merret në konsideratë dhe konsiderohet i 

ezauruar. 

Shpenzimeve me arkë në valutë Dollar 

Nga auditimi shpenzimeve me arkë në valutë Dollar për periudhën 01.01.2019 deri më 

31.05.2019, janë kryer dy udhëtime jashtë vendit më konkretisht Shën Petersburg, Rusi dhe 

Washington, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, u konstatua se, pagesat janë kryer me 

dokumentacion të rregullt bashkëlidhur kryerjes së pagesës.  

Shpenzimeve me arkë në Lekë 

Nga auditimi shpenzimeve me arkë në Lekë për periudhën 01.01.2019 deri më 31.05.2019, janë 

kryer pagesa të ndryshme, u konstatua se, pagesat janë kryer në përgjithësi me dokumentacion të 

rregullt bashkëlidhur kryerjes së pagesës, por në disa raste rezultuan parregullsi në mbajtjen e 

dokumentacionit justifikues të pagesës. Më konkretisht si më poshtë: 

-Është kryer pagesa për pritje me mandat pagesë nr. 9 ., datë 17.04.2019 në vlerën 60.000 lekë në 

bazë të programit të punës nr. 778/1 prot., datë 01.04.2019 të miratuar nga titullari i Postës 

Shqiptare. Krahas urdhër pagesës nuk ka asnjë dokumentacion justifikues si fatura tatimore e 

shoqëruar me kupon tatimor e cila të tregojë shërbimin e marrë dhe vlerën e shpenzuar. Për 

arsyet e lartpërmendura kjo pagesë e kryer do të konsiderohet e pajustifikuar dhe e pasaktë si 

pagesë dhe do të nxirren personat përgjegjës që kanë pasur si detyrë evidentimin e këtij 

shërbimi. 

 

Titulli i gjetjes: Pagesë pa dokumentacion justifikues. 

Situata: Nga auditimi ka rezultuar se është kryer pagesa paradhënie për pritje  përcjellje me 

mandat pagesë nr.9, datë 17.04.2019 në vlerën 60,000 lekë në bazë të programit të punës nr. 

778/1 prot., datë 01.04.2019 të miratuar nga titullari i Postës Shqiptare SHA. Paradhënia nuk 

është mbyllur me argumentin se nuk janë paraqitur deri në këtë moment asnjë dokumentacion 



 

84 

 

RAPORT PERFUNDIMTAR “PËR AUDITIMIN E USHTRUAR NË POSTA SHQIPTARE SHA TIRANË” 

 

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT 

DEPARTAMENTI I AUDITIMIT TË SHOQËRIVE PUBLIKE DHE INVESTIMEVE 

TË HUAJA 

 

justifikues si fatura tatimore e shoqëruar me kupon tatimor e cila të tregojë shërbimin e marrë 

dhe vlerën e shpenzuar. (Më hollësisht trajtuar në pikën 6 faqe 83-91 të Raportit të Auditimit).  

Kriteri: Udhëzimin nr. 30, datë 27.12.2011, pika 36, “Dokumentacioni quhet i rregullt kur 

përshkruan me vërtetësi veprimin ose ngjarjen, përmban të dhëna për shkakun e veprimit, datën 

dhe vendin e kryerjes, objektin, treguesit sasiore dhe ato të vlerës, personat që kanë urdhëruar 

dhe ekzekutuar veprimin dhe të tjera të dhëna të nevojshme që i japin dokumentit forcën e një 

prove ligjore ose administrative12. Dokumentet duhet të jenë pa korrigjime, të lexueshme dhe të 

eleminojnë mundësinë për gabime, harresa, numërim të dyfishtë si dhe atë të mashtrimeve.”  

Impakti: Moszbatimi i udhëzimit nr. 30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë 

e sektorit publik”, sjell parregullsi dhe mangësi në plotësimin e dokumentacionit shoqërues të 

praktikave  

të shpenzuara. 

Ndikimi: Si rrjedhoje e mos respektimit Udhëzimin nr. 30, datë 27.12.2011, pika 36 , në 

mbajtjen e dokumentacionit justifikues sjell mos justifikimin e shpenzimit të kryer. 

Shkaku: Moszbatimi i udhëzimit nr.30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë 

e sektorit publik”, 

Rëndësia: E lartë. 

Rekomandime: Nga ana e Drejtorisë Ekonomike të kërkohet mbyllja e paradhënies në shumën 

60,000 lekë dhe argumentimi me dokumente ligjore të justifikimit të shpenzimit brenda periudhës 

së shqyrtimit të këtij raporti. Në mungesë të këtij dokumentacioni shuma paradhënie të 

konsiderohet dëm ekonomik duke ndjekjur procedurat administrative në të gjitha shkallët e 

gjykimit për punonjësit që kanë përgjegjësi në shpenzimin e paradhënies. 

 

Duke iu referuar akt-kontrollit në qëndron Transite për automjetin me targë AA559MR nga 

komisioni përkatës ka dalë në konkluzionin që automjetit i duhet bërë konvergjencë shërbim i 

cili nuk realizohet në qendrën Transit. Është dërguar informacioni pranë Drejtorisë së Burimeve 

Njerëzore e cila më pas i është drejtuar Drejtorisë Ekonomike e cila ka dhënë miratimin dhe 

është bërë mandat pagesa nr. 7 , datë 28.03.2019 në shumën 5,000 lekë për kryerjen e këtij 

shërbimi. U konstatua se nga dokumentacioni i paraqitur nuk ka fature tatimore për të treguar 

shërbimin edhe vlerën e likuiduar që të tregojë se sa është shpenzuar që të nxirret diferenca. Si 

përfundim, për arsyet e lartpërmendura kjo pagesë e kryer do të konsiderohet e pajustifikuar dhe 

e pasaktë si pagesë. Bazuar në observacionin e paraqitur nga ana e juaj merret plotësisht në 

konsideratë pasi keni paraqitur dokumentacion ligjor i cili tregon arkëtimin e vlerës me mandat 

arkëtimin nr. 17, datë 18.05.2019. Si përfundim, pretendimi juaj merret në konsideratë dhe 

konsiderohet i ezauruar. 

 

Shpenzimet për prokurimet me vlerë të vogël 

Nga auditimi i shpenzimeve për blerje të vogla për periudhën 01.01.2019 deri më 31.05.2019 u 

konstatua se është krijuar komisioni i prokurimit me vlerë të vogël me urdhrin nr. 213 prot., datë 

24.01.2019 i përbërë nga: 

1. M. H., Kryetare 

2. E. B., anëtare 

3. J. N., anëtare 

Me urdhrin nr. 1245 prot., datë 06.05.2019 është bërë zëvendësimi i anëtares znj. J. N. me znj. 

B.M. 



 

85 

 

RAPORT PERFUNDIMTAR “PËR AUDITIMIN E USHTRUAR NË POSTA SHQIPTARE SHA TIRANË” 

 

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT 

DEPARTAMENTI I AUDITIMIT TË SHOQËRIVE PUBLIKE DHE INVESTIMEVE 

TË HUAJA 

 

Është krijuar regjistri i parashikimeve të procedurave të prokurimit me vlerë të vogël për vitin 

kalendarik 2019 me nr. 213/1 prot., datë 06.02.2019 ku janë parashikuar 37 procedura prokurimi 

të miratuara nga titullari i Posta Shqiptare sh.a. 

Nga regjistri i realizimit të procedurave të prokurimit me vlerë të vogël u konstatua se janë 

realizuar 14 procedura prokurimi me vlerë 2,094,954.35 lekë pa TVSh. 

U konstatua se znj. E.B. është me funksion Drejtoreshë Ekonomike e Posta Shqiptare sh.a dhe 

njëkohësisht nëpunës autorizues edhe anëtare e komisionit të prokurimeve me vlerë të vogël në 

kundërshtim me ligjin 10 296, datë 08.07.2010 mbi “Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin” 

neni 22 pika 3/b ku citohet:“ndarjen e detyrave në fushën e dhënies së autorizimit në atë formë, 

në mënyrë që i njëjti punonjës të mos jetë përgjegjës në të njëjtën kohë për propozimin, 

miratimin, zbatimin, kontabilitetin dhe kontrollin, sipas udhëzimit të Ministrit të Financave”. 

-Me urdhrin e prokurimit nr. 01, datë 13.02.2019, është urdhëruar komisioni i prokurimit  për 

blerje me vlera të vogla i cili ka filluar procedurën e prokurimit për “Blerje materiale pastrimi” 

me fond limit 220,000 lekë. Me procesverbalin e datës 15.02.2019 komisioni ka refuzuar ofertat 

për 22 operator ekonomik për shkak se kanë ofertuar mbi fondin e përcaktuar dhe me datë 

17.02.2019 është shpallur si ofertë fituese operatori ekonomik “A. SH.P.K” me vlerë oferte 

113,698 lekë pa TVSh. Është kryer likuidimi i faturës nr. 913 dhe faturës nr. 914, datë 

21.02.2019 ndaj këtij operatori me transaksionin bankar datë 28.02.2019 në shumën 136,437.6 

lekë.  Mallrat janë bërë hyrje me FH nr. 6 dhe nr. 7, datë 21.02.2019 në magazinën e Posta 

Shqiptare sh.a. 

-Në bazë të programit mbi “zhvillimin e analizës së treguesve ekonomik për vitin 2018, të 

shoqërisë Posta Shqiptare sh.a” nr. 37/8 prot., datë 13.02.2019 të miratuar nga titullari është bërë 

kërkesa pranë komisionit të prokurimeve me vlera të vogla nga ana e përgjegjëses së sektorit të 

administratës dhe mirëmbajtjes për organizimin e drekës që do të jepet për pjesëmarrësit. Janë 

marrë ofertat nga 3 operatorë ekonomik dhe është shpallur fitues operatori ekonomik me ofertën 

me të ulët “Restorant peshku i egër A.D.” më ofertën 92.400 lekë pa T.V.Sh. Është kryer 

likuidimi i faturës nr. 06, datë 15.02.2019 ndaj këtij operatori me transaksionin bankar datë 

06.03.2019 në shumën 110,880 lekë. 

-Me kërkesën nr. 98/b prot., datë 18.04.2019 për blerje “blerje materiale për sallën e mbledhjeve 

të institucionit” drejtuar komisionit të prokurimeve me vlera të vogla nga drejtori i departamentit 

të shërbimeve. Ka nisur procedura ku kanë sjellë ofertat 4 operatorë ekonomik me datë 

23.04.2019 dhe është shpallur fitues operatori “E.D.” me oferten me të ulët në vlerën 88,900 lekë 

pa t.v.sh. Është kryer likuidimi i faturës nr. 07, datë 23.04.2019 ndaj këtij operatori me 

transaksionin bankar datë 25.04.2019 në shumën 106,680 lekë. Mallrat janë bërë hyrje me FH nr. 

06 dhe nr. 13, datë 23.04.2019 në magazinën e Posta Shqiptare sh.a. 

-Me kërkesën datë 04.04.2019 për blerje “blerje badge 70 copë” drejtuar komisionit të 

prokurimeve me vlera të vogla nga përgjegjësi i sektorit të administratës dhe mirëmbajtjes. Është 

kryer likuidimi i faturës nr. 06, datë 05.04.2019 ndaj këtij operatori me transaksionin bankar datë 

08.04.2019 në shumën 112,560 lekë.  Mallrat janë bërë hyrje me FH nr. 11, datë 05.04.2019 në 

magazinën e Posta Shqiptare sh.a. 

-Me kërkesën datë 02.04.2019 për blerje “blerje materiale mirëmbajtje të ambienteve të 

brëndshme të Institucionit” drejtuar komisionit të prokurimeve me vlera të vogla nga përgjegjësi 

i sektorit të administratës dhe mirëmbajtjes. Ka nisur procedura ku kanë sjellë ofertat 3 operatorë 

ekonomik me datë 03.04.2019 dhe është shpallur fitues operatori “E.D.” me ofertën me të ulët në 

vlerën 94,900 lekë pa t.v.sh. Është kryer likuidimi i faturës nr. 04, datë 03.04.2019 ndaj këtij 
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operatori me transaksionin bankar datë 05.04.2019 në shumën 113,880 lekë.  Mallrat janë bërë 

hyrje me FH nr. 04 dhe nr. 10, datë 03.04.2019 në magazinën e Posta Shqiptare sh.a. 

-Me kërkesën datë 11.02.2019 për “Riparimin e gjeneratorit të dhomës së serverëve” drejtuar 

komisionit të prokurimeve me vlera të vogla nga drejtori i IT dhe Zhvillimit. Ka nisur procedura 

ku kanë sjellë ofertat 3 operatorë ekonomik me datë 13.02.2019 dhe është shpallur fitues 

operatori “Intermedia Sistem Integrator sh.p.k” me ofertën me të ulët në vlerën 92,600 lekë pa 

t.v.sh. Është kryer likuidimi i faturës nr. 08, datë 13.02.2019 ndaj këtij operatori me 

transaksionin bankar datë 27.02.2019 në shumën 111,120 lekë me t.v.sh.  Në këtë procedurë u 

konstatua se nuk kryer asnjë akt-kontrolli përpara kërkesës për servis ku të identifikoheshin saktë 

defektet e pësuara edhe arsyet e nga se është shkaktuar. Gjithashtu u konstatua se edhe pas 

shërbimit të kryer nuk është mbajtur asnjë procesverbal i riparimit të gjeneratorit. Si konkluzion, 

procedura e ndjekur për këtë shërbim nuk është e rregullt pasi nuk evidenton shërbimin e kryer 

për riparim. 

Titulli i gjetjes: Pagesë pa dokumentacion justifikues. 

Situata: Ka nisur procedura ku kanë sjellë ofertat 3 operatorë ekonomik me datë 13.02.2019 dhe 

është shpallur fitues operatori “I. S.I. sh.p.k” me ofertën me të ulët në vlerën 92,600 lekë pa 

t.v.sh. Në këtë procedurë u konstatua se nuk kryer asnjë akt-kontrolli përpara kërkesës për servis 

ku të identifikoheshin saktë defektet e pësuara edhe arsyet e nga se është shkaktuar. Gjithashtu u 

konstatua se edhe pas shërbimit të kryer nuk është mbajtur asnjë proçesverbal i riparimit të 

gjeneratorit ashtu siç kryhet për automjetet e institucionit. 

Kriteri: Udhëzimin nr. 30, datë 27.12.2011, pika 36, “Dokumentacioni quhet i rregullt kur 

përshkruan me vërtetësi veprimin ose ngjarjen, përmban të dhëna për shkakun e veprimit, datën 

dhe vendin e kryerjes, objektin, treguesit sasiore dhe ato të vlerës, personat që kanë urdhëruar 

dhe ekzekutuar veprimin dhe të tjera të dhëna të nevojshme që i japin dokumentit forcën e një 

prove ligjore ose administrative. Dokumentet duhet të jenë pa korrigjime, të lexueshme dhe të 

eleminojnë mundësinë për gabime, harresa, numërim të dyfishtë si dhe atë të mashtrimeve.”  

Impakti: Moszbatimi i udhëzimit nr. 30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë 

e sektorit publik”, sjell parregullsi dhe mangësi në plotësimin e dokumentacionit shoqërues të 

praktikave të shpenzuara. 

Rekomandim: Nga Drejtoria Ekonomike të mos kryhen likuidime pa patur gjithë 

dokumentacionin e mundshëm të kryerjes së shërbimit refereuar funksioneve të N/Z në ligjin për 

Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin. 

 

-Me urdhrin e prokurimit nr. 03, datë 24.04.2019, është urdhëruar komisioni i prokurimit  për 

blerje me vlera të vogla i cili ka filluar procedurën e prokurimit për “Pastrim i xhamave të 

brendshëm dhe fasadës” me fond limit 685,000 lekë. Me procesverbalin e datës 30.04.2019 

komisioni ka bërë skualifikimin e operatorit të renditur i pari për arsye të tërheqjes nga 

procedura. Me procesverbalin e datës 02.05.2019 komisioni ka bërë skualifikimin e operatorit të 

renditur i dyti për arsye të tërheqjes nga procedura. Me procesverbalin e datës 02.05.2019  

komisioni ka bërë skualifikimin e operatorit të renditur i treti për arsye të ngatërrimit të 

përllogaritjes së fondit limit dhe me datë 02.05.2019 është shpallur si ofertë fituese operatori 

ekonomik “P. S.” me vlerë oferte 665,242 lekë. Është lidhur kontrata me operatorin ekonomik 

me nr. 3/1 prot., datë 06.05.2019 mes Postës Shqiptare sh.a dhe operatorit ekonomik. Janë 

mbajtur procesverbalet nga ana e grupit të mbikëqyrjes së zbatimit të kontratës me konkretisht 

është kryer shërbimi i pastrimit me datën 13.05.2019 dhe me datën 18.06.2019. Nga auditimi i 
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shpenzimeve me bankë rezultoi se nuk është bërë likuidimi i operatorit ekonomik nga ana e 

postës shqiptare sh.a për kontratën e lidhur.  

- Nga auditimi ka rezultuar se me urdhërin e prokurimit nr. 02, datë 19.03.2019,  komisioni i 

prokurimit  për blerje me vlera të vogla  ka filluar procedurën e prokurimit për “Hartim i 

projekteve të rikonstruksioneve të zyrave Filialet Tiranë, qëndra Tranzite dhe Durrës” me fond 

limit 785,862 lekë. Me procesverbalin e datës 21.03.2019 komisioni ka bërë skualifikimin e disa 

operatoreve me arsyetimin e përllogaritjes jo të saktë të ofertës së paraqitur referuar 

rekomandimit të APP dhe me datë 21.03.2019 është shpallur si ofertë fituese operatori ekonomik 

“I.-18” me vlerë oferte 943,034 lekë me tvsh. komisioni i blerjeve të vogla ka bërë s’kualifikimin 

të operatorit “A.-2. C.” me ofertën ekonomike 896,400 lekë cila është vlerë mbi minimumin e 

llogaritur nga komisioni konform rekomandimit të APP në zbatim të VKM nr. 354, datë 

11.05.2016, që do të thotë se operatori ekonomik është s’kualifikuar pa të drejtë nga konkurrimi. 

Citojmë se oferta e operatorit fitues është e njëjtë me fondin limit të përllogaritur nga ana e 

njësisë së prokurimit. 

Diferenca në shumën 46,634 lekë me TVSH midis vlerës së ofertës fituese me vlerën e operatorit 

të skualifikuar padrejtësisht përbën dëm ekonomik për shoqërinë Posta Shqiptare  

Observacion: 

Pretendimi i subjektit: 

Nga znj. M. H., znj. E. B. dhe znj. J. N. është paraqitur observacioni me nr. 188/7B prot., datë 

12.09.2019, ku: 

Pretendohet se “Me urdhrin e prokurimit nr. 2.....ato ti përgjigjen realitetit të tregut të 

sotëm....aq më tepër kur AK mund të kërkonte sqarime.....shpresojmë që objeksionet tona të 

merren parasysh nga ana juaj.... ”. 

Qëndrimi i grupit të auditimit: 

- Lidhur me observacionin për akt konstatimin nr. 23 sqarojmë se për pretendimin tuaj të 

paraqitur merret pjesërisht në konsideratë pasi keni paraqitur dokumentacione ligjore shtesë për 

procedurën e lartpërmendur të cilat nuk i janë vënë në dispozicion grupit të auditimit ndërkohë 

që ushtronte auditimin pranë jush. Nga ana juaj janë paraqitur dokumentacione si rekomandime 

nga APP e cila përsëri nuk ju shmang plotësisht nga përgjegjësia e lartpërmendur, për arsye se 

komisioni i blerjeve të vogla ka bërë skualifikimin të operatorit “A.-2. C.” me ofertën ekonomike 

747.000 lekë pa tvsh e cila është më e lartë se minimumi i përllogaritur nga AK sipas VKM nr. 

354, datë 11.05.2016, që do të thotë se operatori ekonomik është skualifikuar me pa të drejtë nga 

konkurrimi. Sa i përket OE fitues oferta e operatorit është pothuajse e njëjtë me fondin limit të 

përllogaritur nga ana e juaj të paraqitur në observacion. Si përfundim, VKM-ja e cila i 

referoheni ju nuk e përcakton që duhet të jetë vlera mesatare por që duhet të jetë më e lartë se 

minimalja e përllogaritur dhe më e vogël se maksimalja. Konkluzioni përfundimtar i grupit të 

auditimit është se duke skualifikuar OE e lartpërmendur me pa të drejtë i është shkaktuar 

buxhetit të Posta Shqiptare sh.a dëm ekonomik në vlerën 46.634 lekë. 

 

 

Titulli i gjetjes: Skualifikim i padrejtë nga konkurrimi. 

Situata: Nga auditimi ka rezultuar se me urdhërin e prokurimit nr. 02, datë 19.03.2019,  

komisioni i prokurimit  për blerje me vlera të vogla  ka filluar procedurën e prokurimit për 

“Hartim i projekteve të rikonstruksioneve të zyrave Filialet Tiranë, qëndra Tranzite dhe Durrës” 

me fond limit 785,862 lekë. Me procesverbalin e datës 21.03.2019 komisioni ka bërë 
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skualifikimin e disa operatoreve me arsyetimin e përllogaritjes jo të saktë të ofertës së paraqitur 

referuar rekomandimit të APP dhe me datë 21.03.2019 është shpallur si ofertë fituese operatori 

ekonomik “I.-1.” me vlerë oferte 943,034 lekë me tvsh. komisioni i blerjeve të vogla ka bërë 

s’kualifikimin të operatorit “A.-2. C.” me ofertën ekonomike 896,400 lekë cila është vlerë mbi 

minimumin e llogaritur nga komisioni konform rekomandimit të APP në zbatim të VKM nr. 354, 

datë 11.05.2016, që do të thotë se operatori ekonomik është s’kualifikuar pa të drejtë nga 

konkurrimi. Citojmë se oferta e operatorit fitues është e njëjtë me fondin limit të përllogaritur 

nga ana e njësisë së prokurimit. 

Diferenca në shumën 46,634 lekë me TVSH midis vlerës së ofertës fituese me vlerën e operatorit 

të skualifikuar padrejtësisht përbën dëm ekonomik për shoqërinë Posta Shqiptare  

Kriteri: Vkm 354., datë 11.05.2016 “Për miratimin e manualit të tarifave për shërbimeve në 

planifikim territori, projektim, mbikëqyrje dhe kolaudim”. 

Impakti:Si rrjedhoje skualifkimit me pa të drejt i operatorit ekonomik “A.-2. C.” me ofertë 

ekonomike më të lartë se minimumi i vlerës së përllogaritur nga AK sipas VKM-së me ofertë 

747,000 lekë, llogaritja e diferencës midis vlerës së ofertës fituese me vlerën e operatorit të 

skualifikuar padrejtësisht në shumën 46,634 lekë me TVSH përbën dëm ekonomik për shoqërinë 

Posta Shqiptare. 

Rëndësia: E lartë. 

Rekomandim: Nga Posta Shqiptare SHA të kontabilizohet dhe të ndiqen të gjithë procedurat 

administrative në të gjitha shkallët e gjykimit për të kërkuar shpërblimin e dëmit ekonomik, në 

vlerën 46,634 lekë, të shkaktuar nga komisioni i prokurimit me vlerë të vogël të përbërë nga znj. 

M. H., znj. E. B., dhe znj. J. N. 

-Është lidhur kontrata me operatorin ekonomik me nr. 2/1 prot., datë 25.03.2019 mes Postës 

Shqiptare sh.a dhe operatorit ekonomik. Nga auditimi i shpenzimeve me bankë rezultoi se nuk 

është bërë likuidimi i operatorit ekonomik nga ana e Postës Shqiptare sh.a për kontratën e lidhur, 

gjithashtu u konstatua se nuk është mbajtur asnjë procesverbal nga ana e personave përgjegjës 

për ndjekjen e kontratës  për shërbimet e kryera nga operatori ekonomik gjë e cila bën me 

përgjegjësi drejtorinë e burimeve njerëzore dhe shërbimeve mbështetëse te cila janë përgjegjëse 

për ndjekjen dhe zbatimin kontratës.  

-Me kërkesën datë 08.02.2019 për blerje “blerje siguracion automjeti” drejtuar komisionit të 

prokurimeve me vlera të vogla nga përgjegjësi i sektorit të administratës dhe mirëmbajtjes. Ka 

nisur procedura ku kanë sjellë ofertat 3 operatorë ekonomik me datë 08.02.2019 dhe është 

shpallur fitues operatori “E.” me ofertën me të ulët në vlerën 19,010 lekë pa t.v.sh. Është kryer 

likuidimi i faturës me datë 08.02.2019 ndaj këtij operatori me transaksionin bankar datë 

12.02.2019 në shumën 19,010 lekë.   

-Në bazë të urdhrit nga titullari nr. 109, datë 16.04.2019 për “Pjesëmarrjen në ekspozitën e 29-të 

ndërkombëtare të pullës në Essen, Gjermani” është bërë kërkesa nga dega e filatelisë dhe pullës 

pranë komisionit të blerjeve të vogla me datë 17.03.2019 për blerje vule të rrumbullakët. Janë 

paraqitur ofertat nga operatorët ekonomik dhe është përzgjedhur oferta me vlerën më të vogël 

operatori “A. K.” me ofertën me të ulët në vlerën 3,750 lekë pa t.v.sh. Është kryer likuidimi i 

faturës nr. 248, datë 23.04.2019 ndaj këtij operatori me transaksionin bankar datë 25.04.2019 në 

shumën 4,500 lekë. Malli është bërë hyrje me FH nr. 05, datë 23.04.2019 në magazinën e Posta 

Shqiptare sh.a.  

-Me kërkesën (nuk ka datë) për blerje “blerje kartëvizita” drejtuar komisionit të prokurimeve me 

vlera të vogla nga përgjegjësi i sektorit të administratës dhe mirëmbajtjes. Është përzgjedhur 
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fitues operatori “Dh.V.” me ofertën në vlerën 11,458 lekë pa t.v.sh. Është kryer likuidimi i 

faturës me datë 12.03.2019 ndaj këtij operatori me transaksionin bankar datë 19.03.2019 në 

shumën 13,750 lekë.  Malli është bërë hyrje me FH nr. 09, datë 12.03.2019 në magazinën e Posta 

Shqiptare sh.a. 

-Është mbajtur procesverbal me datën 21.03.2019 nga Sektori i kujdesit nga klientit mbi 

mosfunksionimin e celulareve që kanë në dispozicion dhe kërkojnë pajisjen me celulare ne 

mënyre urgjente për vazhdimësinë e punës normalisht. Është mbajtur procesverbali i rasteve të 

emergjencës me datë 21.03.2019, procesverbali është i firmosur nga komisioni i prokurimeve me 

vlerë të vogël dhe titullari institucionit. Me datë 21.03.2019 është kryer blerja e dy aparateve 

celularë nga operatori ekonomik “A. S.” me faturën e thjeshtë tatimore nr. 24, datë 21.03.2019 

shoqëruar edhe me kuponin tatimor, likuidimi i kësaj fature është bërë me arkë. Malli është bërë 

hyrje me FH nr. 03, datë 21.03.2019 në magazinën e Posta Shqiptare sh.a. 

 

Nga auditim i veprimeve me bankë. 

Nga grupi i auditimit u audituan me zgjedhje dokumentacioni i bankës për muajt janar, mars dhe 

qershor 2019. Konkretisht likuidimet e kryera me bankën BKT, Raiffeisen, Credins për muajin 

janar, likuidimet me bankën Raiffeisen, Procredit muajin mars dhe likuidimet me bankën BKT, 

Credins për muajin qershor. Në përgjithësi dokumentacioni i bankës është mbajtur i rregullt, 

veprimet janë të regjistruara në mënyrë kronologjike në ditarët e bankës, si dhe janë të 

shoqëruara me dokumentacionin justifikues. 

Konform ligjit nr. 9228, datë 29.04.2004 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”, i 

ndryshuar,. ligjin nr. 10296, datë 8.7.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin” dhe 

Udhëzimin e Ministrit të Financave nr. 30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e njësive në 

sektorin publik”.  

Veprimet me bankë në përgjithësi janë të rregullta, të shoqëruara me dokumentacionin 

justifikues, të pasqyruara në librin e arkës dhe ditarët përkatës, si dhe të pasqyruara periodikisht 

në llogaritë vjetore. Veprimet janë kryer kryesisht në bankat: Banka Credins, BKT, Procredit dhe 

Raiffeisen etj. Nëpërmjet llogarive bankare në lekë, janë kryer shumica e transaksioneve 

financiare si për detyrimet ndaj shtetit, si për tatim fitimin, tatim page, tvsh, detyrimet për 

sigurimet shoqërore, për shpenzime të ndryshme, etj. 

 

Nga auditimi i veprimeve me bankë u konstatua se: 

Disa nga shpenzimet kryesore të realizuara në mënyrë të vazhdueshme të evidentuara nga 

auditimi i dokumentacionit të bankës janë: 

-Likuidimi i arkëtimeve ditore për këste kredie Fondi Besa: Bashkëlidhur çdo urdhër transferte 

ishin evidencat e arkëtimeve të përgatitura nga Drejtoria e Shërbimeve Financiare dhe Bankare. 

-Likuidimi i faturave për operatorin A. sh.p.k për furnizimin me letër njoftime: bashkëlidhur çdo 

urdhër transfertë ishin fletëhyrjet e magazinës dhe faturat tatimore sipas periudhë. 

-Likuidimi i arkëtimeve për Drejtorinë e Përgjithshme të Arkëtimeve: bashkëlidhur çdo 

urdhërshërbimi shkresa e Drejtorisë së Shërbimeve Bankare dhe Financiare. 

-Me anë të faturës tatimore është bërë likuidimi i pjesshëm me bankën Raiffeisen Bank për 

operatorin ekonomik “M. L.” në vlerën 5,750,400 lekë me TVSh, por në dokumentacionin e 

bankës nuk ka dokumentacion justifikues të shërbimit të kryer.   
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-Me anë të fatures tatimore nr. 09, datë 04.01.2019 është bërë likuidimi i pjesshëm me bankën 

Raiffeisen Bank për operatorin ekonomik “S. C. sh.p.k” në vlerën 58,638,780 lekë me TVSh, por 

në dokumentacionin e bankës nuk ka dokumentacion justifikues të shërbimit të kryer.  

-U konstatua se me anë të veprimeve me bankën Credins për muajin maj janë bërë likuidime për 

dieta të punonjësve dhe rezultojë se dokumentacioni justifikues është i rregullt ku në çdo 

praktikë janë të shoqëruara me dokumentacion justifikues. 

-U konstatua se me shkresën e datës 25.03.2019 nga drejtoria e shërbimeve bankare dhe 

financiare mbi derdhjen e shumave të arkëtuara për doganën të kryhet likuidimi në vlerën 

24,107,947 lekë. Nga dokumentacioni i bankës u konstatua se likuidimi është kryer me datë 

03.05.2019 për arkëtimet e datave 21-24 mars 2019 që do të thotë është kryer me vonesë gjë e 

cila mund të sjelli penalitete kundrejt Postës Shqiptare bazuar në marrëveshjen me nr. 995 prot., 

datë 09.04.2019 neni 5 ku parashikohen penalitete për çdo ditë vonese të arkëtimeve jashtë afatit 

të caktuar në këtë marrëveshje. 

-U konstatua se me shkresën e datës 15.04.2019 nga drejtoria e shërbimeve bankare dhe 

financiare mbi derdhjen e shumave të arkëtuara për doganën të kryhet likuidimi në vlerën 

6,545,962 lekë. Nga dokumentacioni i bankës u konstatua se likuidimi është kryer me datë 

14.05.2019 për arkëtimet e datave 12-14 Prill 2019 që do të thotë është kryer me vonesë gjë e 

cila mund të sjelli penalitete kundrejt Postës Shqiptare bazuar në marrëveshjen me nr. 995 prot., 

datë 09.04.2019 neni 5 ku parashikohen penalitete për çdo ditë vonese të arkëtimeve jashtë afatit 

të caktuar në këtë marrëveshje. 

Titulli i gjetjes: Arkëtim me vonesë 

Situata: Nga dokumentacioni i bankës u konstatua se likuidimet që kryen Posta Shqiptare sh.a 

për llogari të Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave likuidohen me vonesë edhe asnjëherë në 

kohën e përcaktuar në marrëveshjen e bashkëpunimit mes dy institucioneve. 

Kriteri: Marrëveshja mes Posta Shqiptare sh.a dhe Drejtoria e Përgjithshme e Doganave me nr. 

995 prot., datë 09.04.2019 neni 5 ku parashikohen penalitete për çdo ditë vonesë të arkëtimeve 

jashtë afatit 2 ditorë të caktuar në këtë marrëveshje. 

Impakti: Si rrjedhoje e mos respektimit të kësaj marrëveshje bashkëpunimi mund të aplikohet 

nga ana e Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave penalitetet e parashikuara gjë e cila do të 

përbënte rritjen e shpenzimeve të gjobave dhe penaliteteve për Postën Shqiptare sh.a. 

Rëndësia:E mesme 

Rekomandim:Drejtoria Ekonomike dhe Drejtoria e Sherbimeve Bankare dhe Financiare e 

shoqërisë Posta Shqiptare sh.a, të marrë masat e nevojshme për zbatimin me përpikmëri të 

marrëveshjes së nënshkruar nr. 995 prot., datë 09.04.2019 me Drejtorinë e Përgjithshme të 

Doganave në mënyre shmangien e penaliteteve. 

 

-U konstatua se me anë të bankës Credins është bërë likuidimi për Drejtorinë e Përgjithshme të 

Doganave për veprimet doganore të një subjekti por fatura nuk ka bashkëlidhur dokumentacionin 

justifikues. 

U konstatua se me shkresën e datës 20.03.2019 nga drejtoria e shërbimeve bankare dhe 

financiare mbi derdhjen e shumave të arkëtuara për doganën të kryhet likuidimi në vlerën 

2,466,669 lekë. Nga dokumentacioni i bankës u konstatua se likuidimi është kryer me datë 

26.04.2019 për arkëtimet e datave 19-20 dhe26 Mars 2019 që do të thotë është kryer me vonesë 

gjë e cila mund të sjelli penalitete kundrejt Postës Shqiptare bazuar në marrëveshjen me nr. 995 
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prot., datë 09.04.2019 neni 5 ku parashikohen penalitete për çdo ditë vonese të arkëtimeve jashtë 

afatit të caktuar në këtë marrëveshje. 

Si konkluzion, nga konstatimi u konstatua se nga veprimet me bankë kryhen kryesisht likuidime 

për Drejtorinë e Përgjithshme të Doganave, Aleat, Fondi Besa,UKT, shpenzime dieta, Drejtorinë 

e Përgjithshme të Tatimeve, D., T. A., etj. Nga auditimi rezultojë se marrëveshja e 

bashkëpunimit me Drejtorinë e Përgjithshme të Doganave nr. 995 prot., datë 09.04.2019 nuk 

respektohet rregullisht për arkëtimet për Drejtorinë e Përgjithshme të Doganave. Kështu që duhet 

të merren masat e nevojshme për shmangien e penaliteteve të vendosura ne marrëveshje. 

 

Mbi sponsorizimet 

Nga Posta Shqiptare Sha është realizuar dhënia e sponsorizimeve gjatë tre viteve periudhë 

auditimi. Procedura e dhënies së sponsorizimeve është miratuar nga vendimet përkatëse të 

Këshillit Mbikëqyrës. Sponsorizimet e realizuara për këtë periudhë paraqiten në tabelën si më 

poshtë vijon: 
në lekë 

Subjekti  Projekti Vendimi i 

Këshillit 

Mbikqyrës 

Shuma e        

Kerkuar 

Shuma e 

miratuar 

Shuma e akorduar 

  Viti 2017    1,892,000 

 

1,692,000 

 

 Viti  2018    1,616,500 

 

1,719,000 

( 1,519,000 për 

2018+ 200,000 për 

2017 

1.H. D. Album” Figura e 
Skënderbeut në pullën 

shqiptare , në 104 vite 

1913-2017 

Nr.14, datë 
18.05.2018 

616,500 616,500 519,000 paguar  sa 
fatura ka paraqitur.  

2. Federata Shqiptare e 

Atletikës  

Aktiviteti 

ndërkombëtar 1 ditor i 

federatës  

Nr.14, datë 

18.05.2018 

200,000 200,000 200,000 

3.Shoqata Partizani 
Volej meshkuj  

Kampionati 2017-
2018 

Nr.14, datë 
18.05.2018 

500,000 400,000 400,000 

4.Shoqata Kulturore V.  Festivali i dytë 

ndërkombëtar i 

Akuarelit 2018 

Nr.14, datë 

18.05.2018 

5,000 Euro 400,000 400,000 

  

Viti  2019 

   

 

8,906,000 deri 

më  me 

8.07.2019 

 

7,643,600  

Likuidime deri me 

8.07.2019 

1. Unioni i gazetareve 

shqiptare  

Aktiviteti Gazetaret 

rajonale si zëdhënës të 

interesit publik për 
integrime kulturor 

turistike dhe nder 
fqinjore. 

9, datë 

01.04.2019 

             - 500,000 500,000 

2. Rrjeti i vullnetarëve 

shqiptare 

Një masazh nga posta 

Shqiptare 

9, datë 

01.04.2019 

1,856,000 1,856,000  1,113,600 

Likujduar 60% 

paradhenie. 
 

2. Shoqata e 

koleksionistëve shqiptare 

Ekspozita Filatelike 

Kombëtare 
Konkurruese 

9, datë 

01.04.2019 

1,817,720 1,100,000 1,100,000 

3. I. K.  

Shoq. Bota e artit  

Ju sjellim pranë 

muzikës shqiptare  

2,datë 

1.03.2019 

- 195,000 195,000 

4. M. Gj.  Pulla shqiptare 2,datë 
1.03.2019 

200,000 200,000 170,000 

5. A.N.   Botimi i librit Historia 

e filatelisë Shqiptare 

2,datë 

1.03.2019 

- 400,000 400,000 

6. A. M.  80 vjet transmisione 2,datë 655,000 655,000 602,500 
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radiofonike në shqip 
1938-2018 

1.03.2019 

7. Shoqata e motoristëve 

të Shqipërisë 

Steel Wings MC 

Albania  

2,datë 

1.03.2019 

2,000,000 500,000 500,000 

8.  Shoqata O.  Visit Memaliaj 
Tepelenë AL 

2,datë 
1.03.2019 

1,988,000 1,200,000 1,200,000 

 

Nga Posta Shqiptare sha ishte mbajtur dokumentacion mbi sponsorizimin  duke filluar nga 

protokollimi i kërkesës, vlerësimi dhe paraqitja në Këshill Mbikëqyrës, lidhja e kontratës për 

shumën e alokuar si dhe dokumentacioni i justifikimit të shumës së sponsorizuar nga subjekti 

përfitues. Gjatë auditimit të këtij dokumentacioni rezultuan disa mangësi si më poshtë vijon:  

1. Federate Shqiptare e Atletikës ka përfituar sponsorizim në shumën 200,000 lekë. Fatura e 

hotelit të subjektit M. A. shpk me nipt J61821059A për shumën 228,504 lekë  e likuiduar në 

limitin e sponsorizimit  prej 200,000 lekë  është pa vulën e hotelit. 

2. Shoqata Kulturore V.  ka përfituar 400,000 lekë të cilat do të përdoreshin për korniza të 

akuarialit  dhe që përputhet me kërkesën për përdorimin e 100 kornizave me çmimin e 50 Euro 

për kornizë. 

Aktualisht nga Shoqata Kulturore V. është paraqitur faturë e thjeshte tatimore nr. 2, datë 

3.06.2018 ku  subjekti E. N. me nipt L 89125101S dhe adresë Pajovë Elbasan  nuk e ka të 

vulosur  faturën tatimore. 

Veprimet sa mësipër bien në kundërshtim me nenin 4 të ligjit Për Sponsorizimet ku citohet:  

“Çdo sponsorizim rregullohet me kontratë të lidhur ndërmjet sponsorizuesit dhe përfituesit. 

Kryerja e çdo sponsorizimi, në para a në natyrë, dokumentohet në pajtim me legjislacionin 

tatimor kontabël e bankar në fuqi.”  

3. Me urdhrin e titullarit nr.872, datë 28.03.2019  mbi kërkesën për sponsorizim të projektit “ Një 

masazh nga Posta Shqiptare” nga Qendra e Vullnetarëve Shqiptare dhënë me vendimin e 

Këshillit Mbikëqyrës nr. 9, datë 01.04.2019 ku është miratuar fondi prej 1,856,000 lekë. Në 

kontratën me nr 693/1, datë 10.04.2019 nuk ka të përcaktuar se kur përfundon si aktivitet. Në 

praktikë nuk janë vendosur likuidime ( është paguar 60% paradhënie) dhe ska dokumentacion 

për realizimin e projektit. 

4. Me urdhrin e titullarit nr.90, datë 29.03.2019  mbi kërkesën për sponsorizim të projektit 

“Ekspozita Filatelike Kombëtare Konkurruese” nga Shoqata e Koleksionistëve Shqiptare  dhënë 

me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës nr. 9, datë 01.04.2019 ku është miratuar  fondi prej 

1,100,000 lekë kundrejt fondit të përcaktuar me preventiv prej1,817,720 lekë. Në kontratën me 

nr 505/1, datë 18.04.2019 nuk ka të përcaktuar se cilat zëra në preventiv janë sponsorizuar, kjo 

për efekt të likuidimit të atyre zërave, të cilat nuk janë të sponsorizuar, në një kohë që shoqatat 

mund të marrin dhe fonde nga sponsorizues të tjerë. Faturat tatimore që janë paraqitur janë 

fotokopje. Gjithashtu nuk ka një pasqyrë të realizimit të likuidimeve sipas faturave me vlera dhe 

zëra për të treguar që faturat janë pikërisht pjesë e atyre zërave të miratuara për tu sponsorizuar. 

5. Në kontratën me nr. 727, datë 8.03.2019 të lidhur me shoqatën kulturore Bota e Artit  për 

shumën 195,000 lekë nuk ka të përcaktuar  afat kohorë të realizimit të aktivitetit si dhe nuk ka të 

paraqitur kërkesë preventiv të projektit.  

6. Për sponsorizimin e Arta Nikës “Botimi i librit Historia e Filatelisë Shqiptare” në zbatim të 

vendimit të Këshillit Mbikëqyrës 2,datë 1.03.2019 në shumën 400,000 lekë. Në dosje dokumenti 

që justifikon shpenzimin është pagesë honorari ku është mbajtur tatimi në burim. Libri rezulton i 

prodhuar në vitin 2013(referuar faturave të pa vulosura fotokopje të subjektit) dhe sipas kërkesës 
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së znj. A. N. kërkohet shitja e 120 kopje Postës Shqiptare  me çmimin e reduktuar. Aktualisht 

dhënia e këtij sponsorizimi bie në kundërshtim me nenin 1 dhe 2 të ligjit nr.7892, datë 

21.12.1994 “ Për sponsorizimet” i ndryshuar ku  citohet sa më poshtë:” 

“ Neni 1 Ky ligj rregullon mbështetjen me ndihma financiare e materiale, të quajtura në vijim 

“sponsorizime”, të veprimtarive sociale e publike ku përfshihen veprimtaritë humanitare, 

kulturore e artistike, sportive, edukative, arsimore, ekologjike dhe vepra letrare, shkencore dhe 

enciklopedike si dhe botuesve të shtypit. Sponsorizimi me qëllime të përfitimit ekonomik nga 

sponsorizuesi është i ndaluar.  

Neni 2 Sipas këtij ligji mund të sponsorizohen vetëm veprimtaritë e parashikuara në nenin 1, të 

cilat kryhen nga ente, institucione, shoqata dhe organizma që janë të njohur me ligj e që janë të 

regjistruara si subjekte juridike.” Sa mësipër kërkesa e titullarit të Posta Shqiptare e mbështetur 

në relacionin e z.E. M. në pozicionin e Drejtorit të Marketingut bie në kundërshtim me 

parashikimet e këtij ligji, për të cilën ngarkohen me përgjegjësi.    

7. Për sponsorizimin shoqatës O. për projektin “Visit Memaliaj Tepelenë  AL“ në zbatim të 

vendimit të Këshillit Mbikëqyrës 2,datë 1.03.2019 në shumën 1,200,000lekë. Në kontratën nr. 

657/1 13.03.2019 nuk është i përcaktuar afati i përfundimit të projektit në një kohë që në kërkesë 

është vendosur projekti me afat janar maj 2019 si dhe preventivi në shumën 1,988,000 lekë. 

Vendimi i Këshillit Mbikëqyrës nuk ka të përcaktuar se çfarë zërash të preventivit miraton. 

Bashkëlidhur praktikës nuk është vendosur asnjë shpenzim në një kohë që shoqata referuar 

kontabilitetit  rezulton e likuiduar për gjithë vlerën e sponsorizuar me datën 7.06.2019. 

8. Për sponsorizimin Arben Muka  për projektin “80 vjet transmetime radiofonike në shqip” në 

zbatim të vendimit të Këshillit Mbikëqyrës nr. 2,datë 1.03.2019 në shumën 655,000 lekë. Në 

dosje dokumenti që justifikon shpenzimin është pagesë honorari ku është mbajtur tatimi në 

burim. Aktualisht dhënia e këtij sponsorizimi bie në kundërshtim me nenin 1 dhe 2 të ligjit 

nr.7892, datë 21.12.1994 “ Për sponsorizimet” i ndryshuar ku  citohet sa më poshtë:” 

“ Neni 1 Ky ligj rregullon mbështetjen me ndihma financiare e materiale, të quajtura në vijim 

“sponsorizime”, të veprimtarive sociale e publike ku përfshihen veprimtaritë humanitare, 

kulturore e artistike, sportive, edukative, arsimore, ekologjike dhe vepra letrare, shkencore dhe 

enciklopedike si dhe botuesve të shtypit. Sponsorizimi me qëllime të përfitimit ekonomik nga 

sponsorizuesi është i ndaluar.  

Neni 2 Sipas këtij ligji mund të sponsorizohen vetëm veprimtaritë e parashikuara në nenin 1, të 

cilat kryhen nga ente, institucione, shoqata dhe organizma që janë të njohur me ligj e që janë të 

regjistruara si subjekte juridike.” Sa mësipër kërkesa e titullarit të Posta Shqiptare e mbështetur 

në relacionin e z.E. M. në pozicionin e Drejtorit të Marketingut bie në kundërshtim me 

parashikimet e këtij ligji, për të cilën ngarkohen me përgjegjësi.    

9. Për sponsorizimin M. G.   për katalogun filatelik “Pulla Shqiptare” në zbatim të vendimit të 

Këshillit Mbikëqyrës 2,datë 1.03.2019 në shumën 200,000 lekë. Në dosje dokumenti që 

justifikon shpenzimin është pagesë honorari ku është mbajtur tatimi në burim. Aktualisht dhënia 

e këtij sponsorizimi bie në kundërshtim me nenin 1 dhe 2 të ligjit nr.7892, datë 21.12.1994 “ Për 

sponsorizimet” i ndryshuar ku  citohet sa më poshtë:” 

“ Neni 1 Ky ligj rregullon mbështetjen me ndihma financiare e materiale, të quajtura në vijim 

“sponsorizime”, të veprimtarive sociale e publike ku përfshihen veprimtaritë humanitare, 

kulturore e artistike, sportive, edukative, arsimore, ekologjike dhe vepra letrare, shkencore dhe 

enciklopedike si dhe botuesve të shtypit. Sponsorizimi me qëllime të përfitimit ekonomik nga 

sponsorizuesi është i ndaluar.  



 

94 

 

RAPORT PERFUNDIMTAR “PËR AUDITIMIN E USHTRUAR NË POSTA SHQIPTARE SHA TIRANË” 

 

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT 

DEPARTAMENTI I AUDITIMIT TË SHOQËRIVE PUBLIKE DHE INVESTIMEVE 

TË HUAJA 

 

Neni 2 Sipas këtij ligji mund të sponsorizohen vetëm veprimtaritë e parashikuara në nenin 1, të 

cilat kryhen nga ente, institucione, shoqata dhe organizma që janë të njohur me ligj e që janë të 

regjistruara si subjekte juridike.” Sa mësipër kërkesa e titullarit të Posta Shqiptare e mbështetur 

në relacionin e z.E. M. në pozicionin e Drejtorit të Marketingut bie në kundërshtim me 

parashikimet e këtij ligji, për të cilën ngarkohen me përgjegjësi.  

 Gjithashtu nga sponsorizuesi Posta Shqiptare sha për vitin 2019 për shumën e sponsorizuar deri 

më datën 7.06.2009 është tejkaluar përqindja e njohur sipas ligjit të sposorizimit për njohje të tij 

si shpenzim i zbritshëm për efekt të përcaktimit të tatim fitimit tatimor,  referuar nenit 5 të ligjit 

nr.7892, datë 21.12.1994 “ Për sponsorizimet” i ndryshuar ku duhet të jetë deri në 3 % të fitimit 

tatimor. Fitimi tatimor i planifikuar për vitin 2019 është në shumën 25,000,000 lekë dhe sasia 3 

% është e barazvlefshme me shumën prej 750, 000 lekë duke ndikuar kështu negativisht në 

performancën e shoqërisë. 

Për veprimet sa më sipër mbajnë përgjegjësi Drejtori i Marketingut z. E. M. dhe Administratori 

për miratimin paraprak të Sponsorizimit referuar legjislacionit në fuqi dhe dokumentacionit të 

paraqitur.  

Titulli i Gjetjes:  Mbi sponsorizimet  

Situata: Nga auditimi i sponsorizimeve rezultoi se në shumicën e rasteve  kontratat e lidhura nuk 

kishin afatin e vlefshmërisë së kryerjes së aktivitetit ( pasi në kontratë jepej klauzola e të drejtës 

së marrjes së paradhënies prej 60% të shumës së sponsorizuar si dhe mugonin gjithashtu zërat e 

preventivit që merrte përsipër sponsorizuesi të financonte (kjo domosdoshmëri pasi përfituesi 

ishte i sponsorizuar dhe nga shoqëri të tjera dhe Posta Shqiptare jo gjithnjë sponsorizonte 

shumën e kërkuar). 

Gjithashtu nga sponsorizuesi Posta Shqiptare sha për vitin 2019 për shumën e sponsorizuar deri 

më datën 7.06.2009 është tejkaluar përqindja e njohur sipas ligjit të sposorizimit për njohje të tij 

si shpenzim i zbritshëm për efekt të përcaktimit të tatim fitimit tatimor,  referuar nenit 5 të ligjit 

nr.7892, datë 21.12.1994 “ Për sponsorizimet” i ndryshuar ku duhet të jetë deri në 3 % të fitimit 

tatimor. Fitimi tatimor i planifikuar për vitin 2019 është në shumën 25,000,000 lekë dhe sasia 3 

% është e barazvlefshme me shumën prej 750, 000 lekë duke ndikuar kështu negativisht në 

performancën e shoqërisë. 

Është konstatuar se nga Posta Shqiptare janë dhënë sponsorizim në shumën 1,255,000 lekë në 

kundërshtim me ligjin nr.7892, datë 21.12.1994 “ Për sponsorizimet” i ndryshuar, nenin 1 dhe 2, 

ku ndalohet dhenia e sponsorizimit personave fizik sa më poshtë vijon: 

 -Për sponsorizimin e A. N. “Botimi i librit Historia e Filatelisë Shqiptare” në zbatim të vendimit 

të Këshillit Mbikëqyrës 2,datë 1.03.2019 në shumën 400,000 lekë. 

-Për sponsorizimin A. M.  për projektin “80 vjet transmetime radiofonike në shqip” në zbatim të 

vendimit të Këshillit Mbikëqyrës nr. 2,datë 1.03.2019 në shumën 655,000 lekë. 

-Për sponsorizimin M. G.   për katalogun filatelik “Pulla Shqiptare” në zbatim të vendimit të 

Këshillit Mbikëqyrës 2,datë 1.03.2019 në shumën 200,000 lekë. (Më hollësisht trajtuar në pikën 

6  faqe 91-94 të P/Raportit  të Auditimit) 

Kriteri:   ligji nr.7892, datë 21.12.1994 “Për sponsorizimet”   

Ndikimi/Efekti: 1,255,000 lekë dhene sponsorizim në kundërshtim me ligjin 

Shkaku:  shkelje e ligjit 

Rëndësia:  i lartë 
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Për sponsorizimet në p/raport auditimi ka trajtim më të zgjeruar. Për sa mësipër mbajnë 

përgjegjësi Drejtori i Marketingut z. E. M. dhe Administratori për miratimin paraprak të 

Sponsorizimit referuar legjislacionit në fuqi dhe dokumentacionit të paraqitur.  

 

Sa mësipër nga Administratori është paraqitur sqarim në lidhje me sponsorizimet me shkresën nr 

188/2B, ku paraqiten të njëjtat observacione në lidhje me dokumentacionin e paraqitur dhe 

vendosur praktikes së sponsorizimit, komente në lidhje me konstatimet e grupit të auditimit mbi 

përmbajtjen e kontratave për të cilat janë dhënë sqarime në projekt raport  të cilat i citojmë:  

Sa më sipër sqarojmë se nga observuesi nuk jepen komente në lidhje me konstatimin e bërë nga 

grupi në lidhje me faturat e shpenzimeve të cilat rezultojnë të pa vulosura kërkesë e legjislacionit 

në fuqi Gjithashtu grupit të auditimit nuk i rezultoi që në kontratë të vendosen cilat shuma 

sponsorizohen në një kohë që kërkuesit kërkojnë më shumë dhe mund të sponsorizohen nga disa 

kompani apo shoqëri. Kjo është e domosdoshme për tu përcaktuar pasi referuar legjislacionit 

mbi sponsorizimet është sponsorizuesi ai që mban përgjegjësi për kontrollin financiar dhe 

efektivitetin e aktivitetin që ai ka sponsorizuar.  

-Theksojmë se referuar kodit civil elemtë të kontratës do të jenë të gjitha parashikimet të cilat 

argumentojnë më së miri atë kontratë nga pikëpamja e mbrojtjes së palëve por dhe objektit të 

kontratës për të cilën është dhënë. Në rastet e përmendura nga grupi i auditimit në kontratë nuk 

është vendosur se deri kur e ka afatin kontrata, pra realizimi i aktivitetit të sponsorizuar aq më 

tepër kur në kontratë jepet opsioni i marrjes 60% të shumave paradhënie. 

Gjithashtu në lidhje me pagesën e bërë shoqërisë O. dokumenti i kontabilizimit të shpenzimeve 

tregon shumën prej 1,200,000 lekë, vlerën e plotë të sponsorizimit, në një kohë që nga observuesi 

pretendohet se është dhënë paradhënia prej 60 %. Gjithashtu ka kaluar shumë kohë nga 

realizimi i aktivitetit( cituar në kërkesën për sponsorizim të shoqërisë) dhe Postës Shqiptare 

duhej ti viheshin nga kjo shoqëri gjithë dokumentacioni financiar dhe i dokumentimit të 

aktivitetit, gjë që nuk konfirmohet nga Posta Shqiptare sha mbas përfundimit të auditimit. 

Sa mësipër observacioni nuk merret në konsideratë 

 

Mbi shpenzimet e karburantit.  

U auditua në mënyrë të njëpasnjëshme i gjithë dokumentacioni për konsumin e karburantit për 4 

automjetet në përdorim të Drejtorisë së Përgjithshme të Postes Shqiptare për të gjithë periudhën e 

auditimit nga data 01.07.2017 deri me datë 31.05.2019. Gjithashtu u audituan edhe shërbimet e 

kryera për riparim të automjeteve dhe sigurimi i tyre. 

U konstatua se dokumentacioni justifikues për udhëtimet e kryera nga ana e automjeteve është i 

saktë, ku mbahen fletë udhëtime për të gjithë itineraret e përfshira ku detajohet me kilometrat e 

përshkruara edhe personi i cili ka udhëtuar për arsye pune. Udhëtimet e kryera nga automjetet 

janë të ndara brenda Tiranës dhe jashtë kryeqytetit, për udhëtimet jashtë kryeqytetit ato janë të 

autorizuara nga titullari i institucionit ose nga Drejtori i Departamentit Administrimit të 

Shoqërisë në mungesë dhe me porosi nga titullari. 

Me urdhrin nr. 1216 prot., datë 28.03.2018, është  ngritur  grupi i punës për ripërcaktimin e 

normativave limit të harxhimit të karburantit për automjetet në dispozicion të drejtorisë së 

shoqërisë Posta Shqiptare sh.a, i përbërë nga z. T. H., z.A. L. dhe z.S. B. Nga grupi është hartuar 

relacioni për normativen e harxhimit të karburantit me datë 28.05.2018 i cili përcakton konsumin 

e karburantit për 4 automjetet më konkretisht: 

1. Range Rover, viti 2007, 20 litra/100 km 
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2. Volswagen Jetta, viti 2008, 10 litra/100 km 

3. Mercedes Benz, viti 2002, 10 litra/100 km 

4. Volswagen Passat, viti 2006, 10 litra/100 km 

Në këtë relacion përshkruhet pikënisja e cila është nga furnizimi me karburant në piken e ish-

ekspozitës dhe ka përshkruar itinerarin Tiranë-Durrës-Tiranë. Në bazë të këtij itinerari është 

konkluduar në normativen e konsumit të automjeteve për 100 km por distanca e përshkruar në 

total nuk është 100 km, gjë e cila tregon që përcaktimi i konsumit nuk është i saktë. U konstatua 

se nuk është mbajtur asnjë procesverbal për secilin automjet i cili të tregojë pikënisjen, itinerarin 

e përshkruar, vendmbërritjen edhe të jenë të firmosura nga shoferët përkatës të automjeteve.  

Gjithashtu u konstatua gjatë auditimit të fletë-udhëtimeve për automjetet përkatëse 3 nga 4 

automjete kanë qenë me shërbim pune jashtë Tirane në periudhën që i referohet relacioni me 

konkretisht automjeti me targë AA559MR ka qenë më shërbim me datë 24.05.2018 dhe ka 

përshkruar itinerarin Tiranë-Vlorë-Dhërmi-Qeparo-Borsh dhe është kthyer me datë 25.05.2018 

nga Borsh në Tiranë. Automjeti me targë TR3745R sipas fletë-udhëtimeve nuk ka lëvizur në 

datat e mësipërme, dhe automjeti me targe AA222LA në përdorim të titullarit me datë 

24.05.2018 ka qenë më shërbim në Berat, me datë 25.05.2018 ka qenë me shërbim në Skrapar 

edhe me datë 26.05.2018 është bërë kthimi nga Skrapari në Tiranë. Automjeti me targë 

AA476LA me autorizimin nr. 1743/1 Prot., datë 18.05.2018 është autorizuar të kryej itinerarin 

Tiranë-Fier me qëllim vendosjen e normativave të harxhimit të karburantit të automjetit edhe 

gjithashtu edhe për automjetin tip Blind në përdorim të Filialit Fier. Gjithashtu referuar faqes 

zyrtare të markës Range Rover konsumi i karburantit i kombinuar sipas specifikimeve të 

automjetit në përdorim të drejtorisë është 11.1 litra për 100 km dhe sa i përket pretendimit tuaj 

se konsumi i karburantit rritet për arsye të amortizimit të automjetit, ju sjell në vëmendje se 

automjetit në fjalë i janë kryer të gjitha shërbimet e nevojshme rregullisht nga ana e drejtorisë. 

Si përfundim, edhe nëse automjeti të jetë i amortizuar nuk mund të shkojë në limitin e konsumit të 

karburantit pothuajse dyfishin e përcaktuar zyrtarisht nga prodhuesi. Si konkluzion, u konstatua 

se duke marrë parasysh të gjitha evidencat e lartë përmendura procedura për ripërcaktimin e 

normatives së harxhimit të karburantit nga automjetet në përdorim të drejtorisë nuk është e 

saktë.  Sa më sipër mbajnë përgjegjësi grupi i punës për ripërcaktimin e normativave limit të 

harxhimit të karburantit për automjetet. 

Me vendimin nr. 04 prot., datë 15.01.2006 të Këshillit Mbikëqyrës mbi “Limitin e shpenzimit të 

karburantit të automjetit të Drejtorit të Përgjithshëm të Posta Shqiptare si dhe shpenzimet 

mujore të telefonit celulare” ka vendosur limitin prej 600 litra/muaj për automjetin e Drejtorit të 

Përgjithshëm. Nga auditimi i konsumit të karburantit u konstatua se ky limit është tejkaluar 

shpeshherë por është i shoqëruar me autorizimin përkatës dhe me flete-udhëtime për itineraret 

përkatëse. Me urdhërin e titullarit të Posta Shqiptare SH.A nr. 987 prot., datë 09.03.2018, për 

“Miratimin e limitit të karburantit për automjetet në dispozicion të administratës së Drejtorisë së 

Përgjithshme Posta Shqiptare SH.A”, për lëvizjet e automjeteve brenda qytetit të Tiranës limiti i 

konsumit të karburantit është 150 litra/muaj për çdo automjet dhe në rast të nevojave shtesë për 

lëvizjet e tjera të automjeteve sipas programit të miratuar nga administrator kryhet furnizim 

shtesë me karburant sipas distancave kilometrike të miratuara dhe karburanti duhet justifikuar me 

fletë udhëtime. Nga auditimi i dokumentacionit të karburantit u konstatua se limiti prej 150 

litra/muaj nuk është tejkaluar për lëvizjet brenda Tiranës, gjithashtu për lëvizjet jashtë Tiranës 

furnizimi me karburant është i autorizuar nga titullari i institucionit dhe i shoqëruar nga flete-

udhëtimi i firmosur nga shoferi përkatës edhe nga ana e personit udhëtues. Me urdhrin nr. 3317 
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prot., datë 21.11.2018, titullari ka miratuar dhënien e 100 litra karburant naftë në muaj për 

gjeneratorin e dhomës së serverëve, nga auditimi i konsumit nuk rezultoi të jete tejkaluar ky 

limit.  

Me vendimin nr. 09, datë 03.05.2014 të Këshillit Mbikëqyrës mbi “Normativat e harxhimit të 

karburantit për kryerjen e shërbimeve për nevoja pune, nga automjetet private të zv/Drejtoreve të 

Përgjithshëm të Posta Shqiptare SH.A” vendosi të miratojë normativen e harxhimit të karburantit 

në limitin 200 litra/muaj për automjetet private të zv/drejtoreve për kryerjen e shërbimeve për 

nevoja të punës dhe konsumi i karburantit në çdo rast duhet të provohet me dokumentacionin 

përkatës.  

Nga auditimi rezultoi se bazuar në vendimin e mësipërm të këshillit mbikëqyrës është tërhequr 

karburant për automjetet private për arsye pune si më poshtë: 

Shpenzimet e karburantit për 6 mujorin e dytë të vitit 2017 nga nën drejtorat e Postes Shqiptare 

Muaji E.A. V. A. A. K. 

Gusht 200 litra  200 litra 

Shtator 200 litra  200 litra 

Dhjetor  400 litra  

TOTALI 400 litra 400 litra 400 litra 

Shpenzimet e karburantit për 6 mujorin e parë të vitit 2018 nga nën drejtorat e Postes Shqiptare 

Muaji V. A. E. A. 

Janar 100 litra 270 litra 

Shkurt 90 litra 160 litra 

Mars 40 litra 253 litra 

Prill 192.70 litra 140 litra 

Maj 204 litra 260 litra 

Total 626.7 litra 1083 litra 

 

U konstatua se litrat e tërhequra të karburantit nga ana e nëndrejtorëve për makinat e tyre 

private për arsye pune pas projekt raportit të paraqitur pranë Posta Shqiptare sh.a flete 

udhëtimet përkatëse u sollën me observacione nga personat përgjegjës. Gjithashtu të shoqëruara 

me një program pune ose autorizim nga ana e titullarit të institucionit. U konstatua se litrat e 

tërhequra nga ana e nëndrejtorëve janë në vlerën 378,341 lekë e cila sipas grupit të auditimit 

përbën efekt negativ financiar për Posta Shqiptare sh.a, gjatë auditimit u konstatua se vendimi 

nr. 09, datë 03.05.2014 i Këshillit Mbikëqyrës mbi “Normativat e harxhimit të karburantit për 

kryerjen e shërbimeve për nevoja pune, nga automjetet private të zv/Drejtoreve të Përgjithshëm 

të Posta Shqiptare SH.A” është shfuqizuar ne mbledhjen e Këshillit Mbikëqyrës nr. 03, datë 

18.05.2018, edhe pas këtij vendimi nuk janë marrë më litra karburanti për automjetet private nga 

ana e nën drejtorëve.  

 

Observacion: 

Pretendimi i subjektit: 

Në observacionet e paraqitura me nr. 188/9B prot., dhe nr. 188/10B datë 12.09.2019, ku: 

Pretendohet se “Në lidhje me auditimin mbi shpenzimet e karburantit nga automjetet 

private.....nuk është vënë në dispozicion i plotë nga ana e përsonave përgjegjës të cilët kanë 

mbajtur komunikim nga audituesit... ”. 
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Qëndrimi i grupit të auditimit: 

Sqarojmë se ju në observacionin tuaj, ju keni paraqitur dokumentacion ligjor justifikues përsa 

është konstatuar më lartë. Ky observacion merret në konsideratë duke ju shkarkuar nga 

përgjegjësia si persona fizik por nga grupi i auditimit vlera e lartëpërmëndur do të konsiderohet 

si efekt negativ financiar për Posta Shqiptare sh.a. 

 

 
 Kilometra AA222LA TR3745R AA476LA AA559MR Gjeneratori Emergjence 

Korrik Km 3115 2145 2251 2665   

Gusht Km 3730 3753 2115 2255   

Shtator Km 3720 2227 1695 1760   

Tetor Km - 2558 2390 3095   

Nëntor Km 2805 2417 3660 350   

Dhjetor Km  3886 3625 4500 825   

TOTAL Km  17256 16725 16611 10950 - - 

Kilometrat e përshkruara për 6 mujorin e dytë të vitit 2017 

Gjatë auditimit u kërkuan dokumentacionet përkatëse për auditimin e shpenzimit të karburantit 

por dokumentacioni është paraqitur pjesërisht për periudhën e 6 mujorit të vitit 2017 i cili ishte 

objekt auditimi. U audituan fletë-udhëtimet për këtë periudhë dhe u konstatua se në fletë-

udhëtimet përshkruhet itinerari i shërbimit me destinacione dhe kilometrat e përshkruara por jo 

litrat e tërhequra për të kryer shërbimin. Gjithashtu u konstatua se fletë-udhëtimet për këtë 

periudhë nuk janë të firmosura nga shoferi përkatës i automjetit dhe nga punonjësi i cili ka qenë 

me shërbim. Ndërsa për udhëtimet jashtë Tiranës bashkangjitur fletë-udhëtimeve është vendosur 

edhe autorizimi i dhënë nga titullari i institucionit. 

 
 Kilometra AA222LA TR3745R AA476LA AA559MR Gjeneratori Emergjencë 

Janar  Km  3971 1606 2391 1100   

Shkurt  Km  2788 3002 2700 3102   

Mars  Km 3290 2147 4501 3100   

Prill  Km 2986 1960 2100 1850   

Maj  Km 3044 2902 2743 2268   

Qershor  Km 3019 1613 4701 2972   

Korrik Km 3624 3944 3757 2050   

Gusht Km 4382 2137 2074 2376   

Shtator Km 3282 3575 2000 2201   

Tetor Km 4418 4202 2440 3298   

Nëntor Km 3283 3435 1698 2964   

Dhjetor Km  3796 3060 2399 1332   

TOTAL Km  41,883 33,583 33,504 28,613 - - 

Kilometrat për vitin 2018 sipas automjeteve 

 Litra  AA222LA TR3745R AA476LA AA559MR Gjeneratori Emergjencë 

Janar  Litra 793 160 239 110 179  

Shkurt  Litra 556 300 270 310   

Mars  Litra 650 160 450 310   

Prill  Litra 600 250 210 185   
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Maj  Litra 600 290 273 227   

Qershor  Litra 600 158 471 297   

Korrik Litra 720 394 376 205   

Gusht Litra 875 214 204 238   

Shtator Litra 662 350 200 215   

Tetor Litra 886 430 244 315   

Nëntor Litra 654 344 175 294 100  

Dhjetor Litra  763 306 240 140 100  

TOTAL Litra  8,359 3,356 3,352 2,846 379 - 

Karburanti i konsumuar për vitin 2018 sipas automjeteve 

Nga auditimi u konstatua se konsumi i karburantit nga ana e automjeteve në përdorim nga 

Drejtoria e Përgjithshme është sipas normativave të caktuara me urdhrin e titullarit të këtij 

institucioni me nr. 1743/2 prot., 28.05.2018. Nga auditimi i dokumentacionit përkatës rezultoi se 

litrat e tërhequra nuk kanë diferenca me kilometrat e përshkruara nga automjetet, gjithashtu nga 

auditimi i fletë-udhëtimeve u konstatua se mbahen në mënyrë të rregullt ku përshkruhet distanca 

dhe litrat e tërhequra për konsum, fletë-udhëtimet janë të firmosura nga shoferi përkatës, personi 

që udhëton dhe nga përgjegjësja e sektorit të administratës dhe mirëmbajtjes. Për shërbimet e 

kryera jashtë Tiranës janë të shoqëruara me autorizimin përkatës nga Drejtori i Departamentit të 

Administrimit të shoqërisë, për automjetin në përdorim të administratorit të shoqërisë mbahen 

fletë-udhëtime të firmosura vetëm nga shoferi dhe për udhëtimet jashtë Tiranës janë të 

shoqëruara me autorizimet përkatëse. U konstatua që për gjeneratorin për vitin 2018 janë 

tërhequr vetëm 379 litra më përkatësisht për muajt Janar, Nëntor dhe Dhjetor për periudhën e 

mbetur prej 9 muajsh nuk është dhënë karburant, gjë e cila mund të pengojë në mbarëvajtjen e 

punës së institucionit pasi gjeneratori në rastet e ndërprerjes së energjisë elektrike mbanë në punë 

serverët e shoqërisë në gjendje pune. Për muajt që është përdorur gjeneratori nuk janë mbajtur 

procesverbalet përkatëse ku të tregoje orarin që është ndezur, orari që ka punuar edhe arsyen e 

përdorimit të tij.  

 
 Kilometra AA222LA TR3745R AA476LA AA559MR Gjeneratori Emergjencë 

Janar  Km  4499 3248 900 3186   

Shkurt  Km 2813 2529 400 1510   

Mars  Km 3004 2415 400 2000   

Prill  Km 2993 3888 2198 3410   

Maj  Km 3778 4299 2236 2605  865 

Total  Km 17,087 16,379 6,134 12,711  865 

Kilometrat e përshkruara për vitin 2019 sipas automjeteve(6 mujori i parë) 

 Litra  AA222LA TR3745R AA476LA AA559MR Gjeneratori Emergjence 

Janar  Litra 902.02 324 90 323 100  

Shkurt  Litra 560 253 40 156 100  

Mars  Litra 600.02 240 40 200 100  

Prill  Litra 600 420 220 340 100  

Maj  Litra 755.3 405 225 260 100 87 

Total  Litra  3,417.34 1,642 615 1,279 500 87 

Karburanti i konsumuar për vitin 2019 sipas automjeteve(6 mujori i parë) 
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Nga auditimi u konstatua se konsumi i karburantit nga ana e automjeteve në përdorim nga 

Drejtoria e Përgjithshme është sipas normativave të caktuara me urdhrin e titullarit të këtij 

institucioni me nr. 1743/2 prot., 28.05.2018. Nga auditimi i dokumentacionit përkatës rezultoi se 

litrat e tërhequra nuk kanë diferenca me kilometrat e përshkruara nga automjetet, gjithashtu nga 

auditimi i fletë-udhëtimeve u konstatua se mbahen në mënyrë të rregullt ku përshkruhet distanca 

dhe litrat e tërhequra për konsum, fletë-udhëtimet janë të firmosura nga shoferi përkatës, personi 

që udhëton dhe nga përgjegjësja e sektorit të administratës dhe mirëmbajtjes. Për shërbimet e 

kryera jashtë Tiranës janë të shoqëruara me autorizimin përkatës nga Drejtori i Departamentit të 

Administrimit të shoqërisë. U konstatua se për 5 mujorin e parë të vitit 2019 gjeneratori është 

furnizuar me karburant 100 litra për çdo muaj, pasi në procesverbalet e mbajtura nga Drejtoria e 

IT dhe Zhvillimit argumentohet se për këtë periudhë ka pasur shkëputje të energjisë elektrike nga 

OSHEE. Procesverbalet mbahen mujore ku përshkruhet përdorimi i gjeneratorit me data 

konkrete dhe orët e punës, gjithashtu gjeneratori ndizet manualisht çdo të diel për arsyen e 

mirëfunksionimit të gjeneratorit pasi është rekomanduar nga prodhuesi. U konstatua se në muajin 

Maj me urdhër të titullarit nr. 1203 prot., datë 02.05.2019, është urdhëruar furnizimi me 

karburant i 3 automjeteve private të punonjësve të Postës Shqiptare nëpërmjet kartës 

Gold/Emergjencë për arsye të mbarëvajtjes së analizës së 3 mujorit të parë të vitit 2019. 

 

Shpenzimet për riparimet e automjeteve në përdorim nga Drejtoria e Përgjithshme. 

Me vendimin nr. 2288 prot., datë 30.05.2014, mbi riparimin e automjeteve të Drejtorisë së 

Përgjithshme dhe Filialeve të Posta Shqiptare sh.a, është përshkruar e gjithë procedura se si 

duhen bërë riparimet e automjeteve. Nga auditimi u konstatua se për automjetet në përdorim nga 

Drejtoria e Përgjithshme kryhen të gjitha servisët/riparimet në ofiçinën e qëndresë transite, me 

përjashtim të rasteve kur është shikuar e nevojshme për një servis me të specializuar shërbimet 

janë kryer në servise jashtë qendrës transite, ndërsa për automjetet në përdorim të filialeve, më 

konkretisht filialet që u audituan janë Lushnje, Berat, Lezhë dhe Shkodër. Në bazë të vendimit 

nr. 2280 prot., datë 30.05.2014, pika 3 ku tregohet procedura që duhet ndjekur për zëvendësimin 

e pjesëve  që duhet dorëzuar pjesa e ndërruar në magazinën e rikuperove të qëndresë Transite. U 

verifikua në magazinën e rikuperove qëndresë Transite janë mbajtur pjesët e zëvendësuara nga 

automjetet në përdorim të Drejtorisë së Përgjithshme. Gjatë auditimit për periudhën objekt 

auditimi nga Kontrolli i Lartë i Shtetit u konstatua se serviset e automjeteve në përdorim nga 

Drejtoria e Postes janë në vlera si në tabelën më poshtë: 
 AA222LA AA559MR TR3745R AA476LA 

2017 321,100 Lekë 178.200 Lekë 21,100 Lekë 208,700 Lekë 

2018 716,900 Lekë 254,100 Lekë 34,209 Lekë 203,525 Lekë 

2019 - 74,000 Lekë 7,500 Lekë - 

TOTAL 1,038,000 Lekë 506,300 Lekë 62,809 Lekë 412,225 Lekë 

U konstatua se procedura që ndiqet për kryerjen e një shërbimi për automjetet bëhet një akt-

kontroll nga një komision në qëndron Transite i cili përcakton problemet që ka automjeti dhe del 

me konkluzion me problematikat. Në bazë të procesverbalit të nxjerrë nga komisioni nxirret 

urdhëri i prokurimit me vlerë të vogël nga titullari i autoritetit kontraktor, më pas bëhen hyrje në 

magazinë në qëndron Transite ku bëhet edhe ndërrimi i pjesëve të dëmtuara, pas kryerjes së 

servisit pjesët e ndërruara magazinohen në magazinën e rikuperove.  
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7. Mbajtja e evidencës kontabile në qendër dhe në njësitë e vartësisë dhe hartimi i pasqyrave 

financiare 

Posta Shqiptare SHA, është një shoqëri anonime e krijuar me ligjin nr. 9901, datë 14.04.2008 

“Për shoqëritë tregtare”, dhe aksionar i vetëm i shoqërisë është shteti shqiptar, i përfaqësuar nga 

Ministri i e Financave dhe Ekonomisë. Kjo shoqëri është regjistruar në regjistrin tregtar si person 

juridik në formën e një shoqërie anonime me ofertë publike, me vendimin e gjykatës nr. 20718, 

datë 3.02.1999. 

Posta Shqiptare, është një shoqëri me vetë financim, ka organizuar mbajtjen e kontabilitetit dhe 

përgatitjen e pasqyrave financiare në zbatim të ligjit nr. 9228, datë 29.04.2004 “Për kontabilitetin 

dhe pasqyrat financiare”. Pasqyrat financiare të postës Shqiptare përgatiten në përputhje me 

Standardet Ndërkombëtare të Raportimit financiar (SNRF) 

Përgatitja e bilancit kontabël dhe afatet për miratimin e tij. 

Evidenca kontabël dhe regjistrimet në kontabilitet janë mbajtur sipas parimit të konsolidimit, 

mbështetur në dokumentacionin bazë, i cili është i autorizuar dhe i aprovuar nga personat e 

ngarkuar. 

Me shkresën me nr.2360, datë 24.07.2018, Drejtoria e Shoqërisë i ka paraqitur Këshillit 

Mbikëqyrës së Postës Shqiptare sha “Relacion mbi miratimin e pasqyrave financiare të vitit 

ushtrimor 2017. Ky raport është paraqitur mbas përfundimit të raportit të eksperteve kontabël për 

këto pasqyra financiare të paraqitur zyrtarisht me dokumentin nr.835/1, datë 24.07.2018. 

Nga grupi i auditimit ju kërkua Drejtorisë Ekonomike pasqyrat financiare të vitit 2017 si dhe 

shpjegimet shoqëruese të plotësimit të tyre të konfirmuara nga N/Z dhe N/Autorizues. Nga kjo 

drejtori u vunë në dispozicion në format elektronik pasqyra e aktivit, e  pasivit, pasqyra e të 

ardhurave, pasqyra e shpenzimeve,lëvizja e mjeteve kryesore, pasqyra e amortizimit, analiza e 

llogarive debitore 411, 423 dhe llogarisë kreditore 467. Sqarojmë se këto pasqyra paraqesin në 

mënyre analitike për çdo filial dhe përmbledhësen e konsoliduar. Gjithashtu theksojmë se në 

shumë rubrika shifrat e pasqyruara në formatin elektronik nuk janë të barabarta me shifrat e 

vendosura në Relacionin e Administratorit paraqitur Këshillit Mbikëqyrës. Relacioni i paraqitur 

nga administratori në Këshillin Mbikëqyrës nuk paraqet deviacione nga shifrat e paraqitura nga 

ekspertët (dhe që janë në të njëjtën datë). Kjo tregon se Pasqyrat financiare të certifikuara janë 

përgatitur jo nga Drejtoria Ekonomike por nga Ekspertët Kontabël.  

Pasqyra financiare e Postës Shqiptare sha është një pasqyrë financiare e konsoliduar ku në të janë 

të përfshira pasqyrat e 14 filialeve dhe degëve të tyre si dhe pasqyrat financiare të Qëndres 

Tranzit dhe të Drejtorisë së Postës Shqiptare.    

Theksojmë se nga Filialet dhe Qendra Tranzit janë paraqitur pasqyrat financiare me shkresat 

shoqëruese tyre. Referuar këtij auditimi rezultoi se nga Drejtoria e Postës Shqiptare sha nuk 

janë hartuar në mënyrë të Veçantë pasqyrat financiare për vitin 2017për aparatin e drejtorisë . 

Veprimet sa më sipër bien në kundërshtim me nenin 158 pika 3 të ligjit Nr.9901, datë 14.4.2008 

Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare” të ndryshuar, bien në kundërshtim me nenin 18 “ Përgjegjësitë” , 
të ligjit nr.9228, datë 29.4.2004 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare” të ndryshuar në të 

cilin citohet: “1. Organi i drejtimit ekzekutiv të njësisë ekonomike dhe organi i tij mbikëqyrës, të 

punësuar ose jo, janë përgjegjës për përmbushjen e të gjitha kërkesave, të parashikuara nga 

dispozitat e këtij ligji. 

 2. Ekspertimi ligjor i pasqyrave financiare nga ekspertë të pavarur të licencuar nuk e çliron 

organin e drejtimit ekzekutiv dhe atë mbikëqyrës të njësisë ekonomike nga përgjegjësitë, të 

parashikuara në pikën 1 të këtij neni.” 
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Si dhe nenin 12 “ Përbërësit e pasqyrave financiare” ku citohet:” Pasqyrat financiare vjetore, 

përveç atyre që parashikohen në mënyrë të specifikuar nga standardet kontabël kombëtare, duhet 

të përmbajnë këto dokumente: a) bilancin kontabël; b) pasqyrën e të ardhurave dhe të 

shpenzimeve; c) pasqyrën e ndryshimeve në kapitalet e veta; ç) pasqyrën e rrjedhjes së parasë 

(cash flow); d) anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, 

si dhe materialin tjetër shpjegues. Sa mësipër mbajnë përgjegjësi znj. Sh. L.,  referuar detyrës 

funksionale si përgjegjëse e kontabilitetit, znj. E. B. referuar detyrimeve të N/Zbatuese dhe N/A 

referuar detyrimeve të tij të përcaktuara ligjit për MFK. 

 

Nga Administratori me shkresën 188/2B, datë 11.09.2019 nga znj. E. B. me detyrë N/Z e 

shoqërisë me shkresën nr.188/13, datë 13.09.2019 janë bërë observacione të me të njëjtën 

përmbajtje me observacionet e paraqitura në fazën e parë në lidhje me mos përputhjen e disa 

shifrave të pasqyrave të vëna në dispozicion elektronikisht me relacionin paraqitur Këshillit 

Mbikqyrës për pasqyrat financiare të vitit 2017, observacion në lidhje me hartimin e pasqyrave 

financiare të Drejtorisë së Administratës së Posta Shqiptare të vitit 2017 dhe 2018 si dhe 

mospërfundimin deri më 31.07.2019 të pasqyrave financiare të shoqërisë Posta Shqiptare sha. 

Për sa mësipër sqarojmë: 

-Për pasqyrat financiare të vitit 2018 që janë vonuar për shkak edhe të hartimit dhe konfirmimit 

të rregjistrit të aseteve me ekspert kontabël në 2019. Ky argument nuk qëndron pasi cdo 

konkluzion i raportit të ekspertëve do të hyj në fuqi në vitin kur ky raport mer vlerësimin dhe 

miratimin e organeve drejtuese ( K.M+ Aksioner) pra do ti sherbejë pasqyrave financiare të vitit 

2019. 

- Për pasqyrat financiare të miratuara për vitin 2017me firmë dhe vulë si dhe nënshkrimet e N/Z 

dhe N/A për Drejtorinë e Administratës dhe që janë bërë në kohën e duhur, ky sqarim nuk merret 

në konsideratë pasi nga Drejtoria Ekonomike nuk u vunë në dispozicion gjatë gjithë periudhës së 

auditimit. Me datën 31.07.2019 këto pasqyra u hartuan dhe ju vunë në dispozicion grupit po pa 

firmën e titullarit, në një kohë që hartimi i tyre jashtë periudhës së vlefshmërisë së tyre dhe në 

një kohë që kishte një vit që kishte përfunduar dhe ishin konsoliduar përmbledhsja e pasqyrave 

financiare nga ekspertët kontabël për vitin 2017, rezulton veprim formal.Këtë e konfirmon dhe 

fakti i mosvenies në dispozicion të pasqyrave financiare të aparatit të Drejtorisë së 

Përgjithëshme si dhe të gjithë shoqërisë për Postën shqiptare për vitin 2018, ky konstatim deri 

më 31 Korrik të vitit 2019. 

 Për pasqyrat financiare të konsoliduara nga shoqëria për vitin 2017 nuk na u vunë në 

dispozicion asnjë dokument me këto pasqyra si dhe shpjegimet përkatëse me përjashtim të 

relacionit drejtuar Këshillit Mbikqyrës si dhe pasqyrave financiare të vëna në dispozicion 

elektronikisht. Edhe për këto pasqyra u kërkua dokumenti zyrtar i konfirmuar nga N/Z dhe N/A 

dhe nuk u vu në dispozicion.për shpjegimet e bëra gojarisht për mospërputhjet në shifrat e 

treguesve të pasqyrave të vendosura elektronikishtnga grupi i auditimit ju kërkua që të viheshin 

në dispozicion me shkrim si dhe veprimet kontabël për shpjegimet e dhëna gojarisht. Nga 

observuesja E. B. nuk u vu në dispozicion as gjatë periudhës së auditimit dhe as bashkëlidhur 

observacioneve të saj. 

Edhe përsa i përket referencës gabim të shkresave të dorëzimit të pasqyrave financiare të 

filialeve ju theksojmë se grupi i auditimit ka punuar me dokumentacionin e vendosur nga ju në 

dispozicion pra dhe shkresat që ju kishit vendosur bashkëlidhur pasqyrave financiare. Që të 

kundërshtohet ky fakt duhej që ju duhet të sillnit kopje të shkresave të filialeve për ato raste që 
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grupi i auditimit nuk ka qenë korrekt me citimin. Nga observuesja nuk është përmendur ku është 

gabuar por vetëm cituar se “ Referencat e shkresave janë të pasakta” Sa mësipër observacionet 

nuk merren në konsideratë 

 

Gjithashtu nga Posta Shqiptare me shkresën nr.2414/1 datë 30.07.2018 janë çuar në Ministri të 

Financave dhe Ekonomisë Bilanci Kontabël dhe rezultati i tij me propozimin e shpërndarjes. Nga 

Ministria e Financave dhe Ekonomisë në pozicionin e aksionarit me shkresën nr.14476/1 datë 

20.08.2018(e protokolluar tek Posta Shqiptare sha me datën 2581, datë 23.08.2018) është 

miratuar bilanci kontabël dhe shpërndarja e rezultatit të vitit 2017. Sa më sipër për vitin 2017 

Posta shqiptare sha ka qenë në kushtet e tejkalimit të afateve të përcaktuara nga ligjin nr. 8438, 

datë 28.12.1998 Për tatimin mbi të ardhurat” i ndryshuar  neni 

33/1 “Depozitimi i vendimit për miratimin e rezultatit vjetor dhe destinimi i fitimit” ku në pikën 

2 citohet: “ Shoqëritë tregtare dhe personat fizikë, sipas pikës 1 të këtij neni, duhet të depozitojnë 

pranë organeve tatimore, jo më vonë se data 31 korrik e vitit kalendarik, vendimin e organit 

përgjegjës/vendimin e personit fizik. Për paraqitjen me vonesë të këtij vendimi zbatohet një 

gjobë prej 10 000 (dhjetë mijë) lekësh për çdo muaj vonesë.” 

Për vitin 2018 me shkresën nr. 22817/1 datë 27.12.2018 të Ministrisë së Financave dhe 

Ekonomisë nga aksionari në mbështetje me ligjin nr.9901, datë 14.04.2008 “ Për tregtarët dhe 

shoqëritë tregtare”, i ndryshuar janë caktuar 6 ekspertë kontabël të autorizuar (D. Y.,B. O.,V. Ç.,, 

A. M., I. H., A. A.). 

Posta Shqiptare sha përfaqësuar nga administratori ka lidhur kontratën me nr. 15/1 datë 

11.03.2019 me ekspertet me objekt auditimin e pasqyrave financiare për ushtrimin e mbyllur me 

datë 31.12.2018. Referuar neneve të kësaj kontrate audituesit ligjor do të dorëzojnë Raportin 

përfundimtar pas marrjes së pasqyrave financiare nga ana e shoqërisë letrën e angazhimit tek 

përgjegjësitë e manaxhimit janë cituar përgjegjësitë në lidhje me krijimin dhe kontrollin e 

brendshëm për raportimin financiar identifikimi dhe sigurimi që kompania vepron në përputhje 

me ligjet, të rregullojë pasqyrat financiare për të korrigjuar mospërputhjet materiale korrektësia e 

përgjithshme e pasqyrave financiare dhe përputhja e tyre me SNRF. Në dokumentin shtojcë 

jepen dhe rrethanat që do të ndikojnë ndjeshëm në datën e pritshme të përfundimit të auditimit 

dhe shumën e vlerësuar të shërbimeve  ku ndër të tjera është pasqyrat financiare nga shoqëria 

jepen me vonesë dhe janë objekt i ndryshimeve të vazhdueshme nga vetë shoqëria. Auditimi do 

te ndërpritet deri në përfundimin final të pasqyrave. 

Sa mësipër me imailin e datës 30 prill 2019  të përgjegjëses së sektorit të financës i janë dorëzuar 

ekspertëve me attachment bilanci i konsoliduar për vitin 2018 së bashku me mjetet kryesore, 

amortizimit, dhe pasqyra e gjendjes së bankave në lekë e valutë më 31.12.2018. 

Deri në datën 26.07.2019 grupit të auditimin nuk i është vënë në dispozicion bilanci i Drejtorisë 

së Përgjithshme, bilanci i konsoliduar i shoqërisë Posta Shqiptare sha si dhe raporti i ekspertëve 

të pavarur me argumentimin e mos përfundimit të këtij misioni pavarësisht se ka kaluar afati 45 

ditë nga imaili i mësipërm ( ka pasur dhe komunikime të më vonshme, psh ai i datës 11 korrik  

ku është dërguar inventarizimi në lekë dhe euro i degës Peshkopi). 

Nga Drejtoria Ekonomike nuk u dhanë shpjegimet për arsyet e moskryerjes së bilancit të 

Drejtorisë së Përgjithshme dhe mos dorëzimit të bilancit të konsoliduar të dorëzuar ekspertëve 

kontabël. 

Sa mësipër mbajnë përgjegjësi për efekt të detyrave funksionale znj. Sh. L. dhe znj. E. B.    
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Referuar pasqyrave financiare të paraqitura nga filialet për vitin 2017 të cilat duhet të 

paraqiteshin konform të gjithë rregullave (sipas afateve dhe të konfirmuara nga financa dhe 

drejtuesi i filialit në zbatim të ligjit për menaxhimin financiar dhe kontrollin (N/Z dhe N/A)   dhe 

në  zbatim të ligjit nr. 9901, datë 14.4.2008 “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare”) si dhe 

kërkesave të ligjit nr. 9228, datë 29.04.2004 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”,nga 

auditimi rezultoi se këto pasqyra financiare nuk janë paraqitur zyrtarisht nga disa filiale, nuk 

kanë relacion shoqërues dhe sqarues të plotësimit të pasqyrave financiare, nuk kanë  afat të 

dorëzimit të tyre dhe në disa raste janë dhe pa konfirmimet e shefave të financës për të gjitha 

rubrikat e paraqitura duke i bërë këto pasqyra të pabesueshme. Këtë situatë e paraqesim si më 

poshtë vijon:  

1-Filiali i Postës Elbasan (dhe degët e saj) dërguar zyrtarisht me shkresën 930, datë 9.05.2018,me 

përgjegjës finance L. M. dhe  pasqyrat financiare të konfirmuar nga Drejtuesi A. D. ku këto 

pasqyra janë të paraqitura me vonesë, ku jo cdo pasqyrë bashkëlidhur ka konfirmimet përkatëse. 

Mungon relacioni shpjegues. 

2-Filiali i Postës Sarandë dërguar zyrtarisht me shkresën 180, datë 7.02.2018,me përgjegjës 

finance V. I. dhe pasqyrat financiare të konfirmuar nga Drejtuesi F. X. Mungon relacioni 

shpjegues. 

3-Filiali i Postës Durrës dërguar zyrtarisht me shkresën nr.324, datë 30.04.2018,me përgjegjës 

finance V. D. dhe pasqyrat financiare të konfirmuar nga Drejtuesi A. M. Këto pasqyra janë të 

paraqitura me vonesë. Mungon relacioni shpjegues. 

4-Filiali i Postës Mat dërguar zyrtarisht me shkresën nr.7/5, datë 7.05.2018, me përgjegjës 

finance K. Gj. dhe pasqyrat financiare të  konfirmuar nga Drejtuesi A. B. Pasqyrat financiare 

janë të paraqitura me vonesë. Mungon relacioni shpjegues. 

5-Filiali i Postës Kukës dërguar zyrtarisht me shkresën nr.132, datë 26.03.2018, me përgjegjës 

finance H. Zh. dhe  pasqyrat financiare të  konfirmuar nga Drejtuesi J. H.   ku këto pasqyra janë 

të paraqitura me vonesë . Këto pasqyra janë shoqëruar me relacionin përkatës. 

6-Filiali i Postës Vlorë nuk ka gjurmë të dërgimit zyrtarisht të Pasqyrave financiare si dhe nuk ka 

datë dorëzimi. Pasqyrat financiare të konfirmuara nga  përgjegjës finance F. Ç. dhe nga Drejtuesi 

V. B. Pasqyrat janë paraqitur me mangësi në plotësimin e disa rubrikave të vitit paraardhës, 

gabime në llogaritjen e amortizimit, gabime matematikore dhe jo çdo informacion vendosur 

bashkëlidhur ka konfirmimet përkatëse. Mungon relacioni shpjegues. 

7-Filiali i Postës Fier dërguar zyrtarisht me shkresën 282/1 datë 22.05.2019. Pasqyrat financiare 

të konfirmuara nga përgjegjësi i financës T. Zh. dhe nga Drejtuesja S. P. Mungon relacioni 

shpjegues dhe pasqyrat të paraqitura me vonesë. 

8-Filiali i Postës Gjirokastër (si dhe degët) dërguar zyrtarisht me shkresën 228 datë 15.03.2019. 

Pasqyrat financiare të konfirmuara nga  përgjegjëse e financës Th. Sh.  dhe nga Drejtuesi I. Z. 

Pasqyrat të paraqitura me vonesë. Pasqyrat janë shoqëruar me relacionin përkatës. 
9-Filiali i Postës Korçë (si dhe degët) dërguar jo zyrtarisht ( nuk ka konfirmim të afatit të marrjes 

në dorëzim). Pasqyrat financiare të konfirmuara nga  përgjegjëse e financës K. B. dhe Drejtor V. 

B. Në pasqyrën e të ardhurave dhe shpenzimeve  nuk janë vendosur treguesit e ushtrimit 

paraardhës. Pasqyrat nuk janë shoqëruar me relacionin përkatës. 

10-Filiali i Postës Tiranë (dhe dega Kavajë) dërguar zyrtarisht me shkresën 375, datë 6.03.2018. 

Pasqyrat financiare të konfirmuara nga  përgjegjëse e financës N. M. dhe Drejtor G. L. Në 

pasqyrën e të ardhurave dhe shpenzimeve nuk janë vendosur treguesit e ushtrimit paraardhës. 

Pasqyrat nuk janë shoqëruar me relacionin përkatës. 
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11-Filiali i Postës Shkodër nuk e ka dërguar zyrtarisht Pasqyrat financiare të cilat janë të 

konfirmuara nga  përgjegjëse e financës E. K. dhe Drejtori P. N. Hedhja e të dhënave në pasqyrat 

financiare të vitit 2018 për ushtrimin paraardhës korrespondojnë me ato të paraqitura në pasqyrat 

financiare të vitit 2017. Pasqyrat nuk janë shoqëruar me relacionin përkatës. 
12-Filiali i Postës Lushnjë ka dërguar zyrtarisht Pasqyrat financiare me shkresën nr.190, datë 

24.04.2018 të cilat janë të konfirmuara  nga  përgjegjëse e financës L. Z. dhe Drejtori A. Ç. 

Hedhja e të dhënave në pasqyrat financiare të vitit 2018 për ushtrimin paraardhës korrespondojnë 

me ato të paraqitura në pasqyrat financiare të vitit 2017. Pasqyrat  si ato të vitit 2017 dhe 2018 

(me shkresën 344, datë 29.05.2019) nuk janë shoqëruar me relacionin përkatës dhe dërguar me 

vonesë.  

13-Filiali i Postës Berat +(dega Kuçovë dhe Skrapar)ka dërguar zyrtarisht Pasqyrat financiare me 

shkresën nr.209/1, datë 07.03.2018 të cilat janë të konfirmuara  nga  përgjegjëse e financës M. C. 

dhe Drejtori A. Gj. Hedhja e të dhënave në pasqyrat financiare të vitit 2018 për ushtrimin 

paraardhës korrespondojnë me ato të paraqitura në pasqyrat financiare të vitit 2017. Pasqyrat  si 

ato të vitit 2017 dhe 2018 (me shkresën 535, datë 7.06 .2019) nuk janë shoqëruar me relacionin 

përkatës dhe dërguar me vonesë pasqyrat e vitit 2018 të cilat janë konfirmuar nga A. Gj. dhe R. 

K.  

14-Filiali i Postës Lezhë + ( dega Laç) ka dërguar zyrtarisht pasqyrat financiare me shkresën 

nr.372/1, datë 16.05.2018 të cilat janë të konfirmuara  nga  përgjegjëse e financës A. N. dhe 

Drejtori R. Ç.Tek pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve nuk janë paraqitur shifrat e raportimit 

të mëparshëm. Hedhja e të dhënave në pasqyrat financiare të vitit 2018 për llogaritë debitore dhe 

Kreditore për ushtrimin paraardhës korrespondojnë me ato të paraqitura në pasqyrat financiare të 

vitit 2017. Pasqyrat  si ato të vitit 2017 dhe 2018 (me shkresën 415, datë 6.06 .2019) nuk janë 

shoqëruar me relacionin përkatës dhe dërguar me vonesë . Pasqyrat Financiare të vitit 2018 janë 

konfirmuar nga Drejtori P. C. dhe përgjegjësi i financës E. Th. 

15- Filiali i Qendrës Tranzite ka dërguar zyrtarisht pasqyrat financiare me shkresën nr.203/1, 

datë 22.05.2018 të cilat janë të konfirmuara  nga  përgjegjësi i financës E.Xh. dhe Drejtori A. Gj. 

Pasqyrat e vitit 2017 nuk janë shoqëruar me relacionin përkatës dhe dërguar me vonesë. 

16. Pasqyrat e administratës së DP të Postës Shqiptare sha. Si për vitin 2017 dhe 2018 nuk janë 

hartuar dhe miratuar nga titullari i institucionit, konstatimi dhe përgjegjësitë cituar mësipër.  

Pasqyrat financiare në shumicën e tyre janë paraqitur mbas afatit të përfundimit të tremujorit të 

parë të vitit 2018. 

Sa më sipër mbajnë  përgjegjësi përgjegjësit e financës së filialeve dhe Drejtuesit e tyre për mos 

zbatim të rregullave të kontabilitetit si dhe moskryerje të funksioneve të tyre në  kundërshtim me 

ligjin  nr. 9228, datë 29.04.2004 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”, të ndryshuar dhe 

me ligjin  nr.10 296, datë 8.7.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin” 

Nga verifikimi i pasqyrës së aktiveve afatgjata materiale paraqitur në Bilancin Kontabël të vitit 

2017 dhe amortizimit për këto aktive referuar shpjegimeve për % e aplikuara të normave të 

amortizimit rezultoi se :  

Nga shoqëria Posta Shqiptare sha gjatë periudhës objekt auditimi nuk ka të miratuar nga Këshilli 

Mbikëqyrës norma amortizimi. Nga shoqëria u dha shpjegimi se nga ana e saj janë aplikuar 

normat në kufijtë ligjorë të amortizimit të miratuara në ligjin nr. 8438, datë 28.12.1998 “Për 

tatimin mbi të ardhurat” i ndryshuar neni 22.  
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Miratimi i normave të amortizimit me vendimmarrje të Këshillit Mbikëqyrës është i 

domosdoshëm për përcaktimin e politikës kontabël të shoqërisë dhe vazhdimësisë së sajë dhe 

argumentohet me aktet dhe standardet në fuqi si më poshtë vijon. 

Ligji nr. 9228, datë 29.04.2004, i ndryshuar, “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”,Neni 5, 

9, “Mbajtja e kontabilitetit”, citojnë:” Të gjitha njësitë ekonomike e organizojnë mbajtjen e 

kontabilitetit mbi bazën e parimeve dhe të metodave, që përcaktohen nga Këshilli Kombëtar i 

Kontabilitetit;“Respektimi i standardeve kontabël”,1. Pasqyrat financiare paraqesin me 

vërtetësi dhe besueshmëri gjendjen financiare, performancën, ndryshimet në gjendjen financiare 

dhe rrjedhjen e parasë së njësive ekonomike. Pasqyrat financiare përgatiten dhe paraqiten në 

përputhje me standardet kontabël.” 

Standardi Kombëtar i Kontabilitetit nr. 1 –Kuadri i përgjithshëm për përgatitjen e pasqyrve 

financiare - i përmirësuar, pika 103.  Zbatimi i vlerësimeve kontabël citon:”Disa të dhëna 

financiare, të paraqitura në pasqyrat financiare, bazohen në vlerësime të bëra nga drejtuesit e 

njësisë ekonomike, dhe jo në fakte të vëzhguara në mënyrë objektive. Shembuj të zbatimit të 

vlerësimeve kontabël janë: (b) vlerësimi i jetës së dobishme të aktiveve afatgjata materiale dhe 

aktiveve afatgjata jo materiale, si dhe përcaktimi i normave përkatëse të amortizimit; 

(c) krijimi i provizioneve për shitjet me garanci ose për mbulimin e kostove që lidhen me 

procedurat gjyqësore në proces.” 

Standardi Kombëtar i Kontabilitetit nr.5, “Aktivet afatgjata materiale dhe aktivet afatgjata 

jomateriale”, pika 39 citon se “Çdo njësi ekonomike cakton metodat e amortizimit dhe normat e 

amortizimit në politikat dhe procedurat e saj kontabël, të cilat duhet të përdoren për 

amortizimin e aktiveve afatgjata materiale.” 

Standardi Kombëtar i Kontabilitetit  Nr.1 “Kuadri i përgjithshëm për përgatitjen e pasqyrave 

financiare”, parimi “Qëndrueshmëria dhe Krahasueshmëria”, pika 85, citon se “Për 

përgatitjen e pasqyrave financiare duhet të përdoren vazhdimisht të njëjtat politika kontabël, e 

njëjta paraqitje dhe të njëjtat formate të pasqyrave financiare.” 

Miratimi i normave të amortizimit me vendimarje të Këshillit Mbikqyrës shmang risqet e 

lëvizjeve në mënyrën kaotike, në funksion të mos paraqitjes së saktë të shpenzimeve te periudhës 

ushtrimore duke e bëre të pamundur krahasueshmërinë e pasqyrave financiare dhe duke 

manipuluar rezultatin financiar. 

Gjithashtu në mënyrë të vazhdueshme nga shoqëria financohet në AQT duke përmirësuar nga 

pikpamja kohore regjistrin e aseteve (asete te reja dhe rikonstrukturuara apo riparuara), kështu 

aplikimi i limitit maksimal të normave të amortizimit të parashikuara në legjislacionin tatimor, 

rëndon në mënyrë të padrejtë shpenzimet e shoqërisë .   

 

Kontabiliteti për periudhën objekt auditimi është mbajtur në mënyrë elektronike në programin 

Financa 5.  

Pasqyrat financiare janë përgatitur në lekë, e cila është monedha funksionale për shoqërisë. 

Transaksionet në monedhë të huaj janë konvertuar me kursin e datës të transaksionit, ndërsa 

aktivet dhe detyrimet në monedha të huaja janë konvertuar në monedhën funksionale me kursin e 

datës të raportimit.  

Posta Shqiptare SHA,  gjatë vitit 2018 ka operuar me 6 banka: Banka Credins, Banka Kombëtare 

Tregtare dhe Tirana Bankë, Raiffeisen Bankë, Intesa Sanpaolo dhe banka Pro Credit.  

 



 

107 

 

RAPORT PERFUNDIMTAR “PËR AUDITIMIN E USHTRUAR NË POSTA SHQIPTARE SHA TIRANË” 

 

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT 

DEPARTAMENTI I AUDITIMIT TË SHOQËRIVE PUBLIKE DHE INVESTIMEVE 

TË HUAJA 

 

Referuar raportit të ekspertëve Kontabël të dorëzuar më 24.07.2018 jepet ky opinion mbi 

bilancin e vitit 2017:  

Opinion me Rezervë 

“Ne kemi audituar Pasqyrat financiare të Shoqërisë Posta Shqiptare të cilat përfshijnë pasqyrën e 

Pozicionit financiar më datën 31 dhjetor 2017, Pasqyrën e fitimit ose humbjes dhe të të 

ardhurave gjithëpërfshirëse, Pasqyrën e ndryshimeve në kapital dhe Pasqyrën e flukseve të 

mjeteve monetare për vitin që mbyllet në këtë datë, si edhe shënimet për Pasqyrat financiare, 

përfshirë një përmbledhje të politikave kontabël më të rëndësishme. 

Sipas opinionit tonë me përjashtim të efekteve të çështjeve të përshkruara në bazën e opinionit 

me rezervë, pasqyrat financiare bashkëlidhur paraqesin drejt  në të gjitha aspektet materiale, 

pozicionin financiar të Shoqërisë më datën 31 dhjetor 2017, dhe performancën financiare dhe 

flukset e parasë për vitin që mbyllet në këtë datë, në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të 

Raportimit Financiar (SNRF)”. 

Nga ana e ekspertëve janë paraqitur dhe baza e opinionit me rezervë ku më kryesoret dhe në 

mënyrë të përmbledhur paraqesim: 

-Mungesa e një regjistri të aktiveve afatgjata materiale dhe jo materiale për vitin 2016 dhe 2017.  

- Mos përditësimi me të gjitha ndryshimet e ndodhura mbas rivlerësimit të AAM nga viti i 

rivlerësimit deri tani i rezervës së rivlerësimit të AAM. 

-Mos qenia pjesë e procesit të inventarit të vitit 2017 të aktiveve të shoqërisë.  

- Nga shoqëria nuk ka një politikë të zhvlerësimit për kërkesat e arkëtueshme që janë mbi një vit. 

Gjithashtu shoqëria nuk ka dokumente akt rakordimi vjetore me palët e treta mbi detyrimet e 

ndërsjella për të vërtetuar saktësinë e kërkesave për arkëtim.   

- Mos krijimi i provizioneve më 31 Dhjetor 2017 për çështje gjyqësore të hapura në proces 

gjykimi dhe të humbura në shkallën e parë të gjykimit në vlerën 45,710 mijë lekë.  

- Mos siguria për gjendjen e llogarisë tregtare të pagueshme më 31Dhjetor 2017 në shumën 

418,442 mijë lekë, dhe të tjera të pagueshme prej 1,576,295 mijë lekë, si rezultat i mungesës së 

rakordimeve dhe për rrjedhojë ekzistencën e korrigjimeve të mundshme mbas mbylljes së 

pasqyrave financiare. 

- Në shënimet për pasqyrat financiare shoqëria nuk ka paraqitur shënimet për instrumentet 

financiare në përputhje me SNRF 7, shënimet për palët e lidhura në përputhje me SNK 24 dhe 

shënimet për angazhimet dhe detyrimet e kushtëzuara në përputhje me SNK 37. 

Referuar auditimit të kryer, ekspertët, me dokumentin e protokolluar në shoqëri me nr.835/1, 

datë 24.07.2018 kanë dorëzuar dhe letrën e drejtimit për vitin e mbyllur 2017 në të cilën janë 

paraqitur komente dhe rekomandime për informim dhe përdorim të drejtuesve të institucionit dhe 

palëve të interesuara. Rekomandimet e lëna janë mbështetur dhe tek konstatimet e ekspertëve të 

dhëna në bazën e opinionit.  

Sa më poshtë po pasqyrojmë rekomandimet e ekspertëve si dhe gjendjen e Postës Shqiptare sha 

në lidhje me implementimin e tyre gjatë vitit 2018. 

1. Ne rekomandojmë shoqërinë te krijoje sa me shpejt një liste analitike te aseteve në mënyrë që 

te krijohet siguri mbi plotësinë dhe ekzistencën e informacionit te paraqitur ne pasqyrat 

financiare. 

Shoqëria duhet te kryeje rivlerësimin e te gjithë aseteve te përfshirë ne secilën kategori asetesh. 

Mos kryerja e ri vlerësimit për te gjithë klasën e aseteve sjell mospërputhje me kërkesat e 

Standardeve Ndërkombëtare te Raportim Financiar. 
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Për këtë rekomandim nga shoqëria me kontraktim të ekspertëve ka krijuar regjistrin e 

përgjithshëm të aseteve dhe rivlerësimin që është në proces të miratimit nga organet drejtuese. 

2. Ne rekomandojmë shoqërinë qe ne te ardhmen, pas krijimit edhe te regjistrit analitik te 

aseteve, te beje rregullimet përkatëse ne rezervën e rivlerësimit për asetet e dala jashtë 

përdorimit. 

Shoqëria ka rënë dakord dhe me përfundimin e procesit do të kryhen rezervat e rivlerësimit 

përkatëse (në proces) 

3. Për kërkesat e arkëtueshme tregtare dhe të  tjera të arkëtueshme lihet rekomandimi: Duke 

pasur vjetërsinë e këtyre te drejtave ne rekomandojmë shoqërinë te përfshije ne evidencat e saj 

kontabël zhvlerësimet përkatëse. Mos përfshirja e zhvlerësimit ne pasqyra financiare sjell një 

mbivlerësim te aseteve dhe te rezultatit ushtrimor. 

Për këtë është rënë dakord nga shoqëria po për vitin 2018 nuk është bërë zhvlerësim  

4. Në lidhje me çështjet gjyqësore: Ne rekomandojmë shoqërinë te krijoje një provizion lidhur 

me këto çështje gjyqësore ne proces, për një paraqitje sa me te drejte te pasqyrave te saj 

financiare.( SNK 37) 

Pavarësisht se shoqëria ka rënë dakord nuk janë krijuar provizione për çështjet gjyqësore në 

fund të vitit 2018. 

5. Ne rekomandojmë shoqërinë te ndërmarre te gjitha masat e nevojshme qe te siguroje 

kontabilizimin e te ardhurave dhe shpenzimeve ndërkombëtare ne periudhën kontabël qe ato u 

takojnë. 

Nga shoqëria ky rekomandim konsiderohet i pamundur të realizohet pasi informacioni merret 

mbas shumë kohësh nga shumë administrata postare në vende të ndryshme. 

6. Ne rekomandojmë shoqërine te kryeje rakordime me palët e treta dhe te sigurohet qe balanca e 

përfshirë ne pasqyrat financiare te ekzistojë dhe te jete e plotë. 

Shoqëria ka rënë dakord por në fund të vitit 2018 nuk ka rakordime me palët e treta sidomos me 

ato që paraqiten detyrime të ndërsjella në shuma të konsiderueshme. Etj. 

Sa mësipër kjo problematikë ka qenë e trashëguar dhe në pasqyrat financiare të vitit 2016  që 

rezulton nga shkresa me nr.5234/3 datë 25.07.2017 e Ministrisë së Zhvillimit, Ekonomisë, 

Turizmit, Tregëtisë dhe Sipërmarrjes ku i kërkohet Drejtimit të Shoqërisë të pasqyrojë në 

bilancin kontabël të vitit 2017 rekomandimet e ekspertëve kontabël.    

 

Mbi treguesit e bilancit të vitit 2017 

I. Aktivet e bilancit  

A. Vlera e aktiveve afatgjata më datë 31.12.2017, janë në shumën3,948,445,401 lekë, në 

krahasim me vitin 2016,  në shumën 3,800,129,816 lekë, që përbëhen nga:  

A. 1.-Aktivet afatgjata materiale më datë 31.12.2017 në shumën gjithsej 3,383,333,088 lekë, 

në krahasim me vitin 2016 në shumën 3,235,017,503 lekë. 

Aktivet afatgjata materiale paraqiten me kosto, duke i zbritur amortizimin e akumuluar dhe 

ndonjë rënie në vlerë.  

A. 2-Vlera e aktiveve afatgjata jo-materiale më datë 31.12.2017, është në shumën gjithsej 

115,112,313 lekë, dhe e pa ndryshueshme në krahasim me vitin 2016,  

A. 3- Aktive afatgjata financiare më datë 31.12.2017, janë në shumën gjithsej 450,000,000 

lekë, e njëjtë me gjendjen në vitin 2016, që përfaqësojnë pjesëmarrja prej 3 % në kapitalin e 

shoqërisë Albtelekom SHA, në përputhje me shkresën Nr. 87, datë 02.02.2009 të METE, ”Për 
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transferimin pa pagesë të 3% të aksioneve të kapitalit të SHA A. për llogari të SHA Posta 

Shqiptare”.  

B. 1.-Vlera e Inventarit më datë 31.12.2017, është në shumën gjithsej 179,064,890 lekë, në 

krahasim me vitin 2016, që paraqiten në shumën 158,423,518 lekë, pra me rritje gjatë vitit 2017 

me 13 %. 

B. 2.- Vlera e Llogari të arkëtueshme tregtare më datë 31.12.2017 janë në shumën gjithsej 

983,623760 lekë, në krahasim me vitin 2016 në shumën 720,987,132 lekë, pra me rritje dhe 

përfaqësojnë Klientë për shitje e shërbime dhe Klientë Ndërkombëtarë. 

B. 3.-Vlera e llogarisë të tjera të arkëtueshme më datë 31.12.2017 janë në shumën gjithsej 

363,194,510 lekë, në krahasim me vitin 2016 në shumën 417,747,988 lekë, që përfaqësojnë: 

Llogaria të tjera të arkëtueshme, për bono thesari, tatim fitimi i parapaguar, TVSH e parapaguar 

Interposta, te drejta ndaj personelit, debitorë të tjerë marrëdhënie me sportelin,etj.  

B. 4. Gjendja e llogarisë Mjete Monetare në shumën 2,251,905,280 lekë në 2017, në krahasim 

me vitin 2016 në shumën 2,735,567,874 lekë, që përfaqëson gjendjet e mjeteve monetare, që 

përfshijnë gjendjen e parave në arkë dhe bankë në lekë dhe monedhë të huaj. Transaksionet në 

monedhë të huaj regjistrohen me kursin e datës së kryerjes së transaksionit. Në fund të vitit 

ushtrimor janë vlerësuar me kursin zyrtar të Bankës së Shqipërisë. Diferencat nga konvertimi 

janë pasqyruar në rezultatin e vitit ushtrimor.  

Nga auditimi rezulton se në datë 31.12.2017, gjendja e llogarisë “Mjete monetare”, është në 

llogari rrjedhëse është në shumën gjithsej 1,227,242,375 lekë. Megjithëse rezulton gjendja 

shumë e madhe e mjeteve monetare në bankë, nga shoqëria nuk janë marrë masa për të bërë 

likuidimin e detyrimeve ndaj furnitorëve për shërbimet që ato kanë kryer ndaj Postës Shqiptare.  

II. Pasivi i bilancit  

II. A. Në analizën e llogarive pasive të bilancit “Kapitali” paraqiten si më poshtë: 

-gjendja në llogarinë kapitalet e veta të shoqërisë në vitin 2017, janë në shumën 

4,515,035,454 lekë, në krahasim me vitin 2016,  në shumën 4,497,183,617 lekë, që përbëjnë;  

A. 1.-Kapitali aksionar në shumën 3,008,624,000 lekë, është njësoj me kapitalin e vitit 2016, që 

përbehet;  

A. 2.-Llogaria Rezerva nga rivlerësimi, janë në shumën 1,199,012,192 lekë, në krahasim me 

vitin 2017  në shumën 1,254,418,327 lekë, pra me pakësim te shumës.   

A. 3.-Llogaria Rezerva ligjore janë në shumën 116,877,624 lekë, janë me rritje në krahasim me 

vitin 2016 që paraqiten në shumën 114,735,189 lekë;  

A. 4.-Llogaria Rezerva të tjera është me gjendje në vitin 2017 në shumën 126,507 lekë,  në 

krahasim me vitin 2016 në shumën 127,233 lekë;  

A. 5.-Llogaria fitime/humbje të pa shpërndara në vitin 2017, është në shumën 176,570,797 lekë; 

kundrejt 76,444,694 lekë në vitin 2016. 

A. 6.-Llogaria fitim/humbje të ushtrimit e vitit 2017, është realizuar me fitim në shumën 

13,824,334 lekë, në krahasim me vitin 2016 me fitimin në shumën 42,834,174 lekë.  

 

II. B. Totali i detyrimeve afatgjata në vitin 2017, janë në shumën 450,000,000 lekë, që 

përfaqëson detyrimin që ka shoqëria, të vlerësuar të barabartë me koston e aksioneve të 

pjesëmarrjes në A. SHA, që përfaqëson 3% e aksioneve të shoqërisë, që i janë dhënë  A. SHA, 

pa asnjë kundër shpërblim, dhe mbahet në evidencë ky detyrim, i vlerësuar i barabartë me koston 

e aksioneve të pjesëmarrjes në A. SHA, deri në marrjen e një vendimi nga drejtoria e shoqërisë. 
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II. C. 1. Gjendja në llogarinë të pagueshme tregtare, në vitin 2017 janë në shumën 

418,442,613lekë, në krahasim me vitin 2016 në shumën 437,446,030 lekë, pra paraqiten me ulje 

te vogël. Gjendjet në këtë llogari pasqyrojnë kryesisht detyrimet të pagueshme ndaj furnitorëve 

vendas, detyrime ndaj furnitorëve të huaj si dhe furnitorë për fatura të pa mbërritura. 

C. 2. Detyrimet të pagueshme ndaj punonjësve, në shumën 7,952,885lekë,  

C. 3. Detyrimet tatimore, në shumën 41,326,755 lekë, përfaqësojnë detyrimin për marrëdhëniet 

me shtetin si pagesat për TVSH, sigurime shoqëror, tatim mbi të ardhurat nga punësimi,tatim në 

burim detyrime që paguhen më datë 20 të muajit pasardhës, ku në fund të vitit 2016 këto 

detyrime janë në masën 39,745,370 lekë. 

C. 4.-Detyrimet të tjera të pagueshme, në vitin 2017 janë në shumën 1,576,295,334 lekë, 

krahasuar me vitin 2016 që paraqiten në shumën 1,824,096,154lekë. Këto detyrime  përfaqësojnë 

kryesisht detyrime për pensione,bono thesari,detyrimet për ndihmën ekonomike, invalidët, 

OSHEE, doganat, detyrime të tjera.  

Nga auditimi i kryer rezulton se, shoqëria nuk ka marrë masa për të analizuar detyrimet e 

ndërsjella kreditore dhe debitore me plan veprime përkatëse për të ulur këto detyrime që ka 

shoqëria ndaj të tretëve dhe të tretët për të, referuar shërbimeve dhe marrëveshjet e lidhura në 

kryerjen e shërbimeve, të cilat janë detyrime të trashëguara ndër vite  

Si përfundim, bazuar në mënyrën e organizimit dhe evidentimin e të dhënave financiare në tërësi 

të shoqërisë në fund të vitit 2017, rezulton se Posta Shqiptare sha, ka pasur aftësi paguese të 

mirë e reflektuar kjo me likuiditet gjendje të madhe në bankë, por ka detyrime të trashëguara në 

vite papaguara ndaj të tretëve në shuma të mëdha. Gjithashtu vetë shoqëria ka kërkesa për 

arkëtim nga klientët për shërbimet që posta ka kryer ndaj tyre në vitin 2017 dhe më parë dhe 

rezultati financiar i shoqërisë në vitin 2017 është me tregues të fitimit më të ulët se një vit më 

parë. Kjo tregon se nuk ka pasur një menaxhim të mirë dhe një analizë te mirëfilltë financiare 

mbi përdorimin me efektivitet të mjeteve monetare të Posta Shqiptare sha. 

 

Mbi inventarizimin e pasurisë për vitin 2017 

Në zbatim të akteve ligjore në fuqi si dhe në zbatim të udhëzimit nr.30, datë 27.12.2011 “Për 

menaxhimin e aktiveve në sektorin publik”, të ndryshuar nga Titullari i institucionit ka dalë 

urdhri i brendshëm nr.95, datë 24.10.2017 “ Për ngritjen e komisioneve për inventarizimin fizik 

dhe vlerësimin e pasurisë të shoqërisë Posta Shqiptare sha, ku në pikën 1 përcaktohet se duhet të 

fillojë konform ligjit inventarizimi I pasurisë së gjithë Filialeve  dhe ky inventarizim duhet të 

përfundojë Brenda datës 27 dhjetor 2017. 

Për Drejtorinë e Përgjithshme ka dalë urdhri i titullarit me nr.96, datë 25.10.2017. Në këtë urdhër 

janë përcaktuar komisioni i inventarizimit dhe vlerësimit për magazinën qendrore, magazinën e 

pullës dhe letrave me vlerë, komisioni i inventarizimit dhe vlerësimit të Muzeut të Pullës, dhe 

komisioni i inventarizimit dhe vlerësimit të inventarit në përdorim . 

Nga secili komision janë kryer inventarizimet dhe realizuar relacionet përkatëse . 

Me shkresën nr.3232/1 datë 29.12.2017 komisioni i inventarizimit fizik të pasurisë në 

administratën e DP Posta shqiptare sh.a për vitin 2017 ka përgatitur relacionin për titullarin e 

shoqërisë dhe me shkresën nr.251/13 datë , datë 4.12.2018 nga drejtori I Drejtorisë Ekonomike 

është përgatitur nga Relacioni në kuadrin e gjithë shoqërisë duke përfshirë dhe filialet “ Mbi 

vlerësimin e Aktiveve për nxjerrjen jashtë përdorimit të inventarit Ekonomik, inventarit të imët 

dhe pajisjeve elektronike për vitin 2017” , ku jepen pasqyrat përmbledhëse për inventarë jashtë 

përdorimit për vlerën fillestare, vlerën e amortizimit dhe vlerën e mbetur   
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Nxjerja jashtë përdorimit për vlerën e mbetur  paraqitet sa më poshtë vijon: 

-Inventar ekonomik 4,764,087 lekë 

-Inventar i imët 15,423,359 lekë 

-Pajisje informatike 2,231,234 lekë 

 Vlera totale e mbetur 22,418,681, lekë 

Me urdhrin e brendshëm nr. 561, datë 21.02.2018 , është ngritur komisioni për nxjerrjen jashtë 

përdorimit prej 6 vetë i cili referuar urdhrit duhet të përfundojnë procedurën e nxjerrjes jashtë 

përdorimit me datën 30.12.2018( për nxjerrjen jashtë përdorimi të DR Përgjithshme), kurse për 

nxjerrjet jashtë përdorimi të filialeve ka dalë urdhri nr. 559, datë 19.12.2018 “ Për ngritjen e 

komisioneve për nxjerrjet jashtë përdorimi, të miratuara nëpërmjet asgjësimit përfundimtar, ose 

shitje skrapi”. Aktualisht nga komisioni me urdhrin e brendshëm nr. 561, datë 21.02.2018  ka 

relacion me dokumentin nr.3614/1 datë 1.02.2019 për titullarin ku informohet për përfundimin e 

procesit dhe mënyrën e asgjësimit të inventarit ekonomik të Drejtorisë së Përgjithshme: 

-Inventar ekonomik 181,328.74 lekë me vlerë e mbetur 88,572 lekë 

-Inventar i imët 10,913,074.67 lekë me vlerë e mbetur10,913,074.67 lekë 

-Pajisje informatike 1,993,966.48 lekë me vlerë e mbetur 741,583 lekë 

 Shuma 11,743,229.7 lekë 

Për daljet jashtë përdorimi, kompetencë e Këshillit Mbikëqyrës, nga Administratori me 

dokumentin  me nr. 3623 datë 21 12.2018, është dërguar relacion mbi vlerësimin e aktiveve të 

propozuara për nxjerrjen jashtë përdorimi, ndërtesa , kioska, mjete transporti dhe makineri e 

pajisje për vitin 2017 të shoqërisë Posta Shqiptare sha 

Nga Këshilli Mbikëqyrës me Vendimin Qarkullues nr.37, datë 26.12.2018 “ Mbi autorizimin për 

nënshkrimin e kontratës me objekt: Vlerësimin e aktiveve të propozuara për nxjerrje jashtë 

përdorimi : Ndërtesa, mjete transporti dhe makineri e pajisje për vitin 2017 të shoqërisë Posta 

Shqiptare sha. 

Referuar përmbajtjes së vendimit rezulton se është shqyrtuar relacioni i administratorit me 

relacionin nr. 3623 datë 21 12.2018, dhe miratohen rezultatet e inventarizimit të aseteve të 

shoqërisë si dhe miratohet nxjerra jashtë përdorimit të totalit të nxjerrjeve jashtë përdorimit në 

vlerën 7,546,884 lekë si:  

-Mjete transporti  vlera fillestare 12,516,240 lekë dhe vl. të mbetur 4,628,593 lekë 

-Makineri dhe pajisje me vl fillestare 2,630,092 lekë dhe vl të mbetur 914,624 lekë 

-Ndërtesa (kioska) me vl. fillestare 6,114,267 lekë dhe vl. të mbetur 2,003,667 lekë 

-Shitja për mall skrap  prej 39,730 kg  

Sa më sipër ka dalë urdhri i titullarit me nr.1, datë 7.01.2019 “Për ngritjen e grupit të punës për 

përcaktimin e vlerës fillestare të ankandit” si dhe urdhrin e brendshëm me nr.5,datë 24.01.2019 

“Për ngritjen e njësisë së ankandit publik me objekt  shitje skrapi të përfituar nga nxjerrja jashtë 

përdorimit të AQT për vitin 2017 të shoqërisë Posta Shqiptare sha” ku në pikën 1 të tij 

përcaktohet sasia prej 39,730 kg dhe vlera fillestare e ankandit prej 904,446.7 lekë  ose 22.79 

lekë për kg pa TVSH ose 27,34 lekë me TVSH. 

Në lidhje me punën e kryer nga grupi i punës në lidhje me urdhrin e titullarit me nr.1, datë 

7.01.2019 për ngritjen e grupit të punës për përcaktimin e vlerës fillestare të ankandit nga grupi i 

përbërë nga Rabiana llanaj, Vasil Xhallo e Entela Martini në procesverbalin e tyre me nr.1 me 

nr.protokolli nr.42, datë 7.01.2019 është konfirmuar se për përllogaritjen e vlerës fillestare grupi 

ka kontaktuar me institucionet: Instat, Drejtoria e Përgjithshme e Doganave, operatorëve 

ekonomik : “ Pikë Skrapi” Paskuqan, Pikë skrapi Vorë, “ A. Sh.P.K”, “ R. 2002” Sha. Aktualisht 
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me procesverbalin nr. 2 me prot 42/5, datë 14.01.2019 grupi i punes ka shpjeguar që vlerën e 

çmimit të shitjes e ka përcaktuar duke marrë mesataren e tre ofertave të paraqitura zyrtarisht, 

çmimit të kontratës së mëparshme dhe çmimit të marrë nga referenca doganore duke llogaritur 

mesataren e tyre dhe rezultati ka rezultuar 22.79. Këtu theksojmë se çmimi e kontratës së 

mëparshme ( 30.68 lekë pa tvsh) si dhe i referencës doganore ( 25.4 lekë pa tvsh) janë më të 

larta se tre ofertat e paraqitura dhe nxjerrja e një mesatare në rastin konkret ka dëmtuar 

interesat e shoqërisë aq më tepër kur flasim për vlerën fillestare të një ankandi. Ankandi është 

fituar nga operatori “E. K.” shpk në vlerën 1,147,497.15 lekë pa tvsh për sasinë e skrapit 39,730 

kg ose me çmimin për kg 30.41 lekë. Kontrata e lidhur me nr.201/9 datë 18.03.2019 nuk ka 

përfunduar afati i saj është amenduar.  

Nga Posta Shqiptare sha nuk u vu në dispozicion mënyra e përcaktimit të sasisë së  prej 39,730 

kg të AQT të përcaktuar për tu nxjerrë jashtë përdorimit në vlerën e mbetur 7,546,884 lekë.  

Gjatë vitit  2017 janë shitur me ankand 5.400 kg të AQT për: 

-makineri e pajisje me vlerë të mbetur 576,896.7 lekë, pajisje informatike në vlerën e mbetur 

1,599,142.71 lekë, të përcaktuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës 26,datë 27.10.2017 “ Mbi 

rezultatet e inventarizimit për nxjerrjet jashtë përdorimi për vitin 2016 të shoqërisë Posta 

Shqiptare sha”, ku referuar vendimit sa mësipër me komision është përcaktuar nga studimi i 

tregut vlera fillestare e ankandit prej 28 lekë me tvsh dhe realizuar kontrata me vlerën 198,620 

lekë pra 36.78 lekë/kg me tvsh. Sasia prej 5,400 kg referuar relacionit me nr.3351/2, datë 

20.12.2017, të vënë në dispozicion nga komisioni i ngritur me urdhrin 103, datë 02.11.2017  

është bërë sipas ndarjeve të materialeve përbërëse në shtatë kategori në mbështetje të vendimit të 

KM nr.99, datë 18.02.2005 për miratimin e katalogut Shqiptar të klasifikimit të mbetjeve” i 

ndryshuar ku pjesa metalike e aseteve rezultoi me 5400 kg pjesa dru 1400 kg dhe të tjera 

materiale 267 kg.   

Sa trajtuam mësipër për nxjerrjet jashtë përdorimi për vitin 2016 dhe 2017 është konstatuar se 

procedurat e nxjerrjes jashtë përdorimit dhe asgjësimit kanë rezultuar me afate kohore të 

përzgjatura me mbi një vit duke kapërcyer dhe kohën e kryerjes së inventarizimit dhe procedimit  

për rezultatet e vitit koherent gjatë të cilit janë kryer veprimet, duke rënë ndesh me nenin 7 të 

ligjit nr. 9228, datë 29.04.2004 “Për Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare“ . 

Gjithashtu theksojmë se nga organet tatimore me lajmërim kontrollin nr. 10796/1 datë 

30.09.2019 është kryer kontroll  me objekt kontrolli :Tvsh Prill 2014– gusht 2018, sigurimet 

shoqërore shëndetësore dhe Tap Prill 2014– gusht 2018, tatim fitimin  2013 – 2017, tatime të 

tjera Prill 2014– gusht 2018. Referuar këtij Raport Kontrolli  ndër të tjera ka rezultuar se referuar 

vendimit të Drejtorisë së Postës Shqiptare nr. 302, datë 16.09.2017 është vendosur nxjerrja jashtë 

përdorimit e inventarit të imët në vlerën 3,402,333lekë që ka të bëjë me rezultatet e 

inventarizimit të vitit 2016. Për këtë veprim , shoqëria nuk ka kryer njoftim paraprak në Organet 

Tatimor në zbatim të kërkesave të ligjit nr.8438, datë 28.12.2003 “ Për tatimin mbi të ardhurat”, i 

ndryshuar neni 21 pika m dhe Udhëzimin nr.5, datë 30.01.2006 i ndryshuar pika 3.6.s. si pasojë e 

këtij veprimi nga ky raport rezulton që vlera 3,402,333lekë e nxjerrjes jashtë përdorimi nuk është 

njohur si shpenzim për efekt fiskal. Si rezultat i mosnjohjes së shpenzimit janë përllogaritur tatim 

fitim i pa derdhur dhe penalitete, si dhe tvsh për tu derdhur si efekt i rregullimit të tvsh së 

zdritshme dhe penalitete për të, detyrime këto për të cilat nga Posta Shqiptare sha do kërkohet 

apelim. 

Në këtë kuadër referuar auditimit për procedurat e nxjerrjes jashtë përdorimit të inventarit të 

vitit 2017 në vlerën 11,743,229.7 lekë për Drejtorinë e Përgjithshme nga Posta Shqiptare nuk ka 
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njoftim për organet tatimore në zbatim të nenit 21 pika m të ligjit nr.8438, datë 28.12.2003 “ Për 

tatimin mbi të ardhurat”, i ndryshuar dhe Udhëzimin nr.5, datë 30.01.2006 i ndryshuar pika 

3.6.s., duke krijuar riskun që për vitin 2018 kur janë kryer veprimet e nxjerrjes nga përdorimi 

dhe kontabiliteti, këto shpenzime të mos njihen si shpenzime për efekte tatimore  

Për vitin 2018 

Në zbatim të akteve ligjore në fuqi si dhe në zbatim të udhëzimit nr.30, datë 27.12.2011” Për 

menaxhimin e aktiveve në sektorin publik”, të ndryshuar nga Titullari i institucionit ka dalë 

urdhri i brendshëm  nr.507, datë 12.11.2018 “ Për ngritjen e komisioneve për inventarizimin fizik 

dhe vlerësimin e aktiveve të shoqërisë Posta Shqiptare sha, ku në pikën 1 përcaktohet se duhet të 

fillojë konform ligjit inventarizimi i pasurisë së gjithë Filialeve dhe ky inventarizim duhet të 

përfundojë brenda datës 20 Dhjetor 2018 si dhe i gjithë dokumentacioni për inventarizimin duhet 

të dërgohet deri me datën 28 Dhjetor 2018. 

Për Drejtorinë e Përgjithshme ka dalë urdhri me nr.546, datë 05.12.2018 . Në këtë urdhër janë 

përcaktuar komisioni i inventarizimit dhe vlerësimit për Magazinën qendrore, magazinën e pullës 

dhe letrave me vlerë, komisioni i inventarizimit dhe vlerësimit të Muzeut të Pullës, dhe 

komisioni i inventarizimit dhe vlerësimit të inventarit në përdorim. Afatet e përfundimit të 

procesit të inventarizimit i përcaktuar në urdhër  është data 29.12.2018  

Nga secili komision i DP janë kryer inventarizimet dhe realizuar relacionet përkatëse . 

Me shkresën nr.3456/9 datë 29.12.2018 komisioni i inventarizimit fizik të pasurisë në 

administratën e DP Posta Shqiptare sh.a për vitin 2018 ka përgatitur relacionin për titullarin e 

shoqërisë për nxjerrjet jashtë përdorimit në shumën 662,164.8 lekë të cilat përcaktuar si më 

poshtë vijon: 

-Inventar Ekonomik 38,000 lekë 

-Pajisje informatike  24,821.83 lekë 

-Inventar i imët  599,343 lekë. 

Nga ky komision për çdo artikull të vlerësuar për nxjerrje jashtë përdorimi janë mbajtur 

procesverbalet përkatëse dhe dhënë shpjegimi për arsyet e propozimit për nxjerrjet jashtë 

përdorimi.  

Për vitin 2018 pavarësisht se ka përfunduar inventarizimi i aktiveve të Shoqërisë edhe në Filiale 

nga Drejtoria e Ekonomisë deri në momentin e këtij auditimi (pra fundi i Korrikut 2019) nuk 

është përgatitur materiali  përmbledhës për Titullarin e institucionit për situatën e aktiveve të 

shoqërisë për vitin 2018. Nga Drejtoria Ekonomike nuk u paraqitën arsye të kësaj vonese, duke 

ngarkuar  në këtë mënyrë me përgjegjësi këtë drejtori dhe titullarin e shoqërisë për mos kërkesë 

llogarie të përfundimit të procesit referuar përgjegjësive të përcaktuara në ligjin për MFK dhe 

udhëzimin nr.30, datë 27.12.2011” Për menaxhimin e aktiveve në sektorin publik”, të ndryshuar. 

 

8. Auditimi i zbatimit të rekomandimeve të lëna në auditimet e mëparshme. 

Rekomandimet e auditimit të mëparshëm janë dërguar me shkresën 1053/23, datë 30.04.2015. 

Nga Posta Shqiptare sha me shkresën 3715, datë 3.11.2015 brenda afatit 6 mujor i është dhënë 

përgjigje KLSH në zbatim të nenit 30 pika 2 të ligjit nr.154/2014, datë 27.11.2014” Për 

organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit. 

Citojmë gjithashtu se zbatimi i rekomandimeve është audituar dhe me autorizimin e KLSH me 

nr. 1073/5, datë 20.11.2015 për të cilën në Postën Shqiptare është dërguar pjesë e raportit të 

zbatimit të rekomandimeve si dhe rekomandimet për zbatimin e menjëhershëm të 

rekomandimeve të pa zbatuara (nr.1,14,16,19,22,29,30) dhe në proces me shkresën e KLSH me 
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nr. 1073/46, datë 29.01.2016. Nga ana e Postës Shqiptare sha me shkresën 388/1 datë 21.03.2016 

është kthyer përgjigje  për ecurinë e zbatimit të rekomandimeve të pa zbatuara dhe atyre në 

proces. 

Nga verifikimi dhe përgjigja e Posta Shqiptare sha (Drejtoria e Auditimit) u dhanë këto 

vlerësime për zbatimin e rekomandimeve të mësipërme, por pa u shoqëruar me dokumentacionin 

përkatës: 
“Në zbatim të Rekomandimeve nga auditimi i mëparshëm protokolluar me Nr 1073/46 Prot date 

29.01.2016 te KLSH dhe protokolluar në Postën Shqiptare me Nr 388 datë 02.02.2016,  

Nga 30 rekomandime gjithsej, të pa zbatuara dhe në proces zbatimi kanë qenë: Rekomandimi nr 

1, 14, 16, 19,22,29,30. 

Masa organizative 

1. Për rekomandimin Nr 1:  

- Nga rekomandimet e dhëna në auditimin e mëparshëm rezulton se janë realizuar plotësisht, janë 

në proces ose realizuar pjesërisht 20 masa organizative nga 22 gjithsej; nga 3 masa për shpërblim 

dëmi nuk është realizuar një masë në vlerën 102,569 lekë për përfitim të padrejtë të shpenzimeve 

telefonike; si dhe nga masat disiplinore të rekomanduara për 20 punonjës janë marrë në 

konsideratë dhe zbatuar plotësisht. 

1. Për këtë rekomandojmë që, Këshilli mbikëqyrës dhe Drejtoria e shoqërisë të analizojnë me 

përgjegjësi dhe të marrin masat e nevojshme për realizimin e plotë të rekomandimeve të pa 

realizuara, të realizuara pjesërisht dhe në proces të lëna nga auditimi i mëparshëm. 

Përgjigje e subjektit  

“Nuk ka shkresë që ka kaluar në Këshill Mbikëqyrës e të jetë analizuar raporti i auditimit” 

2. Për rekomandimin nr 14.  

- Posta Shqiptare SHA, nuk ka përfituar asnjë pagesë për transferimin në masën 3 % të aksioneve 

të kapitalit të investuar që nga vitit 2009 në subjektin privat Albatelecom SHA, si dhe organet 

drejtuese të shoqërisë, nuk kanë bërë analiza dhe nuk kanë marrë vendime për të vlerësuar 

përfitimet e këtij investimi si pjesëmarrje në aksione. 

14. Për këtë rekomandojmë që, Këshilli Mbikëqyrës dhe Drejtoria e shoqërisë të analizojnë 

situatën në lidhje me arkëtimet detyrimeve të prapambetura për pjesë të fitimit për 3 % të 

aksioneve në Albatelecom SHA, duke i propozuar Asamblesë (MZHETS) veprimet e mëtejshme 

për këtë përqindje aksionesh në Albtelekom SHA. 

Përgjigje e subjektit  

“Do të analizohet në mbledhjet e ardhshme dhe do të Informoheni ( arkëtimet e detyrimeve të 

prapambetura”. 

3. Për rekomandimin nr 16.  

- Nga auditimi rezulton se më datë 31.12.2013, Posta shqiptare SHA, megjithëse ka pasur sasi të 

konsiderueshme të mjeteve monetare në bankë, nuk ka marrë masa për të ulur detyrimet ndaj të 

tretëve për marrëveshjet e lidhura në kryerjen e shërbimeve, të cilat përfaqësojnë detyrime 

gjithsej të trashëguara ndër vite në shumën 1,339 milion lekë, përfshirë 100.5 milion lekë 

detyrime të shtuara gjatë vitit 2013.  

16. Për këtë rekomandojmë që, Drejtoria e shoqërisë Posta Shqiptare SHA, të marrë masat e 

nevojshme që të shlyejë detyrimet debitore të trashëguara ndër vite që ka ndaj furnitorëve për 

shërbimet dhe blerjen e mallrave të ndryshme, me mjetet monetare që ka gjendje në llogaritë 

bankare, duke shmangur penalizmin e mëtejshëm për shkak të rritjes së kësaj kostoje. 

Përgjigje e subjektit  
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“Janë shlyer te gjitha detyrimet debitore në vite ndaj furnitorëve për shërbimet dhe blerjen e 

mallrave të ndryshëm”. 

4. Për rekomandimin nr 19. 

- Posta Shqiptare SHA, në të gjitha procedurat e investimit të parave në depozita bankare të 

kryera gjatë vitit 2013, janë vërejtur parregullsi në dokumentacione, ofertat nga bankat janë 

pranuar me shumë ditë vonesë deri në dy muaj, grupi i punës të menaxhimit të aseteve ka 

paraqitur relacionet te Drejtori i Përgjithshëm në mënyrë formale pasi janë pa numër protokolli 

dhe pa datë. Vendimet e drejtorisë për miratimin e bankës në të cilën do vendosen depozitat, janë 

marrë në mungesë të ofertave të paraqitur nga bankat, për pasojë normat e interesit të ofruara nga 

bankat nuk përputhen me datën kur drejtoria ka miratuar që të bëhet depozita. Në dy raste janë 

lidhur kontrata me bankat pa u marrë më parë vendimi për miratimin nga drejtoria e shoqërisë 

dhe pa u mbledhur grupi i punës për shqyrtimin e ofertave, për të përzgjedhur bankën me normën 

e interesit më të lartë. Në 4 raste mungojnë kontrata e lidhura nga Drejtori i përgjithshëm dhe 

bankat ku janë investuar depozitat monetare.  

19. Për këtë rekomandojmë që, Drejtoria e shoqërisë Posta Shqiptare SHA të marrë masa për të 

hartuar dhe miratuar Rregullore të posaçme për ndjekjen e procedurave dhe përcaktimin e 

dokumentacionit për depozitimin e mjeteve monetare në banka. 

Përgjigje e subjektit    
“Prej 1 viti merret Informacion nga @ Bankë për të gjitha Filialet nga Drejtoria Ekonomike”  

5. Për rekomandimin nr 22.  

Është zbatuar çdo vit për Inventarizimin e aseteve të Shoqërisë Posta Shqiptare sh.a.  

6. Për rekomandimin nr 29.  

- Gjatë auditimit të Filialit të Transitit. 

 Drejtori i filialit ka marrë aktive materiale afatgjata të njësisë publike, sasinë e hekurit prej 

2,748 kg dhe vlerë tregu 96,180 lekë, pa zbatuar asnjë lloj rregulli dhe procedure ligjore; 

 Janë shpenzuar për monitorimin e linjave dieta për shërbime jashtë qendrës së punës brenda 

vendit dhe karburant për automjete në dispozicion në vlerën 1,734,630 lekë, pa pasur asnjë 

gjurmë mbi rezultatet e tyre, në një kohë që lëvizja e automjeteve monitorohet me sistem 

elektronik satelitor dhe gjendja e rrugëve e cilësia e kryerjes së shërbimit mund dhe duhej të 

kryhej nga specialistët e filialit duke përdorur linjën me shoferin përkatës;  

 Në administrimin e marrëdhënieve të punës të filialit, nuk janë zbatuar Urdhrat e Drejtorit të 

Përgjithshëm nr. 56, datë 29.10.2013 “Mbi procedurën paraprake që do të ndiqet për vlerësimin e 

përputhshmërisë së fuqisë punëtore me pozicionin e punës, pranë filialeve të Posta Shqiptare 

Sha, përpara emërimit në detyrë” dhe nr. 59, datë 01.11.2013 “Mbi procedurën paraprake që do 

të ndiqet për transferimet/lëvizjet paralele apo shkarkimet e fuqisë punëtore pranë filialeve të 

Posta Shqiptare Sha”. 

29. Për sa më sipër rekomandojmë që Filiali i Transitit: 

- Të përcaktojë procedurat përkatëse për rastet e kryerjes së mirëmbajtjeve të ndryshme në 

ambientet dhe asetet e Filialit, duke përcaktuar përgjegjësitë e secilit punonjës të stafit, që nga 

hartimi i preventivit dhe deri tek situacioni i punimeve të kryera, me synim mirë menaxhimin e 

aktiveve të njësisë publike; 

- Të miratojë rregulla specifike dhe procedurat përkatëse për ruajtjen, mbrojtjen dhe nxjerrjen 

jashtë përdorimit të aktiveve të njësisë publike në përputhje me kërkesat e Udhëzimit të Ministrit 

të Financave nr. 30, datë 27.12.2011; 
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- Të shmangë kryerjen e shpenzimeve pa efektivitet për monitorimin e linjave, me synim 

zvogëlimin e humbjeve të filialit dhe rritjen e fitimit të shoqërisë Posta Shqiptare; 

- Të sistemojë gjithë dokumentacionin e emërtesës fuqi punëtore dhe personelit të Filialit të 

Transitit, në përputhje me Urdhrat e Drejtorit të Përgjithshëm nr. 56, datë 29.10.2013 dhe nr. 

59, datë 01.11.2013 për vlerësimin e përputhshmërisë së fuqisë punëtore me pozicionin e punës, 

si dhe për transferimet/lëvizjet paralele apo shkarkimet së fuqisë punëtore pranë filialeve të 

Posta Shqiptare Sha. 

Përgjigje e subjektit    
“Për Filialin e Tranzitit: ( janë zbatuar ) 

Është shmangur kryerja e shpenzimeve pa efektivitet për monitorimin e linjave, me synim 

zvogëlimin e humbjeve të filialit dhe rritjen e fitimit të shoqërisë Posta Shqiptare;   

Në lidhje me dëmin e shkaktuar për daljen pa procedurë të sasisë së hekurit prej 2,748 kg me 

vlerë tregu 96,180 lekë, u verifikua se është bërë shlyerja e tij në llogarinë e Posta Shqiptare 

sh.a”. 

7. Për rekomandimin nr 30. 

Nga auditimi në Filialin e Shkodrës: 

 Rregullorja e brendshme e filialit është e datës 08.06.2010, duke pasur mospërputhje me 

ndryshimet organizative të vendosura nga këshilli mbikëqyrës në mars  të vitit 2014; 

 Në 9 mujorin 2014 të ardhurat kanë qenë programuar 100,687 mijë lekë dhe janë realizuar 

96,905 lekë, pra me një mosrealizim prej 3,782 mijë lekë, por që në fund të vitit janë realizuar 

dhe tejkaluar të ardhurat e programuara; 

 Nga vlera gjithsej kontabile e aseteve ndërtesa prej 74,695,202 lekë, janë në proces të marrjes 

së certifikatës hipotekore 3,584,579 lekë ose 8 objekte postare nga 42 objekte gjithsej; 

 Gjendja ditore e arkës vendosur prej 30 milion lekë, përgjithësisht nuk respektohet, si rezultat 

i fluksit të pagesave në fillim të muajit si dhe nevojave fillestare të ditës punës krahasuar me 

orarin e fillimit të punës në banka; 

30. Për sa më sipër rekomandojmë që Filialit të Postës Shkodër: 

- Të marrë masa të menjëhershme për rishikimin dhe ndryshimin e Rregullores së brendshme në 

përputhje me strukturën organizative aktuale, në funksion të rritjes së përgjegjësisë dhe 

performancës së secilit punonjës të shoqërisë; 

- Të miratojë rregulla specifike dhe procedurat përkatëse për ruajtjen, mbrojtjen dhe nxjerrjen 

jashtë përdorimit të aktiveve të njësisë publike në përputhje me kërkesat e Udhëzimit të Ministrit 

të Financave nr. 30, datë 27.12.2011. 

Përgjigje e subjektit    
“Filiali i Postës Shkodër: (Janë zbatuar të gjitha rekomandimet )”. 

Përgjigje e subjektit    
“Masa disiplinore – janë  zbatuar”.  

Koment i grupit të auditimit: Masat disiplinore  referuar  akt konstatimit të mbajtur për 

realizimin e rekomandimeve si dhe dërguar me raportin përfundimtar me shkresën  nr. 1073/46, 

datë 29.01.2016 të KLSH, rezultojnë të zbatuara plotësisht dhe pjesërisht për faktin se jo cdo 

masë është dhënë konform përcaktimit të KLSH.  

 

Sa më sipër nga drejtoria e auditimit me shkresën nr. 1519/ datë 26.09.2019 : Informacion mbi 

ecurinë e zbatimit të rekomandimeve të lëna në auditimin e mëparshëm të KLSH është vendosur 



 

117 

 

RAPORT PERFUNDIMTAR “PËR AUDITIMIN E USHTRUAR NË POSTA SHQIPTARE SHA TIRANË” 

 

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT 

DEPARTAMENTI I AUDITIMIT TË SHOQËRIVE PUBLIKE DHE INVESTIMEVE 

TË HUAJA 

 

informacioni dhe dokumentacioni në lidhje me zbatimin e rekomandimeve nga auditimi i 

mëparshëm . Ky dokumentacion merret në konsideratë.  

 

Referuar dokumentacionit të vënë në dispozicion rekomandimi 1,14,16,19 për “masa 

organizative vazhdojnë të jenë në proces realizimi”. Rekomandimet për masa organizative 29,30 

paraqiten të realizuara pjesërisht dhe rekomandimi 22 për “masa organizative “ rezulton i 

realizuar ( referuar shkresës  nr. 1073/46 Prot date 29.01.2016 te KLSH protokolluar në Postën 

Shqiptare me Nr 388 datë 02.02.2016) “ Raport përfundimtar dhe rekomandime mbi auditimin e 

rekomandimeve nga auditimi i mëparshëm.  

 

9. Nga Auditimi në filiale të Postës Shqiptare sha 

 

Shoqëria Posta Shqiptare sha operon në gjithë Republikën e Shqipërisë duke u organizuar në 

filiale dhe degë të shpërndara në qendrat rajonale sipas kategorisë dhe rëndësisë së tyre. 

Organigrama mbi të cilën mbështetet funksionimi i shoqërisë është e tillë: Drejtoria e 

Përgjithshme si rregullatori kryesor, filialet jashtë kategorie, filialet e kategorisë së parë dhe të 

dytë dhe degët e kategorisë së parë dhe të dytë. Për verifikimin e funksionimit të shoqërisë Posta 

Shqiptare sha, u audituan me zgjedhje: Filiali Lushnje, Lezhë, Berat dhe Shkodër.    

Filiali Lushnje: 

Filiali Lushnje është klasifikuar si filial i kategorisë së dytë për nga rëndësia dhe madhësia që ka. 

Ky filial funksionon i vetëm pa degë varësie mbështetur në rregulloren e miratuar të Këshillit 

Mbikëqyrës “Rregullore e Filialeve të kategorisë së dytë”. 

Nga auditimi i zbatimit të strukturës organizative të miratuar në filiale rezultoi se struktura 

organizative e zbatuar në filialin Lushnje ishte e rregullt në përputhje me strukturën e miratuar.   

Për vitin 2017 struktura e miratuar e punonjësve me kohë të plotë për Filialin Lushnje ishte 73 

punonjës dhe punonjësit me kohë të pjesshme ishin 6. Nga verifikimi i rezultateve statistikore 

mbi numrin faktik të punonjësve me kohë të plotë ishte 72.7 dhe i punonjësve me kohë të 

pjesshme faktik ishte 5. Numri i punonjësve të miratuar dhe të realizuar për vitin 2018 ishte 74 

punonjës. Gjatë 5 mujorit të parë të vitit 2019 struktura e miratuar dhe e realizuar e punonjësve 

ishte 74 punonjës. 

Nga verifikimi me zgjedhje i 5 dosjeve të personelit rezultoi se dokumentacioni në përgjithësi 

është i plotë dhe i rregullt. Pjesë e dosjes janë kartat e identitetit, certifikata familjare, 

dëftesa/diploma e studimeve të kryera (fotokopje të noterizuara) dokumente shtesë për grada e 

tituj shkencorë, për kurset e trajnimit, gjuhët e huaja, dëshmi penaliteti etj.  

Lidhur me procedurat gjyqësore për largim nga puna në filialin Lushnje për periudhën objekt 

auditimi janë vetëm dy procedura të cilat janë në proces gjykimi të shkallës së parë.  

Nga auditimi me zgjedhje i borderove të pagave për muajt prill dhe dhjetor 2018, kanë rezultuar 

të rregullta në përgjithësi. Listë pagesat përfshijnë pagën bruto mbi të cilën janë llogaritur 

ndalesat e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore, tatimi mbi të ardhurat personale dhe ndalesa 

për pagesën e telefonave personal. Bashkëlidhur listë pagesave janë listë prezencat mujore sipas 

drejtorive, urdhrat e titullarit për emërimet dhe largimet nga puna, raportet mjekësore.  

Nga auditimi i bankës për muajin nëntor dhe dhjetor 2018 rezultoi se të gjitha blerjet janë nën 

vlerën 100,000 lekë. 

Rezultoi se në shpenzimet me bankë bashkëlidhur dokumentit vihet vetëm fatura dhe asnjë 

dokument tjetër. E gjithë praktika e blerjes vihej bashkëlidhur magazinës në një kohë që duhet e 
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kundërta për të  justifikuar veprimet përkatëse. Në prekjen e  cash-it nëpërmjet bankës duhen 

dokumentet autorizues dhe vërtetues konform kërkesave të përcaktuara në pikën 34-40 të 

udhëzimit të MF nr.30 datë 27.12.2011 “ Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik” 

i ndryshuar.     

Nga auditimi u konstatua se pasqyrat financiare për vitin 2018 janë dërguar në Postën Shqiptare 

sha me shkresën nr. 344, datë 29.05.2019, pra me shumë vonesë. Pasqyrat financiare janë 

nënshkruar nga titullari z. A. Ç. dhe nga znj. B. M.  

Nga auditimi i  filialit rezultoi që serviset/riparimet kryhen me proçedure prokurimi blerje e 

vogël. U konstatua se në filialin Lushnjë nga ana e drejtorit të këtij filiali nuk mbahet asnjë 

dokumentacion justifikues si fletë udhëtime apo autorizime për lëvizjen me automjetin e punës. 

Përsa i përket konsumit të karburantit për automjetet e tjera në përdorim të këtyre filialeve ishin 

konform normativave të përcaktuara nga Drejtoria e Përgjithshme e Posta Shqiptare sh.a. 

Filiali Lezhë: 

Filiali Lezhë është filial i kategorisë së dytë i cili ka në varësi 2 degë: Dega Laç dhe Dega 

Mirditë të dyja degë të kategorisë së dytë. Filiali Lezhë zhvillon aktivitetin e saj mbështetur në 

rregulloren e miratuar nga Këshilli Mbikëqyrës “Rregullore e Filialeve të kategorisë së dytë”. 

Nga auditimi rezultoi se struktura organizative e Filialit Lezhë është zbatuar sipas strukturës së 

miratuar për filialet e kategorisë së dytë. Nga auditimi dhe krahasimi i numrit total të planifikuar 

dhe realizuar të punonjësve rezultoi se: 

Për vitin 2017 numri i punonjësve të miratuar për Filialin Lezhë në Programin Ekonomikë të 

miratuar është 91 punonjës ndërkohë që numri mesatar statistikor është 90,5. Numri i punonjësve 

me kohë të pjesshme është 11, ndërkohë që numri faktik është 10,8.  

Për vitin 2018 numri i punonjësve të miratuar për Filialin Lezhë në Programin Ekonomikë të 

miratuar është 90 punonjës ndërkohë që numri mesatar statistikor është 90. Numri i punonjësve 

me kohë të pjesshme është 7, ndërkohë që numri faktik është 2.  

Për 6mujorin e parë të vitit 2019 numri i punonjësve me kohë të plotë është 90 kurse numri i 

punonjësve me kohë të pjesshme është 7. Numri faktik i punonjësve me kohë të plotë është 90 

kurse numri I punonjësve me kohë të pjesshme ishte 2. 

Nga verifikimi me zgjedhje i 5 dosjeve të personelit rezultoi se dokumentacioni në përgjithësi 

është i plotë dhe i rregullt. Pjesë e dosjes janë kartat e identitetit, certifikata familjare, 

dëftesa/diploma e studimeve të kryera (fotokopje të noterizuara) dokumente shtesë për grada e 

tituj shkencorë, për kurset e trajnimit, gjuhët e huaja, dëshmi penaliteti etj.  

Nga auditimi me zgjedhje i borderove të pagave për muajt dhjetor 2017 dhe 2018, kanë rezultuar 

të rregullta në përgjithësi. Listë pagesat përfshijnë pagën bruto mbi të cilën janë llogaritur 

ndalesat e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore, tatimi mbi të ardhurat personale dhe ndalesa 

për pagesën e telefonave personal. Bashkëlidhur listë pagesave janë listë prezencat mujore sipas 

drejtorive, urdhrat e titullarit për emërimet dhe largimet nga puna, raportet mjekësore. 

Nga auditimi me zgjedhje e veprimeve me bankë për muajin dhjetor 2018 u konstatua se 

bashkëlidhur urdhër transfertave nuk kishte dokumentacion justifikues  në kundërshtim 

udhëzimin nr. 30, datë 27.12.2011, neni 35, pika b, “Dokumente vërtetues - vërtetojnë kryerjen 

në fakt, dhe ne mënyre kronologjike, të veprimeve ekonomike. Të tilla janë fletëhyrjet, faturat, 

situacionet e shpenzimeve, fletëdaljet, mandat arkëtimet, mandat pagesat, procesverbalet, dhe te 

tjera akte me natyre verifikues shpenzimi.” 

Nga verifikimi i dokumentacionit të procedurave rezultoi se shpenzimet për këto blerje nuk janë 

kryer të iniciuara nga një kërkesë e drejtorisë së shërbimeve. Nga auditimi i bankës rezultoi se 
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kishte mangësi të theksuara në vendosjen e dokumentacionit bashkëlidhur pagesave të kryera me 

bankë qoftë këto derdhje për arkëtimet e realizuara conform marrëveshjeve, qoftë për pagesat e 

kryera referuar shpenzimeve. 

Të gjitha blerjet e kryera gjatë vitit 2018 kryheshin me blerje nen 100,000 lekë pra me procedurë 

të thjeshtë jo elektronike. Shuma e tyre gjatë vitit nuk kalonte shumën gjithsej prej 800,000 lekë. 

Nga auditimi i 6 procedurave në vlerën 267.815 lekë me TVSH ( shpenzime për 8 Marsin, 

Lyerje,blerje material pastrimi,blerje material elektrike hidraulike, shërbim karotreci, siguracion 

vjetor I makinës volsvagen) rezultoi se në praktikën e blerjes mungonte kërkesa apo argumentimi 

i nevojës së kryerjes së shpenzimit. Gjithashtu dhe në kontrollin e dokumentacionit të magazinës 

për muajin Dhjetor 2018 rezultoi se dalja e materialeve nga magazina kryhej me urdhër dorëzim 

ku firmoste magazinieri, marrësi në dorëzim dhe jo gjithnjë titullari (NA). Mos dokumentimi me 

kërkesë të nevojës material të nxjerrë nga magazina bie në kundërshtim me udhëzimin e MF nr. 

30, datë, 27.12.2011” Për menaxhimin e aktiveve në sektorin publik”, të ndryshuar.  

U konstatua gjithashtu se program për vitin 2019 për 5 mujorin janë realizuar të ardhurat nga 

39,434 mijë lekë të programuar në 39,113.5 mijë lekë me 99.1 % dhe shpenzimet nga 31,305 

mijë lekë e programuar në 29,798 mijë lekë realizim ose 95 %. Sa mësipër ka pasur balancim për 

të ardhurat dhe shpenzimet si dhe treguesit janë paraqitur me realizim të konsiderueshëm 

referuar objektivave. Në të ardhurat paraqiten me mosrealizim të ardhurat e parashikuara nga 

Biznesi në masën 76.9 % dhe shpenzimet për material paraqiten me tejkalim për periudhën 5 

mujore në masën 126 %. 

Theksojmë se Filiali Lezhë ka dorëzuar me vonesë pasqyrat financiare të vitit 2018 me shkresën 

nr.415, date 06.06.2019 dhe sa mësipër mbajnë përgjegjësi p/s ekonomik Erjeta Therqaj dhe 

Drejtori P. C. 

Nga auditimi në Filialin Lezhë në kuadër të shërbimeve që kryejnë popullata në zyrat postare për 

rrjedhojë dhe realizimin e të ardhurave për shërbimet e kryera rezultoi se janë disa zyra postare 

në vartësi të filialit Lezhë të cilat nuk kanë shërbim internet si dhe nuk kryejnë shërbim postar 

përmes sistemit Eterna. Referuar imailit të datës 21 shtator 2018 ,dërguar Drejtorisë së IT dhe 

Zhvillimit të Posta Shqiptare sha  ku janë 12 zyra që nuk kryejnë shërbimin postar përmes 

sistemit Eterna dhe nga këto 10 nuk kanë shërbim internet. 

Gjetje nga auditimi: Justifikimi i shpenzimeve me dokumentacionin përkatës. 

Për auditimin e veprimeve të kryera me bankë për muajin dhjetor 2018 nga grupi i auditimit u 

shqyrtua dokumentacioni në 3 drejtime kryesore si:  

1. Dokumentet autorizues të shpenzimit 

2. Dokumentet vërtetues të shpenzimit 

3. Dokumentet e kontabilitetit, ku rezultoi se: 

Situata: Bashkëngjitur veprimeve të kryera me bankë, mungonte dokumentacioni autorizues i 

shpenzimit, si urdhra blerje, kontrata, etj., si dhe dokumentacioni vërtetues i shpenzimit të kryer, 

ku pjesa më e madhe e dokumentacionit rezultonte të ishte fotokopje, si dhe nuk ishte i plotë 

përsa i përket mungesës në disa raste të fletëhyrjeve, situacioneve, akt marrjeve në dorëzim etj. 

Megjithatë parregullsitë e mësipërme kanë të bëjnë me keq organizimin e mbajtjes së 

dokumentacionit të veprimeve me bankë, pasi në disa raste me zgjedhje u kërkua 

dokumentacioni origjinal i transaksioneve të kryera dhe na u vu në dispozicion.  

Kriteri: Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me udhëzimin nr. 30, datë 27.12.2011 dhe 

ligjin nr. ku cilësohet: 

35. Regjistrimi i veprimeve ekonomike në librat e kontabilitetit bazohet në dokumente 
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origjinale që përdoren për këtë qëllim dhe grupohen në: 

a. Dokumente autorizues - janë ato dokumente që autorizojnë kryerjen e një veprimi të 

caktuar ekonomik e që i bashkëlidhet dokumentit vërtetues. Te tilla janë urdhrat e blerjeve, 

kontratat, urdhri për krijimin e komisioneve, urdhër për nxjerrje jashtë përdorimit, etj. 

b. Dokumente vërtetues - vërtetojnë kryerjen në fakt, dhe ne mënyre kronologjike, të 

veprimeve ekonomike. Të tilla janë fletëhyrjet, faturat, situacionet e shpenzimeve, 

fletëdaljet, mandat arkëtimet, mandat pagesat, procesverbalet, dhe te tjera akte me natyre 

verifikues shpenzimi. 

c. Dokumente të kontabilitetit - janë dokumentet përmbledhës ose regjistrat kontabël (libri 

i madh, librat analitike, kartelat e aktiveve, etj) te çdo lloj forme 11, bartës të informacionit 

të regjistruar në mënyrë kronologjike dhe sistematike të efekteve të veprimeve të kryera, të 

marra nga dokumentet vërtetuese. 

Ndikimi: Nuk realizohet në kohën e duhur kontrolli/auditimi i veprimeve të kryera. 

Shkaku: Mos veprim nga Përgjegjësi i Shërbimeve Mbështetëse. 

Rëndësia: E ulët 

Rekomandimi: Përgjegjësja e Shërbimeve Mbështetëse të marrë masa të menjëhershme, për 

dokumentimin e veprimeve të kryera me bankë në dy aspekte, konkretisht: dokumentacionin 

autorizues dhe dokumentacionin justifikues të shpenzimeve, duke bashkëngjitur dokumentacionit 

origjinal për çdo transaksion të kryer.   

Gjetje: Inicimi i Procedurës së Prokurimit  

Situata: Nga auditimi i procedurave me vlerë të vogël të realizuara nga Filiali Lezhë u konstatua 

se në të gjitha procedurat mungonte  kërkesa e drejtorisë së shërbimeve për inicimin e blerjes. 

Kriteri: Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me udhëzimin nr. 30, datë 27.12.2011 dhe 

ligjin nr. ku cilësohet: 

a. Dokumente autorizues - janë ato dokumente që autorizojnë kryerjen e një veprimi të caktuar 

ekonomik e që i bashkëlidhet dokumentit vërtetues. Te tilla janë urdhrat e blerjeve, kontratat, 

urdhri për krijimin e komisioneve, urdhër për nxjerrje jashtë përdorimit, etj. 

Ndikimi: Nuk dokumentohet plotësisht procedura.  

Shkaku: Mos veprim nga Drejtoria e Shërbimeve. 

Rëndësia: E ulët 

Rekomandimi: Drejtoria  e Filialit të marrë masat menjëherë që për çdo procedurë të ndjekur në 

të ardhmen të iniciohet nga kërkesa e Drejtorisë së Shërbimeve në mënyrë të tillë që mallrat e 

prokuruara të bazohen në një analizë të dokumentuar të nevojave, bazuar edhe në gjendjen reale 

të artikujve/mallrave në magazinë duke e bërë praktikën sa më transparente. 

Filiali Berat:  

Filiali Berat për nga madhësia dhe rëndësia është filial i kategorizuar si filial i kategorisë së parë 

dhe ka dy degë varësie: Dega Kuçovë dhe Dega Skrapar. Filiali Berat ushtron aktivitetin e tij 

mbështetur në rregulloren e miratuar nga Këshilli Mbikëqyrës “Rregullore e Filialeve dhe degëve 

të kategorisë së parë”.  

Nga auditimi rezultoi se struktura organizative e Filialit Berat është zbatuar sipas strukturës së 

miratuar për filialet e kategorisë së parë. Nga auditimi dhe krahasimi i numrit total të planifikuar 

dhe realizuar të punonjësve rezultoi se:  

Për vitin 2017 numri i punonjësve të miratuar për Filialin Berat në Programin Ekonomikë të 

miratuar është 142 punonjës ndërkohë që numri mesatar statistikor është 143,5. Numri i 

punonjësve të miratuar me kohë të pjesshme është 4 kurse numri faktik është 2,8. 
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Për vitin 2018 numri i punonjësve të miratuar për Filialin Berat në Programin Ekonomikë të 

miratuar është 138 punonjës ndërkohë që numri mesatar statistikor është 138,3. Kurse punonjës 

me kohë të pjesshme nuk kishte. 

Për 6 mujorin e parë të vitit 2019 numri i punonjësve me kohë të plotë është 138 kurse numri i 

punonjësve me kohë të pjesshme është 0. Numri faktik i punonjësve me kohë të plotë është 138 

kurse numri i punonjësve me kohë të pjesshme ishte 0.  

Nga verifikimi me zgjedhje i 5 dosjeve të personelit rezultoi se dokumentacioni në përgjithësi 

është i plotë dhe i rregullt. Pjesë e dosjes janë kartat e identitetit, certifikata familjare, 

dëftesa/diploma e studimeve të kryera (fotokopje të noterizuara) dokumente shtesë për grada e 

tituj shkencorë, për kurset e trajnimit, gjuhët e huaja, dëshmi penaliteti etj 

Nga auditimi i bankës rezultoi se blerjet e realizuara janë nën vlerën 100,000 lekë dhe kryheshin 

me procedurë të thjeshtë prokurimi me studim tregu. Faturat bashkëlidhur blerjeve ishin fatura të 

thjeshta tatimore pa TVSH. Nga auditimi i bankës për muajin Dhjetor 2018 rezultuan raste të 

faturave të biznesit të pa vulosura si:  

1. Fatura 31 datë 13.12.2018 me nipt L5260400IV e E. Z. blerje tonerë  Brather L 2500 copë 5 

në vlerën 17,500 lekë. Në faturë mungon firma dhe vula e subjektit 

2. Fatura nr.29, datë 13.12.2018  nipt L5260400IV e E. Z. blerje  letër traktor A5 kuti 25 në 

vlerën 87,500 lekë. Në faturë mungon firma dhe vula e subjektit. 

3. Fatura nr.35, datë 26.12.2018  nipt L5260400IV e E. Z. blerje  letër traktor A5 kuti 20 në 

vlerën 70,000 lekë, bojë tonerë  Brather L 2500 copë 1 në vlerën 4,000 lekë, suitch cop 1 në 

vlerën 2000 lekë. Në faturë mungon firma dhe vula e subjektit si dhe emri dhe firma e marrësit. 

Gjithashtu referuar blerjeve sa më sipër rezulton se është tejkaluar fondi prej 100,000 lekë i 

rezultuar me blerje shkresore. Këto blerje duhet të bëheshin me procedurë prokurimi me sistem 

elektronik, veprim që bie në kundërshtim me udhëzimin e APP nr.3 datë 8.01.2018 “Mbi 

përdorimin e  procedurës së prokurimit me vlerë të vogël dhe zhvillimin e saj me mjete 

elektronike” të ndryshuar, pika 1.  

Gjithashtu  praktikat e blerjeve nuk shoqërohej me kërkesë të argumentuar të blerjes së 

materialeve.  

Nga auditimi i magazinës  për muajin Nëntor, Dhjetor 2018 rezultoi se mallrat dilnin nga 

magazina me urdhër dorëzim i cili shpesh herë ishte i pa firmosur nga punonjësi marrës, apo n/z 

dhe autorizues. Nxjerrja e mallrave nga magazina bëhej pa kërkesë materiale të konfirmuar nga 

urdhëruesi  veprim që bie në kundërshtim me pikën 36,38 të udhëzimit të MF nr.30, datë 

27.12.2011 “ Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik” i ndryshuar.  

Gjithashtu u konstatua se pasqyrat financiare për vitin 2018 janë dërguar në Postën Shqiptare sha 

me shkresën nr. 535, datë 07.06.2019, pra me shumë vonesë. Gjithashtu pasqyrat financiare për 

vitin 2018 janë nënshkruar në kompetencë të titullarit  nga znj. M. C. Sa më sipër mbajnë 

përgjegjësi në zbatim të nenit 9,12,15 të ligjit të MFK  znj. R. K. ne pozicionin e N/Z dhe z.A. Gj. 

në pozicionin e N/A. 

Filiali Shkodër: 

Filiali Shkodër për nga madhësia dhe rëndësia është filial i kategorizuar si filial i kategorisë së 

parë dhe ka dy degë varësie: Dega Malësi e Madhe dhe Dega Pukë. Filiali Shkodër ushtron 

aktivitetin e tij mbështetur në rregulloren e miratuar nga Këshilli Mbikëqyrës “Rregullore e 

Filialeve dhe degëve të kategorisë së parë”.  
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Nga auditimi rezultoi se struktura organizative e Filialit Shkodër është zbatuar sipas strukturës së 

miratuar për filialet e kategorisë së parë. Nga auditimi dhe krahasimi i numrit total të planifikuar 

dhe realizuar të punonjësve rezultoi se: 

Për vitin 2017 numri i punonjësve të miratuar për Filialin Shkodër në Programin Ekonomikë të 

miratuar është 134 punonjës ndërkohë që numri mesatar statistikor i realizuar është 134. Numri i 

punonjësve të programuar me kohë të pjesshme ishte 20, ndërkohë që numri faktik ishte 19. 

Për vitin 2018 numri i punonjësve të miratuar për Filialin Shkodër në Programin Ekonomikë të 

miratuar ishte 140 punonjës ndërkohë që numri mesatar statistikor ishte 142. Numri i punonjësve 

me kohë të pjesshme ishte 2, ndërkohë që numri faktik ishte 3. 

Për 6 mujorin e parë të vitit 2019 numri i punonjësve me kohë të plotë ishte 139 kurse numri i 

punonjësve me kohë të pjesshme ishte 2. Numri faktik i punonjësve me kohë të plotë ishte 141 

kurse numri i punonjësve me kohë të pjesshme ishte 4.  

Nga auditimi u konstatua se për vitin 2018 një tejkalim i shpenzimeve për paga në vlerën 

963,000 lekë, ku nga 58,914,000 lekë të planifikuara janë realizuar 59,877,000 lekë . Për 

5mujorin e parë të vitit 2019 u konstatua një tejkalim prej 416,000 lekë nga 24,751000 lekë në 

25,167,000 lekë. 

Nga verifikimi me zgjedhje i 5 dosjeve të personelit rezultoi se dokumentacioni në përgjithësi 

është i plotë dhe i rregullt. Pjesë e dosjes janë kartat e identitetit, certifikata familjare, 

dëftesa/diploma e studimeve të kryera (fotokopje të noterizuara) dokumente shtesë për grada e 

tituj shkencorë, për kurset e trajnimit, gjuhët e huaja, dëshmi penaliteti etj.  

Nga auditimi me zgjedhje i borderove të pagave për muajt dhjetor 2017 dhe 2018, kanë rezultuar 

të rregullta në përgjithësi. Listë pagesat përfshijnë pagën bruto mbi të cilën janë llogaritur 

ndalesat e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore, tatimi mbi të ardhurat personale dhe ndalesa 

për pagesën e telefonave personal. Bashkëlidhur listë pagesave janë listë prezencat mujore sipas 

drejtorive, urdhrat e titullarit për emërimet dhe largimet nga puna, raportet mjekësore. 

Nga auditimi me zgjedhje e veprimeve me bankë për muajin janar 2018 u konstatua se 

bashkëlidhur urdhër transfertave dokumentacioni justifikues ishte i plotë dhe i rregullt në 

përputhje me udhëzimin nr. 30, datë 27.12.2011. 

Në filialin e Postes Shqiptare sh.a Shkodër u konstatua se ka mungesë të automjeteve të punës 

dhe u argumentua se për një periudhë kohore janë përdorur automjetet private të punonjësve për 

lëvizjen e vlerave monetare nëpër fshatra, kryesisht për shpërndarjen e pensioneve. Gjithashtu 

edhe gjatë auditimit u konstatua se vazhdon të ketë mungesë të automjeteve në dispozicion për 

kryerjen e shërbimeve që ka Posta Shqiptare sh.a. Si konkluzion, të evidentohen rastet e sipër 

përmendura dhe të merren masat e nevojshme nga Drejtoria e Përgjithshme e Posta Shqiptare 

sh.a për përmirësimin e gjendjes. 

Nga auditimi i programit ekonomiko financiar të çelur nga Posta Shqiptare për vitin 2019 

dërguar me shkresën 248, datë 28.01.2019 në Filialin Shkodër  ka rezultuar se  shpenzimet e 

filialit Posta shqiptare janë miratuar pothuajse në të njëjtin nivel nga 100,506 mijë lekë të 

kërkuar në 105,036 mijë lekë të akorduar ose 4.5 % me shumë, niveli i të ardhurave të 

programuara është miratuar në masën 182,203 mijë lekë kundrejt 173,888 mijë lekë të 

propozuara nga filiali ose 4.8 % më shumë. Filiali Shkodër në momentin e planifikimit ka pasur 

një tregues faktik të realizimit të të ardhurave për vitin 2017 në masën 145,556 mijë lekë dhe të 

pritshëm për vitin 2018 në masën 162,694 mijë lekë kurse të shpenzimeve 96,859 mijë lekë dhe 

të pritshin për 2018 në shumën 99,586 mijë lekë.  
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Gjithashtu theksojmë se në Filialin Shkodër  ka nevojë materiale dhe plotësim të kushteve të 

punës  si për zyrat postare në Shkodër ashtu dhe në fshatrat (mungesë kondicioneri, mungesë 

interneti si psh zyra Dajç, mungesa e veshjes uniformë, mungesë e letrës traktorë e cila është 

zëvendësuar me letër tjetër e cila përdoret pa efektivitet pasi nuk plotëson kushtet e letrës traktor 

me 4 kopje. Gjithashtu ka nevojë sipas planifikimit të rikonstruksionit të 9 zyrave postare në 

Malësi të Madhe, Pukë, Fushë Arrës, Gruemirë, Gur i zi, Qendër Pukë, Hajmel Velipojë dhe ku 

referuar realizimit të investimeve për vitin 2019 për 6 mujor zëri ndërtim montime rezulton pa 

realizim. 

Sa mësipërm nuk rezulton një ekuilibrim midis të ardhurave dhe shpenzimeve ku të ardhurat e 

programuara paraqiten me një nivel 73 % më i lartë nga niveli i shpenzimeve të programuara, 

sipas detajimit apo çeljes së bërë nga Drejtoria Posta Shqiptare sha.  

Gjithashtu theksojmë se rritja e nivelit të programuar të realizimit të të ardhurave me 12 % 

kundrejt realizimit të pritshëm të vitit 2018 nga drejtoria në kushtet e mungesës së kushteve të 

punës dhe materialeve të dhe infrastrukturës së domosdoshme e kthejnë planifikimin në 

objektiva të pa mundshme për tu realizuar.  

Nga grupi i auditimit u krye auditim për dokumentacionin e bankës muajin Dhjetor 2018 si dhe 

magazinën për muajin Tetor 2018 nga ku rezultoi se bashkëlidhur praktikave bankare vendosej 

bashkëlidhur i gjithë dokumentacioni justifikues i shpenzimit. 

Kurse në dokumentacionin e magazinës mungonte kërkesa materiale e cila nuk ishte praktikë në 

asnjë nga filialet e audituar dhe urdhër dorëzimi firmosej vetëm nga shefi i shërbeve dhe jo edhe 

nga marrësi i materialeve.  

Gjetje: Tejkalim i Fondit të pagave 
Situata: Nga auditimi i strukturës organizative dhe fondi i pagave në Filialin Shkodër rezultoi se 

për vitin 2018 dhe për 5mujorin e parë të vitit 2019struktura e programuar ishte tejkaluar me një 

numër mesatar prej 3 punonjës duke rezultuar dhe me një tejkalim i shpenzimeve për paga në 

vlerën 963,000 lekë për vitin 2018, ku nga 58,914,000 lekë të planifikuara janë realizuar 

59,877,000 lekë dhe për 5mujorin e parë të vitit 2019 u konstatua një tejkalim prej 416,000 lekë 

nga 24,751000 lekë në 25,167,000 lekë. 

Kriteri: Programi Ekonomik i vitit 2018 dhe 2019, Struktura e miratuar. 

Ndikimi: Tejkalim i shpenzimeve për paga 

Shkaku: Tejkalim i strukturës së programuar 

Rëndësia: E mesme 

Rekomandimi: Nga Drejtoria e Përgjithshme dhe Filiali Shkodër të merren masa të 

menjëhershme për respektimin e strukturës së miratuar të punonjësve në mënyrë të tillë që mos 

të tejkalohet fondi i pagave të programuara për këtë Filial.  

 

IV. GJETJET DHE REKOMANDIMET  
Për përmirësimin e gjendjes rekomandojmë marrjen e masave si më poshtë: 

A.MASA ORGANIZATIVE  
1. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i programeve ekonomike të Postës Shqiptare SHA, 

rezultoi se investimet, nga burimet e veta kanë qenë programuar gjithsej 268.4 milion lekë në 

2017 dhe 343.9 milionë lekë në vitin 2018 kundrejt një realizimi prej 194.7 milion lekë në 2016. 

Referuar realizimeve për të dy vitet  ka rezultuar se nga shoqëria janë planifikuar investime 

jashtë mundësive reale të menaxhimit të fondeve të investimeve, pasi si për vitin 2017 dhe 2018 

niveli i realizimit të investimeve ka qenë respektivisht i ulët në masën 47.9 % në vitin 2017 dhe 
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67.1 % në vitin 2018. Për vitin 2019 programi i investimeve paraqitet i programuar dhe miratuar 

në shumën 847.6 milion lekë dhe ku realizimi 6 mujor paraqitet pa vlera, në një kohë që totali i 

të ardhurave dhe shpenzimeve për të gjitha vitet sa më sipër paraqitet afërsisht i barabartë, gjë që 

tregon që shoqëria programon tej mundësive financiare dhe kapaciteteve reale të menaxhimit të 

procedurave të prokurimit dhe realizimit të fondeve për investime.  

Gjithashtu nga auditimi në filialin Posta Shqiptare Shkodër referuar kërkesave për programin e 

vitit 2019 të këtij filiali, si dhe çeljes së fondeve për të,dërguar me shkresën nr.248, datë 

28.01.2019 të Postës Shqiptare sha, nuk rezulton një balancim midis të ardhurave dhe 

shpenzimeve, ku të ardhurat e programuara paraqiten me një nivel 73 % më i lartë nga niveli i 

shpenzimeve të programuara, sipas detajimit apo çeljes së bërë nga Drejtoria Posta Shqiptare 

sha. Gjithashtu theksojmë se rritja e nivelit të programuar të realizimit të të ardhurave me 12 % 

kundrejt realizimit të pritshëm të vitit 2018 nga drejtoria, në kushtet ku në filialin e Shkodrës si 

dhe zyrat postare të sajë ka mungesë të kushteve të punës, materialeve, si dhe infrastrukturës së 

domosdoshme, e kthejnë planifikimin në objektiva të pa mundshme për tu realizuar (Më 

hollësisht trajtuar në pikën 2 faqe 12-18 të Raportit të Auditimit). 

1.1. Rekomandimi:Nga ana e shoqërisë të ndiqen politika të kujdesshme në lidhje me 

përcaktimin e objektivave të sajë,  të cilat duhet të jenë në përputhje mundësitë menaxhuese e 

financiare dhe gjithnjë në përcaktimin e  investimeve ku në program të përfshihen  investimet 

prioritare dhe të mundshme për tu realizuar.  

Menjëherë 
1.2. Rekomandimi:Nga ana e shoqërisë gjatë procesit të vendosjes së objektivave të shoqërisë 

referuar objektivave të vendosura për realizimin e të ardhurave të filialeve, duhet të shoqërojë 

këtë proces me një plan veprimi dhe argumentin mbështetës të rritjes së tyre, ku 

domosdoshmërish duhet të mbështetet dhe me krijimin e kushteve të punës dhe infrastrukturës së 

domosdoshme. 

 Menjëherë 

2. Gjetje nga auditimi: Gjatë auditimit të pagesave të bankës për periudhën objekt auditimi janë 

konstatuar pagesa për dieta për punonjësit e Drejtorisë së Përgjithshme të Posta Shqiptare, 

referuar programeve të miratuar nga Titullari i AK. Referuar këtyre programeve rezulton se 

kryhen procedura kontrolli pas fakti, funksione këto të strukturës së Auditimit të Brendshëm. 

Megjithëse këto kontrolle janë realizuar nga punonjës të Drejtorisë së Përgjithshme, nuk ka 

raporte apo informacione mbi rezultatet e kontrollit dhe marrja e masave për përmirësimin e 

situatës, detyrime këto të cilat nuk janë parashikuar në programet përkatëse të miratuara. 

Veprimtaritë e kontrolleve të kryera nga strukturat përkatëse (kryesisht Departamenti i 

Administrimit dhe Departamenti i Shërbimeve) nëpërmjet programeve te miratuara nga titullari, 

bien në kundërshtim me procedurat e parashikuara në ligjin nr. 10296, datë 8.7.2010 “Për 

menaxhimin financiar dhe kontrollin” nenin 22 pika 5 për “ Veprimtaritë e kontrollit”.Theksojmë 

se përcaktimet në rregulloren e brendshme të funksioneve të kontrolleve dhe monitorimit, 

referuar interpretimit të ligjit, realizohen me veprimtaritë e përcaktuara në nenin neni 22 “ 

veprimtaritë e kontrollit”, nenin 23 “Informimi dhe komunikimi”, dhe neni 24 “ monitorimi”  për 

kontrollet para faktit dhe jo pas fakti (Më hollësisht trajtuar në pikën 6 faqe 77-81 të Raportit të 

Auditimit).  

2.1. Rekomandimi: Sa mësipër nga Nëpunësi Autorizues të ndërpriten praktikat e miratimeve  të 

kontrolleve pas faktit nga drejtoritë e Postës Shqiptare për detyra funksionale të cilat duhet të 

kryhen nga struktura e auditimit të brendshëm. 
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Për funksionimin e sistemeve të kontrollit të brendshëm dhe veprimtaritë e  kontrollit, referuar 

përcaktimeve në rregulloren e brendshme të institucionit, nga menaxherët të zbatohen procedurat 

e përcaktuara  në Ligjin “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”. 

Menjëherë 

3. Gjetje nga auditimi:Nga auditimi rezultoi se Posta Shqiptare SHA, arkëtimet e realizuara për 

“pagesat e detyrimeve doganore, të akcizës, dhe detyrime te tjera te pagueshme në dogane” 

referuar marrëveshjes ndërmjet Postes Shqiptare dhe Drejtorisë së Përgjithshme së Doganave 

(DPD) mbi shërbimin e arkëtimit në favor të DPD i ka derdhur me vonesë.  

Derdhjet me vonesë bien në kundërshtim marrëveshjen e lidhur mes palëve me nr. Prot. të Postës 

Shqiptare nr.4522, datë 15.12.2014 neni 2 pika 4 “Detyrimet e Postës” ku citohet se arkëtimet 

duhet që të derdhen maksimumi ditën e nesërme ora 10.00.” 

Detyrimi i Postës më 31 Dhjetor 2018 është në shumën 29,522,813 lekë sipas deklarimit të DPD, 

kundrejt 29,544,699 lekë të Postës Shqiptare,i pa rakorduar. Ky detyrim në fund të vitit 2017 ka 

qenë në shumën 62,861,303 lekë. Pavarësisht likuidimit më shumë se detyrimet e vitit dhe 

zvogëlimit të borxhit, nga ana e Drejtorisë së Shërbimit Financiar dhe Bankar ashtu dhe nga 

Drejtoria Ekonomike nuk është zbatuar likuidimi sipas parashikimit në marrëveshje, që arkëtimet 

duhet të derdhen brenda ditës së nesërme deri në orën 10. Kjo marrëveshje është ndryshuar gjatë 

vitit 2019 duke e vendosur si kusht detyrimin për likuidim të arkëtimeve të realizuara të çdo dite 

nga Posta Shqiptare, brenda 48 orëve dhe kushtit të aplikimit të kamat vonesave për rastet e 

tejkalimeve te këtyre afateve.  

Gjatë auditimit të bankës ky fenomen rezultoi gjatë gjithë periudhës, dhe ku në fund të vitit Posta 

Shqiptare sha, ka rezultuar me detyrime ndaj të tretëve për arkëtimet e realizuara dhe të 

paderdhura, referuar marrëveshjeve që ka në fuqi për këto shërbime me institucionet përkatëse.  

Referuar informacionit të marrë nga Drejtoria e Shërbimeve Financiare dhe Bankare, në Postën 

Shqiptare sha kryhen shërbime financiare (arkëtime të faturave të energjisë elektrike, të 

ujësjellësve, të detyrimeve doganore nga bizneset, detyrimet doganore për blerjet online, 

arkëtimet e taksave të bashkive, pagesat për gjoba, dëshmi penaliteti, legalizimet, pagesat për 

çerdhet e kopshtet, tarifat shkollore, arkëtimet për ZVRPP, për arkivin e shtetit, kryhen pagesat e 

ndihmës ekonomike e paaftësisë së përkohshme, kryhen pagesat e pensioneve, rimbursimi i librit 

shkollor) si dhe shërbime bankare ku kryen veprime për llogari të 4 institucioneve bankare si 

Fondi Besa, Procredit Bank,Societe Generale Bank dhe IuteCredit Albania sha për arkëtimin e 

kësteve te kredive te dhëna nga to ku për të cilat nuk ka konfirmim mes palëve për arkëtimet e 

realizuara dhe të pa derdhura për efekt rakordimi në fund viti. 

Për vitin 2019 u konstatua se me shkresën e datës 15.04.2019 nga Drejtoria e Shërbimeve 

Bankare dhe Financiare urdhërohet derdhja e shumave të arkëtuara për doganën  në vlerën 

6,545,962 lekë. Nga dokumentacioni i bankës u konstatua se likuidimi është kryer me datë 

14.05.2019 për arkëtimet e datave 12-14 Prill 2019 që do të thotë është kryer me vonesë gjë e 

cila  sjell penalitete  kundrejt Postës Shqiptare, bazuar në marrëveshjen me nr. 995 prot., datë 

09.04.2019 neni 5 (Më hollësisht trajtuar në pikën 6 faqe 71-90 të Raportit të Auditimit). 

 

3.1. Rekomandimi:Sa mësipër nga Drejtoria e Shërbimeve Bankare dhe Financiare si dhe nga 

Drejtoria Ekonomike të kryhen derdhjet e arkëtimeve për shërbimet që kryen Posta Shqiptare 

referuar marrëveshjeve, duke respektuar me rigorozitet afatet e vendosura në to.  

3.2.Rekomandim:Për efekt të rakordimit të shumave të fund vitit dhe pasqyrimit të drejtë dhe të 

besueshëm në kontabilitet, të lihen gjurmë konfirmimi nga palët nëpërmjet rakordimit ndërmjet 
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Posta Shqiptare dhe institucionit me të cilën është lidhur marrëveshja, për shumat arkëtim i 

padredhur në fund viti. Ky rregull të jetë efektiv dhe për arkëtimet e filialeve të cilat kryejnë 

direkt derdhjen e arkëtimeve të realizuara.  

3.3Rekomandim:Drejtoria Ekonomike dhe Drejtoria e Sherbimeve Bankare dhe Financiare e 

shoqërisë Posta Shqiptare SH.A, të marrë masat e nevojshme për zbatimin me përpikmëri të 

marrëveshjes së nënshkruar nr. 995 prot., datë 09.04.2019 me Drejtorinë e Përgjithshme të 

Doganave në mënyre shmangien e penaliteteve. 

Menjëherë 

4. Gjetje nga auditimi:Nga auditimi ka rezultuar se Posta Shqiptare sha kryhen pagesa për 

telefoninë celulare për punonjësit referuar faturave sipas paketave të lidhura për çdo numër të A. 

A. sha referuar kontratës së lidhur, ku për një pjesë të tyre bëhet rimbursimi nga fondet e Postës 

Shqiptare sha.  

Rimbursimi i fondeve për periudhën objekt auditimi, ka rezultuar në zbatim të vendimeve të 

drejtorisë së shoqërisë nr.293, datë 25.04.2014 “Mbi ndryshimin e shpenzimeve të telefonisë 

celulare të Shoqërisë Posta Shqiptare sha,vendimit nr.44, datë 7.02.2017 “Mbi disa ndryshime në 

vendimin nr.293, datë 25.04.2014 të Drejtorisë së Shoqërisë, si dhe Urdhrin e dalë për periudhën 

objekt auditimi me nr.193, datë 19.03.2018“Për miratimin e shpenzimeve të telefonisë celulare 

për ndryshimet e miratuara në strukturën organizative të Drejtorisë së Përgjithshme Posta 

Shqiptare sha”.  

Për vendimet sa më sipër u krye krahasimi referuar përcaktimeve në vendimin e Këshillit të 

Ministrave nr.864, datë 23.07.2010“Për pajisjen me numër telefoni celular të personave juridikë 

publik”. 

Nga ky krahasim ka rezultuar se për periudhën objekt auditimi janë lejuar kryerja e shpenzimeve 

në kundërshtim me aktin në fuqi respektivisht sipas viteve: për 6 mujorin e dytë të 2017 shuma 

prej 571,560  lekë, për vitin 2018 shuma 1,256,400 lekë dhe për 5 mujorin e vitit 2019 shuma 

prej 1,318,560 lekë në total 3,146,520 lekë(Më hollësisht trajtuar në pikën 6  faqe 71-81 të 

Raportit  të Auditimit). 

4.1. Rekomandimi:Nga ana e Postës Shqiptare të shfuqizohen vendimet e drejtorisë  për ato 

kategori që janë jashtë limiteve të përcaktuara në vendimin e Këshillit të Ministrave sa mësipër 

cituam.  

Menjëherë 

5. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi ka rezultuar se në Credins Bank me datën 13.12.2018 

është kryer likuidimi pjesor i faturës nr. 25 datë 04.12.2018 të subjektit Almedikal shpk në 

shumën 1,500,000 lekë, ku vlera e faturës ka qenë në shumën 2,880,000 lekë. Bashkëlidhur nuk 

ka dokumentacion tjetër dhe nuk ka shënime se në cilën pagesë gjendet dokumentacioni 

përkatës. Ne Credins Bank me datën 13.12.2018 është kryer likuidimi pjesor i faturës nr. 14 datë 

26.10.2018 të subjektit Superklima shpk në shumën 2,300,000 lekë, fatura në shumën 5,413,680 

lekë. Bashkëlidhur nuk ka dokumentacion tjetër justifikues dhe nuk ka shënime se ne cilën 

pagese gjendet dokumentacioni përkatës. Nga auditimi rezultoi se këto ishin pagesa pjesore dhe 

dokumentacioni i plote vendosej tek pagesa e pare apo e fundit e likuidimit të faturës. Aktualisht 

në likuidimet sa me sipër nuk jepej informacioni i nevojshëm për likuidimin e kryer. Për efekt të 

transparencës dhe auditimit si dhe dhënien e informacionit për ndjekje të shpenzimit 

bashkëlidhur çdo likuidimi është i domosdoshëm te jepet informacioni shoqërues (në 

dokumentin e likuidimit apo faturën e likuiduar shënime, për kontratën apo informacione të tjera 

të rëndësishme) kjo referuar kërkesave te ligjit nr.9228, datë 29.4.2004 “Për kontabilitetin dhe 
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pasqyrat financiare” neni 6 “Evidenca mbështetëse” (Më hollësisht trajtuar në pikën 6  faqe 71-

81 të Raportit të Auditimit). 

5.1. Rekomandimi:Nga Drejtoria Ekonomike për efekt të kontrollit dhe transparencës së 

veprimeve nëpërmjet bankës të merren masa që bashkëlidhur shpenzimit apo arkëtimit të vihet i 

gjithë dokumentacioni i nevojshëm apo informacioni që argumenton veprimin bankar.  

Menjëherë 

6. Gjetje nga auditimi:Nga auditimi rezultoi se Urdhër shpenzimi për udhëtimet jashtë vendit të 

punonjësve, në të gjitha rastet firmoset nga nëpunësi udhëtues dhe nëpunësi autorizues, në një 

kohë që duhej të konfirmohej dhe nga nëpunësi zbatues i cili kryen kontrollin pas faktin, në 

zbatim të detyrave dhe funksioneve të përcaktuara në ligjin për nr.10 296, datë 8.7.2010 “Për 

menaxhimin financiar dhe kontrollin” të ndryshuar. Gjithashtu dhe formati i miratuar dhe 

bashkëlidhur udhëzimit nr.22 datë 10.7.2013 të dalë në zbatim të VKM nr. 870, datë 14.12.2011 

kërkon domosdoshmërish firmën e N/Z. 

Gjithashtu u konstatua se për udhëtimet jashtë vendit jepen për punonjësit paradhënie, të cilat 

nga auditimi, kanë rezultuar të mbyllen me vonesë duke e tejkaluar shpesh herë periudhën një 

mujore por dhe duke tejkaluar vitin ushtrimor. U konstatuan gjithashtu raste të dhënies së 

paradhënies pa u mbyllur paradhënia e mëparshme për udhëtimet e realizuara, veprime që bien 

në kundërshtim me pikën 66 të udhëzimit të MF nr.30 datë 27.12.2011 “ Për menaxhimin e 

aktiveve në njësitë e sektorit publik” i ndryshuar. 

Në Postën Shqiptare sha nuk kishte rregulla të përcaktuara në zbatim të akteve në fuqi në lidhje 

me udhëtimet jashtë e brenda vendit për afatet e dorëzimit të dokumentacionit, dokumentacionit 

ligjor të shpenzimit (ku theksojmë se faturat e hoteleve për efekt të zbatimit të udhëzimit, duhet 

të përmbajnë yjet si dhe konfirmimin e hotelit, etj.), si dhe formatin e detyruar për tu plotësuar 

bashkëlidhur udhëzimit(Më hollësisht trajtuar në pikën 6 faqe 71-81 të Raportit të Auditimit). 

6.1. Rekomandimi:Nga Nëpunësi Zbatues dhe Nëpunësi Autorizues i Posta Shqiptare sha, të 

nxirren e miratohen rregulla të brendshme në lidhje me zbatimin në kohë të procedurave të 

shlyerjes të shpenzimeve për dieta brenda e jashtë vendit, konform dokumentacionit ligjor që 

kërkojnë aktet në fuqi. Urdhër shpenzimi si për dietat brenda e jashtë vendit duhet të jetë i 

konfirmuar dhe nga nëpunësi zbatues referuar kontrolleve pas faktit, konform kërkesave ligjore. 

Menjëherë 

7. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se dokumenti i fletëhyrjes së mallrave në 

magazinë i cili vendosej dhe në praktikën e likuidimit, paraqitej dokument fletëhyrje tatimore ku 

përmbante të gjithë të dhënat që kishte fatura, në një kohë që duhej të ishte një dokument që 

duhet të përmbante vetëm sasitë çmimin dhe vlerën e regjistrimit të mallit në magazinë. 

Pavarësisht korrektësisë së regjistrimit në librin e magazinës me vlerën pa TVSH apo me TVSH 

në rastet kur parashikonte ligji, referuar rasteve të audituara, mbajtja e fletëhyrjes tatimore me të 

gjithë të dhënat e faturës humbet gjurmën se me çfarë vlere është regjistruar malli. Të dhënat e 

fletë hyrjes duhet të përputhet me të dhënat që regjistrohen në kartelën e mallit. Nga Posta 

Shqiptare nuk u dha asnjë shpjegim përse mbahej një dokument i tillë në shumicën e rasteve ku 

në të gjitha filialet nuk mbahej një dokument i tillë. Veprimet sa mësipër bien në kundërshtim me 

rregullat e kontabilitetit të parashikuara në ligjin për kontabilitetin e aktet e dala në zbatim të tij, 

bie në kundërshtim me udhëzimin 30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e 

sektorit publik” të ndryshuar pika 37, 58,si dhe pika 53 që tregon çfarë informacioni tjetër duhet 

të përmbajë fletë hyrja dhe që është element kontrolli nga nëpunësi zbatues (Më hollësisht 

trajtuar në pikën 6 faqe 71-81 të Raportit të Auditimit). 
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7.1. Rekomandimi: Nga Drejtoria Ekonomike të unifikohet dokumenti i fletë hyrjes në magazinë 

për të gjithë shoqërinë si dhe të mbahet në konsideratë dhe të përdoret dokumenti i duhur për 

fletë hyrjet e mallrave në magazinë, ku plotësimi i tyre të tregojë domosdoshmërish sasinë 

çmimin e mallit dhe vlerën e fletë hyrjes me të cilin është bere regjistrimi në kartelën apo librin e 

magazinës. 

Menjëherë 

8. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i sponsorizimeve rezultoi se në shumicën e rasteve  

kontratat e lidhura nuk kishin afatin e vlefshmërisë së kryerjes së aktivitetit (në një kohë që në 

kontratë jepej klauzola e të drejtës së marrjes së paradhënies prej 60% të shumës së 

sponsorizuar) si dhe në kontratë mungojnë gjithashtu zërat e preventivit që merrte përsipër 

sponsorizuesi të financonte (kjo kërkesë rezulton nga fakti se objekti kërkues i sponsorizimit 

ishte i sponsorizuar dhe nga shoqëri të tjera dhe ku gjithashtu Posta Shqiptare jo gjithnjë 

sponsorizonte shumën e kërkuar). 

Gjithashtu nga sponsorizuesi Posta Shqiptare sha për vitin 2019 për shumën e sponsorizuar deri 

më datën 7.06.2019 është tejkaluar përqindja e njohur sipas ligjit të sposorizimit për njohje të tij 

si shpenzim i zbritshëm për efekt të përcaktimit të tatim fitimit tatimor, referuar nenit 5 të ligjit 

nr.7892, datë 21.12.1994 “ Për sponsorizimet” i ndryshuar ku duhet të jetë deri në 3 % të fitimit 

tatimor. Fitimi tatimor i planifikuar për vitin 2019 është në shumën 25,000,000 lekë dhe sasia 3 

% është e barazvlefshme me shumën prej 750,000 lekë, duke ndikuar kështu negativisht në 

rezultatin e shoqërisë (Më hollësisht trajtuar në pikën 6  faqe 90-94 të Raportit të Auditimit). 

8.1. Rekomandimi:Nga Drejtoria Juridike e Postës Shqiptare në bashkëpunim me Drejtorinë e 

Marketingut për efekt të monitorimit ligjor dhe disponimit të dokumentacionit të justifikimit të 

shumave të sponsorizuara (detyrim i ligjit), të merren masa që kontratat e sponsorizimeve të kenë 

zërat e preventivit të aktivitetit që sponsorizohet si dhe të vendosen në kontratë afatet e 

vlerësimit të kryerjes së aktivitetit referuar kërkesës.  

Menjëherë 

8.2. Rekomandimi:Nga Administratori dhe Drejtoria e Marketingut të ndiqen politika të 

kujdesshme në lidhje me dhënien e shumave për sponsorizim, duke respektuar përqindjet e 

përcaktuara në ligj për shpenzime të njohura për efekt tatimor, me qëllim shmangien e ndikimit 

negativ në treguesit ekonomik të shoqërisë.  

Menjëherë 

9. Gjetje nga auditimi:Nga auditimi rezultoi se: a. Për vitin 2017 Posta Shqiptare me shkresën 

nr.2414/1 datë 30.07.2018 ka përcjell në Ministri të Financave dhe Ekonomisë Bilancin Kontabël 

dhe rezultati i tij me propozimin e shpërndarjes. Nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë në 

pozicionin e aksionarit me shkresën nr.14476/1 datë 20.08.2018(e protokolluar tek Posta 

Shqiptare sha me datën 2581, datë 23.08.2018) është miratuar bilanci kontabël dhe shpërndarja e 

rezultatit të vitit 2017. Sa më sipër për vitin 2017 Posta Shqiptare sha ka qenë në kushtet e 

tejkalimit të afateve të përcaktuara në ligjin nr. 8438, datë 28.12.1998 “Për tatimin mbi të 

ardhurat” i ndryshuar neni 33. 

b. Nga auditimi i kryer deri në datën 26.07.2019 grupit të auditimin nuk i janë vënë në 

dispozicion pasqyrat financiare të aparatit të Drejtorisë së Përgjithshme, pasqyrat financiare të 

konsoliduara të shoqërisë Posta Shqiptare SHA si dhe Raporti i ekspertëve të pavarur, me 

argumentimin e mos përfundimit të këtij misioni, pavarësisht se ka kaluar afati 45 ditë i lidhjes 

së kontratës dhe i dorëzimit të të dhënave fillestare. Për sa mësipër nga Drejtoria Ekonomike nuk 

u dhanë shpjegimet për arsyet e moskryerjes së detyrimeve të mësipërme dhe fakti i qenies në 
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kushtet e tejkalimit të afateve ligjorë. Fenomeni i dorëzimit jashtë afateve kohorë ka rezultuar 

dhe në dorëzimin e Pasqyrave Financiare të Filialeve  për vitin 2017 , ku në 11 raste nga 16 

pasqyra financiare kanë rezultuar të dorëzuara pas datës 31 Mars 2018 për vitin 2017, ku ka 

rezultuar dhe mos konfirmimi i tyre nga nëpunësit autorizues të filialeve dhe mos shoqërimi i 

pasqyrave financiare me relacionin përkatës. 

c-Gjithashtu shoqëria Posta Shqiptare sha gjatë periudhës objekt auditimi ka rezultuar se nuk ka 

të miratuar nga Këshilli Mbikëqyrës norma amortizimi dhe ku nga ana e saj janë aplikuar normat 

në kufijtë ligjorë të amortizimit të miratuara në ligjin nr. 8438, datë 28.12.1998 “Për tatimin mbi 

të ardhurat” i ndryshuar neni 22. Miratimi i normave të amortizimit me vendimmarrje të Këshillit 

Mbikëqyrës është i domosdoshëm për përcaktimin e politikës kontabël të shoqërisë dhe 

vazhdimësisë së saj dhe argumentohet me aktet dhe standardet në fuqi si :Ligji nr. 9228, datë 

29.04.2004, i ndryshuar, Standardi Kombëtar i Kontabilitetit nr. 1 “Kuadri i përgjithshëm për 

përgatitjen e pasqyrave financiare”, i përmirësuar, pika 103,Standardi Kombëtar i Kontabilitetit 

nr.5, “Aktivet afatgjata materiale dhe aktivet afatgjata jo materiale”, pika 39. 

d-Për nxjerrjet jashtë përdorimi për vitin 2016 dhe 2017 është konstatuar se procedurat e 

nxjerrjes jashtë përdorimit dhe asgjësimit kanë rezultuar me afate kohore të përzgjatura me mbi 

një vit duke kapërcyer dhe kohën e kryerjes së inventarizimit dhe procedimit për rezultatet e vitit 

koherent gjatë të cilit janë kryer veprimet, duke rënë ndesh me nenin 7 të ligjit nr. 9228, datë 

29.04.2004 “Për Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare“ . 

Për vitin 2018 pavarësisht se ka përfunduar inventarizimi i aktiveve të Shoqërisë edhe në filiale 

nga Drejtoria e Ekonomisë deri në momentin e këtij auditimi nuk është përgatitur materiali 

përmbledhës për Titullarin e institucionit për situatën e aktiveve të shoqërisë për vitin 2018, duke 

ngarkuar në këtë mënyrë me përgjegjësi këtë drejtori, referuar përgjegjësive të përcaktuara në 

ligjin për MFK dhe udhëzimin nr.30, datë 27.12.2011” Për menaxhimin e aktiveve në sektorin 

publik”, të ndryshuar. 

f-Për procedurat e nxjerrjes jashtë përdorimit të inventarit të vitit 2017 në vlerën 11,743,229.7 

lekë për Drejtorinë e Përgjithshme, nga Posta Shqiptare nuk ka njoftim për organet tatimore në 

zbatim të nenit 21 pika m të ligjit nr.8438, datë 28.12.2003 “ Për tatimin mbi të ardhurat”, i 

ndryshuar dhe Udhëzimin nr.5, datë 30.01.2006 i ndryshuar pika 3.6.s., duke krijuar riskun që 

për vitin 2018 kur janë kryer veprimet e nxjerrjes nga përdorimi dhe kontabiliteti, këto 

shpenzime të mos njihen si shpenzime për efekte tatimore (Më hollësisht trajtuar në pikën 7  

faqe 100-113 të Raportit të Auditimit). 

9.1. Rekomandimi:Nga Administratori dhe Drejtoria e Ekonomike të merren masa duke 

përcaktuar rregulla të brendshme me afate kohore konform akteve në fuqi, për dorëzimin brenda 

muajit shkurt të vitit pasardhës, të pasqyrave financiare të filialeve, tranzitit dhe aparatit të 

Drejtorisë, duke përcaktuar dhe dokumentacionin dhe evidencat bashkëlidhur pasqyrave 

financiare, të domosdoshme për saktësinë edhe vërtetësinë e plotësimit të rubrikave përkatëse të 

bilancit kontabël. Afatet kohore dhe përgjegjësitë të përcaktohen dhe për pasqyrat financiare të 

konsoliduara konform dhe kërkesave të ligjit për tatimin mbi të ardhurat.   

Menjëherë 

9.2. Rekomandimi: Nga Këshilli Mbikëqyrës të miratohen politikat e amortizimit të aseteve të 

shoqërisë, duke përcaktuar % amortizimi nën nivelin e limiteve të vendosura në ligjin për tatimin 

mbi të ardhurat.  

Menjëherë 
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9.3. Rekomandimi: Nga Administratori dhe Drejtoria e Ekonomike të merren masa duke 

përcaktuar rregulla të brendshme me afate kohore konform akteve në fuqi, të dorëzimit të raportit 

të rezultateve të inventarizimit të aseteve të shoqërisë për filialet, ashtu dhe për Drejtorinë e 

Përgjithshme të Postës Shqiptare, në mënyrë që i gjithë procesi të përfundojë brenda vitit 

kalendarik dhe brenda afateve sa më të shkurtra vazhdimi i procesit të vendimmarrjeve për daljet 

jashtë përdorimit.  

Menjëherë 

9.4. Rekomandimi: Nga Drejtoria Ekonomike për efekt të shmangies së riskut të mosnjohjes së 

shpenzimeve nga nxjerrja jashtë përdorimit e aktiveve të shoqërisë, të njoftohen organet tatimore 

për çdo rast të nxjerrjes jashtë përdorimit, konform kërkesave të parashikuara në aktet ligjoren 

fuqi.  

Menjëherë 

10. Gjetje nga auditimi:Nga auditimi i zbatimit të rekomandimeve të lëna nga auditimi i 

mëparshëm i KLSH ka rezultuar sa më poshtë vijon: 

Rekomandimet e auditimit të mëparshëm janë dërguar me shkresën e KLSH nr.1053/23, datë 

30.04.2015. Nga Posta Shqiptare sha me shkresën 3715, datë 3.11.2015 brenda afatit 6 mujor i 

është dhënë përgjigje KLSH në zbatim të nenit 30 pika 2 të ligjit nr.154/2014, datë 27.11.2014” 

Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit. 

Citojmë gjithashtu se zbatimi i rekomandimeve është audituar dhe me autorizimin e KLSH nr. 

1073/5, datë 20.11.2015 për të cilën në Postën Shqiptare është dërguar pjesë e raportit të zbatimit 

të rekomandimeve si dhe rekomandimet për zbatimin e menjëhershëm të rekomandimeve të pa 

zbatuara dhe në proces (nr.1,14,16,19,22,29,30 për masa organizative) me shkresën e KLSH nr. 

1073/46, datë 29.01.2016. Nga ana e Postës Shqiptare sha me shkresën 388/1 datë 21.03.2016 

është kthyer përgjigje për ecurinë e zbatimit të rekomandimeve të pa zbatuara dhe atyre në 

proces. Nga verifikimi dhe përgjigja e Posta Shqiptare sha (Drejtoria e Auditimit) për ecurinë e 

rekomandimit u dhanë vlerësime për zbatimin e rekomandimeve të mësipërme, nga ku rezultoi se 

rekomandimi 1,14,16,19,29,30“ Masa Organizative” janë në proces realizimi dhe realizuar 

pjesërisht (Më hollësisht trajtuar në pikën 8 faqe 113-116 të Raportit të Auditimit).  

10.1 Rekomandimi: Nga Shoqëria Posta shqiptare SHA të merren masat për realizimin  e plotë 

të rekomandimeve për masa organizative sa mësipër cituam. 

Menjëherë 

11. Gjetje nga Auditimi: Nga auditimi i dokumentacionit për organizimin dhe funksionimin e 

Këshillit Mbikëqyrës për periudhën objekt auditimi u konstatuan sa më poshtë: 

-Për vitin 2017 aktiviteti i mbledhjeve është zhvilluar pa një rend dite të përcaktuar nga Kryetari 

i Këshillit Mbikëqyrës duke mos specifikuar kohën dhe vendin e zhvillimit të mbledhjeve.  

-Për vitet 2018 dhe 2019 procesverbali i mbledhjeve nuk është mbajtur në formën e një regjistri 

por në formatin e letrave A4 duke mos e pasqyruar në rrjedh kronologjike vendimmarrjen e 

Këshillit Mbikëqyrës.   

-Për periudhën objekt auditimi, KM nuk e ka zhvilluar veprimtarinë vjetore bazuar në një 

program vjetor të miratuar për aktivitetin e drejtorisë dhe të mbledhjeve të tjera të posaçme të 

kërkuara nga vetë këshilli apo drejtoria.  

-Këshilli Mbikëqyrës nuk ka raportuar për veprimtarinë ekonomike e financiare të shoqërisë, jo 

më pak se 4 herë në vit, në Ministrisë së linjës, MFE në cilësinë e pronares (aksionare) e vetme e 

shoqërisë si dhe nuk është verifikuar dhe kontrolluar brenda tre muajve nga mbyllja e vitit 

financiar, raportin e drejtorisë dhe të ekspertit kontabël. 
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-Nuk është kontrolluar ose mbikëqyrur nga Këshilli Mbikëqyrës zbatimin e politikave tregtare të 

Administratorit në shoqëri. 

-Nga auditimi u konstatua se nga Administratori i Shoqërisë “Posta Shqiptare” SHA nuk është 

raportuar çdo tremujor mbi ecurinë dhe aktivitetin e shoqërisë në Këshillin Mbikëqyrës. 

-Nga auditimi u konstatua se emërimi dhe shkarkimi i drejtorëve kandidatë të Qendrave Rajonale 

të shoqërisë Posta Shqiptare SHA nuk i janë propozuar Këshillit Mbikëqyrës për aprovim nga 

Administratori veprime këto në kundërshtim me statutin e shoqërisë (Më hollësisht trajtuar në 

pikën 4 faqe 50-54 të Raportit të Auditimit).  

11.1Rekomandimi: Nga ana e Këshillit Mbikëqyrës të merren masa për sa më poshtë: 

- Të raportojë në Ministrinë e Ekonomisë dhe Financave për veprimtarinë ekonomike e 

financiare të shoqërisë jo më pak se 4 herë në vit, duke filluar që nga viti aktual. 

- Të hartojë dhe miratojë menjëherë programin vjetor të veprimtarisë për aktivitetin e drejtorisë 

dhe të mbledhjeve të tjera të posaçme të kërkuara nga vetë Këshilli apo Drejtoria. 

- Të verifikojë dhe kontrollojë brenda afateve të përcaktuara ligjore mbylljen e vitit financiar, 

raportin e drejtorisë dhe të ekspertit kontabël. 

- Të kontrollojë dhe mbikëqyrë zbatimin e politikave tregtare të shoqërisë Posta Shqiptare sha. 

Vazhdimisht 

11.2Rekomandimi: Të merren masat nga ana e Administratorit për hartimin e raporteve 3 mujore 

mbi ecurinë e shoqërisë dhe më pas raportimin e tyre në Këshillin Mbikëqyrës të shoqërisë.  

Vazhdimisht 

11.3Rekomandimi: Administratori i shoqërisë të marrë masat që të prezantojë dhe propozojë në 

Këshillin Mbikëqyrës kandidatët në të ardhmen dhe Drejtorët aktual të Drejtorive në Filiale sipas 

kompetencave ligjore.  

Vazhdimisht 

12. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi ka rezultuar se Posta Shqiptare sh.a nuk ka Strategji 

risku, regjistër risku të miratuar si dhe manualin e menaxhimin të riskut që të përmbaj 

identifikimin, vlerësimin dhe kontrollin mbi ato ngjarje apo situata të mundshme, që kanë efekt 

të dëmshëm për përmbushjen e objektivave të njësisë publike, dhe kryhet për të dhënë siguri të 

arsyeshme se këta objektiva do të realizohen. Gjithashtu nuk është caktuar koordinatori riskut. 

Nuk është krijuar një regjistër riksu për gjithë aktivitetin e Posta Shqiptare sh.a ku të jenë 

regjistruar dhe raportuar masat e marra për parandalimin e mashtrimit dhe të parregullsive, në 

shërbim të minimizimit të riskut të mashtrimeve dhe parregullsive. Nuk ka te hartuar pyetësor te 

vetëvlerësimit të sistemeve të kontrollit të brendshëm dhe menaxhimit financiar si dhe nuk ka të 

hartuar raport për Këshillin Mbikëqyrës për nivelin e funksionimit te sistemit të kontrollit të 

brendshëm (Më hollësisht trajtuar në pikën 1 faqe 12-18 të Raportit të Auditimit). 

12.1Rekomandim: Nga Administratori i Shoqërisë të merren masa për të ngritur një sistem 

efiçient të kontrollit të brendshëm e menaxhimit financiar, duke zbatuar kërkesat e parashikuara 

nga ligji si dhe duke kryer procedurat hap pas hapi konform kërkesave te tij dha akteve në 

zbatim. Të merren masa për ngritjen e kapaciteteve te menaxherëve dhe stafit të Posta Shqiptare 

sha në drejtim të njohurive dhe implementimit te ligjit për menaxhimin financiar dhe kontrollin. 

Menjëherë  
13. Gjetje nga Auditimi: Nga auditimi mbi strukturën organike të shoqërisë rezultoi se nga 

krahasimi i numrit total të punonjësve të programuar dhe të realizuar ka rezultuar një diferencë 

prej 26 punonjësish më pak për vitin 2017, 20 punonjës më pak për vitin 2018 dhe 70 punonjës 

më pak për 6 mujorin e parë të 2019. Gjithashtu nga krahasimi i fondit të pagave të programuar 
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dhe të realizuar ka rezultuar një mos realizim i fondit të pagave për vitin 2017 në vlerën 

32,575,000 lekë dhe 27,908,000 lekë për vitin 2018. Nisur nga këto diferenca dhe mos realizime, 

mund të shprehemi me rezervë për planifikimin dhe analizimin e zërit të shpenzimeve për paga 

gjatë hartimit të programimit ekonomikë të shoqërisë. Duke sjellë kështu një programim jo të 

saktë dhe të argumentuar mirë për zbatimin e numrit mesatar të punonjësve dhe fondit të pagave 

(Më hollësisht trajtuar në pikën 5 faqe 55-64 të Raportit të Auditimit). 

13.1Rekomandimi:Nga Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe Drejtoria e Ekonomisë të analizohet 

në mënyrë periodike treguesit e fuqisë punëtore (numrin mesatar të punonjësve, pagën mesatare 

dhe fondin e pagave) në përputhje me objektivat ekonomik dhe financiar të shoqërisë, në mënyrë 

të tillë që planifikimi vjetor për fondin e pagave të llogaritet në bazë të nevojave dhe jo të 

tejkalohet, pasi ky fond mund të ishte përdorur për nevoja të tjera të shoqërisë. 

Vazhdimisht 

14. Gjetje nga Auditimi: Nga auditimi i Rregullores së Brendshme të Institucionit nr. 6 datë 

20.02.2018 u konstatua se detyrat e secilit pozicion janë të përcaktuara por nuk janë përcaktuar 

kriteret e kualifikimit për secilin pozicion pune si dhe nuk janë përcaktuar kriteret për procedurat 

e marrjes në punë, konkurrimin dhe vlerësimin e kandidatëve. Nga procedurat e ndjekura për 

rekrutimin e punonjësve nuk ka gjurmë për shpalljen e vendeve vakante dhe intervistimin ose 

testimin e kandidatëve, deri në përzgjedhjen e tyre. Përzgjedhja e punonjësve nuk është kryer si 

rezultat i një procedure rekrutimi të ndjekur, as të kritereve të pozicionit, në lidhje me nivelin 

arsimor, përvojën në punë, formimin bazë,etj.  

Gjithashtu, nga auditimi me zgjedhje i dosjeve të personelit për 15 punonjës të Drejtorisë së 

Përgjithshme Posta Shqiptare sha u konstatua një rast ku diploma e një punonjëse nuk përputhej 

me kriterin arsimor të pozicionit të punës të miratuar në Strukturën e Drejtorisë së Përgjithshme 

(Më hollësisht trajtuar në pikën 5 faqe 55-64 të Raportit të Auditimit). 

14.1Rekomandimi:Administratori i Shoqërisë të marrë masa, për ndërprerjen e praktikave të 

tilla, të hartojë dhe zbatojë plotësisht procedurat rekrutimit të punonjësve, si dhe të marrë masa 

për përcaktimin e kritereve të rekrutimit, për çdo pozicion pune, duke i bërë pjesë të Rregullores 

së Brendshme të Funksionimit të shoqërisë Posta Shqiptare SHA. 

Menjëherë 

15. Gjetje nga Auditimi: Nga auditimi u konstatua se qe prej vitit 2016 Shoqëria nuk ka një 

Kontratë kolektive që të rregullojë marrëdhëniet e punës dhe të përmbajë dispozitat mbi kushtet e 

punësimit, lidhjen, përmbajtjen dhe përfundimin e kontratave individuale të punës. Kjo sepse 

Shoqëria ka shkëputur marrëdhëniet kontraktuale me Sindikatën e Pavarur të Industrisë, 

Energjetikës dhe Security të Shqipërisë nënshkruar më datë 18.03.2015 dhe aktualisht çështja 

është duke u ndjekur në gjykatë. Kontratat individuale të punës, pjesë e dosjes së punonjësve, 

ishin me afat një vjeçar dhe me afat të përcaktuar rinovimi për një vit tjetër shtesë. Marrëdhëniet 

kontraktuale të punës nëpërmjet kontratave individuale nuk janë rinovuar për tu përshtatur me 

ndryshimet e reja të Statutit të Shoqërisë, Strukturën Organizative të ndryshuar dhe nivelet e reja 

të pagave të shoqërisë (Më hollësisht trajtuar në pikën 5 faqe 55-64 të Raportit të Auditimit). 

15.1Rekomandimi: Nga Administratori i Shoqërisë Posta Shqiptare SHA të merren masa të 

menjëhershme për rregullimin e marrëdhënieve kontraktuale të punës nëpërmjet Kontratave 

Kolektive dhe individuale në të cilat do të parashikohen dispozitat mbi kushtet e punësimit, 

lidhjen, përmbajtjen dhe përfundimin e kontratave individuale të punës dhe të përshtaten me 

ndryshimet në Shoqërisë Posta Shqiptare SHA të Statutit, Strukturës Organizative të ndryshuar 

dhe nivelet e reja të pagave të shoqërisë.  
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Menjëherë 

16. Gjetje nga Auditimi: Gjatë periudhës objekt auditimi niveli i pagave të punonjësve ka 

ndryshuar dy herë me  vendimin Qarkullues nr. 9 dhe nr. 28 datë 21.11.2018 të Këshillit 

Mbikëqyrës. Nga auditimi i veprimtarisë vendimmarrëse të Këshillit Mbikëqyrës u konstatua se 

niveli i pagave dhe ndryshimi i nivelit të pagave për punonjësit e shoqërisë Posta Shqiptare SHA 

nuk janë të miratuara nga Ministria përkatëse, Ministria e Financave dhe Ekonomisë (Më 

hollësisht trajtuar në pikën 5 faqe 55-64 të Raportit të Auditimit). 

16.1Rekomandim: Nga ana e Administratorit dhe Këshillit Mbikëqyrës të shoqërisë Posta 

Shqiptare sha të merren masa për vënien në dijeni dhe aprovimin e nivelit aktual të pagave të 

detajuar për çdo pozicion pune të shoqërisë nga Ministria përkatëse si dhe të ndiqet kjo praktikë 

për çdo ndryshim në të ardhmen në nivelin të pagave të shoqërisë. 

Vazhdimisht  

17. Gjetje nga Auditimi: Nga auditimi ka rezultuar se me urdhër prokurimi nr. 7 datë 

22.06.2018 ka filluar porcedura e prokurimit me vlerë të vogël “Shërbimin ndërfaqe ndërmjet 

sistemit Eterna dhe kompanisë D.. Nga auditimi i kësaj procedure rezultoi se nuk është zgjedhur 

procedura e duhur e prokurimit, pasi fondi limit tejkalon kufirin ligjor për prokurime me vlera të 

vogla, duke qenë se shërbim i ngjashme, është kryer për Procedurën e prokurimit të hapur në 

vlerën 25,000,000 lekë. 

Gjithashtu, nga verifikimi i specifikimeve teknike të hartuara nga grupi i ngritur me UB nr. 345 

datë 18.06.2018 dhe ftesës për ofertë të paraqitur nga Autoriteti Kontraktor rezultoi se është 

kërkuar që kapacitetet teknike qe duhet të ketë OE te jenë zotërimi i të Drejtës së Autorit për 

programin Eterna Software të instaluar tek Posta Shqiptare si dhe të disponojë kodin në burim, 

pasi posta Shqiptare nuk e disponon këtë kod. Nisur nga sa është kërkuar specifikimet teknike 

për procedurën e blerjes me vlerë të vogël janë diskriminuese dhe pengesë për konkurrencën e 

hapur në kundërshtim me Ligji nr. 9643, datë 20.11.2006 “Ligji për Prokurimin Publik” i 

ndryshuar, neni 2, parimet e përzgjedhjes, germa (a), germa (b) dhe germa (c) dhe VKM nr. 914, 

datë 29.12.2014, neni 61 “Hartimi dhe publikimi i dokumenteve të tenderit”, pika 2,  pasi i vetmi 

operatorë i cili zotëron të Drejtën e Autorit dhe kodin në burim është operatori Helius System 

shpk i cili është shpallë fitues (Më hollësisht trajtuar në pikën 6 faqe 65-71 të Raportit të 

Auditimit).  

17.1Rekomandimi: Administratori i Shoqërisë dhe departamentet përkatëse, të marrin masat e 

nevojshme dhe të bashkërendojnë punën me njësitë vartëse, për të programuar saktë nevojat për 

prokurimet me vlera të vogla për punë, mallra dhe shërbime, të përcaktojnë grup mallra e 

shërbime sipas natyrës së përdorimit, për të shmangur copëzimin e fondeve dhe kryerjen e 

procedurave të prokurimit me efektivitet, transparencë dhe konkurrencë të operatorëve 

ekonomikë.  

17.2Rekomandimi: Nga Autoriteti Kontraktor të tregohet kujdes gjatë hartimit të specifikimeve 

teknike me qëllim eliminimin e mangësive për kryerjen e një procedure sa më transparente e 

duke nxitur konkurrencën. 

Vazhdimisht 

18. Gjetje nga Auditimi: Nga auditimi i praktikave të pagesave me bankë, u konstatua se nga 

likuidimi i faturës nr. 120 datë 1.07.2018  për shërbimin “Mirëmbajtje E.”, për OE H. S., në 

procesverbalin bashkëlidhur faturës nuk është bërë asnjë sqarim mbi gjetjen dhe riparimin e 

problemeve nga OE ose përshkrimi i situatës në rast se sistemi ka qenë në punë të plotë dhe pa 

problem (Më hollësisht trajtuar në pikën 6 faqe 65-71 të Raportit të Auditimit). 
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18.1Rekomandimi: Nga grupi i ndjekjes së zbatimit të kontratës të merren masa menjëherë për 

hartimin dhe dokumentimin e plotë të veprimeve ose ngjarjeve duke pasqyruar me përpikmëri 

zbatimin e kushteve të kontratës. 

Vazhdimisht 

19. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i procedurave me vlerë të vogël të realizuara nga Filiali 

Lezhë u konstatua se në të gjitha procedurat mungonte  kërkesa e drejtorisë së shërbimeve për 

inicimin e blerjes (Më hollësisht trajtuar në pikën 6 faqe65-71  të Raportit të Auditimit). 

19.1Rekomandimi: Drejtoria  e Filialit Lezhë të marrë masat menjëherë që për çdo procedurë të 

ndjekur në të ardhmen të iniciohet nga kërkesa e Drejtorisë së Shërbimeve në mënyrë të tillë që 

mallrat e prokuruar të bazohen në një analizë të dokumentuar të nevojave, bazuar edhe në 

gjendjen reale të artikujve/mallrave në magazinë duke e bërë praktikën sa më transparente. 

Vazhdimisht 

20.Gjetje nga auditimi: Me kërkesën datë 11.02.2019 për “Riparimin e gjeneratorit të dhomës 

së serverave” drejtuar komisionit të prokurimeve me vlera të vogla nga drejtori i IT dhe 

Zhvillimit, ka nisur proçedura ku kanë sjellë ofertat 3 operatorë ekonomik me datë 13.02.2019 

dhe është shpallur fitues operatori “Intermedia Sistem Integrator sh.p.k” me oferten me të ulët në 

vlerën 92,600 lekë pa t.v.sh. Është kryer likujdimi i faturës nr.08, datë 13.02.2019 ndaj këtij 

operatori me transaksionin bankar datë 27.02.2019 në shumën 111,120 lekë me t.v.sh. Në këtë 

proçedurë u konstatua se nuk është kryer asnjë akt-kontrolli përpara kërkesës për servis ku të 

identifikoheshin saktë defektet e pësuara edhe arsyet e nga se është shkaktuar. Gjithashtu u 

konstatua se edhe pas sherbimit të kryer nuk është mbajtur asnjë proçesverbal i riparimit të 

gjeneratorit. Si konkluzion, proçedura e ndjekur për këtë shërbim nuk është e rregullt pasi nuk 

evidenton sherbimin e kryer për riparim(Më hollësisht trajtuar në pikën 6 faqe 82-90 të Raportit 

të Auditimit). 

20.1.Rekomandim: Nga Drejtoria Ekonomike të mos kryhen likuidime pa pasur gjithë 

dokumentacionin e mundshëm të kryerjes së shërbimit referuar funksioneve të N/Z në ligjin për 

Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin. 

Menjëherë 

21. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i kritereve për kualifikim dhe specifikimeve teknike të 

vendosura në DST për procedurat e prokurimit me objekt: a).“Kalimi i sistemit E. në web dhe 

zhvillime të tjera, programi i informatizimit të menaxhimit të burimeve njerëzore dhe financë 

kontabilitet si dhe sistem software për ndjekjen dhe menaxhimin e çështjeve help-desk”, viti 

2017 me fond limit 29,500,000 lekë, b). “Mirëmbajtja e sistemit E.”, viti 2019 me fond limit 

9,450,000 lekë dhe c). “E. G. A.”, viti 2018 me fond limit 25,000,000 lekë, u konstatua se janë 

vendosur kritere diskriminuese duke shmangur konkurencën e lirë në kundërshtim me ligjin nr. 

9643, datë 20.11.2006, i ndryshuar, neni 2, parimet e përzgjedhjes, gërma (a), gërma (b) dhe 

gërma (c) (Më hollësisht trajtuar në pikën 3 faqe 25-50 të Raportit të Auditimit). 

21.1 Rekomandim:Drejtoria e Postës Shqiptare SHA, sektori prokurimeve, grupet e hartimit të 

specifikimeve teknike dhe kritereve për kualifikim, të marrin masa që në të ardhmen, në hartimin 

e Dokumenteve Standarde të procedurave të prokurimit, të shmangin vendosjen e kritereve 

diskriminuese për të krijuar kushtet e një konkurrence të lirë për pjesëmarrjen në tender të sa më 

shumë operatorëve ekonomik. 

Menjëherë 

22. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i procedurave të prokurimit me objekt: a).“Fushatë 

publicitare në median e shkruar online ‘Dixhitale’, median e shtypur dhe median në ambientet e 
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jashtme”, viti 2017 me fond limit 9,785,283.86 lekë, b).“Fushatë publicitare në median vizive”, 

viti 2018 me fond limit 4,900,000 lekë dhe c).“Fushatë publicitare në median online”, viti 2018 

me fond limit 6,980,000 lekë, u konstatua se nuk është argumentuar nevoja e kryerjes së 

fushatave. Mungon analiza eknomike tek e cila duhej të pasqyroheshin në mënyrë të detajuar, 

përfitimet ekonomike që do të kishte Posta Shqiptare duke kryer këtë investim. Kërkesa për 

nevojën e kryerjes së investimit nga Drejtori i Marketingut, nuk është e argumentuar. Nuk ka 

asnjë dokument ku të pasqyrohej një krahasim midis periudhave të mëparshme nëse ka pasur 

rënie të ardhurave apo nëse ka qenë mungesa e fushatës publicitare që ka sjellë rënie të 

ardhurave. Nuk ka asnjë parashikim për rritjen e të ardhurave në rast të kryerjes së një fushate 

publicitare dhe as ndonjë realcion pas përfundimit të fushatës publicitare. Drejtoria e 

Marketingut, nuk ka paraqitur një plan të qartë vjetor të nevojave për reklamë dhe publicitet duke 

mos theksuar ndikimin që ka publiciteti në zhvillimin e shoqërisë dhe arritjen e objektivave (Më 

hollësisht trajtuar në pikën 3 faqe 25-50 të Raportit të Auditimit). 

22.1 Rekomandim:Drejtoria e Postës Shqiptare SHA, Drejtoria e Marketingut, Drejtoria 

Ekonomike, të bashkërendojnë punën për kryerjen e një analize profesionale ekonomike duke 

krahasuar elementët dhe gjendjen ekonomike të institucionit përpara fillimit të një fushate 

publicitare me ato pas përfundimit të saj me qëllimin e vetëm, arritjen e objektivave afatgjatë të 

Postës Shqiptare, të përcaktuara në rregulloren e brendshme por edhe në aktet ligjore e 

nënligjore. 

Menjëherë 

23. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i procedurës së prokurimit me objekt “Mirëmbajtje E. G. 

A. për 4 vite”, viti 2019 me fond limit 20,000,000 lekë, tek specifikimet teknike në DST, është 

përshkruar se duhet të mirëmbahen funksionet E. G. Funksionet e sistemit E. G., janë 

implementuar në vitin 2018 sipas procedurës së prokurimit me objekt “E. G. A.” (Implementim). 

Posta Shqiptare SHA, nuk ka asnjë të ardhur nga implementimi i kontratës së mëparshme e si 

rrjedhojë, nuk ka pasur asnjë arsye për të mirëmbajtur një sistem i cili nuk është vënë në punë. 

Fillimi i një procedure prokurimi për mirëmbajtjen e një sistemi që akoma nuk ka sjellë të 

ardhura financiare për institucionin pas implementimit të tij, do të krijojë në të ardhmen, vetëm 

shpenzime me efekte negative për Postën Shqiptare SHA (Më hollësisht trajtuar në pikën 3 faqe 

25-50 të Raportit të Auditimit). 

23.1 Rekomandim:Drejtoria e Postës Shqiptare SHA, Drejtoria e IT, të marrin masa që në të 

ardhmen, përpara kryerjes së një procedure prokurimi, me objekt mirëmbajtje të sistemeve IT, të 

analizojnë kapacitetet profesionale të stafit inxhinierik të Drejtorisë së IT, e në vazhdim, vetëm 

nëse nuk përmbushen kriteret profesionale, të kryejnë mirëmbajtjen me të tretë duke 

argumentuar më parë nevojat për mirëmbajtje në rakordim me Drejtorinë Ekonomike për të 

analizuar ekonomikisht investimin në favor të buxhetit të shoqërisë. 

Menjëherë 

24. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit të procedurave të prokurimit me objekt: 

a) “Shërbimi Intranet/Internet në zyrat Postare në filiale e Degë të Posta Shqiptare SHA” me 

fond limit 39,473,200 lekë, viti 2018; 

b) “Mirëmbajtje e sistemit Voip + Upgrade”viti 2018 me fond limit 8,000,000 lekë; 

U konstatua se grupet e monitorimit nuk kanë bashkangjitur procesverbalit të kryerjes së 

shërbimit, asnjë diagramë mbi monitorimin e trafikut të intranet/internetit në rastin a) dhe të 

ofrimit të shërbimit të mirëmbajtjes në rastin b), duke e bërë të pa mundur auditimin e kryerjes 

ose jo të shërbimit sipas sasive të intranetit të prokuruara apo edhe të mirëmbajtjes sipas 
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objekteve të procedurave të prokurimit. Thjesht dhe vetëm mbajtja e procesverbaleve nga grupet 

e monitorimit, duke përcaktuar se “Shërbimi i ofruar nga kontraktuesi për filialet dhe degët e 

Postës Shqiptare, përmbush kërkesat e kontratës në të gjitha zyrat postare......” pa përcaktuar 

mënyrën e monitorimit pra pa përshkruar sasinë e mbps të internetit të ofruar apo mënyrën e 

monitorimit për mirëmbajtje dhe arsyet e dëmtimit të pajisjeve, nuk përbën në vetvete një raport 

monitorimi. Gjithashtu, referuar rastit a), vlera e likuiduar në total është 21,986,972.6 lekë dhe jo 

sa është vlera e kontratës pra 43,973,856 lekë me TVSH. Nuk ka asnjë shpjegim në dosjen e 

zbatimit të kontratës lidhur me mos likuidimin në total të vlerës së prokuruar. Si rrjedhojë, në 

pamundësi për të vërtetuar sasinë e mbps të ofruar sipas kontratës, (jo për fajin e grupit të 

monitorimit pasi ai i është referuar kontratës dhe kushteve të zbatimit të saj) vlera e mbetur pa 

likuiduar, do të mbetet e tillë deri në momentin që bashkimi i operatorëve ekonomik “. P.” SHPK 

& “A.” SHA, do të paraqesin pranë Postës Shqiptare SHA, raportet e monitorimit të trafikut 

internet/intranet të nënshkruara nga palët. Grupi i auditimit, nuk mund të kalkulojë sasitë “data” 

që kanë përdorur ose jo zyrat postare dhe si rrjedhojë nuk mund të jap opinion nëse kontrata 

është përmbushur 100 % sipas specifikimeve teknike (Më hollësisht trajtuar në pikën 3 faqe 25-

50 të Raportit të Auditimit). 

 

24.1.a Rekomandim:Drejtoria e Postës Shqiptare SHA, Drejtoria Ekonomike, Drejtoria e IT, të 

marrin masat që përpara se të likuidojnë vlerën e mbetur pa likuiduar, të kërkojnë nga operatori 

ekonomik, diagramat e trafikut të internet/intranet të monitorimit në kohë reale sipas afateve dhe 

kushteve të përcaktuara në kontratë. 

Menjëherë 

24.2.a Rekomandim:Drejtoria e Postës Shqiptare SHA, Drejtoria Juridike, Drejtoria e IT, të 

marrin masat që në të ardhmen, në hartimin e kushteve të zbatimit të kontratave për shërbimet 

internet/intranet, të përfshijnë dhe dorëzimin e diagramave të monitorimit të trafikut për të 

vërtetuar kryerjen e shërbimit në sasi dhe cilësi përpara likuidimit të shërbimit. 

Menjëherë 

24.3.a Rekomandim:Drejtoria e Postës Shqiptare SHA, sektori juridik, të marrin masa që në të 

ardhmen, në hartimin e urdhrave për ngritjen e komisioneve të ndjekjes dhe zbatimit të 

kontratave, të përcaktojnë detyrat e secilit anëtar të grupit për respektimin e afateve të kontratave 

apo marrjen në dorëzim dhe kolaudimin e mallrave. 

Menjëherë 

24.4.b Rekomandim:Drejtoria e Postës Shqiptare SHA, Drejtoria e IT, të marrin masat që në të 

ardhmen, për të vërtetuar shërbimet e kryera për mirëmbajtjen e sistemeve IT, të mbajnë raporte 

të detajuara për sasinë dhe llojin e shërbimit të ofruar apo defektit me qëllim, marrjen e masave 

për minimizimin e tyre dhe nxjerrjen e përgjegjësive nëse ka. 

Menjëherë 

25. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i strukturës organizative dhe fondi i pagave në Filialin 

Shkodër rezultoi se për vitin 2018 dhe për 5mujorin e parë të vitit 2019 struktura e programuar 

ishte tejkaluar me një numër mesatar prej 3 punonjës duke rezultuar dhe me një tejkalim i 

shpenzimeve për paga në vlerën 963,000 lekë për vitin 2018, ku nga 58,914,000 lekë të 

planifikuara janë realizuar 59,877,000 lekë dhe për 5mujorin e parë të vitit 2019 u konstatua një 

tejkalim prej 416,000 lekë nga 24,751,000 lekë në 25,167,000 lekë(Më hollësisht trajtuar në 

pikën 9 faqe 116-123 të Raportit të Auditimit). 
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25.1Rekomandim: Nga Drejtoria e Përgjithshme dhe Filiali Shkodër të merren masa të 

menjëhershme për respektimin e strukturës së miratuar të punonjësve në mënyrë të tillë që mos 

të tejkalohet fondi i pagave të programuara për këtë Filial. 

Menjëherë 

26. Gjetje nga auditimi:Me urdhër prokurimi nr. 6 datë 10.05.2018 ka filluar porcedura e 

prokurimit me vlerë të vogël “Shërbimi e-learning”. Nga procedura është shpallur fitues 

operatori ekonomik “K.I.” i cili ka paraqitur dokumentacionin e kërkuar nga Autoriteti 

Kontraktor. Nga auditimi rezultoi se dokumentacioni i paraqitur nga OE i shpallur fitues nuk ka 

qenë i plotë sipas kërkesës në ftesën për ofertë. K. I. nuk ka paraqitur dokumentin që vërteton se 

K.I. është i njohur nga Ministria e Arsimit Sportit dhe Rinisë siç kërkohet në ftesën për ofertë 

datë 10.05.2018.  

Më datë 16.05.2018 është lidhur kontrata nr. 6/1 për një afat 365 ditë ndërkohë që sigurimi i 

kontratës ka afat deri në  datë 16.06.2018 ose 1 muaj nga nënshkrimi i kontratës duke mos 

mbuluar të gjithë aktivitetin e kontratës në kundërshtim me nenin 10, pika 2 e kontratës nr. 6/1 

datë 16.05.2018(Më hollësisht trajtuar në pikën 6 faqe 82-90 të Raportit të Auditimit). 

26.1Rekomandimi: Njësia e Prokurimit të blerjeve me vlerat të vogla të marrë masa që në të 

gjitha rastet e prokurimit të mallrave me vlera të vogla të plotësojë dokumentacionin e plotë për 

pritjen dhe kolaudimin e mallrave të prokuruar. 

26.2Rekomandimi: Autoriteti Kontraktor të kërkojë si kusht nga Operatorët Ekonomikë që 

Sigurimi i Kontratës të mbulojë të gjithë afatin e zbatimit të kontratës në mënyrë të tillë që në 

rast se OE nuk plotëson kushtet e kontratës të mbahet prej tij sigurimi i kontratës. 
Vazhdimisht 

27. Gjetje nga auditimi:Nga auditimi i dosjeve të Drejtorisë së Auditit të Brendshëm u 

konstatua se shpeshherë bëhen gjetje duke i trajtuar si fenomene por nuk shoqërohen me  

rekomandime dhe masat përkatëse  disiplinore për personat përgjegjës, në kundërshtim me ligjin 

nr. 114/2015, date 22.10.2015 “Për auditimin e brendshëm në sektorin publik” neni 6 pika c. 

Nga auditimi rezultoi se Drejtoria e Auditit te Brendshëm nuk ka kryer auditime në Drejtorinë e 

Përgjithshme ku janë të përqendruara procedurat për të gjitha aktivitetet e Postës Shqiptare si 

planifikim treguesish, marketimi, procedura prokurimi, monitorimi i programeve të IT të 

instaluara, etj. të cilat janë të rëndësishme në veprimtarinë e Postës Shqiptare dhe ku auditimi i 

vazhdueshëm për veprimtaritë e drejtorive të Drejtorisë së Përgjithshme del i rëndësishëm në 

lidhje me efektivitetin dhe menaxhimin e fondeve të saj. Gjithashtu e gjithë Posta Shqiptare e 

kryen veprimtarinë e shërbimit nëpërmjet programeve të instaluara, për rrjedhojë del i 

domosdoshëm dhe auditimi i IT që aktualisht mbulohet nga një specialist i Drejtorisë së 

Auditimit(Më hollësisht trajtuar në pikën 1 faqe 12-18 të Raportit të Auditimit). 

27.1 Rekomandim: Drejtoria e Auditit të Brendshëm, të marri masa që në të ardhmen të 

planifikojë në programet e auditimit, auditimin e Drejtorisë së Përgjithshme të Posta Shqiptare 

SHA në të gjitha drejtoritë që ka në përbërje ky institucion. 

Menjëherë 

27.2 Rekomandim:Nga e Drejtoria e Auditit të Brendshëm, duhet që gjetjet e rezultuara ti 

shoqërojë me masat përkatëse përmirësuese nëpërmjet rekomandimeve dhe të fuqizojë stafet e 

saj me trajnime në fushën auditimit të IT. 

Menjëherë 

B. MASA SHPËRBLIM DËMI 

Janë konstatuar dëme ekonomike në masën 6,969,270 lekë si më poshtë vijon: 
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Janë konstatuar dëme ekonomike në masën 6,969,270 lekë si më poshtë vijon: 

1. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i situacionit përfundimtar dhe zbatimit të kontratës me 

objekt “Rikonstruksion dhe shtesë katesh të Godinës Administrative të Drejtorisë së 

Përgjithshme të Posta Shqiptare SHA dhe Drejtorisë së Filialit Tiranë”, viti 2013, u konstatua se 

pajisjet për zërin “Makineri Pajisje”, në situacionin përfundimtar të kontratës bazë dhe asaj 

shtesë, janë llogaritur me TVSH duke i konsideruar si punime ndërtimi punimet e furnizimit të 

pajisjeve. Si përfundim, është likuiduar tepër në favor të sipërmarrësit të punimeve, vlera 

4,070,200 lekë pasi është përfshirë TVSH-ja e pajisjeve në situacionin e punimeve për kontratën 

bazë dhe atë shtesë vlerë kjo e cila përbën një dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit dhe duhet 

dëmshpërblyer nga operatori ekonomik “J.” SHPK (Më hollësisht trajtuar në pikën 3 faqe 25-50 

të Raportit të Auditimit). 

1.1 Rekomandimi: Drejtoria e Postës Shqiptare SHA, Drejtoria Juridike, të marrin masa për 

arkëtimin e vlerës prej 4,070,200 lekë, nga operatori ekonomik “J.” SHPK, si vlerë që është 

dëm ekonomik për Postën Shqiptare SHA, nga likuidimi i vlerës së TVSH për zërin makineri 

pajisje. 

Menjëherë 

2. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit të kontratës me objekt “Fushatë publicitare në 

median vizive”, viti 2018 me fond limit 4,900,000 lekë, u konstatuan vonesa në ekzekutimin e 

kontratës jashtë afateve të përcaktuara. Referuar nenit 10, të kontratës së lidhur, penalitetet, 

kemi: 5,820,000 * 4/1000 * 69 ditë vonesë = 1,606,320 lekë. Kjo vlerë, është dëm ekonomik për 

Postën Shqiptare SHA dhe duhet të dëmshpërblehet nga “E. 4.” person fizik me përfaqësues znj. 

V. M. (Më hollësisht trajtuar në pikën 3 faqe25-50 të Raportit të Auditimit). 

2.1 Rekomandimi: Nga Drejtoria e Postës Shqiptare, Drejtoria Juridike, Drejtoria Ekonomike, të 

analizohet dhe të nxirren përgjegjësitë përkatëse për dëmin ekonomik të shkaktuar dhe të ndiqen 

të gjitha procedurat administrative dhe ligjore për arkëtimin e vlerës prej 1,606,320lekë, nga 

operatori ekonomik “E.4.” person fizik me përfaqësues znj. V. M., si vlerë që i përket 

penalitetit për ekzekutimin e kontratës jashtë afateve të përcaktuara. 

Menjëherë 

3. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit të kontratës me objekt “Kalimi i sistemit E. në 

web dhe zhvillime të tjera, programi i informatizimit të menaxhimit të burimeve njerëzore dhe 

financë kontabilitet si dhe sistem software për ndjekjen dhe menaxhimin e çështjeve help-desk”, 

viti 2017 dhe me fond limit 29,500,000 lekë, u konstatuan vonesa në ekzekutimin e kontratës 

jashtë afateve të përcaktuara. Referuar nenit 23 të kontratës së lidhur për likuidimin e dëmeve për 

dorëzimin e vonuar, pika 23.1, vlera e penalitetit, do të llogaritet me tarifën ditore 2/1000 të 

vlerës koresponduese të mbetur pa u zbatuar. Vlera në total e penalitetit që i duhej mbajtur 

operatorit ekonomik “H. S.” SHPK, është 775,200 lekë. Grupi i auditimit, i është referuar 

dokumentacionit të vënë në dispozicion në kohën e auditimit i cili ka pasur paqartësi dhe 

mangësi që janë sjellë me observacionet e mëvonshme. Si rrjedhojë nuk mund të shprehemi në 

lidhje me ekzistencën ose jo të dëmit në fakt. Ndaj Posta Shqiptare SHA, duhet ta analizojë këtë 

gjetje të grupit të auditimit pas marrjes së raportit përfundimtar (Më hollësisht trajtuar në pikën 3 

faqe 25-50 të Raportit të Auditimit). 

3.1Rekomandimi: Drejtoria e Postës Shqiptare SHA, Drejtoria Juridike, Drejtoria Ekonomike 

dhe Drejtoria e IT, të analizojnë dokumentet e dorëzuara nga operatori ekonomik “H. S.” SHPK, 

lidhur me afatet e ekzekutimit të kontratës dhe penalitetit prej 775,200 lekë të konstatuar nga 

grupi i auditimit, duke pasur në konsideratë qëllimin e kryerjes së shërbimit dhe të arritjes së 
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objektivave të institucionit dhe në varësi të fakteve dhe argumenteve, të vendoset nëse do ti 

mbahet penaliteti i përcaktuar në raportin e auditimit. 

Menjëherë 

4. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi ka rezultuar se Posta Shqiptare për vitet 2017, 2018, 2019 

(periudhë auditimi) ka lidhur kontratë për furnizimin me karburant me dy kontraktorë:  

b.1- Me E. D. A. Sha është lidhur kontrata me nr. 2090/6 datë 08.09.2017 me ndryshime me 

kontratën nr.2689, datë 10.09.2018 (ndryshimet kanë të bëjnë me shtyrjen e afatit të zbatimit të 

kontratës deri në marrjen e furnizimit të plotë të sasisë dhe realizimit të vlerës së kontratës). 

Vlera e kontratës është 65,079,048 lekë me TVSH për 382,000 litra gazoil me marzh fitimi 21% 

dhe 12,761,100 lekë me TVSH për sasinë 75,000 litra benzinë dhe marzh fitimi 22%. 

b.2.Kontrata me nr.2886/6 datë 3.12.2018 me operator K. Shpk & K. Sha me afat furnizimi 1 vit 

dhe vlerë kontrate 62 139,490 lekë pa TVSH dhe 63,155,379.6 me TVSH dhe sasitë 69,240 litra 

benzinë me vlerë 9,510,007 lekë dhe 11,412,008.4 me TVSH dhe marzh fitimi 17.7% dhe 

369,600 litra gazoil me vlerë 52,629,483 lekë me marzh fitimi 16.7% .  

Gjatë auditimit të dokumentacionit të vendosur bashkëlidhur likuidimit të bankës rezultoi se për 

kontratën E. D. A. Sha kontraktori ka vendosur bashkëlidhur dhe llogaritjen e çmimit për çdo 

faturë të paraqitur sipas elementëve përbërës të tij. Në elementët përbërës të çmimit nga ana e 

kontraktorit është përfshirë dhe Taksa e markimit në masën 0.614 për i litër gazoil dhe benzinë . 

Referuar akteve në fuqi taksa e markimit apo e shënimi nuk është element i çmimit të 

karburanteve, por referuar përcaktimeve të paraqitura në vendimin e Këshillit të Ministrave  nr. 

498, datë 30.5.2013 “Për përcaktimin e procedurave të shënjimit të naftës bruto dhe 

nënprodukteve të naftës”, është një shpenzim dhe detyrim i çdo operatori. Në këtë mënyrë 

operatori ka shkaktuar rritje të vlerës për litër karburanti të furnizuar, në mënyrë të padrejtë dhe 

në kundërshtim me aktet në fuqi për elementet e çmimit të karburanteve të paraqitura dhe në 

udhëzimin e APP. Në total gazoil dhe benzinë në vlerën 370,413 lekë është shuma e përfituar më 

shumë nga E. D. A. SHA si rezultat i aplikimit në çmim të taksës së markimit detyrim i tij. Kjo 

shumë përbën dëm ekonomik detyrim për kthim nga E. D. A. Sha. dhe në total gazoil dhe 

benzinë në vlerën 152,124 lekë është shuma e përfituar më shumë nga K. Shpk & K. SHA (nga 

furnizimi deri më (1.06.2019) si rezultat i aplikimit në çmim të taksës së markimit detyrim i tij. 

Kjo shumë përbën dëm ekonomik detyrim për kthim nga K. Shpk & K. Sha.  

Në veçanti nga kontrata me E. D. A. Sha kontrata me K. Shpk & K. Sha ka të përcaktuar në 

nenin 3.2 të saj se në çmimin e kontratës është i përfshirë përveç të tjerave dhe tarifa e shënimit 

të karburanteve. Përfshirja e tarifës së shënimit apo të markimit, bie në kundërshtim me taksat 

dhe tarifat e përcaktuara në aktet në fuqi. Kjo taksë në zbatim të vendimit të Këshillit të 

Ministrave nr. 498, datë 30.5.2013 është një shpenzim dhe detyrim i çdo operatori para tregtimit 

të mallit.   

Referuar observacioneve të paraqitura ka rezultuar se nga Posta Shqiptare Sha janë nisur 

procedurat për arkëtimin e shumave me shkresat nr. 2121 6.08.2019”Njoftim detyrimi operatorit 

“E. D.” SHA, dhe shkresat nr.2119, datë 6.08.2019 “Njoftim detyrimi” si dhe shkresa me 

nr.2120, datë 6.08.2019 “Kërkesë për arkëtim shume”dërguar bashkimit të operatorëve “ K.” 

shpk & “K.” SHA ku njoftohen për arkëtimin e shumës të marrë padrejtësisht prej 152,124 lekë 

deri më 1.06.2019 dhe shumën prej 25,013.64 lekë për periudhën 1.06- 31.07.2019(Më hollësisht 

trajtuar në pikën 6 faqe 71-81 të Raportit të Auditimit). 

4.1-Rekomandimi: Nga strukturat përgjegjëse të  Posta Shqiptare SHA, të kontabilizohet dhe të 

kërkohet në rrugë ligjore, duke ndjekur të gjitha procedurat e nevojshme administrative dhe të 
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gjitha shkallët e gjykimit, për arkëtimin e vlerës 370,413 lekë, nga Operatori Ekonomik E. D. A. 

SHA, për përfitim të padrejtë nga aplikimi i taksës së markimit në çmimin e karburantit në 

mënyrë të padrejtë dhe në kundërshtim me aktet ligjore në fuqi.  

Menjëherë 

4.2-Rekomandimi: Nga strukturat përgjegjëse të Posta Shqiptare SHA, të kontabilizohet dhe të 

kërkohet në rrugë ligjore, duke ndjekur të gjitha procedurat e nevojshme administrative dhe të 

gjitha shkallët e gjykimit, për arkëtimi i vlerës177,137.6 lekë, nga bashkimit të operatorëve “ K.” 

shpk & “K.” SHA, për përfitim të padrejtë nga aplikimi i taksës së markimit në çmimin e 

karburantit në mënyrë të padrejtë dhe në kundërshtim me aktet ligjore në fuqi.  

Menjëherë 

5.Gjetje nga auditimi:Nga auditimi ka rezultuar se me urdhërin e prokurimit nr. 02, datë 

19.03.2019, komisioni i prokurimit  për blerje me vlera të vogla  ka filluar procedurën e 

prokurimit për “Hartim i projekteve të rikonstruksioneve të zyrave Filialet Tiranë, qëndra 

Tranzite dhe Durrës” me fond limit 785,862 lekë. Me procesverbalin e datës 21.03.2019 

komisioni ka bërë skualifikimin e disa operatoreve me arsyetimin e përllogaritjes jo të saktë të 

ofertës së paraqitur referuar rekomandimit të APP dhe me datë 21.03.2019 është shpallur si 

ofertë fituese operatori ekonomik “I.-1.” me vlerë oferte 943,034 lekë me tvsh. Komisioni i 

blerjeve të vogla ka bërë s’kualifikimin të operatorit “A.-2. C.” me ofertën ekonomike 896,400 

lekë cila është vlerë mbi minimumin e llogaritur nga komisioni konform rekomandimit të APP 

në zbatim të VKM nr. 354, datë 11.05.2016, që do të thotë se operatori ekonomik është 

s’kualifikuar pa të drejtë nga konkurrimi. Citojmë se oferta e operatorit fitues është e njëjtë me 

fondin limit të përllogaritur nga ana e njësisë së prokurimit. 

Diferenca në shumën 46,634 lekë me TVSH midis vlerës së ofertës fituese me vlerën e operatorit 

të s’kualifikuar padrejtësisht përbën dëm ekonomik për shoqërinë Posta Shqiptare (Më hollësisht 

trajtuar në pikën 6 faqe 82-90 të Raportit të Auditimit). 

5.1Rekomandim:Nga Posta Shqiptare SHA të kontabilizohet dhe të ndiqen të gjithë procedurat 

administrative në të gjitha shkallët e gjykimit për të kërkuar shpërblimin e dëmit ekonomik, në 

vlerën 46,634 lekë, të shkaktuar nga komisioni i prokurimit me vlerë të vogël të përbërë nga znj. 

M. H., znj. E. B., dhe znj. J. N. 

Menjëherë 

6.Gjetje nga auditimi: Nga auditimi ka rezultuar se është kryer pagesa paradhënie për pritje  

përcjellje me mandat pagesë nr.9, datë 17.04.2019 në vlerën 60,000 lekë në bazë të programit të 

punës nr. 778/1 prot., datë 01.04.2019 të miratuar nga titullari i Postës Shqiptare SHA. 

Paradhënia nuk është mbyllur me argumentin se nuk janë paraqitur deri në këtë moment asnjë 

dokumentacion justifikues si fatura tatimore e shoqëruar me kupon tatimor e cila të tregojë 

shërbimin e marrë dhe vlerën e shpenzuar(Më hollësisht trajtuar në pikën 6 faqe 82-90 të 

Raportit të Auditimit). 

6.1Rekomandim: Nga ana e Drejtorisë Ekonomiketë kërkohet mbyllja e paradhënies në shumën 

60,000 lekë dhe argumentimi me dokumente ligjore të justifikimit të shpenzimit brenda 

periudhës së shqyrtimit të këtij raporti. Në mungesë të këtij dokumentacioni shuma paradhënie të 

konsiderohet dëm ekonomik duke ndjekjur procedurat administrative në të gjitha shkallët e 

gjykimit për punonjësit që kanë përgjegjësi në shpenzimin e paradhënies.  

Menjëherë 
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C.MASA PËR ELIMINIMIN E EFEKTEVE NEGATIVE TË KONSTATUARA NË 

ADMINISTRIMIN E FONDEVE PUBLIKE DHE PËR MENAXHIMIN ME 

EKONOMICITET, EFICIENCË DHE EFEKTIVITET TË FONDEVE PUBLIKE. 

 

Janë konstatuar efekte negative financiare në masën 145,698,753.14 lekë si më poshtë vijon: 

1. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i procedurës së prokurimit me objekt “Fushatë publicitare 

në median online”, viti 2018 me fond limit 6,980,000 lekë, u konstatua se grupi i përllogaritjes 

së vlerës së fondit limit, nuk i ishte referuar kontratës së mëparshme por tregut. Si rrjedhojë, 

rezultoi se kontrata e mëparshme ishte me vlerë më të ulët dhe kriteret ishin pothuajse të njëjta. 

Diferenca e fondit limit të përllogaritur në kontratën e mëparshme dhe ajo e përllogaritur në këtë 

procedurë, është 2,094,716.14 lekë. Kjo vlerë, është efekt negativ financiar për PSH SHA(Më 

hollësisht trajtuar në pikën 3 faqe25-50 të Raportit të Auditimit). 

1.1 Rekomandim:Drejtoria e Postës Shqiptare SHA, Drejtoria Juridike, Drejtoria e Marketingut, 

të marrin masat për argumentimin e fondeve limite të fushatave publicitare, me qëllim mos 

kryerjen e investimeve me vlera që nuk justifikojnë objektivin e përcaktuar më parë dhe që mund 

të shkaktojnë efekte financiare negative për buxhetin e Postës Shqiptare SHA. 

Menjëherë 

2. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i procedurës së prokurimit me objekt “E. G. A.”, viti 2018 

me fond limit 25,000,000 lekë, u konstatua se nuk është argumentuar nevoja e kryerjes së këtij 

shërbimi. Mungon analiza eknomike tek e cila duhej të pasqyroheshin në mënyrë të detajuar, 

përfitimet ekonomike që do të kishte Posta Shqiptare duke kryer këtë investim. Relacioni për 

nevojën e kryerjes së investimit nga Drejtori i IT & Zhvillimit, z. E. S., sipas shkresës me nr. 

123/b prot., datë 03.05.2018, nuk është i argumentuar. Për më tepër, nuk ka asnjë kërkesë 

bashkangjitur ku të pasqyrohej interesimi nga institucionet financiare (bankat) për të integruar 

sistemet e tyre me atë të Postës Shqiptare. Nuk ka asnjë dokument ligjor ose marrëveshje të 

lidhur midis Postës Shqiptare dhe ndonjë institucioni bankar përpara procedurës së prokurimit ku 

të vërtetohej se ndonjë institucion bankar ka interes për të integruar sistemin e tij me atë të Postës 

Shqiptare. Për më tepër, shpjegimet e dhëna tek specifikimet teknike të kërkuara dhe konkretisht 

sipas shkresës me nr. 1630/1 prot., datë 09.05.2018, cilësojnë dhe rrjedhën e veprimeve që duhet 

të kryejë sportelisti/tja. Nuk ka asnjë dokument, analizë, relacion apo edhe parashikim nga 

Drejtoria e Postës Shqiptare SHA se nëse do të rriten, sa do të rriten të ardhurat ekonomike dhe 

klientët nga implementimi i këtij aplikacioni (siç përmendet tek kërkesa e Drejtorit të IT) i cili në 

vetvete, nuk është gjë tjetër veçse një aplikacion që ka ekzistuar edhe më parë. Posta Shqiptare 

SHA, ka kryer procedura prokurimi në të kaluarën që prej vitit 2012 për implementimin dhe 

vënien në funksion të sistemit E. me të gjitha modulet e tij sipas kërkesave nga vet Posta 

Shqiptare SHA. Konkretisht, ndërfaqet e sistemeve të pagesave me institucione të tjera, kanë 

ekzistuar edhe më parë (e vërtetuar kjo me komunikimet elektronike të Postës me operatorin 

ekonomik për problemet dhe defektet e ndryshme të ndodhura gjatë kalimit të kredive të 

fermerëve apo pagesave të ndryshme). Këto ndërfaqe kanë ekzistuar me OSHEE, me UKT, etj. 

Pra pretendimi i krijimit të një “G.”, nuk qëndron. Gjithashtu, tek DST e procedurës së 

prokurimit të vitit 2012, procedurë për të cilën është shpallur fitues i njëjti operator ekonomik 

“H. S.” SHPK, tek projekti për implementimin e sistemit E., për informatizimin e Postës 

Shqiptare, konstatohet se projekti ka ndërfaqe me sisteme të tjera, ndërfaqe me Bankën e 

Shqipërisë, ndërfaqe me sistemin IPS, ndërfaqe me sistemin Euro/Giro/non SWIFT. I njëjti 

konkluzion rezulton edhe nga auditimi i dosjes së prokurimit me objekt “Mirëmbajtja e sistemit 
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Eterna” sipas kontratës së lidhur midis Postës Shqiptare SHA dhe po të njëjtit operator ekonomik 

“H. S.” SHPK, në vitin 2017, me afat 3 vjeçar pra deri në fillim të vitit 2020. Nga procesverbalet 

e mbajtura të grupit të monitorimit për mirëmbajtjen mujore 3 vjeçare, konstatohet se ky operator 

ka kryer mirëmbajtjen e sistemit (Deri sot. Kontrata e mirëmbajtjes përfundon në vitin 2020) dhe 

njëkohësisht të preventivit të zërave të mirëmbajtjes ku midis të tjerash ka mirëmbajtur sistemin 

E. financiare edhe lidhur me Listën e Moduleve të Eternës Financiare për tu mirëmbajtur. 

Periudha e mirëmbajtjes 2017-2020.Si rrjedhojë, procedura e prokurimit, ka qenë e pa 

argumentuar lidhur me arsyet dhe nevojat e kryerjes, pa asnjë analizë për rritjen e rezultateve 

ekonomike të parashikuara me plane financiare e strategjike apo edhe pas implementimit pa 

asnjë përfitim për PSH SHA. Ka qenë e pa nevojshme për Postën Shqiptare kjo procedurë sepse 

PSH SHA, i ka pasur ndërfaqet e komunikmit (G.) me institucionet e tjera dhe për më tepër, nuk 

ka asnjë marrëveshje me asnjë bankë përpara fillimit të procedurës ku të bëhej i qartë përfitimi 

monetar i PSH SHA nga komisionet e transaksioneve me bankat për çdo shumë të depozituar në 

llogarinë personale të klientit në bankën përkatëse. Gjithashtu, nga data që shërbimi është 

deklaruar i kryer pra nga data 19.12.2018 deri në muajin Maj 2019 (sipas akteve të marrjes në 

dorëzim), Posta Shqiptare SHA, nuk ka asnjë të ardhur apo përfitim nga ky shërbim. Nuk është 

kryer asnjë depozitim nga ndonjë klient i mundshëm, transaksion nga i cili, Posta Shqiptare SHA 

mund të kishte përfituar ndonjë komision gjithmonë nëse do të ekzistonte ndonjë marrëveshje. 

Vlera e investuar prej 30,000,000 lekë, konsiderohet investim me efekt negativ financiar për 

PSH SHA dhe një dëm ekonomik i mundshëm në të ardhmen dhe që do të duhet të 

dëmshpërblehet nga operatori ekonomik përfitues “H. S.” SHPK, nëse sistemi nuk do të zbatohet 

me efektivitet duke i sjellë të ardhura financiare Postës Shqiptare (Më hollësisht trajtuar në pikën 

3 faqe 25-50  të Raportit të Auditimit). 

2.1Rekomandim: Drejtoria e Postës Shqiptare SHA, Drejtoria Juridike, Drejtoria Ekonomike, të 

marrin masat që të lidhin marrëveshje me bankat duke përcaktuar komisionet përkatëse për 

shërbimin sipas kushteve të kontratës, me qëllim kthimin e investimit në një investim me 

efektivitet për buxhetin e shtetit. 

Menjëherë 
3. Gjetje nga auditimi:Nga auditimi ka rezultuar se Posta Shqiptare sha kryhen pagesa për 

telefoninë celulare për punonjësit referuar faturave sipas paketave të lidhura për çdo numër të A. 

A. sha referuar kontratës së lidhur, ku për një pjesë të tyre bëhet rimbursimi nga fondet e Postës 

Shqiptare sha.  

Rimbursimi i fondeve për periudhën objekt auditimi, ka rezultuar në zbatim të vendimeve të 

drejtorisë së shoqërisë me nr.293, datë 25.04.2014 “Mbi ndryshimin e shpenzimeve të telefonisë 

celulare të Shoqërisë Posta Shqiptare sha ,vendimit nr.44, datë 7.02.2017 “Mbi disa ndryshime 

në vendimin nr.293, datë 25.04.2014 të Drejtorisë së Shoqërisë, si dhe Urdhrin e dalë për 

periudhën objekt auditimi me nr.193, datë 19.03.2018” Për miratimin e shpenzimeve të 

telefonisë celulare për ndryshimet e miratuara në strukturën organizative të Drejtorisë së 

Përgjithshme Posta Shqiptare sha.  

Për vendimet sa më sipër u krye krahasimi referuar përcaktimeve në vendimin e Këshillit të 

Ministrave nr.864, datë 23.07.2010” Për pajisjen me numër telefoni celular të personave juridikë 

publik dhe nga ky krahasim ka rezultuar se për periudhën objekt auditimi janë miratuar kryerja e 

shpenzimeve në kundërshtim me aktin në fuqi respektivisht sipas viteve: për 6 mujorin e dytë të 

2017 shuma prej 571,560  lekë, për vitin 2018 shuma 1,256,400 lekë dhe për 5 mujorin e vitit 
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2019 shuma prej 1,318,560 lekë në total 3,146,520 lekë (Më hollësisht trajtuar në pikën 3 faqe 

25-50 të Raportit të Auditimit). 

3.1. Rekomandimi:Nga Këshilli Mbikëqyrës të merren masa për të analizuar shkaqet, arsyet për 

përgjegjësitë e menaxhimit në drejtim të përdorimit të fondeve të shoqërisë jo me efektivitet dhe 

ekonomicitet në vlerën prej 3,146,520 lekë, vlerë e cila ka të bëjë pagesat e telefonisë celulare të 

planifikuar për rimbursim në kundërshtim me aktet ligjore në fuqi. 

Menjëherë 

4. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i sponsorizimeve është konstatuar se nga Posta Shqiptare 

janë dhënë sponsorizim në shumën 1,255,000 lekë në kundërshtim me ligjin nr.7892, datë 

21.12.1994 “Për sponsorizimet” i ndryshuar, nenin 1 dhe 2, ku ndalohet dhënia e sponsorizimit 

personave fizik sa më poshtë vijon: 

 -Për sponsorizimin e A. N. “Botimi i librit Historia e Filatelisë Shqiptare” në zbatim të vendimit 

të Këshillit Mbikëqyrës 2,datë 1.03.2019 në shumën 400,000 lekë. 

-Për sponsorizimin A. M. për projektin “80 vjet transmetime radiofonike në shqip” në zbatim të 

vendimit të Këshillit Mbikëqyrës nr. 2,datë 1.03.2019 në shumën 655,000 lekë. 

-Për sponsorizimin M. G. për katalogun filatelik “Pulla Shqiptare” në zbatim të vendimit të 

Këshillit Mbikëqyrës 2,datë 1.03.2019 në shumën 200,000 lekë (Më hollësisht trajtuar në pikën 6 

faqe 91-94 të Raportit të Auditimit). 

4.1. Rekomandimi:Nga Administratori dhe Këshilli i Mbikëqyrës të merren masa për të 

analizuar shkaqet, arsyet për përgjegjësitë e menaxhimit në përdorimin e fondeve të shoqërisë në 

shumën1,255,000 lekë jo me efektivitet dhe ekonomicitet, vlerë e cila ka të bëjë pagesat e dhëna 

për sponsorizim në kundërshtim me aktet ligjore në fuqi. 

Menjëherë 

5. Gjetje nga Auditimi: Me urdhër prokurimi nr. 6 datë 10.05.2018 ka filluar porcedura e 

prokurimit me vlerë të vogël “Shërbimi e-learning”. Nga verifikimi i dokumentacionit të 

gjeneruar nga sistemi lidhur me zbatimin e kontratës nr. 6/1 datë 16.05.2018,u konstatua se 

numri i kursantëve të cilët ndoqën kursin e gjuhës së huaj ishte 132 ndërkohë që shërbimi është 

prokuruar për 140 punonjës, si dhe nga verifikimi i raporteve përfundimtare rezultojë se vetëm 

15% e kursantëve kishin punuar me këtë program dhe mesatarja javore e përdorimit të programit 

nga punonjësit ishte 1 minutë në javë, çka tregon se implementimi i projektit me vlerën 

408,000lekë nuk ka arritur dhe përmbushur qëllimin ose nuk është kryer me efiçencë, efektivitet 

dhe ekonomicitet (Më hollësisht trajtuar në pikën 6 faqe 90-94 të Raportit të Auditimit).  

5.1Rekomandimi: Nga Administratori i shoqërisë të shqyrtohet shpenzimi jo efiçent me vlerë 

408,000 lekë dhe të ngarkohen me përgjegjësi personat përgjegjës. Nga Drejtoria e Burimeve 

Njerëzore të verifikohet dhe të kërkohet menjëherë informacion për ecurinë e programit “e-

learning” dhe e programeve të tjera me natyrë të ngjashme në kuadër të zhvillimit dhe trajnimit 

të punonjësve të shoqërisë Posta Shqiptare sha. 

Vazhdimisht 

6. Gjetje nga Auditimi: Punonjësit e larguar nga puna në shoqërinë Posta Shqiptare sha, kanë 

hapur 193 procese gjyqësore ligjore për të cilat janë marrë 76 vendime të formës së prerë në vitet 

2017-2019 me vlerë të efektit negativ financiar në shumën 60,037,836 lekë. Ndërkohë, janë ende 

74 procedura në proces gjyqësor të cilat janë potencial i mundshëm në të ardhmen për efekt 

negativ financiar për shoqërinë(Më hollësisht trajtuar në pikën 5 faqe 56-64 të Raportit të 

Auditimit). 
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6.1Rekomandimi:Nga Administratori i shoqërisë Posta Shqiptare sha dhe Këshilli Mbikëqyrës, 

të analizohen në mënyrë të detajuar rastet e largimit nga puna, si dhe krijimi i detyrimeve të 

shtuara përmbarimore, duke evidentuar përgjegjësitë individuale, humbje të cilat janë në vlera të 

konsiderueshme për shoqërinë, si dhe të merren masa për shqyrtimin e efektit financiar në vlerën 

totale 60,037,836 lekë, të ardhur si pasojë e mos ndjekjes së procedurave ligjore në largimin e 

punonjësve nga puna. Të evidentohen përgjegjësitë e të merret vendimi përkatës, si dhe nga 

Sektori Juridik të merren masa për ndjekjen e të gjitha çështjeve gjyqësore. 

Menjëherë 

7.Gjetje nga Auditimi: Nga auditimi i vendimmarrjes së organeve kolegjiale të shoqërisë për 

periudhën objekt auditimi rezultojë se: 

Për vitin 2018, me Vendimin e Këshillit Mbikëqyrës nr. 32 datë 21.11.2018 është miratuar 

dhënia e shpërblimit të punonjësve të shoqërisë Posta Shqiptare SHA. Nga auditimi i relacionit 

bashkëlidhur vendimit rezultoi se ky shpërblim është dhënë referuar pasqyrave financiare të vitit 

ushtrimor 2018 në një kohë ku viti ushtrimor nuk kishte përfunduar ende veprim në kundërshtim 

me Ligji nr. 10405 datë 24.03.2011 “Për kompetencat për caktimin e pagave dhe shpërblimeve”, 

neni 6. Për pasojë, vendimmarrja për shpërblimet e punonjësve në vitin 2018 nuk mund ti 

referohet këtij argumenti. Gjithashtu, për dhënien e shpërblimit të punonjësve në vlerën 

48,629,000 lekë nuk është marrë miratimi nga Ministria përkatëse, Ministria e Financave dhe 

Ekonomisë referuar kompetencave ligjore që ajo ka(Më hollësisht trajtuar në pikën 4 faqe 50-54 

të Raportit të Auditimit). 

7.1. Rekomandim: Nga Këshillit Mbikëqyrës dhe Administratori të merren masat që në të 

ardhmen për praktika të ngjashme të ndiqet hierarkia ligjore e vendimmarrjes, duke marrë 

miratimin e Ministrisë përkatëse, Ministria e Financave dhe Ekonomisë si dhe marrja e 

shpërblimit për treguesit ekonomiko-financiar të realizohet pas miratimit të pasqyrave financiare, 

konform kërkesave ligjore.                                                                                               Menjëherë 

8. Gjetje nga Auditimi: Me urdhër pagese datë 10.01.2018 është likuiduar fatura nr. 30 datë 

11.09.2017 për OE “A. T. t.” shpk me vlerë 127,680 lekë për blerjen e “dy bileta udhëtimi”. Por 

në datën 15.09.2017 me vendim nr. 316, ky udhëtim është anuluar për të tre përfaqësuesit e 

shoqërisë duke sjellë si pasojë kryerjen e një shpenzimi jo efiçent dhe efektiv për shoqërinë në 

vlerën 127,680 lekë pasi biletat ishin prerë nga operatori para vendimit të anulimit dhe ishin të 

pakthyeshme(Më hollësisht trajtuar në pikën 6 faqe 65-71 të Raportit të Auditimit). 

8.1Rekomandimi: Nga administratori i shoqërisë të merren masat që në të ardhmen mos të 

përsëriten raste të ngjashme anulimi për personat e autorizuar për udhëtime jashtë vendit në 

mënyrë të tillë që çdo shpenzim i kryer në kuadër të atij aktiviteti të kryhet me efiçencë, 

efektivitet dhe ekonomicitet. 

Menjëherë 

 
 

V. Konkluzione dhe Opinioni i auditimit 

Ne kemi përfunduar auditimin e veprimtarisë ekonomiko financiare të shoqërisë Posta Shqiptare 

Sha  për periudhën nga data 01.07.2017 deri 31.5.2019, si dhe të pasqyrave financiare të cilat 

përbëhen nga pasqyra e pozicionit financiar të shoqërisë, pasqyra e performancës financiare, 

pasqyra e ndryshimeve në kapital, pasqyra e fluksit të parasë, burimet dhe shpenzimet lidhur me 

investimet, pasqyra mbi gjendjen dhe ndryshimet në aktivet e qëndrueshme si dhe amortizimin e 

tyre, pasqyra e lëvizjes së fondeve dhe shënimet shpjeguese. Është audituar procesi i prokurimit 
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publik, zbatimi i kontratave, arkëtimet nga kryerja e shërbimeve, shpenzimet, paga dhe sigurime 

shoqërore, kreditorë dhe debitorë, largimet nga puna etj. 

Opinioni i kualifikuar  i grupit të auditimit mbi përputhshmërinë e veprimtarisë së Posta 

Shqiptare Sha me kuadrin ligjor dhe rregullator është që përveç çështjeve të trajtuara, sqarojmë 

se pasqyrat financiare të audituara paraqesin drejt, në të gjitha aspektet materiale, pozicionin 

financiar të shoqërisë, dhe performancën financiare dhe flukset e parasë për periudhën e 

audituar në përputhje me standardet kombëtare të kontabilitetit të përmirësuara në Shqipëri 

(SKK) dhe (SNK) e përshtatura për zbatim. 

 

Baza për opinionin e Kualifikuar. 

Ne e kemi kryer auditimin tonë në përputhje me Standardet Kombëtare të Kontabilitetit, si dhe 

Standardet Ndërkombëtare të Auditimit të Sektorit Publik  ISSAI 4100* – Objektivi i 

audituesve në një auditim përputhshmërie është të japë siguri të arsyeshme nëse informacioni i 

mbledhur sa i takon një çështjeje të veçantë është në përputhje, në të gjitha aspektet materiale, 

me kuadrin ligjor dhe rregullator në fuqi, kur auditimi bëhet lidhur me çështje të veçanta dhe 

ISSAI 4200** - Objektivi i audituesve në një auditim përputhshmërie është të japë siguri të 

arsyeshme nëse informacioni i mbledhur sa i takon një çështjeje të veçantë është në përputhje, 

në të gjitha aspektet materiale, me kuadrin ligjor dhe rregullator në fuqi, kur auditimi behet 

lidhur me auditimin e pasqyrave financiare. 

Ne jemi të pavarur kundrejt subjektit të audituar, e theksuar kjo në ISSAI-n 10 ***- Deklarata e 

Meksikës mbi Pavarësinë e SAI-t, si dhe ISSAI 30- Kodi Etik. Ne i kemi përmbushur 

përgjegjësitë tona etike, në përputhje me standardet e sipërpërmendura. Gjithashtu, ne besojmë 

se dëshmitë e marra gjatë punës sonë audituese janë të mjaftueshme dhe të përshtatshme për të 

siguruar bazat për përgatitjen e opinionit të auditimit.  

 

Ne duam të tërheqim vëmendjen e përdoruesve për disa çështje të cilat ndikojnë në cilësinë e 

informacionit financiar të paraqitur në pasqyrat financiare duke përfshirë dobësitë në sistemin e 

kontrollit të brendshëm dhe mospërputhje të veprimtarisë me aktet ligjore. Konkretisht: 

-Nga shoqëria, referuar realizimit të treguesve ekonomik për tre vite, ka rezultuar se investimet 

janë planifikuar tej mundësive reale të menaxhimit të fondeve. Ky realizim paraqitet në nivele 

shumë të ultë, që tregon për planifikime optimiste dhe të paargumentuara të tyre.  

-Dëmet ekonomike të konstatuara janë në vlerën 6,969,270 lekë të cilat kanë ardhur si pasojë e 

keq menaxhimit në procedurat e prokurimit dhe zbatimin e kontratave. 

-Efekte negative financiare në vlerën 145,698,753.14 lekë të cilat kanë ardhur si pasojë e 

moszbatimit dhe interpretimit të duhur të legjislacionit në fuqi si dhe mos argumentimit të 

nevojës për publicitetin dhe marketingun e shërbimeve të Postës Shqiptare sha. 

-Sistemet e kontrollit të brendshëm të implementuara nga shoqëria nuk kanë rezultuar në 

përputhje me kërkesat e kritereve të përcaktuara për vlerësimin e Menaxhimit Financiar dhe 

Kontrollit, për shkak të mungesës së kuptimit të këtyre kritereve, mosplotësimit të kërkesave 

për dorëzimin e deklaratave për cilësinë e kontrolleve të brendshme, mosplotësimit dhe 

mosdorëzimit pyetësorëve të vetëvlerësimit, regjistrit të risqeve, rregullores pa mbështetje në 

strukturën organizative, veprimeve rregulluese të kryera nga jashtë, etj.  

Për sa mësipër cituam grupi i auditimit për përmirësimin e punës në drejtim të menaxhimit me 

efektivitet  të fondeve të Postës Shqiptare SHA, por dhe menaxhimit me sukses të shërbimeve që  

duhet të realizojë posta për popullatën me cilësi dhe kosto më të ulët, ku kjo është dhe motoja e 
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punës së saj, ka lënë një sërë rekomandimesh për masa organizative, përveç masave të tjera, me 

qëllim rregullimin e veprimtarisë mbi baza rregullash, transparence dhe në përputhje me aktet 

ligjore në fuqi.  

 
Për sa më sipër paraqitet ky  Raport Përfundimtar Auditimi. 

 

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT  

 

    Grupi i Auditimit 

 

 N. P.  

                                                                           

  A. T. 

                                                                            

 A. N. 

                                                                                  

 A. R. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

 VI. Anekse  
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1. Shkurtime 

KLSH  Kontrolli i Lartë i Shtetit 

VKM  Vendim i Këshillit të Ministrave 

MFE  Ministria e Financave dhe Ekonomisë  

KA  Këshilli Mbikëqyrës 

SHA  Shoqëri aksionare 

Sh.p.k  Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar 

KPP  Komisioni i Prokurimit Publik 

AQT  Aktivet e Qëndrueshme të Trupëzuara 

DEK  Departamenti Ekonomik 

QKR  Qendra Kombëtare e Regjistrimit 

TAP  Tatimi i të ardhurave nga punësimi 

APP  Agjencia e Prokurimit Publik 

TVSH  Tatimi mbi Vlerën e Shtuar 

KVO  Komisioni i Vlerësimit të Ofertave 

NJP  Njësia e Prokurimit 

AK  Autorieteti Kontraktor 

DST  Dokumentet Standarde të Tenderit 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 


