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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT 

KRYETARI 
Adresa: Rruga "Abdi Toptani"  Nr.1  Tiranë.                                                          E-mail: klsh.org.al; ẁeb-site ẁẁẁ.klsh.org.al 

 

Nr. 66/   Prot.                                                                                       Tiranë, më 29.05.2020 

 
 

V E N D I M 

  Nr. 54,  Datë . 29.05.2020 

PËR 

AUDITIMIN E USHTRUAR NË INSTITUTIT TË MONUMENTEVE TË 

KULTURËS (IMK) 

“Mbi auditimin e përputhshmërisë për periudhën 

 01.01.2017 deri më datën 31.07.2019”. 
Nga auditimi i ushtruar në Institutit të Monumenteve të Kulturës (IMK), rezultoi që në 

përgjithësi veprimtaria e këtij institucioni është kryer në përputhje me rregullat, kuadrin ligjor 

dhe dispozitat e tjera që rregullojnë veprimtarinë e IMK-s. Krahas përpjekjeve pozitive u 

konstatuan dhe të meta dhe mangësi në funksionimin e disa komponentëve të sistemit të  

kontrollit të brendshëm, dobësi në zbatimin e dispozitave ligjore dhe akteve në fushën e 

kontabilitetit dhe raportimit financiar, të cilat janë materiale por jo të përhapura për të cilën 

japim opinion të kualifikuar, me rezervë1. 

Theksojmë se, ky Raport Përfundimtar Auditimi do të konsiderohet si Pjesa e I-rë e zbatimit 

të Programit të Auditimit nr. 66/2 prot., datë 21.01.2020, pasi për shkak të gjendjes së 

fatkeqësisë natyrore të shpallur në vend nga pandemia COVID19, auditimi në terren u krye 

deri më datë 13.03.2020, dhe nuk u bë i mundur Auditimi i veprimtarisë në Drejtoritë 

Rajonale, si dhe nuk u bë e mundur të auditohen plotësisht praktikat e vendimmarrjes nga 

KKMT për shpalljen e qendrave historike te qyteteve, në të cilat konstatohen mangësi të 

theksuara, si dhe  praktikat e  lejeve zhvillimore, të miratuara për hidrocentrale në afërsi të 

objekteve të trashëgimisë kulturore, në kushtet e mungesës së instrumenteve të planifikimit 

kur nuk janë të përcaktuara zonat kryesore të zhvillimit të sektorit, plani i shërbimeve dhe 

infrastrukturave të sektorit si dhe plani i mbrojtjes së mjedisit dhe rregullat për ruajtjen e 

mjedisit, peizazhit, burimeve natyrore dhe objekteve të trashëgimisë kulturore. 

Nga auditimi mbi përputhshmërinë2, i ushtruar në IMK, sa i takon shkallës së zbatueshmërisë 

së rregullave, ligjeve dhe rregulloreve, politikave, kodeve të vendosura apo termave dhe 

kushteve, mbi të cilat ky institucion realizon ruajtjen, mbrojtjen, konservimin, restaurimin 

                                                             
1 - Sipas Manualit të Auditimit të Përputhshmërisë të KLSH-së, (fq.65-66), kapitulli V, pika 5.4, “Opinioni i kualifikuar”, mund të shprehe 

nje opinion me reserve kur devijimet jane material por jot e perhapura.  

  
2 Mbështetur mbi ligjin nr. 154/2014 “Për organizimin dhe funksionimin e KLSH-së”. 
3 Një opinion i kualifikuar shprehet kur efekti ose efektet e mundshme të një çështjeje, nuk janë aq materiale sa 

të justifikojnë një opinion të kundërt ose një refuzim të opinionit. 
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dhe vlerësimin e monumenteve dhe siteve të trashëgimisë kulturore materiale në territorin e 

Republikës së Shqipërisë, (kriteret e auditimit të përputhshmërisë), janë konstatuar mangësi 

dhe parregullsi.  

 Gjithashtu, KLSH i kushtëzuar nga këto rrethana, e kishte të pamundur auditimin edhe të 

shumë projekteve të miratuara nga institucioni në zonat e mbrojtura. Këto çështje do të jenë 

objekt i një auditimi tjetër, i cili parashikohet të ushtrohet brenda këtij viti. 

Pasi u njoha me Raportin Përfundimtar të Auditimit dhe Projektvendimin e paraqitur nga 

Grupi i Auditimit të Departamentit të Auditimit të Institucioneve Qendrore, shpjegimet e 

dhëna nga subjekti i  audituar, si dhe vlerësimet mbi objektivitetin dhe cilësinë e auditimit 

nga Drejtori i Departamentit të mësipërm, Drejtoria e Standardeve dhe Sigurimit të Cilësisë, 

si dhe Drejtori i Përgjithshëm, në mbështetje të neneve 10, 15, 25 dhe 30, të ligjit nr.154/2014 

miratuar në datën 27.11.2014 “Për Organizimin dhe Funksionimin e Kontrollit të Lartë të 

Shtetit”, 

 

V E N D O S A: 
 

I. Të miratoj Pjesën e I-rë të Raportit Përfundimtar të Auditimit mbi “Auditimin e 

Përputhshmërie”, të ushtruar në Institutit të Monumenteve të Kulturës (IMK), Tiranë, sipas 

programit të auditimit nr. 66/2 prot., datë 21.01.2020 për veprimtarinë nga data 01.01.2017 

deri 31.12.2019. 

II. Të miratoj Opinionin e auditimit, rekomandimet për përmirësimin e gjendjes dhe të kërkoj 

marrjen e masave sa vijon: 
 

OPINIONI I AUDITIMIT: 

Baza për opinionin mbi përputhshmërinë (ISSAI 40003).  

Në vlerësimin tonë ne mbështetemi në faktin se gjatë auditimit në terren, janë marrë të dhëna 

të mjaftueshme mbi të cilat mund të jepet një opinion, pavarësisht se për shkak të gjendjes së 

fatkeqësisë natyrore të shpallur në vend nga pandemia COVID19, auditimi në terren u krye 

deri në datë 13.03.2020, dhe nuk u bë i mundur auditimi i veprimtarisë në Drejtoritë 

Rajonale, si dhe nuk u ezaurua plotësisht auditimi i praktikave të vendimmarrjes nga KKMT 

për shpalljen e qendrave historike të qyteteve,  si dhe i shumë projekteve të miratuara nga 

institucioni, në zonat e mbrojtura. Çështjet e mësipërme do të jenë objekt i një auditimi të 

veçantë i cili parashikohet të ushtrohet brenda këtij viti. 

Nga auditimi mbi përputhshmërinë4, i ushtruar në IMK, sa i takon shkallës së zbatueshmërisë 

së rregullave, ligjeve dhe rregulloreve, politikave, kodeve të vendosura apo termave dhe 

kushteve, mbi të cilat ky institucion realizon ruajtjen, mbrojtjen, konservimin, restaurimin 

dhe vlerësimin e monumenteve dhe siteve të trashëgimisë kulturore materiale në territorin e 

Republikës së Shqipërisë, (kriteret e auditimit të përputhshmërisë), janë konstatuar mangësi 

dhe parregullsi.  

Baza për opinionin e përputhshmërisë: 

Ne e kemi kryer auditimin tonë në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Auditimit të 

Sektorit Publik (ISSAI’s) mbështetur në ISSAI-n 10- Deklarata e Meksikës mbi Pavarësinë e 

SAI-t, si dhe ISSAI 30- Kodi Etik, apo edhe çështje të tjera që lidhen me auditimin 

                                                             
3 ISSAI 4000 – Udhërrëfyesi i Auditimit të Përputhshmërisë.  
4 Mbështetur mbi ligjin nr. 154/2014 “Për organizimin dhe funksionimin e KLSH-së”. 
3 Një opinion i kualifikuar shprehet kur efekti ose efektet e mundshme të një çështjeje, nuk janë aq materiale sa 

të justifikojnë një opinion të kundërt ose një refuzim të opinionit. 
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përputhshmërisë, të cilat janë përmendur në ISSAI-n 4000 “Standardi i Auditimit të 

Përputhshmërisë”. Ne i kemi përmbushur përgjegjësitë tona etike, në përputhje me standardet 

e sipërpërmendura, përfshirë këtu edhe Kodin e Etikës së KLSH-së, miratuar me Vendimin 

nr. 27, datë 20.04.208, të Kryetarit të KLSH-së.  

Auditimi ynë përfshin kryerjen e procedurave me qëllim marrjen e evidencave të auditimit 

mbi ligjshmërinë dhe rregullshmërinë e transaksioneve, duke vlerësuar materialitetin, risqet 

dhe kampionin e transaksioneve me kriteret e parashikuara. 

Nga auditimi mbi përputhshmërinë, sa i takon shkallës së zbatimit nga subjekti IKTK (ISH-

IMK) të rregullave, ligjeve dhe rregulloreve, politikave, kodeve të vendosura apo termave 

dhe kushteve, mbi të cilat është rënë dakord (kriteret e auditimit të përputhshmërisë), sipas 

opinionit të audituesve, i mbështetur në standardet INTOSAI dhe në Manualin e Auditimit të 

Përputhshmërisë të KLSH-së, i kryer në subjektin “IMK” sot IKTK, rezultuan devijime nga 

kuadri ligjor dhe rregullator në fuqi (kriteret), të cilat nën gjykimin profesional të audituesit 

shtetëror të pavarur janë materiale por jo të përhapura, efektet e të cilave justifikojnë dhënien 

e një opinioni të kualifikuar me rezervë të përputhshmërisë5. 

 

B. PROPOZIME PËR NDRYSHIME APO PËRMIRËSIME NË 

LEGJISLACIONIN NË FUQI. 
1. Gjetje nga auditimi: Për të vlerësuar rregullshmërinë e aktivitetit dhe përmbushjes së 

detyrave funksionale të IKTK (ish-IMK), në rolin e Sekretariat Teknik të KKR në funksion të 

misionit për mbrojtjen e vlerave të trashëgimisë kulturore, u auditua procesi i vendimmarrjes 

për miratimin dhe shpalljen e qendrës historike të qytetit të Tiranës dhe miratimin e 

rregullores për administrimin e saj e të zonës së mbrojtur përreth nga ku rezultoi se:  

Për shpalljen e qendrës historike të qytetit të Tiranës dhe miratimin e rregullores për 

administrimin e saj e të zonës së mbrojtur përreth, përgjatë viteve 2017 dhe 2018 janë 

miratuar dy VKM të cilat vijnë në kohë pothuaj mbas 18 vitesh sipas VKM –s nr.180, i cili 

mban datën 13.04.2000. Ky VKM ka bërë shpalljen Ansambël Monument kulture të aksit 

kryesor dhe qendrës historike të qytetit të Tiranës, duke specifikuar qartësisht konturet e 

zonës historike për qytetin e Tiranës, sipas planimetrisë dhe emërtesave të rrugëve dhe 

shesheve të identifikuara në VKM. 

Miratimi i VKM Nr. 325, datë 12.4.2017 “Për shpalljen e qendrës historike të qytetit të 

Tiranës dhe miratimin e rregullores për administrimin e saj e të zonës së mbrojtur 

përreth” rezulton se nuk është paraprirë nga asnjë mbledhje e Këshillit Kombëtar të 

Restaurimit (KKR) apo diskutime lidhur me nevojën dhe domosdoshmërinë e hartimit 

të këtij Vendimi.  
Nga dokumentacioni i vënë në dispozicion nga IKKT, grupi i auditimit konstatoi se ky VKM 

është miratuar bazuar :  

- në kërkesën e Bashkisë së Tiranës sipas shkresës nr. 1028 prot., datë 27.02.2017 për 

rishikimin e Qendrës historike dhe Zonës së mbrojtur të qytetit të Tiranës e cila thekson 

nevojat për ndryshimin e kufirit të ansamblit muzeal;  

- për saktësimin e koordinatave dhe mospërputhjeve të gjurmës së kufirit;  

- edhe si nevojë e përshtatjes së terminologjisë bazuar në Ligjin nr. 9048, datë 07.04.2003 

“Për trashëgiminë kulturore” (i ndryshuar) dhe në VKM nr. 426, datë 13.7.2007 “Për 

miratimin e Kartës Shqiptare të Restaurimit”, ku dhe është rishikuar VKM nr.180, datë 

13.04.2000 “Shpallja Ansambël Monument kulture i aksit kryesor dhe qendrës historike të 

qytetit të Tiranës”.  

Kështu, IMK nisur nga kërkesa e Bashkisë së Tiranës për rishikimin e Qendrës historike dhe 

Zonës së mbrojtur të qytetit të Tiranës, bazuar në sa më sipër ka përgatitur relacionin përkatës 
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dhe me shkresë nr.503 prot., datë 20.03.2017 i është drejtuar Ministres së Kulturës ku ka 

përcjellë dokumentacionin për shpalljen e qendrës historike të qytetit të Tiranës dhe zonës së 

mbrojtur të saj, si dhe rregulloren e administrimit shoqëruar me hartën e zonifikimit.  

Sipas këtij relacioni, kufiri i saj është saktësuar dhe zhvilluar duke rikonceptuar dhe 

racionalizuar përdorimet e truallit të lirë, hapësira të cilat nuk përfaqësojnë vlera të veçanta 

dhe nuk janë pjesë përbërëse e qendrës historike në vetvete, por nëpërmjet rizhvillimit të tyre 

kompletojnë dhe pasurojnë atë. 

Projekt-rregullorja është hartuar mbështetur në ligjin nr. 9048, datë 07.04.2003 “Për 

trashëgiminë kulturore” (i ndryshuar) dhe ne VKM nr. 426, datë 13.7.2007 “Për miratimin e 

Kartës Shqiptare të Restaurimit” dhe ka përcaktuar detyrimet dhe mënyrat për administrimin 

e vlerave historiko - kulturore të Qendrës historike dhe Zonës së mbrojtur të qytetit të 

Tiranës. Ansamblet e Qendrës Historike rrethohen nga një zonë e mbrojtur, e cila krijon një 

hapësirë ndërmjet Qendrës Historike dhe pjesës tjetër të qytetit, të nevojshme për vlerësimin 

e Qendrës Historike. 

Propozimi i ri respekton dhe thekson hapësirat me vlerë në fushën e trashëgimisë kulturore, 

zonën arkeologjike “x” të Kalasë së Tiranës, e cila qëndron brenda kufijve të propozuar të 

zonën së mbrojtur të qytetit.   

Projekt-rregullorja përcakton dhe mënyrat e bashkëpunimit të institucioneve të specializuara 

të MK me Bashkinë e qytetit, si dhe me institucionet, organizatat dhe subjektet e ndryshme 

për një mbrojtje më efikase të vlerave kulturore të qytetit. 

Pra, procesi i miratimit të kërkesës së ardhur nga Bashkia Tiranë nuk ka kaluar për shqyrtim 

dhe mendim në KKR, institucion i cili ka rol përcaktues në diskutimin e rasteve të tilla. Nga 

auditimi rezulton se nuk ka dokumentacion të cilësuar mbi bazën e të cilit është kryer një 

vendimmarrje e tillë, duke krijuar një proces artificial i cili heq ose përfshin ose zgjeron 

kufijtë e një zone e cila në fakt si proces dhe kompetencë juridike i përket KKR përbërja e të 

cilit mundëson mendim profesional për ndryshime të tilla.  

 Në vitin 2018 është  miratuar me VKM nr. Nr. 582, datë 03.10.2018 qendra historike e 

qytetit të Tiranës, përcaktimi i zonës mbrojtëse të saj dhe miratimi i planit për ruajtjen, 

mbrojtjen dhe administrimin e cila ka ndryshuar sërish. Me Vendimin e KKR nr.423, datë 

26.9.2018 është miratuar propozimi për deklarimin e qendrës historike të qytetit të Tiranës, 

përcaktimin e zonës mbrojtëse të saj dhe miratimin e planit për ruajtjen, mbrojtjen dhe 

administrimin. Në relacionin bashkëngjitur i cili mban emrin e ish Ministres së Kulturës, për 

projekt- vendimin për deklarimin e qendrës historike të qytetit të Tiranës, përcaktimin e zonës 

mbrojtëse të saj dhe miratimin e planit për ruajtjen, mbrojtjen dhe administrimin, cilësohet 

se: “Ligji Nr. 27/2018 “Për trashëgiminë kulturore dhe muzetë” është miratuar më datën 

17.5.2018 dhe solli një qasje të re ndaj ruajtjes dhe mbrojtjes së vlerave të trashëgimisë 

kulturore, terminologji të re në kategorizimin dhe tipologjitë e pasurive kulturore, klasifikimit 

i tyre, etj. dhe në zbatim dhe në funksion të përmbushjes së Misionit të tij, IKTK ndjek 

zbatimin e legjislacionit kombëtar dhe ndërkombëtar në fushën e trashëgimisë kulturore. 

Për sa më lart, VKM nr. 325, datë 12.4.2017 “Për shpalljen e Qendrës Historike të Qytetit të 

Tiranës dhe miratimin e Rregullores për administrimin e saj e të Zonës së Mbrojtur përreth” 

duhej rishikuar në përshtatje me ligjin e ri.    

Por realisht, kjo VKM ka ndryshuar kufijtë e qendrës historike, nëse i referohemi hartës së 

zonimit, pra justifikimi i objektit të  ndryshimit për shkak të terminologjisë me ndryshimet e 

propozuara kanë sjellë ndryshime thelbësore të këtyre kufijve ku vërtet janë përfshirë 

objekte të reja të viteve 50-80 për të cilat nuk ka një relacion mbështetës se pse këto objekte 

konsiderohen me vlerë historike dhe duhen përfshire,në relacionin e miratuar nga KKR të 

datës 26.09.2018, konstatohet se  nuk është shprehur qartësisht se cilat  objekte hiqen nga  

qendra historike dhe arsyetimi përkatës për to, ndërkohë që nuk rezulton të kemi shprehje të 

Këshillit Shkencor (KSH) të IMK apo cilësim të opinionit të tyre lidhur me këto çështje. Nuk 
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evidentohet pse ndryshojnë koordinatat e zonës së mbrojtur Z 82-Z-83-Z80 në kufijtë e 

Liqenit artificial, nuk shpjegohet pse në qendrën e Tiranës janë shtyrë kufijtë e qendrës 

historike  në zonën T83-T81apo T27-T28, etj. (qartësisht të dallueshme vetëm duke krahasuar 

hartën e zonimit të miratuar në vitin 2017 krahasuar me hartën e zonimit të vitit 2018 dhe 

koordinatat e saj). 

Në vendimin e KKR theksojmë se është bërë shqyrtimi në një mbledhje nga anëtarët e KSH 

të kësaj çështjeje  por që mendimi i KSH mbi  argumentimin dhe selektimin e ndryshimit të 

këtyre kufijve të qendrës historike nuk pasqyrohet në relacionin shoqërues të VKM propozuar 

KM.  

Për sa më sipër konstatojmë se procesi i miratimit apo dhe nevoja e ndryshimit apo 

përcaktimit të kufijve sipas koordinatave nuk rezulton të jetë i plotë me argumente të qarta  

nga institucionet e përfshira në proces, si Këshilli Shkencor, Sekretariati teknik i Këshillit 

Kombëtar të Restaurimeve, Ministrin e Kulturës që është njëkohësisht dhe Kryetar i KKR, 

vetë KKR duke mos  përmbushur funksionet institucionale dhe specifikat profesionale të 

tyre, vendim-marrjet e të cilëve në fakt janë përdorur si  fasadë  për të justifikuar veprimet 

e institucioneve (strukturave) që nuk kanë kapacitetet dhe njohuritë për vendimmarrje që 

prekin trashëgiminë kulturore dhe memorien historike të shqiptarëve në këtë rast Bashkia 

e Tiranës apo dhe KM.  

Në thelb qëllimi i shprehur në kohë në VKM Nr.180, datë 13.4.2000, VKM Nr. 325, datë 

12.4.2017 dhe VKM Nr. 582, datë 3.10.2018” është: 

1. Përcaktimi i rregullave për ruajtjen, mbrojtjen dhe administrimin e vlerave historike-

kulturore të Qendrës Historike dhe zonës mbrojtëse në qytetin e Tiranës; 

2. Përcaktimit të një hapsirë urbane në mbrojtje dhe të mënyrave të ndërhyrjes në 

këtë hapsirë. 

Rregullat për planifikimin dhe zhvillimin e territorit në Republikën e Shqipërisë përcaktohen 

përmes dokumentave të planifikimit, konkretisht për Bashkinë e Tiranës, përmes Planit të 

Përgjithshëm Vendor. Ky plan është miratuar me Vendim nr. 1  të Këshillit Kombëtar të 

Territorit në datë 14.04.2017, pra vetëm 2 ditë pas hyrjes në fuqi të VKM Nr. 325, datë 

12.04.2017.  

Nga auditimi rezulton se përcaktimet e PPV të Bashkisë Tiranë për ndërhyrjet e lejuara në 

territorin e Qendrës Historike dhe Zonës Mbrojtëse të Qytetit të Tiranës, nuk janë bazuar në 

VKM Nr. 325, datë 12.4.2017 (konkretisht ish Stadiumi Qemal Stafa në PPV nuk 

konsiderohet në koategorinë M monument duke lejuar rizhvillim në të, ndërkohë që VKM 

Nr. 325 e përcakton si pjesë të qendrës historike dhe lejon vetëm ndërhyrje konservuese dhe 

restauruese).  

Nga sa më sipër konstatohet se ndryshimet e ndodhura më pas me VKM Nr. 582, datë 

3.10.2018, në përcaktimin e kufijve të qendrës historike të qytetit të Tiranës, pra 

përcaktimin në thelb të zonave ku do lejohen ndërtime të reja e ku jo, reflektojnë 

kërkesat e Bashkisë Tiranë për zhvillime të reja në territor dhe nuk bazohen në studime e 

vlerësime të mirëfillta për përcaktimin dhe mbrojtjen e vlerave historike-kulturore të Qendrës 

Historike dhe zonës mbrojtëse në qytetin e Tiranës.  

Si konkluzion KKR ka ndryshuar vlerësimin për zonat historike e kulturore të Tiranës e 

objekteve në to, në varësi të interesit për ndërtime të reja në këto zona e mbi këto objekte. 

(Trajtuar më hollësisht në faqet nr. 113-143 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

1.1.Rekomandimi:  Për sa trajtuar më sipër si dhe për shkak të ngjarjeve të fundit lidhur me 

prishjen e godinës së Teatrit Kombëtar, nga ana e IKTK (ish- IMK) në bashkëpunim me 

Ministrinë e Kulturës të merren masa të menjëhershme dhe të hartohen propozimet përkatëse  

për ndryshimin e ligjit Nr. 27/2018 “Për Trashëgiminë Kulturore dhe Muzeve”. 
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-germat “a” dhe “ç” të pikës 3 të nenit 9; ku miratimi i planeve për ruajtjen, mbrojtjen dhe 

administrimin e pasurive kulturore të paluajtshme dhe deklarimi për pasuritë kulturore të 

paluajtshme, të grupuara sipas parashikimeve të këtij ligji  të behet me propozim nga Këshilli 

i Ministrave dhe miratim në Kuvendin e Shqipërisë me Ligj të veçantë. 
 

-për ndryshimin e  pikës 1 të nenit 96 të Ligjit 27/2018 “Për Trashëgiminë Kulturore dhe 

Muzeve”,  ku Ministria përgjegjëse për trashëgiminë kulturore, në lidhje me pasurinë 

kulturore të paluajtshme, si dhe Këshilli i Ministrave, për grupimin e pasurive kulturore të 

paluajtshme, kanë kompetencë të përcaktojnë zonën mbrojtëse, distancat, masat dhe normat e 

tjera që ruajnë integritetin e pasurive kulturore të paluajtshme, veçmas ose të grupuara, 

perspektivën, dritën, kushtet mjedisore dhe peizazhin por miratimi i tyre  të bëhet në 

Kuvendin e Shqipërisë me Ligj të veçantë. 

- Të merren masa të menjëhershme dhe të hartohen propozimet përkatëse  për plotësime në 

VKM nr. Nr. 582, datë 03.10.2018 “Për deklarimin e qendrës historike të qytetit të Tiranës, 

përcaktimin e zonës mbrojtëse të saj dhe miratimin e planit për ruajtjen, mbrojtjen dhe 

administrimin” 

-  Në Nenin 7 pika 1, Ndërhyrjet në zonën mbrojtëse: Të përcaktohen qartë cilat janë kriteret 

që duhet të plotësohen për adaptime, rikonstruksione dhe ndërtime të reja në zonën mbrojtëse 

për të qenë në harmoni me vlerat e ansamblit. 

                                                                                                                                  Menjëherë 

 

C. MASA ORGANIZATIVE 

1.1. Gjetje nga auditimi: Për të vlerësuar rregullshmërinë e aktivitetit dhe përmbushjes së 

detyrave funksionale të IKTK (ish-IMK), në rolin  e Sekretariat Teknik të KKR në funksion 

të misionit për mbrojtjen e vlerave të trashëgimisë kulturore, u auditua procesi i 

vendimmarrjes për miratimin dhe shpalljen e qendrës historike të qytetit të Tiranës dhe 

miratimin e rregullores për administrimin e saj e të zonës së mbrojtur përreth nga ku rezultoi 

se:  

Për shpalljen e qendrës historike të qytetit të Tiranës dhe miratimin e rregullores për 

administrimin e saj e të zonës së mbrojtur përreth, përgjatë viteve 2017 dhe 2018 janë 

miratuar dy VKM të cilat vijnë në kohë pothuaj mbas 18 vitesh sipas VKM –s nr.180,e cila 

daton, dt.13.04.2000, kjo VKM ka bërë shpalljen Ansambël Monument kulture i aksit kryesor 

dhe qendrës historike të qytetit të Tiranës, duke specifikuar qartësisht konturet e zonës 

historike për Qytetin e Tiranës, sipas planimetrisë dhe emërtesave të rrugëve dhe shesheve të 

identifikuara në VKM . 

Për miratimin e VKM Nr. 325, datë 12.4.2017 rezulton se nuk ka asnjë mbledhje të 

KKR apo diskutim lidhur me projekt-vendimin për shpalljen e qendrës historike të 

qytetit të Tiranës dhe miratimin e rregullores për administrimin e saj e të zonës së 

mbrojtur përreth.   

Nga dokumentacioni i vënë në dispozicion nga IKKT, grupi i auditimit konstatoi se  kjo 

VKM është  miratuar  bazuar :  

         -në kërkesën e Bashkisë së Tiranës sipas shkresës nr. Prot 1028 datë 27.02.2017 për 

rishikimin  e Qendrës historike dhe Zonës së mbrojtur të qytetit të  Tiranës  e cila thekson 

nevojat për ndryshimin e kufirit të ansamblit muzeal ;  

- për saktësimin e koordinatave dhe mospërputhjeve të gjurmës se kufirit;  

- edhe si nevojë e përshtatjes së terminologjisë bazuar në Ligjin  nr. 9048, datë 

07.04.2003 “Për trashëgiminë kulturore” (i ndryshuar) dhe në VKM Nr. 426, datë 

13.7.2007 “Për miratimin e Kartës Shqiptare të Restaurimit”, ku dhe është rishikuar 

VKM me nr.180, dt.13.04.2000 “Shpallja Ansambël Monument kulture i aksit kryesor 

dhe qendrës historike të qytetit të Tiranës”.  
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Kështu IMK nisur nga kërkesa e Bashkisë së Tiranës për rishikimin  e Qendrës historike dhe 

Zonës së mbrojtur të qytetit të  Tiranës, si dhe  me argumentimin për saktësimin e 

koordinatave dhe mospërputhjeve të gjurmës se kufirit, si dhe nevojën e përshtatjes së 

terminologjisë bazuar në Ligjin  nr. 9048, datë 07.04.2003 “Për trashëgiminë kulturore” (i 

ndryshuar) dhe në VKM Nr. 426, datë 13.7.2007 “Për miratimin e Kartës Shqiptare të 

Restaurimit”, është rishikuar VKM me nr.180, dt.13.04.2000 “Shpallja Ansambël Monument 

kulture i aksit kryesor dhe qendrës historike të qytetit të Tiranës” ka përgatitur relacionin 

përkatës dhe me shkresë nr.503 prot datë 20.03.2017  i është drejtuar Ministres së Kulturës ku 

ka përcjellë dokumentacionin për shpalljen e qendrës historike të qytetit të Tiranës dhe zonës 

së mbrojtur të saj si dhe rregulloren e administrimit shoqëruar me  hartën e zonifikimit.  

Sipas relacionit kufiri i saj është saktësuar dhe zhvilluar duke rikonceptuar dhe racionalizuar 

përdorimet e truallit të lirë, hapësira te cilat nuk përfaqësojnë vlera të veçanta dhe nuk janë 

pjesë përbërëse e qendrës historike në vetvete, por nëpërmjet rizhvillimit të tyre kompletojnë 

dhe pasurojnë atë. 

Projekt-rregullorja është hartuar mbështetur në Ligjin  nr. 9048, datë 07.04.2003 “Për 

trashëgiminë kulturore” (i ndryshuar) dhe ne VKM Nr. 426, datë 13.7.2007 “Për miratimin e 

Kartës Shqiptare të Restaurimit” dhe ka përcaktuar detyrimet dhe mënyrat për administrimin 

e vlerave historiko - kulturore të Qendrës historike dhe Zonës së mbrojtur të qytetit të 

Tiranës. Ansamblet e Qendrës Historike rrethohen nga një zonë e mbrojtur, e cila krijon një 

hapësirë ndërmjet Qendrës Historike dhe pjesës tjetër të qytetit, të nevojshme për vlerësimin 

e Qendrës Historike. 

Propozimi i ri respekton dhe thekson hapësirat me vlerë në  fushën e trashëgimisë kulturore, 

zonën arkeologjike “x” të Kalasë së Tiranës, e cila qëndron brenda kufijve të propozuar të 

zonën së mbrojtur të qytetit.   

Projekt-rregullorja përcakton dhe mënyrat e bashkëpunimit të institucioneve të specializuara 

të MK me Bashkinë e qytetit, si dhe me institucionet, organizatat dhe subjektet e ndryshme 

për një mbrojtje më efikase të vlerave kulturore të qytetit. 

Pra procesi i miratimit dhe propozimit të ardhur nga Bashkia Tiranë nuk ka kaluar për 

mendim në KKR, nuk rezulton se mbi çfarë dokumentacioni të cilësuar është kryer një 

vendimmarrje e tillë, duke krijuar një proces artificial i cili heq ose përfshin ose zgjeron 

kufijtë  e një zone e cila në fakt si proces dhe kompetencë i përket KKR përbërja e të cilit 

lejon mendimin profesional për ndryshime të tilla.  

 Në vitin 2018 është  miratuar me VKM nr. Nr. 582, datë 03.10.2018   qendra historike e 

qytetit të Tiranës, përcaktimi i zonës mbrojtëse të saj dhe miratimi i planit për ruajtjen, 

mbrojtjen dhe administrimin e cila  ka ndryshuar sërish, me Vendimin e KKR nr.423, datë 

26.9.2018 të Këshillit Kombëtar të Restaurimeve është miratuar propozimi për deklarimin e 

qendrës historike të qytetit të Tiranës, përcaktimin e zonës mbrojtëse të saj dhe miratimin e 

planit për ruajtjen, mbrojtjen dhe administrimin ku në relacionin bashkëngjitur i cili mban 

emrin e ish Ministres së Kulturës, për projekt- vendimin për deklarimin e qendrës historike të 

qytetit të Tiranës, përcaktimin e zonës mbrojtëse të saj dhe miratimin e planit për ruajtjen, 

mbrojtjen dhe administrimin, relatohet se: “Ligji Nr. 27/2018 “Për Trashëgiminë Kulturore 

dhe Muzetë” është miratuar në datën 17.5.2018 dhe solli një qasje të re ndaj ruajtjes dhe 

mbrojtjes së vlerave të trashëgimisë kulturore, terminologji të re në kategorizimin dhe 

tipologjitë e pasurive kulturore, klasifikimit i tyre, etj dhe në zbatim dhe në funksion të 

përmbushjes së Misionit të tij, IKTK ndjek zbatimin e legjislacionit kombëtar dhe 

ndërkombëtar në fushën e trashëgimisë kulturore. 

Për sa më lart, VKM Nr. 325, datë 12.4.2017 “Për shpalljen e Qendrës Historike të Qytetit të 

Tiranës dhe miratimin e Rregullores për administrimin e saj e të Zonës së Mbrojtur përreth” 

duhej rishikuar në përshtatje me ligjin e ri.    
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Por realisht, kjo VKM ka ndryshuar kufijtë e qendrës historike, në të cilën po ti referohemi 

hartës së zonimit, pra  justifikimi i objektit të  ndryshimit për shkak të terminologjisë me 

ndryshimet e propozuara kanë sjellë ndryshime thelbësore të këtyre kufijve ku vërtet janë 

përfshirë objekte të reja të viteve 50-80 për të cilat nuk ka një relacion mbështetës se pse këto 

objekte konsiderohen me vlerë historike dhe duhen përfshire, një relacion mungon një gjë e 

tillë.Në relacion e miratuar nga KKR të datës 26.09.2018, konstatohet se  nuk është shprehur 

qartësisht se cilat  objekte hiqen nga  qendra historike dhe arsyetimi përkatës për to, ndërkohë 

që nuk rezulton të kemi shprehje të Këshillit Shkencor të IMK apo cilësim të opinionit të tyre 

lidhur me këto çështje. Nuk evidentohet pse ndryshojnë koordinatat e zonës së mbrojtur Z 82-

Z-83-Z80 ne kufijtë e Liqenit artificial, nuk shpjegohet pse në qendrën e Tiranës janë shtyrë 

kufijtë e qendrës historike  në zonën T83-T81apo T27-T28, etj.(qartësisht të dallueshme 

vetëm duke krahasuar hartën e zonimit të miratuar në vitin 2017 krahasuar me hartën e 

zonimit të vitit 2018 dhe koordinatat e saj) 

Në vendimin e KKR theksojmë se është bërë shqyrtimi në një mbledhje nga anëtarët e KSh të 

kësaj çështjeje  por që mendimi i KSH mbi  argumentimin dhe selektimin e ndryshimit të 

këtyre kufijëve të qëndrës historike nuk pasqyrohet në relacionin shoqërues të VKM 

propozuar KM.  

Për sa më sipër konstatojmë se procesi i miratimit apo dhe nevoja e ndryshimit apo 

përcaktimit të kufijve sipas koordinatave nuk rezulton të jetë i plotë me argumente të qarta  

nga institucionet e përfshira në proces, si Këshilli Shkencor, Sekretariati teknik i Këshillit 

Kombëtar të Restaurimeve, Ministrin e Kulturës që është njëkohësisht dhe Kryetar i KKR vetë 

KKR duke mos  përmbushur funksionet institucionale dhe specifikat profesionale të tyre, 

vendimmarrjet e të cilëve në fakt janë përdorur si  fasadë  për të justifikuar veprimet e 

institucioneve (strukturave) që nuk kanë kapacitetet dhe njohuritë për vendimmarrje që 

prekin trashëgiminë kulturore dhe memorien historike të shqiptarëve në këtë rast Bashkia e 

Tiranës apo dhe KM. (Trajtuar më hollësisht në faqet nr. 113-143 të Raportit Përfundimtar të 

Auditimit). 

1.1 Rekomandimi:  Për sa trajtuar më sipër si dhe për shkak të ngjarjeve të fundit lidhur me 

prishjen e godinës së Teatrit Kombëtar, nga IKTK  të merren masa të menjëhershme që 

procesi i miratimit apo dhe nevoja e ndryshimit apo përcaktimit të kufijve dhe koordinatave  

të Qendrës Historike të Qytetit të Tiranës  apo dhe qyteteve të tjera në vend, t’i nënshtrohet 

një procesi të gjerë e të plotë shqyrtimi dhe diskutimi, me argumente të qarta  nga 

institucionet shtetërore të përfshira në proces, si Këshilli Shkencor, Sekretariati Teknik i 

Këshillit Kombëtar të Restaurimeve, Ministri i Kulturës (në cilësinë edhe të Kryetarit të 

KKR) vetë Këshilli Kombëtar i Restaurimeve duke përmbushur dhe ushtruar kështu 

funksionet institucionale për të cilat janë krijuar.  

-IKTK në rolin e Sekretariatit Teknik të Këshillit Kombëtar të Restaurimeve si dhe Këshilli 

Shkencor, në bashkëpunim me Ministrinë e Kulturës pasi të kryej analiza të plota të 

vendimmarrjes në të cilin kanë kaluar dy  VKM-t e fundit të vitit 2017 dhe 2018 për 

ndryshimin e kufijëvë të zonës historike Tiranë, të propozojë revokimin e VKM-ve të 

sipërcituara për ndryshimin e vendimit për nxjerrjen jashtë  kufijve të zonës historike të 

sipërfaqes  ku ndodhej ndërtesa e Teatrit Kombëtar, si dhe në zbatim të Vendimit të 

ndërmjetëm të KLSH nr. 36 datë 14.05.2020 “Për adresimin e problematikave të shfaqura 

mbi çështjen e Teatrit Kombëtar dhe propozimin për pezullimin e vendimmarrjeve mbi këtë 

objekt nga Kryetari i Bashkisë  dhe Këshilli Bashkiak i Tiranës”, ti kërkojë Këshillit të 

Ministrave dhe Bashkisë Tiranë, rindërtimin e godinës së Teatrit Kombëtar në zonën ku ka 

qenë godina e mëparshmë, në të njëjtin stil  dhe pamje arkitektonik që ajo ka pasur, me të 

njëjtat volume dhe në  të njëjtin projekt.  

-Vendimmarrjet e strukturave të mësipërme, si të vetmet struktura përgjegjëse që kanë 

kapacitetet dhe njohuritë për vendimmarrje që prekin trashëgiminë kulturore dhe memorien 
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historike të shqiptarëve, bazuar në argumentat shkencore dhe specifika profesionale të tyre 

duhet  të jenë  vendimtare për  ndryshimet e mundshme, duke mos shërbyer si  fasadë  për të 

justifikuar veprimet e njëanshme të institucioneve (strukturave) që mund të cenojnë në 

mënyrë të pariparueshme qendrat historike të vendit tonë, në këtë rast Bashkia e Tiranës apo 

dhe Këshilli i Ministrave. 

Menjëherë dhe në vijimësi 

2. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi rezultoi se, IKTK, i cili aktualisht përfshin institucionet 

e ristrukturuar IMK dhe ASHA, gjendet në ambientet e godinës së Ministrisë së Kulturës, ka 

në strukturën e saj të përfshirë në funksionet mbështetëse 11 nga 58 punonjës pra rreth 20% 

të personelit gjithsej. Përfshirja në strukturë e një numri të lartë pozicionesh si roje, punonjës 

pastrimi, punonjës mirëmbajtje, nëpunës informacioni më vete, veç atyre të Ministrisë së 

Kulturës e cila ndodhet po në të njëjtën godinë, nuk paraqet skenarin më të mirë për 

menaxhimin me efektivitet, eficencë dhe ekonomicitet të fondeve publike në këtë fushë. Me 

një qasje më të kujdesshme nga ana e instancave përkatëse gjatë procesit të ristrukturimit, 

mundet që rreth ½ e këtyre pozicioneve pune të konvertohen në funksionet bazë, çka dhe 

është dhe objektivi kryesor i institucionit. Trajtuar më hollësisht në faqet nr. 15-29  të 

Raportit Përfundimtar të Auditimit. 

2.1 Rekomandimi: IKTK në bashkëpunim me Ministrinë e Kulturës, të rishikoj strukturën 

organizative, me qëllim shmangien e mbivendosjeve për konvertimin e funksioneve 

mbështetëse të panevojshme në funksione bazë duke mundësuar përmbushjen sa më të plotë 

dhe me efektivitet të objektivave institucional.  

Brenda datës 30.06.2020 
 

3. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi rezultoi se, për periudhën Janar 2017 - Dhjetor 2019 

janë kryer rreth 15 emërime nga ana e institucionit. Në të gjitha rastet për procedurat e 

ndjekura në rekrutimin e punonjësve nuk është dërguar në media njoftim për shpalljen e 

vendeve vakantë. Njoftimet nuk rezultojnë të publikuara as në portalin e institucionit, çka 

evidenton një proces rekrutimi plotësisht të mbyllur dhe me mungesë të theksuar 

transparence. Rregullisht institucioni duhet të  dërgonte pranë APP njoftimin përkatës dhe të 

zhvillonte procedurat e rregullta të konkurrimit mbi bazën e kritereve të përcaktuara, gjë e 

cila nuk rezulton. Mosveprimet bien në kundërshtim me VKM nr. 176, datë 29.3.2006 “Për 

Botimin e Buletinit të Njoftimeve Publike” pika 1 dhe 2 e tij. Trajtuar më hollësisht në faqet 

nr 15-29 të Raportit Përfundimtar të Auditimit. 

3.1 Rekomandimi: IKTK, të marrë nismat e nevojshme administrative duke përcaktuar dhe 

modalitet e publikimit në aktet e brendshme rregullativë në mënyrë që kjo problematikë të 

mos jetë prezentë në të ardhmen.   

Menjëherë dhe në vijimësi 
 

4. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi rezultoi se, në muajin Nëntor 2017, me urdhrin nr. 737 

datë 15.11.2017 Ministri i Kulturës, ka emëruar Drejtorin e Përgjithshëm të IMK si dhe ka 

shfuqizuar urdhrin mbi delegimin e kompetencave nr. 413/1 datë 30.12.2016. Vendimmarrja 

për emërimin e drejtuesit të IMK është arsyetuar me domosdoshmërinë në vlerësim të 

eksperiencës dhe profesionalizmit. Rikthimi i drejtuesit sërish në rolin e drejtuesit të IMK, 

nga i cili ishte larguar për rreth 11 muaj më parë, dhe ri-emërimi në pozicionin e drejtuesit të 

IMK rezulton të jetë kryer në mungesë të një procesi të hapur dhe publik ku të përcaktoheshin 

kriteret e vendit të punës dhe të mundësonin përfshirjen e kandidatëve të tjerë në garë. 

Procesi i përzgjedhjes përbën një hap mbrapa me mënyrën e përzgjedhjes me garë të ndjekur 

në muajin Nëntor 2013 në të cilin ishte përzgjedhur ky drejtues si dhe bie ndesh me 

përcaktimet e VKM nr.173, date 07.03.2003 “Për emërimin, lirimin ose shkarkimin nga 

detyra të drejtuesve të institucioneve, në varësi të Këshillit te Ministrave, Kryeministrit ose te 
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Ministrit” pika 1, 2 dhe 4 e tij. Trajtuar më hollësisht në faqet nr 15-29 të Raportit 

Përfundimtar të Auditimit. 

4.1 Rekomandimi: Ministria e Kulturës, të vlerësojë situatën dhe të marrë masat e 

nevojshme administrative për riparimin e kësaj mangësie.  

Brenda datës 30.06.2020 
 

5. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi rezultoi se, Rregulloja e Brendshme mbi të cilën është 

bazuar veprimtaria e IMK është hartuar nga vet institucioni ndërkohë që miratimi është bërë 

nga Drejtuesi i tij. Ky dokument është mbështetur në nenin 11 pika 3 të Statutit të IMK 

miratuar me Urdhër të Ministrit të Kulturës nr. 9 datë 23.01.2017.  

Pavarësisht referimit në dispozitat e statutit, miratimi i rregullores nga vet institucioni bie në 

kundërshtim me përcaktimet e Ligjit nr. 90/2012 datë 27.09.2012 “Për organizimin dhe 

funksionimin e administratës shtetërore” neni 29 “Rregulloret e brendshme” pika 2 e tij. 

Hartimi, miratimi dhe zbatimi i detyrave funksionale nga vet institucioni përbën në parim një 

“konflikt interesi” i cili ka ndikuar ose mund të ketë ndikuar edhe në paanshmërinë ose 

objektivitetin gjatë kryerjes së detyrës zyrtare referuar përcaktimeve të ligjit nr. 9131, date 

8.9.2003 “Për Rregullat e Etikës në Administratën Publike” por jo vetëm.  

-Deri në hartimin e këtij materiali auditimi institucioni nuk disponon ende Statutin dhe 

Rregulloren e re referuar ndryshimeve të fundit ligjore, të cilët megjithëse janë hartuar prej 

IKTK dhe dërguar në Ministrinë e Kulturës me shkresën nr. 142 datë 17.01.2019, nuk janë 

miratuar ende prej saj, vonesë e cila veç aspekteve ligjore ngre pikëpyetje për vet projektin e 

ristrukturimit. Trajtuar më hollësisht në faqet nr15 29 të Raportit Përfundimtar të Auditimit. 

5.1 Rekomandimi: Ministria e Kulturës, të vlerësojë situatën dhe të marrë masat e 

nevojshme administrative për miratimin e akteve të reja rregullativ duke verifikuar me kujdes 

përputhshmërinë e tyre me aktet më të larta në hierarkinë ligjore, ndarjen e qartë dhe të drejtë 

të kompetencave për çdo funksion, për të garantuar ecurinë e veprimtarisë institucionale, si 

dhe funksionimin efikas të sistemit të kontrollit të brendshëm në institucion. 

Menjëherë 
 

6. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi mbi procesin e ristrukturimit të kryer gjatë vitit 2019 

referuar VKM nr. 364 datë 29.05.2019, i cili ka ri-organizuar Institutin e Monumenteve të 

Kulturës (IMK) dhe Agjencinë e Shërbimit Arkeologjik (ASHA) nën një institucion të vetëm 

Institutit Kombëtar të Trashëgimisë Kulturore (IKTK) rezultoi se,   

-Me urdhrin e Ministrit nr. 629 datë 29.10.2019 është ngritur komisioni për mbikëqyrjen e 

procesit të ristrukturimit në të cilin janë caktuar 5 anëtarë, i cili drejtohet nga Sekretari i 

Përgjithshëm i Ministrisë së Kulturës.  

-Me Urdhrin e Ministrit nr. 6673 prot, datë 11.11.2019 “Për lirim dhe emërim në detyrë” 

është emëruar Drejtor i Përgjithshëm i IKTK, i cili më parë ushtronte funksionin e Drejtorit të 

Përgjithshëm të IMK.  

-Në vijim, Drejtori i Përgjithshëm i IKTK, me shkresën nr. 2495 prot., datë 03.12.2019 ka 

përcjell për zbatim pranë Sektorit të Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse strukturën 

organike për secilin pozicion pune por në këtë dokument të hartuar nuk përfshihet asnjë bazë 

administrative/ligjore ku mbështetet kjo vendimmarrje në kundërshtim me VKM nr. 364, në 

pjesën e IV “Dispozita kalimtare” pika 2 e tij.   

Sa më sipër evidentohet se, nuk është ngritur komisioni i parashikuar në VKM nr. 364, lidhur 

me pozicionimin e punonjësve të dy institucioneve, i cili obligon drejtuesit e institucioneve 

aktuale që ristrukturohen në funksion të Ligjit nr. 27/2018, “Për trashëgiminë kulturore”, me 

urdhër të përbashkët, krijojnë një komision për realizimin e procesit të ristrukturimit dhe të 

riorganizimit të punonjësve aktualë të IMK dhe ASHA, sipas strukturës dhe organikës së re. 

Ky proces duhet të udhëhiqej nga drejtues të lartë të Ministrisë së Kulturës, nën mbikëqyrjen 
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e Ministrit të Kulturës. Ky proces është ndjekur i njëanshëm, vetëm nga Drejtori i ri i IKTK 

në kundërshtim me përcaktimet e mësipërme çka tregon për veprime të cunguara në 

përmbylljen e këtij procesi. Mangësitë nuk rezultojnë të jenë evidentuar e më pas korrigjuar 

as prej komisionit të posaçëm për mbikëqyrjen e procesit të ristrukturimit dhe riorganizimit. 

Trajtuar më hollësisht në faqet nr15 -29 të Raportit Përfundimtar të Auditimit. 

6.1 Rekomandimi: Ministria e Kulturës, nëpërmjet një grupi pune të vlerësojë situatën dhe të 

marrë masat e nevojshme administrative e ligjore për përmbushjen e plotë të përcaktimeve të 

VKM nr.364 duke përmbyllur plotësisht procesin me objektivitet dhe transparencë. 

Brenda datës 30.12.2020 

7. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i Pasqyrës së Pozicionit Financiar në PF për vitin 

ushtrimor 2018 rezultoi se, vlera në Aktiv e llog. 231 “Shpenzime proces për rritjen e AQT” 

dhe kundërpartia në pasiv llog. 14 “Të tjera” në po të njëjtën vlerë përfaqësojnë vlera 

riparimesh/restaurimesh të kryera në objektet monument kulture të cilat nuk janë pjesë e 

aktiveve të IMK por për këto objekte institucioni ka zhvilluar procedurat prokuruese, 

mbikëqyrëse dhe marrjes në dorëzim të punimeve. 

Vlera “e mbetur” në PF të institucionit prej rreth 199.1 milionë lekë rregullisht duhet të ishte 

transferuar drejt institucionit përgjegjës, i cili zotëron gjithashtu administrimin e aktivit. Çdo 

riparim apo mirëmbajtje e aktivit i cili e përmirëson gjendjen e tij rregullisht duhet të 

regjistrohej në kartelën përkatëse të aktivit e cila nuk zotërohet prej IMK sot IKTK.  

Aktualisht vlerat e riparimeve paraqiten nga IKTK, gjë e cila jo vetëm denatyron treguesit e 

saj financiar por ndikon negativisht në pasqyrimin e ecurisë historike mbi secilin monument 

edhe shpenzimeve financiare të bëra për restaurimin e tyre përgjatë periudhave. Aktualisht 

institucioni gjendet në mungesë të akteve rregullativë mbi këtë problematikë çka kërkon një 

vëmendje të shtuar nga Ministria e Kulturës si institucion epror. Trajtuar më hollësisht në 

faqet nr 29-42 të Raportit Përfundimtar të Auditimit. 

7.1 Rekomandimi: IKTK në bashkëpunim me Ministrinë e Kulturës, të ndërmarrin hapat e 

nevojshëm administrative për ezaurimin e kësaj problematike e cila denatyron treguesit 

financiar të institucionit. 

Brenda datës 30.06.2020 

8. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi rezultoi se, institucioni llogaritjen dhe mbajtjen e 

tarifave në dhënien e licencave në fushën e restaurimit të monumenteve për periudhën nën 

auditim vitet 2017-2019 e ka kryer referuar urdhrit të Ministrit të Kulturës nr. 426 datë 

01.12.2015. Ky urdhër bie në kundërshtim me VKM nr. 432 datë 28.06.2006 i cili përcakton 

qartë hartimin e një udhëzimi të përbashkët me Ministrin e Financave  për caktimin e tarifave 

dhe kategorizimin e tyre. Gjithashtu në vet dispozitat ligjore të cilat rregullojnë veprimtarinë 

e IMK dhe konkretisht statutin e institucionit miratuar po me Urdhrin e Ministrit të Kulturës 

nr. 9 datë 23.01.2017, Neni 15 “Të ardhurat buxhetore”, pika 4 e tij  përcaktohet se, të 

ardhurat buxhetore krijohen dhe administrohen nga IMK-ja sipas legjislacionit në fuqi, VKM 

nr. 432, datë 28.06.2006 si dhe Udhëzimit të Ministrit të Kulturës dhe Ministrit të Financës, 

gjë e cila nuk rezulton. 

Me hyrjen në fuqi të ligjit të ri nr. 27/2018 “Për Trashëgiminë Kulturore në nenin 29 pika 10  

të tij përcakton detyrimin e IKTK, pra institucionit të ri për mbledhjen e tarifave sipas 

parashikimeve të udhëzimit të përbashkët me ministrin përgjegjës për financat. Udhëzimi i 

përbashkët ende nuk është miratuar megjithëse ai duhet të ishte bërë efektiv brenda 12 

muajve nga hyrja në fuqi e ligjit, pra prej muajit qershor 2019. Vetë institucioni e ka 

evidentuar boshllëkun e krijuar dhe ka kërkuar plotësimin e bazës ligjore. Megjithatë, prej 

rreth një viti ky udhëzim mungon, duke mospërmbushur dukshëm kërkesat e përcaktuara nga 

ligjvënësi. Trajtuar më hollësisht në faqet nr29 -42 të Raportit Përfundimtar të Auditimit. 

8.1 Rekomandimi: Ministria e Kulturës, të ndërmarrin hapat e nevojshëm administrativ për 

miratimin e udhëzimit mbi tarifat dhe sjelljen e procesit në legjitimitet. 
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Brenda datës 30.06.2020 

9. Gjetje nga auditimi: Për periudhën nën auditim menaxhimi i burimeve njerëzore nuk 

gjendej si pozicion i dedikuar në strukturën e mëparshme të institucionit, referuar kjo VKM 

nr. 893, datë 17.12.2014 “Për miratimin e rregullave të organizimit dhe të funksionimit të 

kabineteve ndihmëse, të organizimit të brendshëm të institucione vetë administratës 

shtetërore,...” e cila në pikën 8 të saj përcakton se: Në institucionet, që kanë të paktën 

30(tridhjetë) pozicione pune, duhet të ekzistojë një pozicion pune për menaxhimin e burimeve 

njerëzore. Në varësi të madhësisë së institucionit ky pozicion mund të jetë i dedikuar ose të 

ketë përgjegjësinë edhe për kryerjen e funksioneve të tjera. 

Pavarësisht kësaj mangësie në strukturë, dokumenti “Përshkrimet e punës” pjesë e 

Rregullores së Brendshme, detyrat e këtij funksioni ja ka ngarkuar Përgjegjësit të Sektorit të 

Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse i cili është caktuar njëkohësisht edhe “Nëpunësi 

Zbatues” i institucionit për këtë periudhë çka bie ndesh me përcaktimet ligjore përkatësisht 

Udhëzimin e Ministrit të Financave nr. 21 datë 25.10.2016 pika 2.3 e tij, Ligjit 10296 datë 

08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin” (i ndryshuar) neni 12 pika 3/ç, e tij. 

Caktimi i punonjësit i cili duhet të kryente detyrën e burimeve njerëzore të institucionit sipas 

dispozitave të lartpërmendura nuk duhet të ishte pjesë e stafit të financës e aq më pak e 

nëpunësit zbatues i cili ka funksion mbikëqyrës dhe jo hartuesi si në rastin konkret. Sa më 

lartë tregon që institucioni për periudhën nën auditim nuk ka patur një ndarje të drejtë të 

detyrave dhe sistemi i kontrollit të brendshëm paraqitet me mangësi. Trajtuar më hollësisht 

në faqet nr 15-29 të Raportit Përfundimtar të Auditimit. 

9.1 Rekomandimi: IKTK në bashkëpunim me Ministrinë e Kulturës, të ndërmarri hapat e 

nevojshëm administrativ dhe ligjore për dedikimin e funksionit të burimeve njerëzore 

referuar VKM nr. 893, datë 17.12.2014. 

Menjëherë 

10. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi rezultoi se, institucioni për vitet 2017 dhe 2018 ka 

kryer procedurën e inventarizimit të aktiveve, ndërsa për vitin 2019 megjithëse është nxjerrë 

urdhri nga titullari i institucionit nr. 2605 prot., datë 12.12.2019 procesi deri në këtë fazë të 

auditimit ende nuk ka përfunduar. Kjo edhe për shkak të mungesës të një afati të shkruar për 

përfundimin e procesit. Për inventarizimet e mbyllura për vitet 2017-2018 komisionet 

përkatës nuk rezulton të kenë mbajtur procesverbal për verifikimet e kryera si dhe raport të 

shkruar mbi inventarizimin fizik të aktiveve në kundërshtim me pikën 85/a, b të Udhëzimit 

nr. 30 datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik” i ndryshuar. 

Vlerat përmbledhëse të kartelave të inventarizuara dhe firmosura nuk përkojnë me vlerat 

totale të pasqyruara në kontabilitet, çka tregon mangësi në përfundimin e plotë të këtij 

procesi. Të meta në dokumentacion evidentohen edhe në regjistrimin e aktiveve të hyra pa 

pagesë si dhe marrjen në dorëzim të tyre nga institucioni për të cilat kërkohet një vëmendje 

më e madhe nga institucioni. Trajtuar më hollësisht në faqet nr 29-42 të Raportit 

Përfundimtar të Auditimit. 

10.1. Rekomandimi: IKTK të përfundoj inventarizimin e plotë të aktiveve për të dy 

institucionet e riorganizuara konform përcaktimeve të UMF nr.30 datë 27.12.2011, i 

ndryshuar dhe kuadrimin e treguesve të llogarive të aktiveve me Pasqyrat Financiare të 

konsoliduar të vitit 2019. 

Menjëherë 

11. Gjetje nga auditimi: Miratimet e legalizimeve të objekteve nga Këshilli Kombëtar i 

Restaurimeve i asistuar nga Sekretaria Teknike, Instituti i Monumenteve të Kulturës, marrë 

mbi bazën e diskutimeve në Këshillin Shkencor të IMK-së, si dhe mendimet institucionale të 

dhëna për këto objekte nga Drejtoria Rajonale e Kulturës Kombëtare Korçë kanë cenuar 

detyrimet për mbrojtjen, konservimin e integruar dhe administrimin e vlerave historiko-

kulturore dhe vlerave të peizazhit të Qendrës Historike dhe Zonës së Mbrojtur të qytetit të 
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Korçës, pasi për të gjithë rastet e audituara rezulton se miratimet e legalizimeve janë bërë në 

kundërshtim me Ligjin nr. 9084, datë 07.04.2003 “Për trashëgiminë kulturore” i ndryshuar, 

neni 29 pika 1 dhe 2 ku përcaktohet se në këto zona është i ndaluar ç’do lloj ndërtimi i ri.  

Të gjitha vendimet e audituara të miratimeve të legalizimeve nga KKR dhe mendimet 

institucionale të DRKK Korçë, janë dhënë për objekte të cilat nuk plotësojnë kushtin e 

harmonisë me karakterin arkitektonik dhe urbanistik të ansamblit, nuk ruajnë kompozimin 

vëllimor në përputhje me objektet përreth, nuk i përshtaten karakterit arkitektonik e dekorativ 

të arkitekturës tradicionale.  Objektet paraqesin mungesë identiteti arkitektonik duke mos 

qenë në harmoni me vetveten dhe aq më pak me karakterin e objekteve të zonës së mbrojtur. 

Në 4 prej rasteve të miratimit të legalizimeve të audituara, rezulton se janë bërë miratime për 

objekte 4 kate brenda zonës së mbrojtur së qytetit të Korçës, në kundërshtim me përcaktimet 

e Vendimin nr. 207, datë 15.3.2017 dhe Planit të Përgjithshëm Vendor të Bashkisë Korçë e 

Rregullores së tij ku përcaktohet qartë se lartësia maksimale e ndërtimeve të reja apo 

rikonstruksioneve dhe përshtatjeve në zonën e mbrojtur, përveç rasteve kur për to ka studime 

të veçanta, nuk duhet t’i kalojë 3 katet. 

Në tre raste rezulton se lartësia maksimale e ndërtimit i kalon 3 katet pasi kati bodrum është 

më shumë se 1 metër mbi nivelin e kuotës së sistemimit dhe lartësia e çatisë e lejon 

shfrytëzimin e hapësirës nën të duke bërë që ajo të vlerësohet si një kat. 

Ne një rast, rezulton se në kundërshtim me Rregulloren e Planit të Përgjithshëm Vendor të 

Bashkisë Korçë, të miratuar nga Këshilli Kombëtar i Territorit me vendim nr. 7, datë 

08.02.2017, neni 75, pika 3 dhe 4, gjurma e ndërtimit është më e madhe se 150 m² dhe 

koeficienti i shfrytëzimit të territorit e intensiteti i ndërtimit i tejkalojnë kufijtë e përcaktuar 

prej 75% dhe intensitet 2.8. (Më hollësisht trajtuar në pikën 6 faqet nr. 113-143 të Raportit 

Përfundimtar të Auditimit. 

11.1 Rekomandimi: Ministri i Kulturës në cilësinë e Kryetarit të Këshillit Kombëtar të 

Restaurimeve si dhe Titullari i Institutit të Monumenteve të Kulturës, në cilësinë e 

Sekretarisë Teknike të KKR-së dhe kryetares së Këshillit Shkencor të IMK-së të marrin 

masa për të mos miratuar legalizime të objekteve që cenojnë detyrimet për mbrojtjen, 

konservimin e integruar dhe administrimin e vlerave historiko-kulturore dhe vlerave të 

peizazhit të Qendrës Historike dhe Zonës së Mbrojtur. 

Menjëherë dhe në vazhdimësi 

11.2 Rekomandimi: Ministri i Kulturës në cilësinë e Kryetarit të Këshillit Kombëtar të 

Restaurimeve si dhe Znj. x, drejtuese e Institutit të Monumenteve të Kulturës, në cilësinë e 

Sekretarisë Teknike të KKR-së dhe kryetares së Këshillit Shkencor të IMK-së të marrin 

masa që për të gjithë rastet e zonave të mbrojtura ku lejohen ndërtime të reja, të hartojnë 

rregullore mbi kriteret e projektimit për rikonstruksione, adaptime e ndërtime të reja në 

ansamblin urbanistik, arkitektonik, tradicional ku të përcaktohen qartë kushtet që duhet të 

plotësojnë objektet lidhur me harmoninë me karakterin arkitektonik dhe urbanistik të 

ansamblit, ruajtjen e kompozimit volumor në përputhje me objektet përreth, si dhe përshtatjen 

e karakterit arkitektonik e dekorativ me arkitekturën tradicionale. 

Në vazhdimësi 

11.3 Rekomandimi: Drejtoria Rajonale të Kulturës Kombëtare Korçë, të marrë masa për 

ndalimin e dhënies së opinioneve të pabazuara për rastet e  legalizimeve të ndërtimeve në 

Zonën e Mbrojtur të qytetit të Korçës dhe hartimin e një rregulloreje mbi shqyrtimin e 

rasteve në përputhje me kriteret e projektimit për rikonstruksione, adaptime e ndërtime të reja 

në ansamblin urbanistik, arkitektonik, tradicional.   

Menjëherë dhe në vazhdimësi 

12. Gjetje nga auditimi: Aplikimet për leje zhvillimi për hidrocentrale nuk bazohen në një 

instrument planifikimi në fuqi dhe shqyrtimi i kërkesave për leje zhvillimi nga Këshilli 

Kombëtar i Territorit dhe Këshilli Kombëtar i Restaurimeve si dhe vendimet miratuese të 



14 

 

marra nga ky i fundit, nuk janë bazuar në detyrimin e përputhshmërisë së projekteve të 

hidrocentraleve me dokumentet e planifikimit ku në këtë rast aplikimet për leje zhvillimi 

duhet të bëheshin vetëm bazuar në një Plan Kombëtar Sektorial referuar VKM nr. 686, datë 

22.11.2017 “Për miratimin e rregullores së planifikimit të territorit” seksioni 4, neni 22.  

Pasi në ç’do rast autoriteti që shqyrton kërkesat për leje zhvillimi Bazuar në Vendimin nr. 

408, datë 13.5.2015 “Për miratimin e rregullores së zhvillimit të territorit”, të ndryshuar, 

neni 10/1 ka detyrimin që të shprehet, nëse projekt ideja është hartuar në përputhje me 

dokumentet e planifikimit dhe rregullat e projektimit. 

Sa më sipër miratimi i këtyre projekteve nga Këshilli Kombëtar i Restaurimeve është në 

kundërshtim me Ligjin Nr.107 datë 31.07.2014 “Për Planifikimin dhe Zhvillimin e 

Territorit”, i ndryshuar, VKM nr. 686, datë 22.11.2017 “Për miratimin e rregullores së 

planifikimit të territorit” dhe Vendimin nr. 408, datë 13.5.2015 “Për miratimin e rregullores 

së zhvillimit të territorit” të ndryshuar, duke bërë që këto leje të jenë dhënë në kushtet e 

mungesës së zonave të përcaktuara të zhvillimit të sektorit. Më hollësisht trajtuar në pikën 6 

faqet nr. 113-143  të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

12.1 Rekomandime: Ministri i Kulturës në cilësinë e Kryetarit të Këshillit Kombëtar të 

Restaurimeve si dhe Titullari i Institutit të Monumenteve të Kulturës, në cilësinë e 

Sekretarisë Teknike të KKR-së dhe kryetares së Këshillit Shkencor të IMK-së, të marrin 

masa për të mos miratuar leje zhvillimi për hidrocentrale në afërsi të objekteve të 

trashëgimisë kulturore, në kushtet e mungesës së instrumenteve të planifikimit kur nuk 

janë të përcaktuara zonat kryesore të zhvillimit të sektorit, plani i shërbimeve dhe 

infrastrukturave të sektorit si dhe plani i mbrojtjes së mjedisit dhe rregullat për 

ruajtjen e mjedisit, peizazhit, burimeve natyrore dhe objekteve të trashëgimisë 

kulturore. 
 

Në vazhdimësi 

13. Gjetje nga auditimi: Me vendim nr. 195, datë 06.06.2019 Këshilli Kombëtar i 

Restaurimeve i asistuar nga Sekretariati Teknik, Instituti i Monumenteve të Kulturës pas 

diskutimit paraprak në Këshillin Shkencor të Institutit të Monumenteve të Kulturës, ka 

miratuar projektin “Ndërtimi i kaskadës së hidrocentraleve mbi lumin Shushicë në Qarkun e 

Vlorës me aplikues “x”. 

Nga auditimi rezulton se kjo leje nuk është e bazuar në një instrument planifikimi në fuqi, 

Plan Kombëtar Sektorial, Plan të Përgjithshëm Vendor apo Plan të Detajuar Vendor, në 

kundërshtim me Ligjin Nr.107 datë 31.07.2014 “Për Planifikimin dhe Zhvillimin e 

Territorit”, i ndryshuar, VKM nr. 686, datë 22.11.2017 “Për miratimin e rregullores së 

planifikimit të territorit” dhe Vendimin nr. 408, datë 13.5.2015 “Për miratimin e rregullores 

së zhvillimit të territorit” të ndryshuar 

Nga verifikimi i përcaktimeve të Planit të Përgjithshëm Kombëtar, si instrumenti më i lartë i 

planifikimit të territorial në Shqipëri, i cili adreson në mënyrë të integruar çështjet e 

planifikimit, duke e parë territorin shqiptar si një të tërë, rezulton se në lumin Shushicë nuk 

është parashikuar ndërtim hidrocentralesh. 

Në miratimin e këtij projekti Këshilli Kombëtar i Restaurimeve dhe Këshilli Shkencor i 

Institutit të Monumenteve të Kulturës kanë vepruar në kundërshtim dhe me Ligjin nr. 

27/2018 “Për trashëgiminë kulturore dhe muzetë” pika 67 si dhe masave të mbrojtjes 

indirekte, të përcaktuara në nenin 96, pasi projekti i ndërtimit të këtij HEC-i cenon 

perspektivën, peisazhin, shikimin dhe shijim e përdorimit nga publiku të monumentit të 

kulturës Ura e Bratit.  (Më hollësisht trajtuar në pikën 6 faqet nr. 113-143 të Raportit 

Përfundimtar të Auditimit). 

13.1 Rekomandime: Ministri i Kulturës në cilësinë e Kryetarit të Këshillit Kombëtar të 

Restaurimeve dhe Këshillit Shkencor të IMK-së të marrin masa për të anuluar Vendimin nr. 
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195, datë 06.06.2019, për miratimin e projektit “Ndërtimi i kaskadës së hidrocentraleve mbi 

lumin Shushicë në Qarkun e Vlorës me aplikues “x” si një vendim i dhënë në kundërshtim 

me Planin e Përgjithshëm Kombëtar dhe që cënon perspektivën, peisazhin, shikimin dhe 

shijim e përdorimit nga publiku të monumentit të kulturës Ura e Bratit,  pasi ky  Plan i 

Përgjithshëm Kombëtar i cili është instrumenti më i lartë i planifikimit të territorial në 

Shqipëri, duke e parë territorin shqiptar si një të tërë duke adresuar në mënyrë të integruar 

çështjet e planifikimit, nuk rezulton se në lumin Shushicë ka të parashikuar ndërtim 

hidrocentralesh. 

Menjëherë 
 

14. Gjetje nga auditimi: Kontratat e restaurimit për objektet: “Kisha e Shën Nikollit 

(Vendvarrimi i Skënderbeut)” Lezhë", “Kisha “Shën Mërisë” Peshkëpi e Sipërme, 

Gjirokastër", “Restaurim i Objektit "Mësonjëtorja e Parë Shqipe”, etj, janë caktuar punjonjës 

për mbikëqyrësin dhe kolaudatorin, të cilët një pjesë e tyre nuk disponojnë licensën përkatëse 

të restaurimit, cka do të thotë se mbikëqyrja dhe kolaudimi i punimeve të restaurimit nuk 

është në përputhje me legjislacionin e disiplinimit të ndërtimit dhe trashëgimisë kulturore. 

Veprimi është në kundërshtim me në përputhje me ligjin nr. 8402, datë 10.09.1998 nenin 7 

“Për Kontrollin dhe Disiplinimin e Punimeve të Ndërtimit” i ndryshuar dhe të ligjit 27/2018 

"Për trashëgiminë kulturore dhe muzetë", neni 72 Projektimi, zbatimi, mbikëqyrja, kolaudimi 

i ndërhyrjeve ruajtëse e mbrojtëse, ku projektimi, zbatimi, mbikëqyrja dhe kolaudimi i 

ndërhyrjeve ruajtëse e mbrojtëse të pasurive kulturore materiale kryhet nga subjektet e 

licencuara për këtë qëllim ose institucionet shtetërore të specializuara dhe të ngarkuara me 

ligj për mbrojtjen, ruajtjen dhe studimin e pasurive të trashëgimisë kulturore. IMK ka të 

punësuar specialist të cilët disponojnë licenca përkatëse të restaurimit, por që nuk janë 

shfrytëzuar për kapacitetet e tyre. Trajtuar më hollësisht në faqet nr 42-113 të Raportit 

Përfundimtar të Auditimit. 

14.1 Rekomandime: Nga Instituti i Monumenteve të Kulturës, sektori i investimeve, të 

merren masa që në projektet e restaurimeve, të përcaktohen e të shfrytëzohen nga punonjës të 

cilët disponojnë  licencat përkatëse për mbikëqyrje dhe kolaudime të objekteve restauruese. 

Menjëherë 
 

15. Gjetje nga auditimi: Institutit të Monumenteve të Kulturës, për procedurat e prokurimit 

publik nuk ka ndjekur apo respektuar Vendimin Nr. 45 datë 21.01.2009 të KM “Për kryerjen 

e procedurave në mënyrë elektronike”, pika 1, ku vendoset që të gjitha procedurat e 

prokurimit të zhvillohen me mjete elektronike. Sistemi elektronik u përdor në mënyrë të 

suksesshme nga Ministritë dhe gjatë vitit 2008 u organizuan trajnime për të gjitha njësitë e 

qeverisjes. Agjencia e Prokurimit Publik ndër vite ka ofruar dhe vazhdon të ofrojë trajnime 

apo vendime të konflikteve ligjore. APP-ja ka nxjerrë vazhdimisht udhëzime për realizimin e 

procedurave në formë elektronike. Zhvillimi i procedurave në mënyrë elektronike do të 

garantonte transparencën në përdorimin e fondeve publike, ku nga IMK nuk është zbatuar, 

apo të jetë kërkuar interpretim nga APP apo KPP realizimin e procedurave prokuruese. 

- Prokurimet janë realizuar në mbështetje të ligjit nr. 9048 datë 07.04.2003 “Për trashëgiminë 

kulturore” të ndryshuar, VKM nr. 216 datë 18.04.2007 “Për procedura e konkurrimit publik, 

për përzgjedhjen e subjekteve të licencuara, për restaurimin e monumenteve të kulturës” të 

ndryshuar me VKM nr. 480 datë 01.08.2007. Një pjesë të Kriteret e veçanta kualifikuese nga 

AK hartohen bazuar LPP dhe VKM nr. 914 datë 29.12.2014 dhe një pjesë të kritere të 

veçanta kualifikuese janë vendosur bazuar VKM nr. 216 datë 18.04.2007 “Për procedura e 

konkurrimit publik, për përzgjedhjen e subjekteve të licencuara, për restaurimin e 

monumenteve të kulturës” të ndryshuar me VKM nr. 480 datë 01.08.2007 dhe Udhëzimin e 

Ministrit të Turizmit Kulturës Rinis dhe Sporteve.  
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- Nga procedurat e realizuara për vitin 2018 dhe 1 procedurë e realizuar në vitin 2019. 

Konstatohet se pjesëmarrja ndarja e kontratave është e përqendruar në një grup të vogël 

shoqërish, të cilat konkurrojnë në procedurat restauruese. 

- Mbi kriteret e vlerësimit njësia e vlerësimit bazohet në udhëzimin MTKRS nr. 446 date 

5.7.2007 “Për miratimin e dokumenteve standarde të konkurrimit publik për restaurimin e 

monumenteve te kulturës“.  Vlerësimi i Ofertës më të mirë ekonomike konsiderohet, ajo e 

cila merr numrin më të madh të pikëve, vlerësuar me vlerën më të ulët të ofruar do të marrë 

85 pikë, ku ofertat ekonomike pasardhëse ulen me nga 5 pikë secila, sipas rendit zbritës dhe 

Eksperienca e subjekteve konkurrues, që mund të jenë, shoqëri restauruese, shoqëri ndërtimi, 

me nënkontraktorë restaurator, individë restaurues do të vlerësohet deri në 15 pikë. 

Kriteret vlerësuese për përzgjedhjen e ofertës më të mirë ekonomike,  sipas legjislacionit 

lidhur me eksperiencën dhe të dhënat tekniko-profesionale parashikohen në dokumentet 

standarde të konkurrimit, në varësi të objektit që do të restaurohet, madhësisë së fondit të 

vënë në dispozicion, shkallës së vështirësisë së projektit. Nëse me të njëjtën sasi pikësh rendit 

e para më shumë se një ofertë, njësia e vlerësimit vendos me shumicë votash, për ofertën më 

të mirë ekonomike të ofruar, mbështetur në kriteret e vlerësimit. 

-  Referuar sistemit të pikëzimit nga KVO, konstatohen interpretime në kundërshtime me 

parimet e barazisë në tendera dhe trajtime jo të njëjta në garë. 

- Nga auditimi i procedurave të prokurimit, rezulton një sistem vlerësimi i pabarabartë dhe jo 

i drejtë pasi pikët maksimale fitohen nga OE që ka paraqitur kontratën e ngjashme me vlerë 

më të madhe, më shumë certifikata (të pa kërkuara), më shumë vërtetime (të pa kërkuara), më 

shumë trajnime (të pa kërkuara), duke diskriminuar OE pjesëmarrës, në kundërshtim me të 

gjitha parimet e transparencës dhe rregullave të prokurimit publik. Vlen të theksohet se 

trajtimi i barabartë krijohet nga interpretimet e KVO, ku në asnjë një faqe të DST, nuk 

përmendet sistemi i vlerësimit dhe lloji i kushtit të garimit.  

- Çdo konkurrent sipas LPP vlerësohet në bazë të kritereve të përcaktuara nga enti prokurues 

ose enti publik për të cilat është i detyruar ti plotësojë ose jo dhe në asnjë rast nuk mund të 

bëhet vlerësim mbi kritere të cilat asnjëherë nuk janë kërkuar dhe aq më pak nuk janë bërë 

publike për të gjithë konkurrentet duke shkelur parimin e barazisë në konkurrim dhe 

vendosjen në kushte të njëjta konkurrimi dhe jo diskriminues për konkurrentet e mundshëm.  

- Paraqitja e një dokumenti ekstra të pa kërkuar nga Enti Prokurues nuk e ndalon 

konkurrentin ti paraqesë ato, por nuk përbën kriter avantazhi për të. 

- Vlerësimi me pikë i kryer dhe raporti i pikëzimit bazuar në kritere të pa kërkuara dhe të 

vlerësuara maksimalisht, cili për rrjedhojë ka sjellë renditje jo të drejtë të konkurrentëve jo 

vetëm nuk ka asnjë mbështetje ligjore Udhëzimin MTKRS, Nr. 446, datë 05.07.2007, por ka 

bërë që të ketë dhe efekte ekonomike në kundërshtim me parimet e ekonomicitetit, eficencës 

dhe efektivitetit. Trajtuar më hollësisht në faqet nr 42- 113 të Raportit Përfundimtar të 

Auditimit. 

15.1.Rekomandimi:  

- Nga Instituti i Monumenteve të Kulturës, të merren masa të menjëhershme që prokurimet 

publike të restaurimeve,të realizohen në mënyrë elektronike, ti nënshtrohen një publikimi sa 

më të gjerë dhe të shpeshtë, duke rritur ndjeshëm transparencën, duke siguruar konkurencë të 

lartë, transparencë e garantuar dhe kursim fondesh me parimet e ekonomicitetit, eficensës dhe 

efektivitetit.  

- Nga Instituti i Monumenteve të Kulturës, për çdo procedurë prokurimit  të  udhëhiqet nga 

parimi ekonomicitetit, eficensës dhe efektivitetit, bazuar në  kritere të vlerësimit që nxisin 

konkurrencën e lirë dhe trajtim të barabartë të operatorëve ekonomik, duke përfituar kështu 

kontrata me çmimi më i ulët dhe kursyer fonde buxhetore.  

- Nga Instituti i Monumenteve të Kulturës, njësia e vlerësimit të ofertave, të vlerësojë OE në 

bazë të kritereve të përcaktuara në DSR dhe në asnjë rast mos të realizojë vlerësim mbi 
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kritere të cilat nuk janë kërkuar në DSR, të cilat nuk bëhen publike për të gjithë konkurrentët 

duke mos shkelur parimin e barazisë në konkurrim dhe vendosjen në kushte të njëjta 

konkurrimi dhe jo diskriminues për konkurrentët e mundshëm 

Në vijimësi 

 

D. MASA SHPËRBLIM DËMI 

1. Gjetje nga auditimi: Kontrata e restaurimit për "Restaurim i Objektit “Kisha e Shën 

Nikollit (Vendvarrimi i Skënderbeut)” Lezhë", midis IMK dhe operatorit ekonomik x, me 

vlerë kontrate 27,700,539 lekë pa TVSH. Afati zbatimit 180 ditë nga lidhja e kontratës dhe 

Lloji i kontratës është kontratë me çmim njësie të bazuar në çmimet e njësisë, të shprehura në 

preventivin në njësi. Nga auditimi situacionit përfundimtar të kontratës, tabelës së lëvizjes së 

volumeve, librezës së masave konstatohet disa pasaktësi në llogaritjet e volumeve me vlerë 

621,909 lekë më tepër, e cila përbën dëm ekonomik e përfituar padrejtësisht nga sipërmarrësi 

i punimeve. Trajtuar më hollësisht në faqet nr.42 -113 të Raportit Përfundimtar të Auditimit. 

1.1.Rekomandimi: Instituti i Monumenteve të Kulturës të marrin masa, të analizojë me grup 

pune të veçantë, shkaqet, arsyet dhe përgjegjësitë për dëmin ekonomik të konstatuar 

llogaritjet e dokumentacionit teknik  me punën e kryer ne fakt, për pasojë vlera 621,909 lekë 

më tepër e përfituar nga sipërmarrësi dhe të ndiqen të gjitha procedurat e nevojshme 

administrative e ligjore për shpërblimin e këtij dëmi, nga sipërmarrësi i punimeve. 

Në vijimësi 

2. Gjetje nga auditimi: Kontrata e restaurimit për “Restaurim i Objektit "Mësonjëtorja e 

Parë Shqipe”, midis IMK dhe operatorit ekonomik “x, me vlerë të kontratës 24,706,032 lekë 

pa TVSH. Afat zbatimit 90 ditë nga lidhja e kontratës dhe Lloji i kontratës është kontratë me 

çmim njësie të bazuar në çmimet e njësisë, të shprehura në preventivin në njësi. Nga auditimi 

situacionit përfundimtare të kontratës, tabelës së lëvizjes së volumeve, librezës së masave 

konstatohet disa pasaktësi me vlerë 75,360 lekë, e cila përbën dëm ekonomik e përfituar 

padrejtësisht nga sipërmarrësi i punimeve. Trajtuar më hollësisht në faqet nr.42 -113 të 

Raportit Përfundimtar të Auditimit. 

2.1.Rekomandimi: Instituti i Monumenteve të Kulturës të marrin masa, të analizojë me grup 

pune të veçantë, shkaqet, arsyet dhe përgjegjësitë për dëmin ekonomik të konstatuar 

llogaritjet e dokumentacionit teknik  me punën e kryer ne fakt, për pasojë vlera 75,360 lekë 

më tepër e përfituar nga sipërmarrësi dhe të ndiqen të gjitha procedurat e nevojshme 

administrative e ligjore për shpërblimin e këtij dëmi, nga sipërmarrësi i punimeve. 

Në vijimësi 

 

E.MASA PËR ELEMINIMIN E EFEKTEVE NEGATIVE TË 

KONSTATUARA NË ADMINISTRIMIN E FONDEVE PUBLIKE DHE 

PËR MENAXHIMIN ME EKONOMICITET, EFIÇENCË DHE 

EFEKTIVITET TË FONDEVE PUBLIKE. 
 

1. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi rezultoi se, për periudhën nën auditim Janar 2017-

Dhjetor 2019 institucioni ka paguar për vendime gjyqësore për largim të padrejtë nga puna, të 

cilat thuajse në të gjitha rastet janë fituar nga punonjësit e dhe përkatësisht: 

Për tre vendime të formës së prerë të dhëna nga gjykatat për vitin 2017 dhe tre vendime të 

paguara gjatë këtij viti por që përkasin vendimeve të shpallura gjatë vitit 2016 vlera 

financiare kap shumën 5,355,502 lekë. Për vitet 2018 dhe 2019 rezulton vetëm një vendim 

gjyqësor i formës së prerë dhe është zbatuar prej institucionit. Vlera financiare e paguar për 

këto vendime paraqitet 1,295,885 lekë. Aktualisht, institucioni ndodhet në proces edhe për 
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një tjetër çështje gjyqësore, paraqitur në tabelën. Largimet e padrejta i përkasin në një rast 

vitit 2013 dhe në gjithë rastet e tjera vitit 2014.  

Vlera financiare gjithsej, e paguar si rrjedhojë e largimeve të padrejta nga puna ka rënduar 

financat publike për vitet 2017-2019 në shumën 6,651,387 lekë. Trajtuar më hollësisht në 

faqet nr 15-29 të Raportit Përfundimtar të Auditimit. 

1.1 Rekomandimi: IKTK, të respektoj rigorozisht kriteret e punësimit të parashikuara në 

Kodin Punës dhe kontratën individuale për punonjësit në mënyrë që në të ardhmen të mos 

kryhen largime të padrejta nga puna të cilat shkaktojnë kosto shtesë të panevojshme në 

buxhetin e shtetit. 

 Në 

vijimësi 

2. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi mbi pagesat e kryera nga institucioni për periudhën 

nën auditim vitet 2017-2019 rezultoi se, gjatë kësaj periudhë janë paguar shpenzime për 

mirëmbajtje të sistemeve informatikë x, sistem i cili përdoret për inventarizimin dhe 

paraqitjen në hartë të monumenteve të kulturës.  

-Referuar ndryshimeve ligjore të VKM nr. 673, datë 22.11.2017, “Për Organizimin e 

Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit” i ndryshuar, nga ana e IMK dhe 

AKSHI-t është ngritur grupi i përbashkët i punës regjistruar në IMK nr. 408 prot., datë 

20.02.2019, për kalimin kapital të sistemit pranë AKSHI. Me urdhrin e brendshëm të IMK nr. 

408/1 datë 20.02.2019, është përcaktuar komisioni për dorëzimin e aktiveve. Vonesat në 

fillimin dhe përfundimin e procedurës së dorëzimit të sistemit si dhe vonesat në reflektimin e 

ndryshimeve të kontratës së mirëmbajtjes lidhur midis IMK dhe operatorit ekonomik fitues 

referuar pikës 18 dhe 19, dhe 24 të VKM nr. 673, datë 22.11.2017, “Për Organizimin e 

Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit, e ndryshuar, për shpenzimet e 

mirëmbajtjes së sisteme IT në vlerën 360,000 lekë nuk është në përputhje me parimet e 

efektivitetit dhe efiçencës duke e ekspozuar institucionin drejt shpenzimeve të panevojshme. 

Trajtuar më hollësisht në faqet nr 29-42 të Raportit Përfundimtar të Auditimit 

2.1 Rekomandimi: IKTK, të respektoj rigorozisht kriteret e VKM nr. 673, datë 22.11.2017, 

“Për Organizimin e Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit” i ndryshuar duke 

eliminuar kostot shtesë të panevojshme në buxhetin e shtetit. 

Në vijimësi 

3. Gjetje nga auditimi: Nga shqyrtimi i dokumentacionit të vënë në dispozicion për 

"Restaurim Kisha “Shën Mërisë” Peshkëpi e Sipërme, Gjirokastër" 2018, konstatohet se nga 

sistemi i vlerësimit të pikëve nga KVO, janë trajtuar në mënyrë të pabarabartë operatorët 

ekonomik, ku Oferta e “x", me vlerë 16,654,279 Lekë pa TVSH, kanë qenë më e leverdishme 

për IMK, në përputhje me parimet e ekonomicitetit dhe eficencës, interpretimet e sistemit të 

pikëzimit  nuk janë në përputhje Udhëzimin MTKRS, Nr. 446, datë 05.07.2007, duke i 

trajtuar jo në mënyrë të barabartë OE. Sistemi i vlerësimit ka krijuar efekte financiare 

negative, në vlerë prej 1,001,924 lekë me TVSH (17,489,216 lekë - 16,654,279 lekë = 

834,937 lekë x 20% TVSH), midis ofertës së “x dhe ofertën e Operatorit Ekonomik "x, të 

shkaktuar nga vlerësimi i ofertave me sistemin e pikëzimit e cilat nuk janë në përputhje me 

parimet e ekonomicitetit, eficensës dhe efektivitetit. Trajtuar më hollësisht në faqet nr 42- 

113 të Raportit Përfundimtar të Auditimit. 
 

3.a.Gjetje nga auditimi: Nga shqyrtimi i dokumentacionit të vënë në dispozicion për në 

procedurën " Restaurim Kisha “Shën Thanasi”, Leshnicë, Sarandë ", konstatohet se OE “x, 

duhej të skualifikohej pasi ka paraqitur në të njëjtën kohë të njëjtin dokumentacion për stafin 

teknik (restaurator etj), të njëjtat mjete me të cilat do të kryheshin punimet në kontrata të 

tjera, me shpërndarje gjeografike të largët nga njëra-tjetra dhe me të njëjtë grafik punimesh.  
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Ofertat e “x” shpk, me vlerë 8,332,190 Lekë pa TVSH, kanë qenë më e leverdishme për 

IMK, në përputhje me parimet e ekonomicitetit dhe eficensës. Pra sistemi i prokurimit, dhe  

vlerësimi i ofertave, ka krijuar efekte negative financiare midis diferencës së vlerës prej 

114,519 lekë me TVSH (8,427,623 lekë - 8,332,190 lekë = 95,433 lekë x 20% TVSH), midis 

ofertës së “x” shpk dhe ofertën e Operatorit Ekonomik "x" shpk. Trajtuar më hollësisht në 

faqet nr.42 – 113 të Raportit Përfundimtar të Auditimit. 
 

3.b.Gjetje nga auditimi: Nga shqyrtimi i dokumentacionit të vënë në dispozicion për në 

procedurën e restaurimit për “Restaurim i Objektit Ura e Kollorcës 4 Km në juglindje të 

Gjirokastrës, Lazarat  u konstatua se :vlerësimi me pikë i kryer dhe raporti i pikëzimit bazuar 

në kritere të pa kërkuara dhe të vlerësuara maksimalisht, cili për rrjedhojë ka sjellë renditje jo 

të drejtë të konkurrentëve jo vetëm nuk ka asnjë mbështetje ligjore Udhëzimin MTKRS, Nr. 

446, datë 05.07.2007. 

Si përfundim me raportin përmbledhës nr. 1196 prot. Datë 06.06.2018 miratohet përfundimi i 

procedurës ku shpallet fitues shoqëria “x” & “x” me vlerë 4,995,049 pa TVSH, ku me 

prokurën e posaçme puna përfaqësohet nga shoqëria “x, duke skualifikuar, Ofertën e “x” 

shpk, me vlerë 3,918,359  Lekë pa TVSH, kanë qenë më e leverdishme për IMK, në 

përputhje me parimet e ekonomicitetit dhe eficencës, interpretimet e sistemit të pikëzimit 

kanë çuar në  trajtim jo të barabartë  të OE. Sistemi i vlerësimit ka krijuar efekte financiare 

negative, në vlerë prej 277,969 lekë me TVSH (4,150,000 lekë - 3,918,359  lekë = 231,641 

lekë x 20% TVSH), midis ofertës së “x” shpk dhe ofertën e Operatorit Ekonomik "x" shpk, të 

cilat nuk janë në përputhje me parimet e ekonomicitetit, eficensës dhe efektivitetit. Trajtuar 

më hollësisht në faqet nr.42-113 të Raportit Përfundimtar të Auditimit. 

3.1 Rekomandimi: IKTK, të respektoj rigorozisht kriteret e kërkuara në dokumentet 

standarde të tenderit duke eliminuar efektet financiare negative  të panevojshme në buxhetin 

e shtetit dhe përfituar oferta më të mira nga ana financiare. 

Në vijimësi 
 

H . MASA DISIPLINORE: 

Për personat përgjegjës në lidhje me shkeljet e konstatuara e të trajtuara në Raportin 

Përfundimtar të Auditimit i rekomandohet titullarit të institucionit të IMK për vlerësim dhe 

dhënie masash disiplinore sipas përgjegjësisë individuale të personave konkret nga “vërejtje” 

deri “në largim nga puna”. 

Menjëherë 

 

F. SHËNIM I KRYETARIT. 
 

1. Për vendim-marrjen për shpalljen e qendrës historike të qytetit të Tiranës dhe 

miratimin e rregullores për administrimin e saj e të zonës së mbrojtur përreth,ka 

rezultuar se: 
Për shpalljen e qendrës historike të qytetit të Tiranës dhe miratimin e rregullores për 

administrimin e saj e të zonës së mbrojtur përreth, përgjatë viteve 2017 dhe 2018 janë 

miratuar dy VKM të cilat vijnë në kohë pothuaj mbas 18 vitesh sipas VKM –s nr.180,e cila 

daton, dt.13.04.2000, kjo VKM ka bërë shpalljen Ansambël Monument kulture i aksit kryesor 

dhe qendrës historike të qytetit të Tiranës, duke specifikuar qartësisht konturet e zonës 

historike për Qytetin e Tiranës, sipas planimetrisë dhe emërtesave të rrugëve dhe shesheve të 

identifikuara në VKM . 

Në thelb qëllimi i shprehur në kohë në VKM Nr.180, datë 13.4.2000, VKM Nr. 325, datë 

12.4.2017 dhe VKM Nr. 582, datë 3.10.2018” është: 
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-Përcaktimi i rregullave për ruajtjen, mbrojtjen dhe administrimin e vlerave historike-

kulturore të Qendrës Historike dhe zonës mbrojtëse në qytetin e Tiranës; 

-Përcaktimit të një hapsirë urbane në mbrojtje dhe të mënyrave të ndërhyrjes në këtë 

hapsirë. 

Rregullat për planifikimin dhe zhvillimin e territorit në Republikën e Shqipërisë përcaktohen 

përmes dokumentave të planifikimit, konkretisht për Bashkinë e Tiranës, përmes Planit të 

Përgjithshëm Vendor. Ky plan është miratuar me Vendim nr. 1  të Këshillit Kombëtar të 

Territorit në datë 14.04.2017, pra vetëm 2 ditë pas hyrjes në fuqi të VKM Nr. 325, datë 

12.04.2017.  

Nga auditimi rezulton se përcaktimet e PPV të Bashkisë Tiranë për ndërhyrjet e lejuara në 

territorin e Qendrës Historike dhe Zonës Mbrojtëse të Qytetit të Tiranës, nuk janë bazuar në 

VKM Nr. 325, datë 12.4.2017 (konkretisht ish Stadiumi Qemal Stafa në PPV nuk 

konsiderohet në koategorinë M monument duke lejuar rizhvillim në të, ndërkohë që VKM 

Nr. 325 e përcakton si pjesë të qendrës historike dhe lejon vetëm ndërhyrje konservuese dhe 

restauruese).  

Nga sa më sipër konstatohet se ndryshimet e ndodhura më pas me VKM Nr. 582, datë 

3.10.2018, në përcaktimin e kufijve të qendrës historike të qytetit të Tiranës, pra 

përcaktimin në thelb të zonave ku do lejohen ndërtime të reja e ku jo, reflektojnë 

kërkesat e Bashkisë Tiranë për zhvillime të reja në territor dhe nuk bazohen në studime e 

vlerësime të mirëfillta për përcaktimin dhe mbrojtjen e vlerave historike-kulturore të Qendrës 

Historike dhe zonës mbrojtëse në qytetin e Tiranës.  

Si konkluzion KKR ka ndryshuar vlerësimin për zonat historike e kulturore të Tiranës 

e objekteve në to, në varësi të interesit për ndërtime të reja në këto zona e mbi këto 

objekte. 

VKM-t e sipërcituara realisht kanë ndryshuar kufijtë e qendrës historike, nëse i referohemi 

hartës së zonimit, pra  justifikimi i objektit të  ndryshimit për shkak të terminologjisë me 

ndryshimet e propozuara kanë sjellë ndryshime thelbësore të këtyre kufijve ku vërtet janë 

përfshirë objekte të reja të viteve 50-80 për të cilat nuk ka një relacion mbështetës se pse këto 

objekte konsiderohen me vlerë historike dhe duhen përfshire, në relacion mungon një gjë e 

tillë, gjithashtu në relacion e miratuar nga KKR të datës 26.09.2018, konstatohet se  nuk 

është shprehur qartësisht se cilat  objekte hiqen nga  qendra historike dhe arsyetimi përkatës 

për to, ndërkohë që nuk rezulton të kemi shprehje të Këshillit Shkencor të IMK apo cilësim të 

opinionit të tyre lidhur me këto çështje. Nuk evidentohet pse ndryshojnë koordinatat e zonës 

së mbrojtur Z 82-Z-83-Z80 ne kufijtë Liqenit artificial, nuk shpjegohet pse në qendrën e 

Tiranës janë shtyrë kufijtë e qendrës historike  në zonën T83-T81apo T27-T28, etj.(qartësisht 

të dallueshme vetëm duke krahasuar hartën e zonimit të miratuar në vitin 2017 krahasuar me 

hartën e zonimit të vitit 2018 dhe koordinatat e saj). 

Në vendimin e KKR theksojmë se është bërë shqyrtimi në një mbledhje nga anëtarët e KSH 

të kësaj çështjeje por që mendimi i KSH mbi  argumentimin dhe selektimin e ndryshimit të 

këtyre kufijve të qendrës historike nuk pasqyrohet në relacionin shoqërues të VKM propozuar 

KM.  

Për sa mësipër konstatojmë se procesi i miratimit apo dhe nevoja e ndryshimit apo 

përcaktimit të kufijve sipas koordinatave nuk rezulton të jetë i plotë me argumente të qarta  

nga institucionet e përfshira në proces, si Këshilli Shkencor, Sekretariati teknik i Këshillit 

Kombëtar të Restaurimeve, Ministrin e Kulturës që është njëkohësisht dhe Kryetar i KKR vetë 

KKR duke mos  përmbushur funksionet institucionale dhe specifikat profesionale të tyre, 

vendimmarrjet e të cilëve në fakt janë përdorur si  fasadë  për të justifikuar veprimet e 

institucioneve (strukturave) që nuk kanë kapacitetet dhe njohuritë për vendimmarrje që 

prekin trashëgiminë kulturore dhe memorien historike të shqiptarëve në këtë rast Bashkia e 

Tiranës apo dhe KM.  
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Lidhur me sa më sipër, Raporti Përfundimtar i Auditimit dhe ky Vendim i Kryetarit të 

Kontrollit të Lartë të Shtetit, përcillen pranë  organit të Prokurorisë, për të vlerësuar dhe 

gjykuar për elementët e figurës penale ose indicie penale trajtuar në pikën F të Vendimit, 

Shënim i Kryetarit, për miratimin VKM Nr. 325, datë 12.4.2017 dhe VKM nr. Nr. 582, datë 

03.10.2018 “Për shpalljen e Qendrës Historike të Qytetit të Tiranës dhe miratimin e 

Rregullores për administrimin e saj e të Zonës së Mbrojtur përreth” duhej rishikuar në 

përshtatje me ligjin e ri. Kjo pasi, VKM-t e sipërcituara kanë ndryshuar kufijtë e qendrës 

historike të Tiranës, të cilat nuk janë në përputhje me objektin e ndryshimit të VKM-ve, si 

dhe në mënyrë kontradiktore, dhe të pavërtetë fshehin ndryshimet reale të kufijve të qendrës 

historike veprime këto në shkelje të ligjit nr. 27/2018 datë 17.5.2018 “Për trashëgiminë 

kulturore dhe muzet`”.  
     
2. Ky Raport Përfundimtar Auditimi dhe Vendimi përkatës, konsiderohen si Pjesa e I-rë e 

zbatimit të Programit të Auditimit nr. 66/2 prot., datë 21.01.2020, pasi për shkak të gjendjes 

së fatkeqësisë natyrore të shpallur në vend nga pandemia COVID19, auditimi në terren është 

kufizuar më datë 13.03.2020, dhe nuk u bë i mundur Auditimi i veprimtarisë në Drejtoritë 

Rajonale dhe i praktikave të vendimmarrjes nga KKMT për shpalljen e qendrave historike te 

qyteteve, si dhe shumë projekteve të miratuara nga institucioni në zonat e mbrojtura. Këto 

çështje do të jenë objekt i një auditimi i cili parashikohet të ushtrohet brenda këtij viti.  

 

Menjëherë 

 

G.INDICIE PENALE APO VLERËSIM NGA ORGANI I 

PROKURORISË. 
 

Për elementët e figurës penale apo indice penale trajtuar në pikën F të Vendimit, Shënim i 

Kryetarit,  Raporti Përfundimtar i Auditimit dhe  ky Vendim i Kryetarit të Kontrollit të Lartë 

të Shtetit,   të përcillen pranë Organit të Prokurorisë, pasi nga auditimi ka rezultuar se  

miratimi i VKM Nr. 325, datë 12.4.2017 “Për shpalljen e Qendrës Historike të Qytetit të 

Tiranës dhe miratimin e Rregullores për administrimin e saj e të Zonës së Mbrojtur përreth” 

duhej rishikuar në përshtatje me ligjin e ri,  realisht ka ndryshuar kufijtë e qendrës historike 

të qytetit, nëse i referohemi hartës së zonimit. Justifikimi i objektit të  ndryshimit të VKM-s 

nr. Nr. 582, datë 03.10.2018, për shkak të terminologjisë me ndryshimet e propozuara kanë 

sjellë ndryshime thelbësore të këtyre kufijve ku vërtet janë përfshirë objekte të reja të viteve 

50-80 për të cilat nuk ka një relacion mbështetës se pse këto objekte konsiderohen me vlerë 

historike dhe duhen përfshire, në relacion mungon një gjë e tillë. 

Në relacion e miratuar nga KKR të datës 26.09.2018, konstatohet se  nuk është shprehur 

qartësisht se cilat  objekte hiqen nga  qendra historike dhe arsyetimi përkatës për to, ndërkohë 

që nuk rezulton të kemi shprehje të Këshillit Shkencor të IMK apo cilësim të opinionit të tyre 

lidhur me këto çështje. Nuk evidentohet pse ndryshojnë koordinatat e zonës së mbrojtur Z 

82-Z-83-Z80, Liqenit artificial, si dhe nuk shpjegohet pse në qendrën e Tiranës janë shtyrë 

kufijtë e qendrës historike  në zonën T83-T81apo T27-T28, etj.(qartësisht të dallueshme 

vetëm duke krahasuar hartën e zonimit të miratuar në vitin 2017 krahasuar me hartën e 

zonimit të vitit 2018 dhe koordinatat e saj), të cilat nuk janë në përputhje me objektin e 

ndryshimit të VKM-s, si dhe në mënyrë kontradiktore, dhe të pavërtetë  fshehin ndryshimet 

reale  të kufijve të qendrës historike veprime këto në shkelje të Ligjit Nr. 27/2018 datë 

17.5.2018 “Për trashëgiminë kulturore dhe muzet` ”.  

Menjëherë 
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I. KËSHILLIT TË MINISTRAVE, MINISTRISË SË KULTURËS DHE 

BASHKISË TIRANË. 
 Nga ana e  IKTK-s, ky Vendim i Kryetarit të Kontrollit të Lartë të Shtetit, do ti përcillet, 

Këshillit të Ministrave, Ministrisë së Kulturës dhe Bashkisë Tiranë, lidhur me trajtimin dhe 

rekomandimet përkatëse për miratimin dhe  shpalljen e Qendrës Historike të Qytetit të 

Tiranës dhe miratimin e Rregullores për administrimin e saj e të Zonës së Mbrojtur përreth si 

dhe ndryshimet  e kufijëve të saj, 

Menjëherë 

 

Me ndjekjen dhe kontrollin e zbatimit të detyrave dhe masave të përcaktuara në këtë vendim 

ngarkohet Departamenti i Auditimit të Institucioneve Qendrore. 
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