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I. PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE: 

 
I.a.-Përshkrim i shkurtër i Raportit të Auditimit. 

Mbështetur në Ligjin 154/2014, datë 27.11.2014 “Për Organizimin dhe Funksionimin e 

KLSH”, në zbatim të Projektit dhe Programit të Auditimit nr. 658/1, datë 10.09.2019, i 

miratuar nga Kryetari i Kontrollit të Lartë të Shtetit, nga data 12.09.2019 deri në datën 

31.10.2019, në subjektin “Universiteti i Shkodrës “Luigj Gurakuqi”, (në vijim USHLG), për 

periudhën nga 01.01.2015 deri në datën 31.08.2019, u krye auditimi Financiar dhe i 

Përputhshmërisë,  me qëllim vlerësimin e përputhshmërisë së veprimtarisë dhe 

rregullshmërinë e operacioneve financiare të kryera nga ana e këtij institucioni, duke i 

kushtuar vëmendje të veçantë çështjeve qe lidhen me llogaridhënien vjetore, administrimin e 

fondeve buxhetore dhe zbatimin e procedurave të emërimit dhe largimit nga puna të 

arsimtarëve, aspektet e menaxhimit financiar dhe të vlerësimit të sistemeve të kontrollit, etj. 

 

I.b-Një përshkrim i përmbledhur i gjetjeve dhe rekomandimeve nga auditimi: 

 

NR 
PËRMBLEDHJE E 

GJETJES 

REFERENCA ME 

RAPORTIN 

PËRFUNDIMTAR 

RËN 
DËSIA 

REKOMANDIMI 

1.  

Nevoja për hartimin e kuadrit nënligjor nga ana e 

Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë në 

bashkëpunim me Ministrinë e  Financave dhe 

Ekonomisë mbi procedurën e rekrutimit dhe emërimit 

të audituesve të brendshëm të sektorit publik në 

Institucionet e Arsimit të Lartë. 

 
Nga auditimi rezulton se për një punonjës të sektorit të 

AB kontratat e punësimit është nënshkruar dhe lidhur 
nga Bordi i Administrimit dhe në një rast tjetër nga 

rektori i universitetit. Grupi i auditimit te KLSH nuk e 

gjen të arsyetuar dhe të bazuar ligjërisht këtë veprim, 
pasi bazuar në kompetencat e nenit 49, të ligjit nr. 

80/2015, Rregulloren e funksionimit të BA (miratuar 

me vendimin nr.35, datë 15.3.2017) si dhe përcaktimet 
e nenit 28 “Bordi i administrimit”, të Statutit të 

USHLG, Bordi i Administrimit nuk ka kompetenca për 

lidhje të kontratave të punësimit. 
Sa më sipër konstatohet se, 

 Ekziston një vakum ligjor dhe mungesë 

harmonizimi midis dispozitivit që rregullon 
funksionimin e auditimin e brendshëm të sektorit 

publik (Ligji nr.114/2015, datë 22.10.2015 “Për 

auditimin e brendshëm në sektorin publik”) dhe kuadrit 
rregullativ mbi arsimin e lartë (ligji nr. 80/2015 për 

arsimin e lartë dhe Udhëzimi i Ministrit të MASR me 

nr. 27, datë 29.12.2017 “Për strukturat e brendshme 
akademike - 

TRAJTUAR MË 

HOLLËSISHT 

NË FAQET  

136-161. 
NË RAPORTIN 

PËRFUNDIMTA

R TË 

AUDITIMIT 

 

E LARTE 

Të merren masa që strukturat përgjegjëse të 

Universitetit t’i kërkojnë NJQHKBFP në MFE 
dhe MASR, përgatitjen dhe miratimin e një 

udhëzimi që të përcaktoje dhe standardizojë 

procedurën e emërimit dhe largimit nga detyra 
të audituesve te brendshëm, në Njësitë e 

Auditimit të Brendshëm në Institucionet e 

Arsimit të Lartë Publik 
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NR 
PËRMBLEDHJE E 

GJETJES 

REFERENCA ME 

RAPORTIN 

PËRFUNDIMTAR 

RËN 
DËSIA 

REKOMANDIMI 

2.  

Nevoja për miratimin e Rregullores së Brendshme të 

Universitetit të Shkodrës, si dhe hartimin e 

rregullores financiare dhe asaj mbi shpërndarjen e të 

ardhurave të institucionit të arsimit të lartë.  
  

2.1.Nga auditimi u konstatua se, institucioni ka vijuar 

të funksionojë me rregulloren e brendshme të miratuar 
nga Senati Akademik, me vendimin nr.116, datë 

18.5.2010, ku përcaktohen dhe trajtohen misioni, 

qëllimi, përbërja e degëve, veprimtaria, kompetencat, 
organizimi i sektorëve, bibliotekës, dhe kriteret e 

rregullat e disiplinës së punës. Kjo rregullore është 

bazuar në ligjin 9741, datë 21.5.2007, i shfuqizuar. 
Ndonëse është miratuar Statuti i ri i Universitetit dhe 

ka pasur ndryshime në strukturë si, krijimi i 

pozicioneve të reja apo sektorëve të rinj, nga auditimi u 
konstatua se, këto ndryshime vijojnë të mos 

reflektohen në rregulloren e institucionit. 

  
2.2. Nuk është miratuar nga Bordi i Administrimit 

rregullorja financiare dhe ajo për shpërndarjen e të 

ardhurave. Më konkretisht,  
Në kuadër të funksionimit të Bordit të Administrimit, 

vërehet se nuk kanë gjetur zbatim detyrimet që burojnë 

nga përcaktimet e nenit 49, germa “e” dhe “f”, të ligjit 
nr. 80/2015 

TRAJTUAR MË 

HOLLËSISHT NË 

FAQET136-161 
NË RAPORTIN 

PËRFUNDIMTAR 

TË AUDITIMIT 
 

E LARTE 

2.1. Institucioni USHLG, në funksion të kryerjes 

së përgjegjësive ligjore dhe realizimit të 
objektivave, të marrë masa për të rishikuar dhe 

përmirësuar Rregulloren e Brendshme të 

Rektoratit, duke reflektuar ndryshimet e 
ndodhura në kuadrin ligjor dhe aktet e tjera 

nënligjore. Përmirësimet e strukturës organike 

dhe organigramës së funksionimit të 
institucionit, ti shërbejnë ndihmesës së 

punonjësve të institucionit që të kuptojnë 

marrëdhëniet ndërmjet strukturave 
administrative të veçanta, vendin që ato zënë në 

njësi, si dhe të njihen me te drejtat dhe 

detyrimet, të cilat i korrespondojnë pozicioneve 
të tyre të punësimit. 

 

2.2.Nga ana e Senatit Akademik dhe Bordit të 
Administrimit të këtij universiteti, miratohet 

rregullorja financiare dhe rregullorja për 

shpërndarjen e të ardhurave të institucionit të 
arsimit të lartë, në zbatim të detyrimeve që 

burojnë nga përcaktimet e nenit 49, germa “e” 

dhe “f”, të ligjit nr. 80/2015 “Për arsimin e lartë 
dhe kërkimin shkencor në Institucionet e arsimit 

të lartë në RSH 

3.  

Parregullsi financiare në ekzekutimin dhe 

mbikëqyrjen e procedurës së prokurimit “Ndërtim 

Godine e re Fakultetit Ekonomik të Universitetit 

Shkodrës, realizuar në vitin 2011, lidhur me 

Kontratën e Punës nr. 803/4 prot., datë 29.09.2011. 
Nga auditimi e ecurisë së objektit të prokurimit 

“Ndërtim Godine e re Fakultetit Ekonomik Universiteti 

Shkodrës” me fond limit 313,000,000 lekë pa tvsh, 
realizuar në vitin 2011 rezulton se është lidhur 

Kontratë nr.803/4 prot datë 29.09.2011 me OE “C..” 

shpk me vlerë kontratë 304,386,488 lekë pa tvsh dhe 
365,263,789.19 lekë me tvsh),  e financuar në masën 

156,5 milion lekë nga Fondi i Zhvillimit të Rajoneve, 

sipas Vendimit të Komitetit të Zhvillimit të Rajoneve 
nr.4 datë 19.04.2011, “Për shpërndarjen e Fondeve të 

Zhvillimit të Rajoneve për projektet e arsimit” dhe 

diferenca nga të ardhurat publike të Universitetit “Luigj 
Gurakuqi” Shkodër. 

Në bazë të kontratës, së mësipërme, detyrimi 

kontraktor kohor i zbatimit të saj ishte për 2 vjet nga 

data e fillimit te punimeve (22.11.2011) dhe në fakt 

është kolauduar më datë 25.05.2017.  

Gjatë ecurisë së zbatimit të kontratës është konstatuar 
se, për shkak të mos planifikimit të drejtë dhe mos 

menaxhimin e të ardhurave publike të USH,  kontrata 

është realizuar për 6 vjet, d.m.th 4 vite me vonesë, 

duke realizuar kohë mbas kohe kontrata-shtesë, me 

arsyetimin e moslikujdimeve financiare ndaj 

operatorit ekonomik “C..” shpk.. kjo vlerë prej 
3,879,444 lekë paraqitet si efekt financiar negativ për 

buxhetin e Universitetit të Shkodrës “Luigj Gurakuqi”, 

shkaktuar nga mosplanifikimi i drejtë i shpenzimeve në 
vendimmarrjet për vitin 2015, sipas vendimit të  KAD 

nr. 69, datë 19/02/2015 për “Për detajimin e buxhetit 

për vitin 2015”. 
 

 

TRAJTUAR MË 

HOLLËSISHT 

NË FAQET 95-

136 

NË RAPORTIN 

PËRFUNDIMTA

R TË 

AUDITIMIT 

 

E LARTE 

 Nga Autoriteti Kontraktor i Universitetit publik 
të Shkodrës, të merren masa, që përpara fillimit 

të një procedure prokurimi, një apo shume 

vjeçare, procedurat e prokurimit të planifikohen 
të kryhen vetëm pasi të jenë siguruar fondet e 

duhura në buxhetin publik, në mënyrë që 

objektet të synohet të prokurohen dhe të 
realizohen në kohë, duke realizuar performancë 

pozitive. 
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NR 
PËRMBLEDHJE E 

GJETJES 

REFERENCA ME 

RAPORTIN 

PËRFUNDIMTAR 

RËN 
DËSIA 

REKOMANDIMI 

4.  

Mangësi dhe parregullsi në kryerjen e të gjithë fazave 

të inventarizimeve fizike të aktiveve si dhe mos 

finalizimi i plotë i procesit të inventarizimit në të 

gjitha rastet me miratimet e titullarit dhe raportet 

përmbledhëse. 

 

TRAJTUAR MË 

HOLLËSISHT 

NË FAQET  29-

95  
NË RAPORTIN 

PËRFUNDIMTA

R TË 

AUDITIMIT 

 

E LARTE 

11.1.Nga strukturat përgjegjëse, që menaxhojnë 
këto aktivitete të administrimit material 

(Nëpunësi Autorizues dhe Nëpunësi Zbatues), të 

kryhet një proces i kujdesshëm inventarizimi, 
shoqëruar gjithashtu me vlerësimin rast pas rasti 

të aktiveve për t’u nxjerrë jashtë përdorimit si 

dhe për sistemimin e diferencave. Nëpunësi 
Autorizues me mbylljen e rezultateve të 

inventarizimeve të aktiveve detyrimisht duhet të 

lejë gjurmë për mbikëqyrjen e procesit dhe 
miratimin e procedurave deri në veprimet 

përkatëse të sistemit të diferencave apo kryerjes 

së veprimeve përkatëse për materialet që janë 
jashtë përdorimit. 

11.2. Bordi i Administrimit, në përmbushje të 

përgjegjësive menaxheriale që rrjedhin nga 
Statuti i USHLG, të marrë masat për analizimin 

dhe mbikëqyrjen e plotë të këtij procesi, bazuar 

në ndjeshmërinë dhe riskun e lartë që kanë 
aspektet e administrimit material. 

 

5.  

Shkelje në përllogaritjen e pagesave për honorare për 

16 profesorë, anëtarë të Senatit Akademik të 

Universitetit, në shumën neto prej 317.311 lekë. 

 

Vendimmarrje e pa bazuar ligjërisht nga Bordi i 

Administrimit dhe në kushtet e konfliktit të interesit, 

duke sjellë dëm ekonomik të arkëtueshëm në shumën 

4,030,500 lekë, që konsiderohet shkelje e disiplinës 

financiare me dëm ekonomik 

 

 

Nuk janë kontabilizuar dhe arkëtuar detyrimet e 

studentëve për tarifën e pa paguar të regjistrimit në 

universitet 

 

TRAJTUAR MË 

HOLLËSISHT 

NË FAQET ..... 

NË RAPORTIN 

PËRFUNDIMTA

R TË 

AUDITIMIT 

 

E LARTE 

Nga USHLG të kontabilizohet dhe të kërkohet 
në rrugë ligjore, duke ndjekur të gjitha 

procedurat e nevojshme administrative dhe 

procedurat e tjera në të gjitha shkallët e gjykimit, 
shpërblimi i dëmit ekonomik sipas rasteve te 

evidenuara nga personat përfitues 

 

 

 

 

II. 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. 658/1, datë 10.09.2019, 

miratuar nga Kryetari i Kontrollit të Lartë të Shtetit, nga data 13.09.2019 deri në datën 

31.10.2019, në subjektin Universiteti “Luigj Gurakuqi” Shkodër, (në vijim ULGSH), për 

periudhën nga 01.01.2015 deri më 31.08.2019, u krye me zgjedhje auditimi Financiar dhe i 

Përputhshmërisë nga Grupi i Auditimit me përbërje:  

 

1. Q.. C.., Përgjegjës Grupi 

2. P.. R.., Auditues 

3. V.. G.., Auditues 

4. R.. L.., Auditues  

5. A.. K.., Auditues 
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a) Titulli.  Auditim financiar dhe i përputhshmërisë. 

b) Marrësi. Raporti i drejtohet subjektit të audituar Universiteti “Luigj Gurakuqi” 

Shkodër, (në vijim ULGSH) 

c) Objektivat dhe qëllimi i auditimit: 

Qëllimi i auditimit:  
Qëllimi i auditimit: është dhënia e opinionit mbi rregullshmerine dhe përputhshmërinë  apo 

hartimi i raportit të auditimit mbi bazën e vlerësimeve të gjetjeve dhe dhënia e 

rekomandimeve për përmirësime1 

  

Objektivat e auditimit synojnë: 

Dhënien e vlerësimeve të pavarura mbi funksionimin e sistemeve dhe nënsistemeve të 

kontrollit të brendshëm dhe komponentëve të menaxhimit financiar të subjektit, nëpërmjet 

përcaktimit nga ana e audituesve: 

-nëse janë zbatuar parimet e përgjithshme të sistemit të menaxhimit financiar të sektorit 

publik dhe të sjelljes me integritet të zyrtarëve të sektorit publik.  

-nëse të ardhurat dhe shpenzimet janë realizuar në përputhje me ligjin e Buxhetit të Shtetit, 

me aktet përkatëse ligjore e nënligjore dhe me parimet e ligjit për menaxhimin financiar dhe 

kontrollin; 

- verifikimin e përgjegjësisë financiare të subjekteve përgjegjëse, nëpërmjet ekzaminimit dhe 

vlerësimit të të dhënave financiare,  

- auditimin e sistemeve financiare dhe transaksionet, duke përfshirë edhe vlerësimin e 

përputhshmërisë me ligjet dhe rregulloret; 

  

d) Identifikimi i çështjes.  
Projekt Raporti synon të  identifikojë përmbushjen e rolit të njësisë arsimore vendore dhe 

përgjegjësive të saj, që burojnë nga kuadri ligjor dhe dispozitat nënligjore në fuqi:  

mbështetjen e shërbimit arsimor për të gjithë studentët, në funksion të zbatimit të strategjive 

që orientojnë zhvillimet e këtij sektori, si dhe përmirësimin e vazhdueshëm të cilësisë së këtij 

shërbimi publik. Për këtë janë vlerësuar aktivitetet që kanë të bëjnë me respektimin e 

organigramës dhe të strukturës organike, respektimin e kritereve mbi normat e ngarkesës 

mësimore, etj. 

Në fokusin e angazhimit janë përgatitja dhe miratimi i Pasqyrave Financiare në USHLG është 

realizuar në mbështetje të Ligjit nr. 9228, datë 29.04.2004 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat 

financiare, i ndryshuar, dhe akteve të tjera nënligjore në fuqi, në funksion të këtij ligji si dhe 

aspektet e zbatimit të kërkesave të ligjit nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin 

financiar e kontrollin”, i ndryshuar.  

 

e) Përgjegjësitë e strukturave drejtuese të subjektit të audituar lidhur me çështjen 

nën auditim.  
 

Nëpunësit autorizues të këtij institucioni për periudhën objekt auditimi janë si më 

poshtë: 

 24.07.2014 deri me 02.05.2017      

Kancelar z.A..K.., (urdhër i MAS nr.317 datë 24.07.2014) 

 02.05.2017 - 21.07.2017   

                                                           
1 -Rregullorja e procedurave te auditimit në KLSH, faqe 28  
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Administrator znj.Senida Mesi (emëruar me vendim BA nr.39, datë 02.05.2017 dhe 

pranuar dorëheqja me vendimin nr.51 datë 25.07.2017) 

 25.07.2017      

Administrator i komanduar E..S.. (caktuar me vendim BA nr.52 datë 25.07.2017) 

 31.01.2018 e në vazhdim    

Administrator E..S.., (emëruar me vendim BA nr.48 datë 31.01.2018) 

 

Nëpunësit zbatues të këtij institucioni për periudhën objekt auditimi janë si më poshtë: 

 Ishte znj S..H.. nga 06.01.2005- 19.07.2019 (emëruar përgjegjëse e sektorit të 

financës me vendimin nr.3, datë 06.01.2005). 

 Aktualisht është znj L..K.. ( e komanduar me urdhrin e administratorit nr.263 datë 

22.07.2019 deri ne procedurat e rekrutimit të drejtorit të ri) 

 

Administratori/ Nëpunësi autorizues, dhe Drtejtori Ekonomik (Nëpunësi Zbatues) janë 

përgjegjës për mirëfunksionimin e sistemit të kontrollit të brendshëm, hartimin dhe 

mirëmbajtjen e kontrolleve të brendshme si dhe përgatitjen e pasqyrave financiare në 

përputhje me kuadrin normativ të zbatueshëm të raportimit financiar në sektorin publik.  

Sipas përcaktimeve të nenit 47, të ligjit organik mbi arsimin e lartë, ligji nr. 80/2015 , “Për 

arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e 

Shqipërisë”: 

 

Bordi i Administrimit është organi më i lartë kolegjial administrativ, i cili garanton 

përmbushjen e misionit të institucionit të arsimit të lartë, mbarëvajtjen financiare dhe 

administrative të tij.  

  

f) Përgjegjësitë e audituesve.  
Përgjegjësia e grupit të auditimit është të shprehë konkluzionin dhe një opinion mbi çështjet 

që janë nën auditim. Auditimi është kryer në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të 

Auditimit sipas INTOSAI. Këto standarde kërkojnë që audituesi të respektojë kërkesat etike, 

si dhe të planifikojë e kryejë auditimin me qëllim që të arrijë nivelin e sigurisë së kërkuar. 

Përgjegjësia jonë (Audituesit e KLSH-së) është që nëpërmjet auditimit të realizuar të krijohen 

bindjet, si dhe të shprehet opinioni i grupit të auditimit mbi aspektet që duhet të vlerësojë: 

a) nëse shpenzimet janë ekzekutuar në përputhje me ligjin e Buxhetit të Shtetit, me aktet 

përkatëse ligjore e nënligjore dhe me parimet e ligjit për menaxhimin financiar dhe 

kontrollin; 

b) nëse janë zbatuar parimet e përgjithshme të sistemit të menaxhimit financiar të sektorit 

publik dhe të sjelljes së zyrtarëve të sektorit publik; 

c) nëse janë zbatuar kërkesat e përcaktuara në ligjet dhe aktet normative përkatëse, si Ligji 

Organik i Buxhetit apo Ligji i Prokurimit Publik, etj. 

b) nëse janë reflektuar shkeljet e institucionit të audituar, të evidentuara në auditimet e 

kaluara; 

c) nëse janë zbatuar konstatimet dhe rekomandimet e auditimeve të kryera nga auditues 

jashtë KLSH, (auditimi i brendshëm i Ministrisë, Inspektimi Financiar Publik, etj). 

d) Interesin publik ose pritshmëritë publike (p.sh. shkelje të identifikuara nga media, etj.) 

e) Fusha specifike që janë objekt i fokusit ligjvënës, etj; 
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Në përputhje me ISSAI 1320, dhe ISSAI 1450, objektivi i audituesit është që të aplikojë 

konceptin e materialitetit në mënyrë korrekte gjatë planifikimit dhe gjat kryerjes së auditimit. 

Auditimi përfshin kryerjen e procedurave për të marrë dëshmi auditimi rreth praktikave 

administrative e financiare, rreth shumave dhe raportimit të shifrave në Pasqyrat Financiare. 

Procedurat e zgjedhura varen nga gjykimi i audituesit, duke përfshirë këtu edhe vlerësimin e 

rreziqeve nga gabimi material, qoftë për shkak të mashtrimit apo gabimit. Gjatë proçesit të 

vlerësimit të rrezikut, audituesit vlerësuan nivelin e kontrollit të brendshëm relevant në 

entitetin  USHLG, në mënyrë që të programoheshin procedurat e auditimit, që janë të 

përshtatshme për kushtet e entitetit, por jo për qëllim të shprehjes së opinionit mbi 

efektivitetin e kontrollit të brendshëm të entitetit. 

 

g) Kriteret e vlerësimit.  

Legjislacioni bazë e dytësor, dhe dispozita të tjera, si dhe kritere përkatëse që janë përdorur 

dhe iu jemi referuar për kryerjen e vlerësimeve gjatë auditimit: 
 

 Kushtetuta dhe Ligji nr. 154/2014“Mbi Organizimin dhe Funksionimit e 

Kontrollit të Lartë të Shtetit”. 

 ligji nr. 9936, datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e Sistemit Buxhetor në 

Republikën e Shqipërisë”; i ndryshuar 

 ligji nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, i 

ndryshuar. 

 ligji nr. 147/2015, datë 17.12.2015 “Për buxhetin e vitit 2016”, ligji nr. 130/2016, 

datë 15.12.2016 “Për buxhetin e vitit 2017”. ligj nr. 109/2017 “Për buxhetin e vitit 

2018” ; 

 ligji nr. 9228, datë 29.04.2004 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”, i 

ndryshuar, 

 Udhëzimi i Ministrit të Financave dhe Ekonomisë nr.8, datë 09.03.2018 “Për 

Procedurat e Përgatitjes, Paraqitjes dhe Raportimit të Pasqyrave Financiare 

Vjetore të Njësive të Qeverisjes së Përgjithshme”.  

 ligji nr. 7703, datë 11.05.1993 “Për sigurimet shoqërore në RSH”, të ndryshuar 

me ligjin nr. 104/2014, datë 31.07.2014,  

 ligji nr. 7870, datë 13.10.1994 “Për Sigurimet Shëndetësore në Republikën e 

Shqipërisë”, i ndryshuar, 

 ligji nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, etj. 

 ligji nr.8/2015, datë 22.07.2015, “Për arsimin e Lartë dhe Kërkimin Shkencor në 

Institucionet e Arsimit të Lartë  në Republikën e Shqipërisë”; 

 VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit 

publik”, i ndryshuar;   

 VKM nr. 432, datë 28.06.2006 “Për krijimin dhe administrimin e të ardhurave, 

që krijojnë institucionet buxhetore”;  

 VKM nr. 545, datë 11.08.2011 “Për miratimin e strukturës dhe të niveleve të 

pagave të nëpunësve civilë/nëpunësve, zëvendësministrit dhe nëpunësve të 

kabineteve, në Kryeministri, Aparatet e ministrive të linjës, administratën e 

Presidentit, Kuvendit, Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Prokurorinë e 

Përgjithshme, disa institucione të pavarura, institucionet në varësi të 

Kryeministrit, institucionet në varësi të ministrave të linjës dhe administratën e 

prefektit”, i ndryshuar;   

 VKM nr. 717, datë 23.06.2009 “Për pagat e punonjësve mbështetës të 

http://financa.gov.al/wp-content/uploads/2018/06/Udhezimi_nr.8_date_09.03.2018_Per_Procedurat_e_Pergatitjes_Paraqitjes_dhe_Raportimit_te_Pasqyrave_Financiare_Vjetore_te_NJQP.pdf
http://financa.gov.al/wp-content/uploads/2018/06/Udhezimi_nr.8_date_09.03.2018_Per_Procedurat_e_Pergatitjes_Paraqitjes_dhe_Raportimit_te_Pasqyrave_Financiare_Vjetore_te_NJQP.pdf
http://financa.gov.al/wp-content/uploads/2018/06/Udhezimi_nr.8_date_09.03.2018_Per_Procedurat_e_Pergatitjes_Paraqitjes_dhe_Raportimit_te_Pasqyrave_Financiare_Vjetore_te_NJQP.pdf
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institucioneve buxhetore dhe të nëpunësve të disa institucioneve buxhetore”, i 

ndryshuar. 

 VKM nr. 83, datë 03.02.2016, “Për miratimin e kritereve të krijimit të njësive të 

auditimit të brendshëm në sektorin publik”, i ndryshuar, 

 UMF nr. 14, datë 28.12.2006 “Për përgatitjen dhe raportimin e pasqyrave 

financiare vjetore për institucionet qendrore, organet e pushtetit vendor...”, i 

ndryshuar. 

 UMF nr. 30, datë 27.12.2011, “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit 

publik”, i ndryshuar. 

 Urdhër i MF nr. 54, datë 15.07.2010 “Për miratimin e manualit të MFK”, 

 Urdhër i MF nr.89, datë 28.12.2015 "Për Miratimin e Metodologjisë së 

Monitorimit të Performancës së Njësive Publike" , 

 Udhëzim i Ministrit të MASR me nr. 27, date 29.12.2017 “Për strukturat e 

brendshme akademike dhe administrative në institucionet publike të arsimit të 

lartë”,   

 si edhe udhëzime dhe rregullore të tjera, dalë nga Ministri i Arsimit, Sporteve dhe 

Rinisë në funksion të gjithë çështjeve sa më sipër, etj. 

 

h) Standardet e auditimit të aplikuara në kryerjen e punës.  

Standardet e zbatuara gjatë kryerjes së auditimit: 
 

 ISSAI 100 (Parimet themelore të auditimit të sektorit publik)   që përcakton 

parimet themelore për auditimin e sektorit publik në përgjithësi; 

 ISSAI 400 (Parimet themelore të auditimit të përputhshmërisë) që përcakton 

parimet themelore të ISSAI-t 100 dhe i zhvillon më tej ato duke i përshtatur me 

kontekstin specifik te auditimit të përputhshmërisë; 

 ISSAI 4000 "Prezantim i përgjithshëm i udhëzimeve për auditimin e 

përputhshmërisë"; si dhe ISSAI 4200; 

 Standardet   Ndërkombëtare   të  Auditimit  (SNA) të   Federatës  Ndërkombëtare   

të kontabilisteve IFAC; 

 Praktika të mira të fushës si: Manuali i Auditimit Financiar dhe të 

Përputhshmërisë të Gjykatës  Evropiane të adituesve; Kërkesat  e  Udhërrëfyesit  

të IDI-t, INTOSAI "Për implementimin e Standardeve Ndërkombëtare të 

Auditimit, ISSAI mbi Auditimin e përputhshmërisë"; etj. 

 Manuali i Auditimit Financiar dhe të Përputhshmërisë të Gjykatës  Evropiane 

të adituesve; Kërkesat  e  Udhërrëfyesit  të  IDI-t, INTOSAI "Për   

implementimin  e Standardeve Ndërkombëtare të Auditimit, ISSAI mbi Auditimin 

e përputhshmërisë"; etj. 

 

i) Dokumentimi i rezultateve të auditimit: 

Nga audituesit u përgatit dokumentacioni i auditimit i mjaftueshëm për të mundësuar dhe 

kuptuar natyrën, kohën dhe shtrirjen e procedurave të auditimit të kryera në përputhje me 

standardet përkatëse dhe kërkesat e zbatueshme ligjore dhe rregullatore, rezultatet e këtyre 

procedurave dhe evidencat e marra të auditimit, si dhe çështje të rëndësishme, që dolën gjatë 

auditimit, janë reflektuar në përfundimet e arritura në drejtim të tyre dhe gjykimet  

profesionale në arritjen e këtyre konkluzioneve. Ky dokumentacion është i përshtatshëm dhe i 

rëndësishëm për të konfirmuar dhe mbështetur opinionet dhe raportin e audituesve dhe 

http://www.financa.gov.al/files/userfiles/Drejtorite/Drejtoria_e_Pergjithshme_rregullatore_Kontrolluese/Njesia_e_Harmonizimit_dhe_Kontrollit_Financiar/Aktet_ligj_e_nen_ne_fushen_e_menaxhimit_financiar/SKMBT_50115122911030.pdf
http://www.financa.gov.al/files/userfiles/Drejtorite/Drejtoria_e_Pergjithshme_rregullatore_Kontrolluese/Njesia_e_Harmonizimit_dhe_Kontrollit_Financiar/Aktet_ligj_e_nen_ne_fushen_e_menaxhimit_financiar/SKMBT_50115122911030.pdf
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shërbeu si një burim informacioni për përgatitjen e tyre. Në përfundim të auditimit në terren, 

Akteve të Konstatimeve të mbajtura mbi bazën e të dhënave të grumbulluara, u përgatit ky 

raporti i Auditimit. 

 

Praktikat e ndjekura në kryerjen e auditimit 

Mbështetur në ISSAI 1315, objektivi i audituesit është identifikimi dhe vlerësimi i risqeve e 

anomalive materiale në pasqyrat financiare si edhe nivelin e pohimeve, nëpërmjet të kuptuarit 

të njësisë dhe mjedisit të saj, duke përfshirë kontrollin e brendshëm të njësisë dhe duke 

krijuar kështu bazën për hartimin dhe implementimin e përgjigjeve kundrejt risqeve të 

vlerësuara të gabimeve materiale.  

Në këtë kontekst merr rëndësi vlerësimi i materialitetit në përputhje me ISSAI 1320 dhe 

ISSAI 1450, i cili përcakton nivelin e gabimit që audituesi konsideron të mundshëm për të 

influencuar te përdoruesit e pasqyrave financiare. Nisur nga gjykimi profesional i audituesit 

dhe ndjeshmëria e zonave të llogarisë, grupi i auditimit përcaktoi materialitetin në masën 2% 

për të gjitha zonat e llogarisë të planifikuara për t’u audituar, ku si bazë për përllogaritjen e 

materialitetit janë marrë shpenzimet. Nga përllogaritjet që grupi i auditimit kreu, për 

institucionin USHLG, niveli i materialitetit për vitin 2018 rezultoi 16,582,955 lekë2.  

Pas përcaktimit të nivelit të materialitetit, grupi i auditimit ka kryer vlerësimin e sistemeve të  

kontrollit të brendshëm në institucion sa i takon: (a) hartimit; (b) implementimit; dhe (c) 

funksionimit të 5-të komponentëve të kontrollit të brendshëm. Vlerësimi i kontrollit të 

brendshëm është bazuar në kryerjen e testeve të kontrolleve.  

Gjatë kryerjes së testeve të kontrollit është arritur në përfundimin që sistemet e kontrollit të 

brendshëm paraqesin risk të moderuar deri të lartë.  

Metodologjia e aplikuar gjatë planifikimit konsiston në auditimin e të dhënave të siguruara 

nga vetë subjekti. Kemi ndërmarrë procedurat për vlerësimin e riskut (analiza), me qëllim 

sigurimin e nivelit të kërkuar të njohjes së riskut të brendshëm dhe riskut të kontrollit të 

subjektit. Informacion të vlefshëm administruam dhe nga procedurat e ndjekura nga vetë 

subjekti për vlerësimin e riskut, duke ia nënshtruar skepticizmit profesional nga ana e 

audituesve. Gjatë vleresimeve u mbështetëm në Modelin e Riskut që KLSH aplikon, e 

konkretisht: 

 

Risku i Auditimit = Risku i qenësishëm * Risku i kontrollit * Risku i Zbulimit 

 

Nisur sa më sipër, jemi përpjekur të ruajmë nivelin e pranuar të Riskut të Auditimit prej 

5%, duke shtuar nivelin e procedurave analitike (ISSAI 1520) dhe testeve thelbësore të 

kryera. 

Në këtë kontekst procedurat e ndjekura nga grupi i auditimit konsistojnë në analiza të 

marrëdhënieve mes informacionin financiar dhe jo financiar si p.sh. krahasimet mes 

buxheteve dhe realizimit faktik,; inspektime që konsistojnë në regjistrimin e dokumenteve ne 

regjistra/ ditarë/ partitarë, ose ne trajtë elektronike; observimet që konsistojnë në analizën e 

proceseve ose procedurave të kryera nga të tjerë, me qëllim sigurimin e informacionit rreth 

performancës së proceseve/ procedurave, por kjo mbetet e limituar deri në kohën kur 

observimi ka ndodhur; dhe së fundi kërkimi/hetimi që konsiston në kërkimin e informacionit 

te personat kompetent dhe të mirinformuar brenda dhe/ose jashtë njësisë shpenzuese. 

 

                                                           
2 -Shiko Aneksin përkatës në fund të raportit. 
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Metodat dhe Teknikat e Kontrollit të përdorura nga audituesit gjatë auditimit: 

1. Kontrolli aritmetik. 

Duke konsideruar faktin se kontabiliteti konsiston në thelb në regjistrimin e fakteve në një 

formë numerike, si dhe në paraqitjen sintetike të tyre, ndërkohë që midis regjistrimit fillestar 

të fakteve dhe paraqitjes së tyre në formë sintetike, që janë edhe qëllimi i tij, bëhen një seri 

veprimesh që kanë të bëjnë me evidentimin në llogari, mbartjet, klasifikimin dhe rigrupimin. 

Kontrolli aritmetik u krye me qëllim që të sigurohemi nëse veprimet e llogaritjes dhe të 

hedhjeve në llogaritë përkatëse, që përfundojnë me nxjerrjen e gjendjeve sintetike, nuk 

përmbajnë asnjë gabim. (Ditari i kontabilizimit të urdhër shpenzimeve) 

2. Kontrolli me anë të pjesëve justifikuese. 

Edhe pse kontabilizimet nuk evidentuan ndonjë gabim aritmetik, regjistrimi mund të jetë i 

gabuar, nëse evidentimet e bëra nuk korrespondojnë me realitetin. Kontrolli me zgjedhje i 

pjesëve justifikuese (Urdhër shpenzimeve) konstatoi se shifrat e kaluara kanë pasur justifikim 

të mjaftueshëm dokumentar. UMF nr. 30, dt. 27.12.2011 “Mbi menaxhimin e aktiveve në 

njësitë e sektorit publik”, i ndryshuar.  

3. Inspektimi fizik dhe kontrolli i gjendjeve ekzistuese.  

Konsistoi në ekzaminimin e aktiveve, të llogarive, të librave kontabël etj. Kontrolli kontabël i 

ushtruar ekzaminoj përputhjen ndërmjet regjistrimit kontabël dhe pjesëve justifikuese 

përkatëse, duke u siguruar edhe për ekzistencën reale të aktiveve në subjekt. Gjithashtu u 

kryen sondazhe të kontrollit fizik të magazinave, për të verifikuar kryerjen e saktë të 

inventarizimit fizik dhe përputhjet e tij me atë kontabël. 

4. Kontrolli i vlerësimit. 

Kontrolli i vlerësimeve përcaktoi nëse vlerat që u atribuohen gjendjeve ekzistuese janë të 

sakta, nëse pasuritë duhet të qëndrojnë në bilanc me vlerat që u janë vendosur atyre. 

5. Konfirmim nga të tretët,  

Transaksionet e përzgjedhura për t’ju nënshtruar testeve të detajeve, u kryqëzuan me 

informacionin e gjeneruar nga Dega e Thesarit.  

6. Kontrolli sipas një treguesi.  

Përdorimi i treguesve statistikorë me qëllim që të kërkohen fakte ose të dhëna “jashtë 

normales”, që përbëjnë tregues të parregullsive kontabile. Mund të përmendim nëse ka: 

mungesa e pjesëve justifikuese, gabimet e shpeshta në datat, numrat, referencat e brendshme, 

të emrave, regjistrime pak të lexueshme, shifra të renditura keq, korrigjime të shumta të 

shifrave, etj. 

7. Intervistimi  

8. Raporte dhe Informacione 

9. Pyetësorët për vlerësimin e e sistemeve të Kontrollit të Brendshëm. 

Përputhshmëria me kërkesat ligjore për Raportimin Financiar: 

a.-Përgatitja dhe miratimi i Pasqyrave Financiare, në Universitetin e Shkodrës per periudhën 

1.1.2015-31.12.2017 , është realizuar në mbështetje të Ligjit nr. 9228, datë 29.04.2004 “Për 

kontabilitetin dhe pasqyrat financiare” i ndryshuar, dhe akteve të tjera nënligjore në fuqi, në 

funksion të këtij ligji. Pasqyrat financiare janë dorëzuar brenda afateve të parashikuara në 

ligjet dhe aktet nënligjore të sipërcituara si edhe shoqërohen me relacion shpjegues (si lista e 

kreditorëve, e debitorëve, akt-rakordimet me sistemin e Thesarit, si edhe shpjegime të tjera sa 

i takon evidentimit të transaksioneve në llogaritë respektive).  

b.- Për vitin 2018 është vepruar sipas kërkesave të Udhëzimit të Ministrit të Financave dhe 

Ekonomisë nr.8, datë 09.03.2018 “Për Procedurat e Përgatitjes, Paraqitjes dhe Raportimit të 

Pasqyrave Financiare Vjetore të Njësive të Qeverisjes së Përgjithshme”.  

http://financa.gov.al/wp-content/uploads/2018/06/Udhezimi_nr.8_date_09.03.2018_Per_Procedurat_e_Pergatitjes_Paraqitjes_dhe_Raportimit_te_Pasqyrave_Financiare_Vjetore_te_NJQP.pdf
http://financa.gov.al/wp-content/uploads/2018/06/Udhezimi_nr.8_date_09.03.2018_Per_Procedurat_e_Pergatitjes_Paraqitjes_dhe_Raportimit_te_Pasqyrave_Financiare_Vjetore_te_NJQP.pdf
http://financa.gov.al/wp-content/uploads/2018/06/Udhezimi_nr.8_date_09.03.2018_Per_Procedurat_e_Pergatitjes_Paraqitjes_dhe_Raportimit_te_Pasqyrave_Financiare_Vjetore_te_NJQP.pdf
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III. PËRSHKRIMI I AUDITIMIT 

1. Informacioni i përgjithshëm:  

 Universiteti i Shkodrës u krijua me vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 167, datë 

28 maj 1991, mbi bazën e Institutit të Lartë Pedagogjik, i hapur më 3 shtator 1957, që 

konsiderohet edhe data e krijimit të Universitetit të Shkodrës “Luigj Gurakuqi” dhe që 

njihet si data e themelimit të tij. 

 Statuti i Universitetit është miratuar paraprakisht nga Senati Akademik me vendimin 

Nr.91, datë 2.3.2018 dhe miratuar nga 366, date 05.07.2018 te Ministrit te MASR.  

 Rregullorja e brendshme e funksionimit të administratës së USHLG, është miratuar 

me Vendimin nr.116, datë 18.05.2010. të Senatit Akademik, ( i ndryshuar me 

vendimin nr. 130, datë 13.10.2014) ku përcaktohen dhe trajtohen misioni, qëllimi, 

përbërja e degëve, veprimtaria, kompetencat, organizimi i sektorëve, bibliotekës, dhe 

kriteret e rregullat e disiplinës së punës, etj. 

 

2. Objekti, qëllimi dhe fushëveprimi i auditimit:  

a. Objekti i këtij auditimi është përputhshmëria e veprimtarisë dhe rregullshmëria e 

operacioneve financiare të kryera nga ana e subjektit  USHLG Durrës përgjatë periudhës  

01.01.2015 deri më 31.08.2019. 

b. Qëllimi i auditimit: është dhënia e opinionit dhe hartimi i raportit të auditimit mbi 

bazën e vlerësimeve të gjetjeve dhe dhënia e rekomandimeve për përmirësime mbështetur 

mbi evidenca të besueshme, të mjaftueshme dhe përkatëse.Vlerësimi nëse aktivitetet, 

transaksionet financiare dhe informacionet janë, në të gjitha aspektet materiale, në përputhje 

me kuadrin ligjor e rregullator mbi bazën e te cilit e ushtron veprimtarinë subjekti që 

auditohet.  Qëllimi i auditimit është të identifikojë dhe vlerësojë zbatimin e kuadrit ligjor në 

fuqi si dhe vlerësojë risqet e anomalive materiale në pasqyrat financiare dhe nivelin e 

pohimeve, nëpërmjet të kuptuarit e njësisë dhe mjedisit të saj, duke përfshirë kontrollin e 

brendshëm të njësisë dhe duke krijuar kështu bazën për hartimin dhe implementimin e 

përgjigjeve kundrejt risqeve të vlerësuara dhe gabimeve materiale (ISSAI 1315)3. Në bazë të 

vlerësimit të risqeve, nivelit të materialitetit dhe identifikimit të gabimeve, në mbështetje të 

ISSAI 1700, ne synojmë të japim një opinion mbi pasqyrat financiare bazuar në vlerësimin e 

konkluzioneve të nxjerra nga evidencat e mbledhura.  

c. Fushëveprimi: Janë audituar hartimi dhe zbatimi i parimeve të buxhetit të shtetit për 

vitet objekt angazhimi, saktësia e rregullshmëria e pasqyrave financiare të subjektit për 

periudhën e veprimtarisë nga 1.1. 2015 deri më 31.8. 2019, (ku janë mbuluar me auditim 

fondet e buxhetit të shtetit për pagat, sigurimet shoqërore, shpenzimet operative, etj); 

procedutrat e pagesave për arsimtarët, si edhe janë audituar me përzgjedhje transaksionet e 

ndodhura në periudhën objekt angazhimi. Nuk ka ndonjë kufizim i mundshëm që mund të 

ketë ndodhur gjatë kryerjes së auditimit. 

 

 

IV. GJETJET DHE REKOMANDIMET 

1. Mbi hartimin dhe zbatimin e buxhetit të shtetit: 

                                                           
3 Në përputhje me kërkesat e Manualit të Auditimit Financiar të KLSH-së. 
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a. Zbatimi i kritereve në planifikimin e buxhetit, mbështetur në ligjet vjetore të buxhetit dhe  

udhëzimeve të Ministrisë së Financave mbi hartimin dhe zbatimin e buxhetit. 

 b. Zbatimi i kritereve në çeljen e buxhetit sipas viteve, detajimi i planit fillestar, transferimet 

dhe rialokimet e fondeve buxhetore gjatë viteve ushtrimore, si dhe planin përfundimtar. 

 c. Realizimi i planit të buxhetit.  

ç. Parashikimi dhe realizimi i të ardhurave dytësore.  

 

Realizimi i buxhetit për vitin 2015 

Në muajin janar 2015 nga Ministria e Arsimit dhe Sportit është çelur fondi për Universitetin 

Luigj Gurakuqi Shkodër,  në shumën prej 645.658.926 lekë të ndara në: 

-Me shkresën nr.18282/224prot., datë 20.01.2015, të Ministrisë së Arsimit dhe Sportit, granti 

I miratuar është në vlerën  290.953.000 lekë.  

-Me shkresën nr.14556/4 prot, datë 16.11.2015, ardhur nga akademia e arteve Shkodër, 

shuma e grantit është 12.386.525 lekë. 

-TVSH projekti në shumën 957.545 lekë. 

-Fonde për bursa në shumën 49.896.550 lekë. 

   Totali I grantit 354.193.620 lekë. 

-Shuma e të ardhurave të realizuara gjatë vitit 2015 dhe shuma e trashëguar nga viti 2014 

është 291.465.306 lekë. 

Janë përdorur për vitin 2015, 545.960.630 lekë dhe ka mbetur tepricë për vitin 2016, 

99.698.296 lekë. 

Transferta e pakushtëuar në shumën 354.193.620 lekë. 

 

Realizimi i pagave sipas fakulteteve për vitin 2015: 

Realizimi i zërit paga dhe kontributë nga granti i pakushtëzuar sipas njësive organizative, 

paraqitet si më poshtë: 
Tabela nr.1  

Njesia Plan Paga Fakt Paga Realizimi 

ne % 

Plan 

Kontribute  

Fakt 

Kontribute  

Realizimi 

nw % 

FSHSH 49305200 47961972 97.28% 8027708 7861884 97.93% 

FSHN 54419200 53948597 99.14% 9073994 8882019 97.88% 

FSHE 34645000 33070944 95.46% 5804426 5697479 98.16% 

F.Drejtësise 17985600 16858933 93.74% 2770045 2680503 96.77% 

FGJH 25761200 24731209 96.00% 3988785 3858730 96.74% 

F.Ekonomik 34816652 33066938 94.97% 5661280 5379459 95.02% 

Administrata 25693640 25124056 97.78% 4942355 4716019 95.42% 

Bibliotëka 9627568 9564780 99.35% 1731407 1687848 97.48% 

Totali 252254060 244327429 96.86% 42000000 40763941 97.06% 

Burimi: Financa USH 

 

Teprica e fondit të pagave dhe kontributeve në shumat 7.926.626 lekë për pagat dhe 

1.236.059 lekë për kontributet ka ardhur nga mospërdorimi I fondit të veçantë prej 5% të 

pagave për shpërblime dhe nga mosrealizimi I procedurave të rekrutimit të punësimeve të 

reja siç ishin planifikuar në momentin e detajimit të buxhetit në zërin paga e kontribute. 

Realizimi I fondeve nga granti për Artikullin 602 “Mallra dhe Shërbime të tjera”. 

Zbatimi I buxhetit për mallra dhe shërbime është realizuar duke u mbështetur në “Manualin 

për klasifikimin Ekonomik”. Në mënyrë analitike janë shpenzuar: 
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llog.ek Objekti plani 

ne lek 

Fakti ne 

lek 

Realizimi 

ne % 

602.02 Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje 

dhe ndriçim 

638,130 638,130 100% 

602.05 Blerje dokumentacioni 360 360 100% 

602.101 Shpenzime per prodhim dokumentacioni 

specifik 

105,128 105,128 100% 

602.1099 Të tjera materiale dhe shërbime speciale 14,400 14,400 100% 

602.2001 Elektricitet 836,067 835,652 100% 

602.2002 Ujë 196,604 196,604 100% 

602.2003 Telefoni Celulare 11,756 11,756 100% 

602.2004 Posta dhe sherbimi korrier 4,470 4,470 100% 

602.31 Gazoil  5,100,000 5,100,000 100% 

60220.99 Sherbime të tjera 99,600 99,600 100% 

602.33 Shpenzimet e siguracionit të mjeteve të 

transportit 

2,730 2,730 100% 

6025200 Shpenzime të tjera mirembajtjeje 86,640 86,640 100% 

602.54 Shpenzime për mirëmbajtjen e rrugëve, 

veprave ujore dhe rrjeteve hidraulike, 

elektrike, etj 

97,020 97,020 100% 

602.55 Shpenzime për mirëmbajtjen e 

aparatëvev,pajisjeve teknike dhe veglave të 

punës  

549,600 549,600 100% 

602.56 Shpenzime për mirëmbajtjen e mjeteve të 

transportit 

19,700 19,700 100% 

602.58 Shpenzime për mirëmbajtjen e paisjeve të 

zyrave 

97,440 97,440 100% 

6026100 Shpenzime për qeramarrje ambjentesh 392,000 392,000 100% 

602.9001 Shpenzime per pritje e pëecjellje 8,000 8,000 100% 

602.9002 Shpenzime për aktivitete sociale për 

personelin 

213,885 213,885 100% 

  Totali 8,473,530 8,473,115 100% 

Burimi: Drejtoria Ekonomike USHLG 

 

Me miratimin e buxhetit për vitin 2015, me vendimin e Senatit Akademik nr.49, datë 

16.02.2015, vendimin e KADM-së nr.69, datë 19.02.2015 “Për detajimin e buxhetit për vitin 

2015” dhe miratimin e planit të shpenzimeve nga të ardhurat e pakushtëzuara për vitin 2015, 

këto shpenzime janë planifikuar nga të ardhurat e universitetit. 

Me vendimin e KADM-së nr.17, datë 06.11.2015 pika 3, janë bërë ndryshimet e burimit të 

financimit nga të ardhura në grantin e pakushtëzuar. 
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Nga auditimi i dokumentacionit, rezulton se nuk bëhet rimbursimi për telefonat celularë për 

personat që e përfitojnë sipas kërkesave të vendimit të Këshillit të Ministrave nr.864, datë 

23.07.2010, “Për pajisjen me numër tëlefoni celular të personave juridikë, publikë”. 

Sipas urdhrave të ish rektorit Z.A..H.. me nr.1197, datë 11.03.2016 dhe nr.1197/1, datë 

11.03.2016 janë bërë pagesa në formën e honorareve në kuadrin e projektit “QR Quality 

Research”, Projekt i cili është realizuar për periudhën 2012-2014, dhe pjesa e fondeve të 

mbetura është shpërndarë për 9 punonjës me një shumë prej 2957 euro. 

Pagesat janë bërë me urdhër shpenzimet nr.99, 100 dhe 101, datë 04.04.2016. 

Realizimi i buxhetit për vitin 2016 

Granti i pakushtëzuar i akorduar nga Ministria e Financave për Universitetin e Shkodrës ka 

ardhur me shkresën nr.17761/94, datë 07.01.2016. Ky grant është detajuar për të mbuluar 

shpenzimet korente.  

 

Miratimi i buxhetit për vitin financiar 2016, është bërë me vendimet e organeve kolegjiale të 

USH-së, përkatësisht vendimin e senatit akademik nr.15, datë 14.01.2016 “Për miratimin e 

buxhetit të Universitetit për vitin 2016“, dhe vendimin e këshillit të administrimit të USH-së 

nr.19, datë 15.01.2016. Gjatë vitit 2016, janë bërë shumë pak ndryshime në planin e 

investimeve, në regjistrin e parashikimit të prokurimeve publike, ne planin e të ardhurave. 

Fondet për shpenzimet korente, ku përfshihen fondet për shpenzime personeli si dhe fondet 

për shpenzime për blerje materiale dhe shërbime arrijnë në masën 488.216.831 lekë ose 

82.5% e tërësisë së fondeve të miratuara për vitin 2016, ndërsa realizimi i shpenzimeve 

korente për vitin 2016 është në masën 87,88%.  

Fonde për shpenzime kapitale janë 59.498.253 lekë ose 10.05% e tërësisë së fondeve të 

miratuara për vitin 2016. Realizimi i shpenzimeve kapitale për 12- mujorin 2016 është në 

masën 59.97%.  

a) Fondet e shpenzimeve për personelin për vitin 2016; janë planifikuar në shumën 

411.210.900 lekë,  fond i cili ka garantuar mbulimin e pagave dhe sigurimeve 

shoqërore të numrit aktual të punonjësve (definitiv dhe me kontratë të përkohshme 

pune). Shpenzimet e personelit të miratuar për vitin 2016 zënë rreth 69.5 % të 

buxhetit të vitit 2016, ndërsa ndaj shpenzimeve korente janë në masën 84.2 %. 

Struktura e Universitetit të Shkodrës “Luigj Gurakuqi” është miratuar nga organet kolegjiale: 

Senati Akademik dhe Këshilli i Administrimit. Struktura organizative dhe organika analitike 

për vitin 2016, për punonjës të brendshëm është 344 punonjës, e realizuar në masën 83.4%. 

Ndërsa për punonjës të jashtëm dhe me kontratë 404 punonjës. 

b) Fondet për shpenzime korente/operative për blerje mallra dhe shërbime; Fondet e 

miratuara për mbulimin e shpenzimeve për blerjen e mallrave dhe shërbime nga të tretë për 

vitin 2016 janë 77.005.931 lekë ose 13.01% e buxhetit. Zërat kryesorë në këtë grupartikull të 

shpenzimeve të tjera korente janë: shpenzime për mbulimin e kontratave publike si energji, 

ujë, shërbim i telefonisë fikse, internet, ekspedita studentësh, blerje kancelarie, materiale 

pastrimi, shërbim i ruajtjes dhe sigurisë fizike, blerje karburant për ngrohje, honorare senati, 

taksa e tarifa, shpenzime të tjera operative etj. 

Janë realizuar 6 procedura prokurimi nën zërin shpenzime korentë/operative për blerje mallra 

dhe shërbime me procedura prokurimi si: procedurë e hapur, kërkesë për propozim, negocim 

pa shpallje, në përputhje me miratimin e regjistrit të parashikimit të prokurimeve publike per 

vitin 2016.  
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c) Fonde për shpenzime kapitale janë 59.498.253 lekë ose 10.05% e tërësisë së fondeve 

të miratuara për vitin 2016. Realizimi i shpenzimeve kapitale për 12- mujorin 2016 

është në masën 59.97%.  

Është  realizuar 1 procedure prokurimi nën zërin shpenzime kapitale me procedurë prokurimi 

të hapur në përputhje me miratimin e regjistrit të parashikimit të prokurimeve publike për 

vitin 2016. 

Bursat e studentëve 

Sa i takon dhënies së bursave të studentëve për vitin akademik 2015-2016, është respektuar 

legjislacioni në fuqi sipas VKM nr.911, datë 11.11.2015 “Për përcaktimin e kritereve për 

përfitimin e bursave dhe pagesave të tarifave të ushqimit në mensa e konvikte për nxënësit e 

studentët në institucionet arsimore publike, për vitin akademik 2015-2016” . 

Nga vitet e para, kanë përfituar bursë 334 studentë, ndërsa vitet e dyta e të treta 338 studentë. 

Nga kategoritë e veçanta kanë përfituar 19 studentë. Në total, numri i përfituesve për vitin 

akademik 2015-2016 ka qenë 691 studentë.  Fondet e përdorura për bursat janë lëvruar nga 

MAS në formën e garantit të kushtëzuar dhe janë shpenzuar në masën 76.67%. 

 

Të ardhurat dytësore 

Një burim financimi shumë i rëndësishëm për IAL-të janë të ardhurat dytësore. Tarifat e 

shkollimit për vitin akademik 2015-2016 janë arkëtuar në mbështetje të : 

 VKM nr. 638, datë 22.08.2015 “Për kuotat e pranimit në institucionet publike të 

arsimit të lartë, në programet e studimeve të ciklit të parë, në programet e studimeve 

jouniversitare profesionale dhe në  programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë, me 

kohë të plotë, si edhe tarifat e shkollimit për vitin akademik 2015-2016”, i ndryshuar;  

 VKM nr. 808, datë 3.10.2015 “Për kuotat e pranimit dhe tarifat e shkollimit në 

programet e specializimeve afatgjata, të ciklit të tretë të studimeve, në fushën e mjekësisë, për 

vitin akademik 2015-2016”;  

 Udhëzimi Nr. 24, datë 31.07.2015 “Për zhvillimin e konkurseve të pranimit dhe 

tarifën e regjistrimit për konkurrim në disa programe studimi të ciklit të parë me kohë të 

plotë, në institucionet publike të arsimit të lartë, për vitin akademik 2015-2016”, ndryshuar;  

 Udhëzimi Nr.26, datë 18.08.2015 “Për procedurat e pranimit dhe regjistrimin për 

kandidatët nga Republika e Kosovës, si dhe kandidatët shqiptarë nga Maqedonia, Mali i Zi, 

Presheva, Bujanovci dhe Medvegja, në ciklin e parë të studimeve me kohë të plotë, si dhe në 

programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë, në institucionet publike të arsimit të 

lartë, për vitin akademik 2015-2016”, i ndryshuar;  

 Udhëzimi Nr. 29, datë 21.08.2015 “Për kriteret dhe procedurat e përzgjedhjes dhe 

regjistrimit për kandidatët me statusin e të verbërit, të invalidit paraplegjik dhe tetraplegjik, të 

jetimit, si dhe romët dhe ballkano-egjiptianët, në programet e ciklit të parë të studimeve me 

kohë të plotë, në programet e studimeve jouniversitare profesionale, si dhe në programet e 

integruara të studimeve të ciklit të dytë, në institucionet publike të arsimit të lartë”;  

Viti financiar 2016, ka filluar me shumen prej 99.698.301 leke (të ardhura të trashëguara nga 

viti 2015).  

Gjatë vitit 2016, janë realizuar të ardhura në masën 142.206.940 lekë. Zërin me të madh 

përbëjnë arkëtimet nga tarifat e shkollimit. Në total për vitin 2016, të ardhurat e realizuara 

kanë qenë në masën 241.905.241 lekë duke përfshirë edhe të ardhurat e trashëguara nga viti 

2015. 

Numri i studentëve të përjashtuar nga tarifat e shkollimit 2015-2016 
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Totali 246 studentë 5.371.754 leke  

 

Për vitin akademik 2016-2017, janë regjistruar në vitet e para në ciklin e parë të studimeve në 

sistemin bachelor me kohe të plotë 2257 studentë, ne ciklin e dytë të studimeve master 

profesional me kohe të plotë 405 studentë, dhe ne ciklin e dytë të studimeve master shkencor 

me kohe të plotë 202 studentë. 

Nga viti 2016, ka mbetur gjendje neto (nga të ardhurat e veta të Universitetit) e cila 

trashëgohet ne vitin 2017, shuma prej 109.004.273 leke. 

 

Tabela nr.1 për realizimin e pagave sipas fakulteteve për vitin 2016 
Njesia Plan Paga 

shuma në 

lekë 

Fakt Paga 

shuma në 

lekë 

Realizimi 

në % 

Plan Kontribute  Fakt 

Kontribute  

Realizimi 

në % 

FSHSH 53904112 51128306 94.85% 8,404,715 8387099 99.79% 

FSHN 59495117 56431401 94.85% 9,276,464 9257020 99.79% 

FSHE 37876491 35926031 94.85% 5,905,693 5893314 99.79% 

F.Drejtësise 19663196 18650634 94.85% 3,065,880 3059454 99.79% 

FGJH 28164060 26713744 94.85% 4,391,333 4382129 99.79% 

F.Ekonomik 38064153 36104030 94.85% 5,934,953 5922513 99.79% 

Administrata 28090198 26643686 94.85% 4,379,817 4370636 99.79% 

Bibliotëka 10525573 9983556 94.85% 1,641,145 1637705 99.79% 

Totali 275782900 261581390 94.85% 43000000 42909870 99.79% 

Burimi: Drejtoria Ekonomike USHLG 

 

Realizimi i buxhetit për vitin 2017 

Granti i pakushtëzuar i akorduar nga Ministria e financave për Universitetin e Shkodrës ka 

ardhur me shkresën nr.197 prot., datë 24.01.2017. Ky grant është detajuar për të mbuluar 

shpenzimet korente.  

Miratimi i buxhetit për vitin financiar 2017, është bërë me vendimet e organeve kolegjiale të 

USH-së, përkatësisht vendimin e senatit akademik nr.150, date 18.01.2017 “Për detajimin e 

grantit të Universitetit për vitin 2017“, dhe vendimin e bordit të administrimit të USH-së 

nr.53, datë 20.01.2017.  

Gjatë vitit 2017, janë bere shume disa ndryshime ne planin e investimeve, në regjistrin e 

parashikimit të prokurimeve publike, në planin e të ardhurave. Në mbështetje të vendimeve të 

Bordit të administrimit nr. 58, datë 20.01.2017, nr.58/1, datë  03.03.2017, nr.69, datë 

25.4.2017, nr.58/2, datë 03.03.2017, nr.88, datë 25.07.2017, vendimi nr.94, date 13.10.2017 

dhe disa vendimeve të tjera që kanë pasur si objekt shtesa dhe pakësime të zërave të buxhetit 

është administruar dhe realizuar buxheti i vitit 2017. 

Fondet për shpenzimet korentë, ku përfshihen fondet për shpenzime personeli si dhe fondet 

për shpenzime për blerje materiale dhe shërbime, bursa, transferta tek individët arrijnë në 

masën 595.982.154 lekë ose 83% e tërësisë së fondeve të miratuara për vitin 2017, ndërsa 

realizimi i shpenzimeve korente për vitin 2017 është në masën 85,2% e planit.  

a.Fondet e shpenzimeve për personelin për vitin 2017; janë planifikuar në shumën 

420.973.581 lekë, fond i cili ka garantuar mbulimin e pagave dhe sigurimeve shoqërore të 

numrit aktual të punonjësve (definitiv dhe me kontratë të përkohshme pune). Shpenzimet e 

personelit të miratuar për vitin 2017 zënë rreth 58.8 % e buxhetit të vitit 2017, ndërsa ndaj 

shpenzimeve korentë janë në masën 70.6 %. 
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Janë paguar: paga personeli nga granti 290.675.108 leke  paga personeli nga të ardhurat 

881.700 lekë. 

Shpërblime staf akademik me kontratë pedagog të jashtëm nga të ardhurat 25.560.047 lekë e 

Shpërblime ore suplementare deri 70%, orë jashtë orarit për administratën nga të ardhurat 

30.740.620 lekë. 

Kontribute shoqërore dhe shëndetësore  personeli nga granti 47.600.139 lekë 

Kontribute shoqërore dhe shëndetësore nga të ardhurat 5.119.450 lekë 

Struktura organike për vitin 2017 i është ushtruar dy vendimeve të organeve kolegjiale. 

Vendimi i parë i senatit akademik nr.150, datë 18.01.2017 dhe vendimin e bordit të 

adminsitrimit të USH-së nr.53, date 20.01.2017. Me këto vendime, struktura është e miratuar 

vetëm për 3-mujorin e parë të vitit 2017. Më pas, është vendimi i bordit të administrimit 

nr.58/2, date 03.03.2017, I cili miraton strukturën për vitin 2017.  

Pavarësisht rritjes së pagave për vitin 2017, në mbështetje të vendimeve të këshillit të 

ministrave, dhe pavarësisht procedurave të hapura nga institucioni ynë për punësimet e stafit 

akademik dhe jo vetëm, teprica nga granti i pakushtëzuar është e konsiderueshme sa i takon 

zërave paga dhe kontribute.  

b) Fondet për shpenzime korente /operative për blerje mallra dhe shërbime; Fondet e 

miratuara për mbulimin e shpenzimeve për blerjen e mallrave dhe shërbime nga të tretë për 

vitin 2017 janë 125,149,704 lekë ose 17.5% e buxhetit. Zërat kryesorë në këtë grup-artikull të 

shpenzimeve të tjera korrente janë: shpenzime për mbulimin e kontratave publike si energji, 

ujë, shërbim telefonie fikse, internet, ekspedita studentësh, blerje kancelari, materiale 

pastrimi, shërbim i ruajtjes dhe sigurisë fizike, blerje karburant për ngrohje, honorare senati, 

taksa e tarifa, tarifa akreditimi, shpenzime të tjera operative etj. 

Janë realizuar 7 procedura prokurimi nën zërin shpenzime korente/operative për blerje mallra 

dhe shërbime me procedura prokurimi si: procedurë e hapur, kërkesë për propozim, negocim 

pa shpallje, në përputhje me miratimin e regjistrit të parashikimit të prokurimeve publike për 

vitin 2017. 

Fonde për shpenzime kapitale janë 119.513.733 lekë ose 16.7% e tërësisë së fondeve të 

miratuara për vitin 2017. Realizimi i shpenzimeve kapitale për 12-mujorin 2017 është 

86.601.547 në masën 72.5%  e planit. 

Bursat e studentëve 

Sa i takon dhënies së bursave të studentëve për vitin akademik që mbaroi 2016-2017, është 

respektuar legjislacioni në fuqi sipas VKM-së nr.903, datë 21.12.2016 “"Për përcaktimin e 

kritereve për përfitimin e bursave nga fondi i mbështetjes studentore për studentët e 

shkëlqyer, studentët që studiojnë në programe studimi në fushat prioritare, dhe studentët në 

nevojë", ndryshuar me VKM nr. 450, datë 22.05.2017,  për vitin akademik 2016-2017”.  

Nga vitet e para, kanë përfituar bursë 331 studentë, ndërsa vitet e dyta e të treta 266 studentë. 

Në total, numri i përfituesve për vitin akademik 2016-2017 ka qenë 598 studentë.  

Të ardhurat dytësore 

Tarifat e shkollimit për vitin akademik 2016-2017 janë arkëtuar në mbështetje të : 

Ligjit nr. 80/2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë 

në Republikën e Shqipërisë”,, i ndryshuar, shkresës së MASR nr.1026, datë 23.03.2017 “ Mbi 

kufirin maksimal të tarifës së shkollimit për programet e studimit të ciklit të parë të 

studimeve në institucionet publike”, vendimin e bordit të administrimit nr.57prot., datë 

03.03.2017 “Për miratimin e tarifës së shkollimit në programet e ciklit të parë të studimeve 

(Bachelor), ciklit të dytë (master shkencor dhe master profesional), viti akademik 2016-



 

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT 

Raport Perfundimtar për auditimin e ushtruar në Universitetin “Luigj 

Gurakuqi” Shkodër. 

 

19 
 

2017”, vendimit të senatit akademik nr.106, datë 29.03.2017, vendimin e bordit të 

administrimit nr. 37, datë 25.04.2017.  

 

Në mbështetje të: 

VKM-së nr.269 “Për përcaktimin e kategorive të individëve që plotësojnë kriteret e pranimit 

në një program të ciklit të parë të studimeve, në një program të integruar të studimeve ose në 

një program të studimeve profesionale, që përjashtohen nga tarifa vjetore e shkollimit”, 

vendimit të BA të USH-së me nr.42, date 05.05.2017 “Për miratimin e listës se studentëve që 

përjashtohen nga tarifa e shkollimit për vitin akademik 2016-2017” dhe vendimit të BA 

nr.54, date 25.07.2017. Numri I studentëve që janë përjashtuar nga tarifa e shkollimit për 

vitin akademik 2016-2017 në ciklin e parë dhe të dytë të studimeve  janë përfshirë 422 

studentë në vlerën 9.584.195 lekë. 

Në vitin financiar 2017, (të ardhura të trashëguara nga viti 2016), janë në shumën prej 

109.004.273 lekë.  

Gjatë vitit 2017 janë realizuar të ardhura në masën 194.827.032 lekë. Theksojmë se zërin më 

të madh e përbëjnë arkëtimet nga tarifat e shkollimit. Në total për vitin 2017, të ardhurat e 

realizuara kanë qenë në masën 303.831.305 lekë, duke përfshirë edhe të ardhurat e 

trashëguara nga viti 2016. 

Nga viti 2017 ka mbetur gjendje neto (nga të ardhurat e vetë Universitetit) e cila trashëgohet 

në vitin 2018, shuma prej 119.853.672 lekë. 

 

Detyrime të faturuara për vitin 2017: 

Shërbim i ruajtjes dhe sigurisë fizike në shumën 2.401.963 lekë. 

Energji elektrike në shumën 751.524 lekë, ujë në shumën 154.488 lekë, shërbim postar në 

shumën 11.120 lekë, shërbim telefoni celular 22.642 lekë. Situacioni përfundimtar për 

objektin rikonstruksion FSHN, në shumën 2.568.000 lekë. 

 

Tabela nr. 1 Realizimi i zërit paga dhe kontribute për vitin 2017 

Njesia Plani Paga Bruto 

grant 2017 

Fakti Paga  

Bruto 2017 

Plani 

Kontribute 

grant 2017 

fakti 

Kontribute 

grant 2017 

Administrata 25,139,092 24,522,639 4,559,151 4,387,770 

Biblioteka 11,026,899 10,756,501 1,894,995 1,823,761 

FSHN 60,797,355 59,306,501 9,955,665 9,581,427 

FSHE 49,590,959 48,374,905 8,312,059 7,999,605 

FGJH 29,521,249 28,797,339 4,857,118 4,674,537 

FSHSH 57,842,467 56,424,072 9,441,874 9,086,949 

F. Ekonomik 39,591,142 38,620,301 6,471,099 6,227,847 
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Drejtësia 24,472,969 23,872,851 3,967,379 3,818,243 

Totali 297,982,131 290,675,108 49,459,340 47,600,139 

Burimi: USHLG, drejtoria ekonomike 

Realizimi i buxhetit për vitin 2018 

Granti i pakushtëzuar i akorduar nga Ministria e Financave për Universitetin e Shkodrës është 

detajuar me vendimet e organeve kolegjiale të USH-së, përkatësisht vendimin e senatit 

akademik nr.1, datë 08.01.2018 dhe vendimin e bordit të administrimit të USH-së nr.7, datë 

08.01.2018. Granti i pakushtëzuar ka ardhur në shumën 423.842.000 lekë. 

Miratimi i buxhetit për vitin financiar 2018 është bërë me vendimet e organeve kolegjiale të 

USH-së, përkatësisht vendimin e senatit akademik nr.120, date 26.02.2018 “Për miratimin e 

strukturës së përgjithshme e kategorizimin e pagave, si dhe regjistrin e parashikimeve për 

vitin 2018“ dhe vendimet e bordit të administrimit të USH-së nr.144 datë 13.04.2018 “Për 

miratimin e strukturës së përgjithshme e kategorizimin e pagave, dhe nr.145, datë 13.04.2018 

“Për miratimin e buxhetit, regjistrit të parashikimeve dhe planit të investimeve të 

Universitetit të Shkodrës Luigj Gurakuqi” për vitin 2018. 

Gjatë vitit 2018, janë bërë disa ndryshime në buxhet, planin e investimeve, e në  rregjistrin e 

parashikimit të prokurimeve publike.  

Në buxhetin e vitit 2018, i është dhënë prioritet shlyerjes së detyrimeve apo likuidimit të 

kontratave ne vazhdim. 

Fondet për shpenzimet korente, ku përfshihen fondet për shpenzime personeli, kontribute si 

dhe fondet për shpenzime për blerje materiale dhe shërbime, bursa, transferta tek individët  

arrijnë në masën 586.442.394 lekë ose 81.8% e tërësisë së fondeve të miratuara për vitin 

2018, ndërsa realizimi i shpenzimeve korentë për vitin 2018 është në masën 89,2% e planit.  

Fondet e shpenzimeve për personelin për vitin 2018; janë planifikuar në shumën 

429.744.555 lekë,  fond i cili garantoi mbulimin e pagave dhe sigurimeve shoqërore të numrit 

aktual të punonjësve (definitiv dhe me kontratë të përkohshme pune). Fondet për shpenzimet 

e personelit të miratuara për vitin 2018, zënë rreth 60 % të buxhetit të vitit 2018, ndërsa ndaj 

fondeve për shpenzime korente janë në masën 73.3 %. 

Janë paguar: 

Paga personeli nga granti 298.215.349 lekë 

Paga personeli nga të ardhurat 7.940.403 lekë 

Shpenzime të stafit akademik me kontratë pedagog të jashtëm nga të ardhurat 26.492.671 

lekë 

Shpenzime orë suplementare deri 70%, orë jashtë orarit për administratën nga të ardhurat 

22.184.520 lekë 

Kontribute shoqërore dhe shëndetësore personeli nga granti 49.000.000 lekë 

Kontribute shoqërore dhe shëndetësore nga të ardhurat 5.109.674 lekë 

Struktura e Universitetit të Shkodrës Luigj Gurakuqi është miratuar nga organet kolegjiale: 

Senati Akademik dhe Bordi i Administrimit., Struktura organizative dhe organika analitike 

për vitin 2018 për punonjës të brendshëm është 344 punonjës, e realizuar në masën 85.5.% 

(me 31.12.2018 rezultojnë 294 punonjës me kohë të plotë). Ndërsa për punonjës të jashtëm 

dhe me kontratë 289 punonjës. 

b) Fondet për shpenzime korente/operative për blerje mallra dhe shërbime; Fondet e 

miratuara për mbulimin e shpenzimeve për blerjen e mallrave dhe shërbime nga të tretë për 

vitin 2018,  janë 116.407.188 lekë ose 16.3%  e buxhetit. Zërat kryesorë në këtë grup-artikull 
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të shpenzimeve të tjera korrentë janë: shpenzime për mbulimin e kontratave publike si 

energji, ujë, shërbim telefonie fikse, interneti, ekspedita studentësh, blerje kancelari, 

materiale pastrimi, shërbim i ruajtjes dhe sigurisë fizike, blerje karburant për ngrohje, 

honorare senati, taksa e tarifa, tarifa akreditimi, shpenzime të tjera operative etj. Realizimi i 

shpenzimeve operative në total është 73.414.480 lekë ose 63% e planit të miratuar nën këtë 

zë. 

Janë realizuar 5 procedura prokurimi nën zërin shpenzime korentë/operative për blerje mallra 

dhe shërbime me procedura prokurimi si: procedurë e hapur, kërkesë për propozim, negocim 

pa shpallje, në përputhje me miratimin e regjistrit të parashikimit të prokurimeve publike për 

vitin 2018 si dhe 8  procedura prokurimi nën zërin investime. 

 

a) Fonde për shpenzime kapitale janë 129.907.640 lekë ose 18% e tërësisë së fondeve 

të miratuara për vitin 2018. Realizimi i shpenzimeve kapitale për 12- mujorin 2018 

është 75.324. 100 ose  58%  e planit të miratuar ne buxhetin e vitit 2018 nën këtë zë. 

Bursat e studentëve 

Sa i takon dhënies se bursave të studentëve për vitin akademik 2017-2018, është respektuar 

legjislacioni në fuqi sipas VKM-së nr.903, datë 21.12.2016 “"Për përcaktimin e kritereve për 

përfitimin e bursave nga fondi i mbështetjes studentore për studentët e shkëlqyer, studentët që 

studiojnë në programe studimi në fushat prioritare, dhe studentët në nevojë", i ndryshuar. 

Sipas VKM-së nr.269 “Për përcaktimin e kategorive të individëve që plotësojnë kriteret e 

pranimit në një program të ciklit të parë të studimeve, në një program të integruar të 

studimeve ose në një program të studimeve profesionale, që përjashtohen nga tarifa vjetore e 

shkollimit”, për vitin akademik 2017-2018 nga vitet e para kane përfituar bursë 221 studentë, 

ndërsa vitet e dyta e të treta 435 studentë. Ne total, numri i përfituesve për vitin akademik 

2017-2018 ka qenë 656 studentë.   

Të ardhurat dytësore 

Tarifat e shkollimit për vitin akademik 2017-2018 janë arkëtuar ne mbështetje të : 

Ligjit nr. 80/2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë 

në Republikën e Shqipërisë”,, i ndryshuar, shkresës së MASR nr.1026, datë 23.03.2017 “ Mbi 

kufirin maksimal të tarifës së shkollimit për programet e studimit të ciklit të parë të 

studimeve në institucionet publike”, vendimit të BA nr.64,datë13.10.2017 “Për miratimin e 

tarifave të shkollimit per programet  e ciklit të pare (bachelor) dhe të dytë të studimeve 

(master shkencor dhe master profesional) për vitin akademik 2017-2018”.  

Po ashtu, janë përjashtuar nga tarifa e studimit për vitin akademik 2017-2018 në ciklin e parë 

të studimeve 731 studentë dhe i është reduktuar tarifa e shkollimit 85 studentëve ne ciklin e 

dytë të studimeve në masen 50%. Efekti total është 17.687.000 lekë. 

Viti financiar 2018, ka filluar me shumën prej 119.853.672  lekë (të ardhura të trashëguara 

nga viti 2017).  

Gjatë vitit 2018 janë realizuar të ardhura ne masën 164.330.280 leke. Theksojmë se zërin me 

të madh e përbëjnë arkëtimet nga tarifat e shkollimit.  

Nga viti 2018 ka mbetur gjendje neto (nga të ardhurat e veta të Universitetit) e cila 

trashegohet ne vitin 2019, shuma prej 120.571.027 lekë. 

 

Tabela nr. 1 Realizimi I zërit paga dhe dhe kontributë për vitin 2018 

Nr Njesia plani paga vjetore fakti paga Plani fakti pedagog të kontributë 
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+ ore suplementare vjetore + ore 

suplementare 

kontributë 

shoq 16.7% 

kontributë 

shoq 16.7% 

jashtëm shoq 16.7% 

1 shkencat e  natyres 75323655.56 65254966 10977900 9730863 11822526 1932465 

2 shkencat shoqerore 69027947.03 59787951 9990000 8853092 1738825 221625 

3 shkencat e edukimit 63781523.26 55251752 9729150 8621005 5475044 966977 

4 gjuhet e huaja 38748586.99 33550550 5588850 4950656 4112530 781121 

5 ekonomiku 55424719.68 47998173 7881000 6986468 5319930 887968 

6 juridiku 29604819.85 25633806 4373400 3875545 1758360 132875 

7 administrata 33089944.21 28675542 5366850 4757380 0 0 

8 biblioteka 9743358.43 8452988 1592850 1411635 0 0 

  TOTALI 374744555 324605728 55500000 49186644 30227215 4923031 

Burimi: Drejtoria Ekonomike USHLG 

 

 

 

2. Zbatimi i dispozitave ligjore për marrëdhëniet e punës dhe pagave: 

Në zbatim të pikës pikës “2” të programit të auditimit nr. 658/1prot datë 10/09/2019 u 

shqyrtua dokumentacioni si më poshtë: 

- Statuti i Universitetit të Shkodrës; 

- Struktura organizative për vitin 2015 - 2019; 

- Listë pagesat mujore të pagave për periudhën objekt auditimi; 

-Vendime të Bordit të Administrimit  dhe  

- Rregullorja e zenies ne pune  

 

a-Respektimi i strukturës organike të miratuar dhe krahasimi me faktin. 

Në Universitetin “Luigj Gurakuqi” Shkodër, marrëdhëniet e punës për periudhën 01.01.2015 

deri më 31.08.2019, rezulton se janë rregulluar sipas dispozitave të ligjit nr. 9741, datë 

21.05.2007 “Për arsimin e lartë në Republikën e Shqipërisë” dhe Ligjit nr. 80/2015, datë 

17.09.2015 “Për Arsimin e Lartë dhe Kërkimin Shkencor në Institucionet e Arsimit të Lartë 

në Republikën e Shqipërisë”, Kreu VI “Personeli i institucioneve të arsimit të lartë”, neni 57 

pika 1, ku përcaktohet se “Personeli i institucionit të arsimit të lartë përbëhet nga personeli 

akademik, personeli ndihmës akademik dhe personeli administrative”.  

Nga auditimi i kryer mbi strukturën organizative për periudhën objekt auditimi rezultoi se: 

Për këtë periudhë, Universiteti ka funksionuar me strukturën organike të miratuar nga 

Këshilli i Administrimit/ Bordi i Administrimit, përkatësisht si më poshtë: 

 Vendim nr.67 datë. 12.01.2015 “Për miratimin e detajimit të grantit për buxhetin e 

vitit 2015” (KAdm). 

 Vendim nr.19 datë. 15.01.2016 “Për miratim të buxhetit të Universitetit për vitin 

2016” (KAdm). 

 Vendim nr. 24 datë. 20.01.2017 “Për miratim të detajimit të grantit të pakushtëzuar të 

Universitetit të Shkodrës “Luigj Gurakuqi” për vitin 2017”, strukturën analitike 

organizative për 3-mujorin e parë të vitit 2017, regjistrin e parashikimit për vitin 

2017” (BA). 

 Vendim nr.144 datë 13.04.2018 “Për miratimin e strukturës së përgjithshme e 

kategorizimin e pagave për vitin 2018” (BA) 



 

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT 

Raport Perfundimtar për auditimin e ushtruar në Universitetin “Luigj 

Gurakuqi” Shkodër. 

 

23 
 

 Vendim nr.10 datë. 08.01.2019 “Për detajimin e grantit të pakushtëzuar të vitit 2019 

dhe financimin e kontratave në vazhdim të mbartura nga viti buxhetor 2018” (BA). 

 

Respektimi i strukturës organike të miratuar dhe krahasimi me faktin për periudhën 

01.01.2015 deri më 31.08.2019.  

 

Struktura e personelit për Univeraitetin e Shkodres “Luigj Gurakuqi”, për periudhën objekt 

auditimi paraqitet në tabelën nr.1 

Tabela nr.1 

VITI 

Numri i punonjësve 

  efektivë 

Numri i punonjësve  

me kontratë 

Plan  BA Fakt    (31.12) Plan BA Fakt  

Punonjes 

gjithsej  

Punonjes 

gjithsej  

Punonjes 

akademik 

Punonjes 

ndihmes 

administrate 

Punonjes 

gjithsej  

Punonjes 

gjithsej  

Pedagogë 

të 

jashtëm  

  

Viti 2015               

Rektorat 69 67 0 67 8 - - 

Fak. i 

Shk.Edukimit 
47 37 33 4 107 - 26 

Fak. i 

Shk.Shoqërore 
56 40 38 2 44 - 6 

Fak. i Shk. 

Natyrore  
68 54 42 12 222 - 42 

Fak. i 

Ekonomisë 
38 33 29 4 67 - 13 

Fak. Gjuhëve të 

Huaja 
31 24 22 2 80   45 

Fak. Drejtësisë 23 17 15 2 22   5 

Gjithsej 2015 332 272 179 93 550   137 

 

Tabela nr.2 
              

Viti 2016               

Rektorat 69 65 0 65 7   - 

Fak. i 

Shk.Edukimit 
56 45 40 5 55   39 

Fak. i 

Shk.Shoqërore 
58 43 37 6 36   17 

Fak. i Shk. 

Natyrore  
71 55 43 12 147   101 

Fak. i 

Ekonomisë 
36 33 28 5 72   46 

Fak. Gjuhëve të 

Huaja 
31 25 23 2 70   42 

Fak. Drejtësisë 23 20 18 2 17   8 

Gjithsej 2016 344 286 189 97 404   253 

  

Tabela nr.3 
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Viti 2017               

Rektorat 69 67 0 67 7   - 

Fak. i 

Shk.Edukimit 
56 46 41 5 55   42 

Fak. i 

Shk.Shoqërore 
58 42 36 6 36   12 

Fak. i Shk. 

Natyrore  
71 55 43 12 147   86 

Fak. i 

Ekonomisë 
36 33 29 4 72   43 

Fak. Gjuhëve të 

Huaja 
31 26 24 2 70   31 

Fak. Drejtësisë 23 21 19 2 17   1 

Gjithsej 2017 344 290 192 98 404   215 

 

Tabela nr.4 
              

Viti 2018               

Rektorat 66 65 0 65     - 

Fak. i 

Shk.Edukimit 
54 45 40 5 17   36 

Fak. i 

Shk.Shoqërore 
55 43 37 6 49   13 

Fak. i Shk. 

Natyrore  
68 55 43 12 129   76 

Fak. i 

Ekonomisë 
43 35 30 5 47   42 

Fak. Gjuhëve të 

Huaja 
32 26 21 5 11   35 

Fak. Drejtësisë 26 21 19 2 36   10 

Gjithsej 2018 344 290 190 100 289   212 

  

Tabela nr.5 
              

Viti 2019               

Rektorat 66 59 5 54     - 

Fak. i 

Shk.Edukimit 
55 43 35 8 49   38 

Fak. i 

Shk.Shoqërore 
55 48 38 10 17   11 

Fak. i Shk. 

Natyrore  
68 53 38 15 129   72 

Fak. i 

Ekonomisë 
43 38 30 8 47   29 

Fak. Gjuhëve të 

Huaja 
31 28 25 3 36   38 

Fak. Drejtësisë 26 23 20 3 11   1 

Deri  31gusht 

2019 
344 292 191 101 289   189 

Tabela më poshtë paraqet nr e punonjësve akademik për periudhën nën auditim. 
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Tabela nr.6 

Nr. Emërtimi 

Viti 

akademik 

Viti 

akademik 

Viti 

akademik 

Viti 

akademik 

2015-2016            

(30.09.2016) 

2016-2017      

(30.09.2017) 

2017-2018            

(30.09.2018) 

2018-2019     

(31.08.2019) 

1 Profesor 14 16 17 14 

2 Profesor i asociuar 46 43 44 41 

3 Lektor i parë (lektor) 56 69 75 78 

4 
Asistent lektor (asistent 

lektor) 
68 56 54 50 

5 Docent 8 9 7 8 

6 Kërkues i pare         

7 Kërkues         

  Total 192 193 197 191 

Burimi: Zyra e Burimeve Njerezore USHLG 

Nga auditimi  KLSH rezulton se Struktura Organike e USH, sipas dokumentacionit të vënë 

në dispozicion, për periudhën objekt auditimi, nuk është plotësuar numri i miratuar i 

punonjësve si për rektoratin ashtu dhe në total me njësitë e vartësisë.  Me konkretisht: 

 

 Për vitin 2015 numri i punonjësve efektivë të miratuar nga BA për USH është 332, 

gjithsej dhe realizimi 272 ku 179 prej tyre është personel akademik, ndërsa 93 janë 

personel ndihmës administrate. Njëkohësisht konstatohet se edhe pse numri i 

punonjësve akademikë efektivë nuk është realizuar, kanë marrë pjesë 137 pedagogë të 

jashtëm me kohë të pjesshme.  

 Po i njëjti fenomen konstatohet edhe për vitet në vijim, kështu, për vitin 2016 numri i 

punonjësve gjithsej i miratuar nga Bordi i Administrimit është 344 punonjës gjithsej. 

344 (-58).  Në këtë vit akademik nuk ka punonjës akademik me kontratë dhe numri i 

pedagogëve të jashtëm me kohë të pjesshme është 253.  

 Për vitin 2017 numri total i punonjësve efektiv është 344 (-54) ndërsa nr i pedagogëve 

të jashtëm me kohe të pjesshme është 215.  

 Për vitin 2018 struktura ka po të njëjtët nr në strukturë, 344 gjithsej të miratuar. Nga 

këta ka mungesë në plotësimin e vendeve vakante për (-54) pozicione pune, ndërsa nr 

i pedagogëve të jashtëm është 212.  

 Viti 2019 po ashtu ka 344 punonjës të miratuar sipas vendimeve të BA dhe me një 

mungesë në (-52) vende vakante si dhe 189 pedagogë të jashtëm, të cilët kanë një 

rënie krahasuar me vitet e mëparshme. 

Veprimet respektive janë kryer në përputhje me kërkesat e ligjit nr. 80/2015, datë 22.07.2015, 

neni 38, pika 1, germa “ç” në të cilën citohet “Senati Akademik harton strukturën e 

përgjithshme të institucionit të arsimit të lartë dhe i propozon Bordit të Administrimit numrin 

e personelit të institucionit në të gjitha nivelet” si dhe nenin 49, pika 1, germa “ç” ku citohet 

“Bordi i Administrimit me propozim të Senatit Akademik, miraton numrin e personelit në të 

gjitha nivelet”.  

 

Për periudhën objekt auditimi institucioni ka përditësuar Statutin, dokument ky i miratuar me 

urdhrin e Ministrit te MASR me nr.366, datë 05.07.2018 ndërsa përsa i përket rregullores së 
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brendshme, funksionojnë me rregulloren e miratuar nga Senati me vendimin nr. 116, date. 

18.05.2010, ndryshuar me vendimin nr.130, date. 13.10.2014 të Senatit Akademik. Për 

rrjedhojë detyrat dhe të drejtat e personelit të institucioneve të arsimit të lartë nuk janë 

përcaktuar në përputhje me aktet ligjore dhe nënligjore në fuqi. Konstatohet se Universiteti ka 

hartuar projekt-rregulloren e brendshme nr. 2490 datë. 16.07.2019 e cila pritet të miratohet në 

Senat.  

Gjithashtu edhe kriteret për punësim për çdo kategori të personelit akademik dhe 

administrativ duhet të përcaktohen në përputhje me legjislacionin në statutin e institucionit 

dhe rregulloren e punësimit. Aktualisht rekrutimi realizohet me rregulloren e vjetër persa nuk 

bie ndesh me ligjin nr.80/2015.  Konstatohet se Universiteti ka hartuar projekt-rregulloren të 

veçantë mbi procedurat e punësimit të personelit akademik dhe personelit administrativ pas 

ndryshimeve që ka pësuar LAL e cila pritet të miratohet në Senatin Akademik. Po kështu 

edhe Rregulloret e brendshme të fakulteteve duhet të rishikohen për tu përshtatur kërkesave 

të kuadrit të ri ligjor, konkretisht ligjit 80/2015, datë 17.09.2015 “Për Arsimin e Lartë dhe 

Kërkimin Shkencor në Institucionet e Arsimit të Lartë në Republikën e Shqipërisë”. 

 

-Lidhur me procedurat e zgjatjes së afatit të kontratës së punësimit pas daljes në pension 

për personelin akademik të kategorisë profesor.  

Sipas evidencave të vëna në dispozicion nga drejtoria e burimeve njerëzore më poshtë 

paraqiten rastet e punonjësve akademikë të cilët kanë dalë në pension dhe rastet për të cilët 

është shtyrë kontrata e punësimit pas mbushjes së moshës së pensionit. Më poshtë paraqitet 

tabela me emrat, rastet dhe referimi përkatës mbi të cilin është bazuar kjo procedurë. 

 
Viti 2015  

semestri I                 

Emri Mbiemri Datëlindja Titulli Fakulteti Departamenti 

Nr.Vendimit 

Senatit 

Afati i 

kontratës 

Dalja ne 

pension 

vite 

mbi 

F..H..  26.06.1947 Prof/Dr FSHSH Letërsisë 

Nr.389 

dt.09.10.2015 30.09.2016 30.09.2017   

P..H.. 23.05.1954 Prof/As FSHSH Historisë 

Nr.389 

dt.09.10.2016 30.09.2017 Vijon punën   

B..Xh 25.02.1947 Prof/Dr FSHSH Historisë 
Nr.389 
dt.09.10.2017 30.09.2018 30.09.2017 1 

R..T.. 24.12.1945 Prof/Dr FSHSH Gjeografisë 

Nr.389 

dt.09.10.2018 30.09.2016 31.10.2016 2 

Viti 2015  

 semestri II                 

Emri Mbiemri Datëlindja Titulli Fakulteti Departamenti 

Nr.Vendimi i 

Senatit 

Afati i 

kontratës 

Dalja ne 

pension 

vite 

mbi 

V..M.. 08.09.1955 Dr/Sh FSHE Edukim Fizik 
Nr.138 
dt.07.03.2016 30.09.2016 30.09.2017   

M..H.. 15.01.1948 Prof/Dr FSHSH Gjeografisë 

Nr.166 

dt.31.03.2016 30.09.2016 30.09.2017   

Viti 2016                 

Emri Mbiemri Datëlindja Titulli Fakulteti Departamenti 

Nr.Vendimi i 

Rektorit 

Afati i 

kontratës 

Dalja ne 

pension 

vite 

mbi 

R..T.. 24.12.1945 Prof/Dr FSHSH Gjeografisë 

Nr.418 

dt.12.10.2016 31.10.2016 31.10.2016 2 

B..Xh 25.02.1947 Prof/Dr FSHSH Historisë 

Nr.483 

dt.15.11.2016 30.09.2017 30.09.2017 1 

M..H.. 15.01.1948 Prof/Dr FSHSH Gjeografisë 

Nr.484 

dt.15.11.2016 30.09.2017 30.09.2018  2 

N..K.. 28.07.1948 Prof/Dr FSHSH Gjuhësi 

Nr.485 

dt.15.11.2016 30.09.2017 30.09.2018 1 

F..H..  26.06.1947 Prof/Dr FSHSH Letërsisë 

Nr.486 

dt.15.11.2026 30.09.2017 30.09.2017 1 

Viti 2017 

 semestri I                 



 

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT 

Raport Perfundimtar për auditimin e ushtruar në Universitetin “Luigj 

Gurakuqi” Shkodër. 

 

27 
 

Emri Mbiemri Datëlindja Titulli Fakulteti Departamenti 

Nr.Vendimi i 

Rektorit 

Afati i 

kontratës 

Dalja ne 

pension 

vite 

mbi 

E..H.. 08.06.1949 Prof/Dr FSHN Fizikës 
Nr.288 
dt.04.10.2017 30.09.2018 30.09.2019 1 

S..B.. 21.09.1949 Prof/Dr FE Admin.Biznes 

Nr.289 

dt.04.10.2017 30.09.2018 30.09.2018   

M..H.. 15.01.1948 Prof/Dr FSHSH Gjeografisë 
Nr.291 
dt.10.10.2017 30.09.2018 30.09.2018 1  

N..K.. 28.07.1948 Prof/Dr FSHSH Gjuhësi 

Nr.292 

dt.10.10.2017 30.09.2018 30.09.2018 1 

I..B.. 28.09.1949 Prof/Dr FSHN Biologji-Kimi 
Nr.294 
dt.10.10.2017 30.09.2018 30.09.2018   

J..B.. 07.02.1951 Prof/As FSHE Edukim Fizik 

Nr.295 

dt.10.10.2017 30.09.2018 30.09.2019 2 

M..T.. 08.03.1956 Docente FSHE Mësuesisë 
Nr.296 
dt.10.10.2018 30.09.2018 30.09.2018   

Viti 2017 

 semestri II                 

Emri Mbiemri Datëlindja Titulli Fakulteti Departamenti 

Nr.Vendimi i 

Rektorit 

Afati i 

kontratës 

Dalja ne 

pension 

vite 

mbi 

E..K.. 02.03.1950 Prof/Dr FSHSH Letërsisë 

Nr.90 

dt.02.03.2018 30.09.2018 30.09.2018   

K..P.. 22.02.1953 Pa grade FSHE Mësuesisë 

Nr.129 

dt.30.03.2018 30.09.2018 30.09.2018   

A..K.. 20.03.1953 Prof/As FSHE Mësuesisë 

Nr.130 

dt.30.03.2018 30.09.2018 30.09.2018   

F..K.. 09.05.1953 Prof/As FSHN Matematikës 

Nr.205 

dt.04.06.2018 30.09.2018 30.09.2018   

M..K.. 18.07.1953 Dr/Sh FSHE Mësuesisë 

Nr.281 

dt.17.07.2018 30.09.2018 30.09.2018   

B..K.. 15.07.1953 Prof/As FSHN Matematikës 

Nr.289 

dt.19.07.2017 30.09.2018 30.09.2018   

Viti 2018                  

Emri Mbiemri Datëlindja Titulli Fakulteti Departamenti 

Nr.Vendimi i 

Rektorit 

Afati i 

kontratës 

Dalja ne 

pension 

vite 

mbi 

E..K.. 02.03.1950 Prof/Dr FSHSH Letërsisë 

Nr.334 

dt.13.09.2018 30.09.2019 30.09.2019   

J..B.. 07.02.1951 Prof/As FSHE Edukim Fizik 
Nr.336 
dt.14.09.2019 30.09.2019 30.09.2019 3 

A..K.. 20.03.1953 Prof/As FSHE Mësuesisë 

Nr.353 

dt.02.10.2018 30.09.2019 30.09.2019   

M..K.. 18.07.1953 Dr/Sh FSHE Mësuesisë 
Nr.354 
dt.02.10.2019 30.09.2019 30.09.2019 

 

E..H.. 08.06.1949 Prof/Dr FSHN Fizikës 

Nr.378 

dt.15.10.2018 30.09.2019 30.09.2019 1 

   Burimi: Sektori BNJ, USHLG  

 

Lidhur me këto procedura, grupi i auditimit vlerëson se këto praktika bazohen ne vendimin te 

Senatit Akademik të Universitetit të Shkodrës, me nr.407, dt. 06/10/2016, me nr.3478 prot, 

praktikë e ndjekur në 8 raste për personel akademik në periudhën 2015-2018. 

 Ndonëse është vlerësues për kapacitetet dhe kontributet akademike dhënë ndër vite nga ky 

personel, është jo në përputhshmëri me aktet rregullatorë mbi të cilat ka parashikuar në pikën 

1, 2, neni 65 i Ligjit nr. 80/2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e 

arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë” është e përcaktuar se: 

1. Personeli akademik, që mban titullin “Profesor”, shërben në detyrë deri në 

moshën 68 vjeç, me përjashtim të rastit kur, me kërkesën e tij, largohet nga detyra. 

Mbështetur mbi nevojat e institucionit të arsimit të lartë dhe me pëlqimin e tij, ai 

mund të shërbejë në detyrë edhe pas moshës së lartpërmendur, përmes kontratave me 
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kohëzgjatje deri në një vit, të përsëritshme, sipas përcaktimeve në statutin e 

institucionit të arsimit të lartë.  

2. Personeli akademik, që mban titullin “Profesor i asociuar” shërben në detyrë deri 

në moshën 65 vjeç. Mbështetur mbi nevojat e institucionit të arsimit të lartë dhe me 

pëlqimin e tij, ai mund të shërbejë në detyrë edhe pas moshës së lartpërmendur, 

përmes kontratave me kohëzgjatje deri në një vit, të përsëritshme, sipas përcaktimeve 

në statutin e institucionit të arsimit të lartë.  

-Gjatë periudhës së auditimit, është marrë në shqyrtim dhe investigimi i kryer nga emisioni 

Fiks-Fare/ TCH mbi një problematikë të adresuar pranë këtij emisioni, objekt i të cilit 

është dhe Fakulteti i Drejtësisë pranë Universitetit të Shkodrës.  
 

Më datë 24.09.2019 nga ana e këtij emisioni është i kërkuar informacion nëpërmjet postës 

elektronike, Rektorit të Universitetit Shkodër mbi pretendimin se një apo më shumë 

pedagogë të Fakultetit të Drejtësisë kanë dhënë mësim pa një kontratë të lidhur me rektoratin 

e universitetit. 

Lidhur me këtë procedure, ekipi i audituesve te KLSH vlerësoi dokumentacionin e vene ne 

dispozicion dhe intervistoi specialistet e  Drejtorisë së Burimeve Njerëzore ne USHLG. 

 U administruan praktikat shkresore dhe evidencat shkresore e statistikore, të cilat mund të 

pasqyrojnë këtë rast më hollësisht, ne lidhje me procedurat e rekrutimit te personelit me kohe 

te pjesshme per personat e poshtëshënuar:  

G.. M.., V.. I..,  O.. V.., E.. N.. dhe X.. L... 

 

 Me shkresë nr.623 prot., date. 04/09/2019, Dekani i Fakultetit të Drejtësisë i 

drejtohet Degës së Financës se USHLG ku dërgohet bashkëlidhur dhe një listë emërore e 

pedagogëve të jashtëm të Departamentit të së Drejtës Publike, bashkë me orët mësimore të 

realizuara gjatë vitit akademik 2018-2019. Lista emërore e pedagogëve vijon si më poshtë: 

 

1. O.. V.. – ka realizuar 120 orë mësimore. 

2. A..S.. - ka realizuar 60 orë mësimore. 

3. E.. D.. - ka realizuar 105 orë mësimore. 

4. B.. H.. - ka realizuar 120 orë mësimore. 

5. L.. Z.. - ka realizuar 120 orë mësimore. 

6. Semestri I II viti akademik 2018-2019 

7. I.. D..- ka realizuar 120 orë. 

8. V.. I..- ka realizuar 120 orë. 

9. K.. D..i- ka realizuar 120 orë. 

10. E.. P..i ka realizuar 90 orë. 

11. B.. S.. ka realizuar 105 orë. 

 

 Sipas vendimit nr. 191, datë.21/05/2018, me nr 1673 prot, të Rektorit me lëndën 

“Për regjistrim në sistemin elektronik të Drejtorisë Rajonale të Tatimeve”caktohen 

procedurat për punonjësit që kanë lidhur kontrata pune dhe do të zhvillojnë mësim 

si pedagogë të jashtëm.  
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Korrespondencat e Kryetarit të Degës së Burimeve Njerëzore me Rektorin e universitetit dhe 

Dekanët e fakulteteve mbi pedagogët me kohë të plotë dhe të pjesshme të aktivizuar nga 

Fakulteti I Drejtësisë për vitin Akademik 2018-2019 evidentojnë midis te tjerash këtë situatë: 

 

1. E-mail datë 16.10.2018 me lëndë: “Njoftim dekanëve për hartimin e listave emërore 

të pedagogëve të jashtëm si dhe plotësimin e dokumentacionit përkatës” 

2. E-mail datë 16.11.2018 me lëndë: “Njoftimin e Dekanit të Fakultetit të Drejtësisë për 

plotësimin e dosjeve personale për pedagogët e jashtëm e shpallur fitues”. 

3. E-mail datë 24.11.2018 me lëndë “Njoftimin e Dekanit të Fakultetit të Drejtësisë për 

mos paraqitje dokumentacioni përkatës pranë zyrës së Burimeve Njerëzore nga tre 

pedagogë”. 

4. E-mail datë 7.12.2018 me lëndë: “Paraqitja nga kryetari i Degës së Burimeve 

Njerëzore tek Zv.Rektori i të gjithë dokumentacionit të dorëzuar nga pedagoget 

aplikantë të Fakultetit të Drejtësisë” 

5. E-mail datë 21.01.2019 me lëndë “Kërkesë drejtuar Dekanit të Fakultetit të Drejtësisë 

nga përgjegjësi i Degës së Burimeve Njerëzore për plotësim dokumentacioni nga ana 

e pedagogëve, akt-marrëveshjen, si dhe të dhëna për plotësimin e tabelës së nenit 1 të 

kontratës së re të punës në lidhje me lëndët që do të zhvillojnë, degën, kursin, 

ngarkesën e leksioneve dhe seminareve”. 

6. Shkresë me nr. 851 prot, datë 16.11.2018, lënda; lista e kandidatëve fitues si lektorë të 

jashtëm në Departamentin e së Drejtës Civile, drejtuar Degës së burimeve njerëzore të 

USH. 

7. Shkresë me nr. 886 prot, datë 24.11.2018. me objekt Kontratat e Pedagogëve të 

jashtëm, drejtuar Degës së Burimeve Njerëzore të USH.  

Kontratat janë të firmosura nga pedagogët, drejtori i departamentit të fakultetit dhe nga 

dekani i fakultetit të drejtësisë, por jo nga Rektori i Universitetit.  

 

Konstatimi: 

Sa me sipër, është vepruar ne kundërshtim me përcaktimet e nenit 31, pika 7/j, te ligjit 

nr. 80/2015 date 22.7.2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e 

arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë” ku përcaktohet specifikash se: 
“Rektori nënshkruan kontratat e punës të personelit akademik dhe ndihmës akademik në 

USH;” 

Lidhur me këtë problematikë bazuar dhe në korrespondencat e vena ne dispozicion te 

grupit te audituesve te KLSH-se te mbajtura nga ana e Drejtorisë së Burimeve Njerëzore, 

konstatohet se në kohën kur janë hartuar dhe firmosur këto kontrata, si dhe gjatë kohës që 

kanë dhënë mësim, pedagogët Elvana Doci, Blerta Hamza, Oltion Vathaj, Albert Spahiu, 

Luljeta Zefi, nuk kanë plotësuar dosjet e punës me dokumentacionin e nevojshëm që 

kërkohet sipas përcaktimeve ligjore. 

 

Gentian Marku,  

Nuk rezulton te jete  pjese e stafit gjatë vitit akademik 2018-2019. 

 

O.. V..,  

Nuk ka kontrate punësimi 
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V.. I..,                                                                                                                                

aktivizuar sipas vendimit te rektorit z.A..B.., me nr. 209, date 21.6.2019, për aktivizim te 

as/pedagogeve me kohe te pjesshme për semestrin e dyte te vitit akademik 2018-2019. 

Është lidhur kontrata e punësimit me nr. 2118/2, date 21.06.2019, nënshkruar nga 

punëmarrësi, drejtori I departamentit , dekani R..D.. dhe rektori A..B.. 

  

Esmeralda Ndoci  

Nuk rezulton te jete pjese e stafit gjatë vitit akademik 2018-2019. 

  

X.. L... 

aktivizuar sipas vendimit te rektorit z.A..B.., per aktivizim te as/pedagogeve me kohe te 

pjesshme për semestrin e dyte te vitit akademik 2018-2019. 

Është nënshkruar kontratat e punësimit me nr. 1679, date 21.05.2019, nënshkruar nga 

punëmarrësi X..L.., dekani R..D..i dhe rektori A...B.. 

 

 

Përfundimi: Rekrutimi i stafit te jashtëm te pedagogeve qe angazhohen me kohe te 

pjesshme pranë Fakultetit te Drejtësisë, ne 1 rast, per z.O.. V.. është kryer ne 

kundërshtim me përcaktimet e legjislacionit mbi arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor 

në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë” , ku theksohet se: 

-Rektori nënshkruan kontratat e punës të personelit akademik dhe ndihmës 

akademik në USH;”               

Lidhur me zbatimin e bazës ligjore të pagave, janë përzgjedhur për  auditim  liste pagesat e 

muajve qershor, shtator, tetor, nëntor, dhjetor 2017 dhe  shtator, tetor, nëntor, dhjetor 2018, 

për administratën e Universitetit. 

 

Për sa më sipër është mbajtur Akt Konstatimi me nr.1, datë 31.10.2019, i 

protokolluar zyrtarisht në subjektin e audituar me nr. 3028/3 prot., datë 

31.10.2019. 

 

Shënim:  Nga ana e KLSH është dërguar në subjekt projekt raporti me shkersën 

nr. 658/3 prot., datë 16.11.2019, i cili është kthyer pa vërejtje me shkresën e 

USHLG me nr. 3023/10, datë 13.12.2019 (protokolluar në KLSH me nr. 658/6, 

datë 16.12.2019).Meqenëse nuk ka patur objeksione për projekt raportin, mbeten 

qëndrimet dhe arsyetimet e bëra nga audituesit e KLSH-së për akt-konstatimet e 

mbajtura zyrtarisht.   

 

 

3. Zbatimi i dispozitave ligjore për administrimin, ruajtjen, dokumentimin dhe 

qarkullimin e vlerave materiale e monetare: 

4. Auditimi i llogarive vjetore: 

a. Auditimi i bilancit kontabël dhe plotësimi i pasqyrave financiare përkatëse në zbatim të 

Udhëzimit të Ministrit të Financave dhe Ekonomisë nr.8, datë 09.03.2018 “Për Procedurat e 

Përgatitjes, Paraqitjes dhe Raportimit të Pasqyrave Financiare Vjetore të Njësive të 

Qeverisjes së Përgjithshme” 

http://financa.gov.al/wp-content/uploads/2018/06/Udhezimi_nr.8_date_09.03.2018_Per_Procedurat_e_Pergatitjes_Paraqitjes_dhe_Raportimit_te_Pasqyrave_Financiare_Vjetore_te_NJQP.pdf
http://financa.gov.al/wp-content/uploads/2018/06/Udhezimi_nr.8_date_09.03.2018_Per_Procedurat_e_Pergatitjes_Paraqitjes_dhe_Raportimit_te_Pasqyrave_Financiare_Vjetore_te_NJQP.pdf
http://financa.gov.al/wp-content/uploads/2018/06/Udhezimi_nr.8_date_09.03.2018_Per_Procedurat_e_Pergatitjes_Paraqitjes_dhe_Raportimit_te_Pasqyrave_Financiare_Vjetore_te_NJQP.pdf


 

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT 

Raport Perfundimtar për auditimin e ushtruar në Universitetin “Luigj 

Gurakuqi” Shkodër. 

 

31 
 

b. Auditimi i llogarive të të ardhurave dhe shpenzimeve .  

c. Vlerësimi nëse aktivi dhe pasivi janë llogaritur dhe kontabilizuar saktë dhe në përputhje 

me aktet ligjore dhe nënligjore përkatëse si edhe rakordimi me pasqyrat e tjera financiare. 

 

Objekti:  

1. Hartimi dhe plotësimi i pasqyrave financiare përkatëse në përputhje me kuadrin rregullativ 

e ligjor në fuqi. Vlerësimi i posteve të aktivit dhe pasivit si dhe rakordimi me pasqyrat e tjera 

financiare. Ligjshmëria dhe saktësia e plotësimit të dokumentacionit bazë të kontabilitetit 

(fletëhyrje, fletëdalje, faturë, mandatpagesë, urdhër-shpenzim, etj.) 

2.Transaksionet financiare dhe rregullshmëria e pagesave me bankë. 

 

Në zbatim të pikës IV të programit të auditimit, u shqyrtua dokumentacioni dhe rezultoi si më 

poshtë: 

Struktura e llogarive është hartuar mbi bazën e standardeve kontabël të miratuar me VKM nr. 

783, datë 22.11.2006, ”Për përcaktimin e standardeve dhe rregullave kontabël” dhe VKM nr. 

248, datë 10.04.1998, “Për miratimin e planit kontabël publik të organeve të pushtetit lokal, 

institucioneve shtetërore qendrore si dhe njësive që varen prej tyre”, ndryshuar me VKM nr. 

25, datë 20.01.2001. Auditimi vlerëson se, në përgjithësi veprimet dhe transaksionet janë 

regjistruar mbi bazën e dokumenteve justifikues që mbështesin regjistrimet kontabël si në 

mënyrë kronologjike, ashtu dhe sistematike, konform përcaktimeve të Ligjit nr. 9228, datë 

29.04.2004, “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”, i ndryshuar. 

Organizimi dhe mbajtja e kontabilitetit është bërë në zbatim të Planit Kontabël të miratuar për 

institucionet dhe UMF nr. 14, datë 28.12.2006, “Për përgatitjen dhe raportimin e pasqyrave                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

financiare vjetore të vitit 2006, për institucionet qendrore, organet e pushtetit vendor dhe të 

njësive që varen prej tyre”, i ndryshuar. 

USHLG është njësi shpenzuese me kontabilitet më vete. Ndonëse në organigramë, si pjesë e 

Universitetit janë dhe Fakultetet, ato nuk mbajnë kontabilitet dhe në pikëpamjet e buxhetimit 

dhe mbajtjes së veprimtarisë kontabile, janë të inkuadruara dhe funksionojnë si pjesë e kësaj 

njësie shpenzuese. 

 

Auditimi në drejtim të mbajtjes së kontabilitetit dhe hartimit të bilanceve kontabël u 

përqendrua në vlerësimin e saktësisë dhe përputhshmërisë ligjore  të veprimeve ekonomiko-

financiare dhe të  dokumentimit të transaksioneve  financiare të realizuara gjatë periudhës 

objekt auditimi si dhe zbatimit të parimeve të përgjithshme për përgatitjen e llogarive vjetore 

dhe mbajtjen e kontabilitetit. Dokumentet  justifikuese për kryerjen e veprimeve ekonomike, 

përgjithësisht janë plotësuar konform dispozitave ligjore në fuqi, përjashtuar disa mangësi të 

trajtuara në vijimësi.  

Auditimi u krye në lidhje me dy drejtimet e mëposhtme: mbi afatin ligjor të përcaktuar për 

përgatitjen e bilanceve dhe në vlerësimin e rregullshmërisë dhe saktësisë së llogarive dhe të 

pozicioneve të bilancit për çdo vit, si dhe kryerjen dhe dokumentimin e veprimeve në ditarin 

e përgjithshëm (ku janë regjistruar dhe veprimet e bankës), konform udhëzimeve të 

Ministrisë së Financave. 

Për çdo vit të veçantë të periudhës objekt auditimi, në zbatim të ligjit nr. 9936, date 26.6.2008 

“Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar, dhe kërkesave 

të ligjit nr. 9228, datë 29.04.2004, “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”, i ndryshuar, 

bilanci është përpiluar dhe është dërguar në afat për miratim në Degën e Thesarit Shkodër si 

dhe në Ministrinë e linjës administrative (MAS).  
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Mbyllja e bilancit për vitin 2015, 2016, 2017 dhe 2018 në përgjithësi është në përputhje me 

kërkesat e kuadrit rregullator në fuqi dhe plotësimi i tij është bërë në mënyrë manuale, duke 

rakorduar llogaritë dhe shumat përkatëse. Veprimet janë azhurnuar periodikisht, janë 

kontabilizuar në ditarët, ku llogaritë në përgjithësi janë në pozicionin e duhur dhe në 

përputhje me kërkesat e dispozitave në fuqi.    

Llogaritë vjetore, bilanci kontabël si dhe pasqyrat financiare janë të shoqëruara me 

situacionin e shpenzimeve të programit dhe ato të realizuara nga USHLG, situacione këto të 

rakorduara me degën e Thesarit. Kopje e bilancit dhe pasqyrave financiare janë dërguar në 

Degën e Thesarit, të cilat janë konfirmuar me vulosjen e tyre, brenda datës 28 shkurt të vitit 

pasardhës. Bilanci është shoqëruar me relacionin shpjegues, sipas udhëzimit të miratuar nga 

Ministria e Financave (MF), me situacionin përfundimtar të shpenzimeve si dhe 

llogaridhënien vjetore  

Në bazë të të dhënave kontabile përkatëse janë përpiluar Pasqyrat e llogaridhënies vjetore 

mbi llogaritë e vitit ushtrimor (bilanci), që janë  raportuar rregullisht si më poshtë: 

 për vitin 2015 pasqyrat financiare janë dorëzuar pranë Degës së Thesarit si 

dhe Drejtorise se Statistikave Shkodër si dhe në Ministrinë e Arsimit dhe 

Sporteve, me shkresën nr. 957, datë 26.02.2016;   

 për vitin 2016 janë dorëzuar pranë Degës së Thesarit Shkodër me shkresën nr. 

530/1, datë 28.02.2017si dhe Ministrisë së Arsimit dhe Sporteve, me shkresën 

nr. 530/2, datë 28.02.2017 se bashku me evidencat e shpenzimeve dhe te 

ardhurave, inventarët dhe hipoteikimin e pasurisë së institucionit;   

 për vitin 2017  janë dorëzuar pranë Degës së Thesarit Shkodër dhe Drejtorise 

së Financës të Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë me shkresën nr. 674/1, 

datë 18.01.2018. 

 për vitin 2018  janë dorëzuar pranë Degës së Thesarit Shkodër (protokolluar 

në këtë degë me nr. 620, datë 01.04.2019) dhe pranë Drejtorisë së Buxhetit 

dhe Menaxhimit Financiar në Ministrinë e Arsimit, Sportit dhe Rinisë, me 

shkresën nr. 673/1 prot, datë 29.03.2019,  

Nga ana tjetër, situacionet progresive vjetore janë rakorduar dhe kundër-firmuar rregullisht 

nga përfaqësuesi i Degës së Thesarit. Realizimi i buxhetit është  raportuar Degës së Thesarit, 

si vijon: 

- për vitin 2016 me me shkresën nr.195, datë 24.1.2017 në lidhje me shpenzimet dhe 

për të ardhurat rakorduar sipas shkresës nr.196, datë 14.1.2017. Pjese e këtij raportimi është 

dhe informacioni për shpenzimet në valutë për periudhën janar-dhjetor 2015 (ecuria e 

projekteve dhe marrëveshjeve me donatorë dhe kreditorë të huaj) si dhe kerkesa për sistemim 

veprimi drejtuar Degës së Thesarit Shkodër me nr. 481 date 09.02.2017 mbi llogarinë 

2312103 AQT në Proces për vitin 2016, ku është shtuar ndërtimi i godinës së re të 

Fak.Ekonomik. 

-për vitin 2017 me shkresën nr. 150, datë 24.01.2018, se bashku me informacionin 

sipas shkreses me nr.1, date 03.01.2018 për MF për shpenzimet në valutë për periudhën 

janar-dhjetor 2017 (ecuria e projekteve dhe marrëveshjeve me donatorë dhe kreditorë të 

huaj). 

-për vitin 2018 me me shkresën nr.158 dhe nr. 158/1, datë 16.01. 2019, së bashku me 

informacionin  per shpenzimet në valutë për periudhën janar-dhjetor 2018 (ecuria e 

projekteve dhe marrëveshjeve me donatorë dhe kreditorë të huaj). 

Auditimi u bë me zgjedhje për këto çështje: 
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i.ANALIZA E POSTEVE KRYESORE TE BILANCIT: 

 

Auditimi i aktiveve të qëndrueshme, (pasqyrat financiare /bilanci i vitit 2018): 

a. Objektivat e auditimit të aktiveve të qëndrueshme, janë që të sigurohemi se: 

Aktivet ekzistojnë fizikisht; ato i përkasin subjektit; janë të vlerësuara në mënyrë korrekte; 

janë regjistruar në mënyrë korrekte; është bërë mirë ndarja midis shpenzimeve korrente dhe 

aktiveve të qëndrueshme; informacionet që ndodhen në aneksin përkatës janë të plota dhe 

korrekte. 

b. Kontrolle të përgjithshme të llogarive dhe dokumenteve: 

Për auditimin e aktiveve të qëndrueshme, paraprakisht u kryen një numër kontrollesh të 

përgjithshme si: 

-U verifikua tabela e lëvizjeve të aktiveve të qëndrueshme në raport me gjendjet dhe 

ndryshimin e tyre gjatë periudhës ushtrimore; 

-U ekzaminua tabela e lëvizjeve, nëse ka ndodhura ndonjë deviacion anormal mbi 

aktivet e qëndrueshme; 

-U ekzaminuan të gjitha shpjegimet që janë paraqitur lidhur me shmangiet dhe 

përjashtimet e veçanta; 

-U verifikua nëse parimet kontabël të ndjekura prej subjektit për vlerësimin dhe 

kontabilizimin janë konform parimeve të përgjithshme të pranuara dhe udhëzimeve 

përkatëse. 

-U verifikua nëse shifrat e çeljes rakordojnë me ato të mbylljes së ushtrimit të 

mëparshëm; 

-U krahasuan investimet e realizuara gjate ushtrimit me ato të planifikuara dhe evidentimi 

kontabël i tyre. 

 

Në analizë aktivet, viti 2018: 

Në formatin nr. 1 “Pasqyra e pozicionit financiar të USHLG”, rezulton se totali i aktiveve të 

qëndrueshme është i barabartë me nënzërin “Aktivet e Qëndrueshme të Trupëzuara” dhe 

“Aktivet e Qëndrueshme të Pa trupëzuara” në vlerën neto prej 1,234 milionë lekë në v. 2018 

(nga kjo Aktivet Afatshkurtëra AASH 200,2 milionë lekë dhe AAGJ janë 1.034 milionë lekë), 

nga 1,204 milionë lekë për v. 2017 (nga kjo Aktivet Afatshkurtëra AASH 194  milionë lekë 

dhe AAGJ janë 1.009 milionë lekë). Në analizë grupet dhe zërat e aktivit:   
 

1.AQPT- (Aktivet e Qendrueshmë të Patrupëzuara) v.2018. 

Nga shqyrtimi i pasqyrave të llogaridhënies vjetore paraqitet kjo situatë e llogarive të 

Aktiveve të Qendrueshmë të Patrupëzuara, pasqyruar me vlerën e tyre bruto dhe pakësuar me 

amortizimin, si vijon:  
                                                                                           Të dhënat në lekë, Tabela nr.1 

                                                                                                                    v.2018            v.2017 

Nr 
Klasa e 

llogarise  Aktivet Afat gjata 1,033,970,950 1,009,440,394 

1.  20 1.Aktive Afatgjata jo materiale  12,041,737 14,166,749 

2.  201 
Prime te emisionit dhe Rimbursimit te 
huave     

3.  202 Studime dhe kërkime 12,041,737 14,166,749 

4.  203 
Koncesione,Patenta,Licenca e te 
ngjashme     

         Burimi: Drejtoria Ekonomike, USHLG, Pasqyrat financiare të dorëzuara në MAS 
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Referohet pasqyrës nr. 1 “Pozicioni financiar” për këtë njësi shpenzuese rezulton se AQPT e 

vitit raportues 2018 janë pakësuar për vleftën 2,125 mijë lekë, (duke reflektuar efektet e 

amortizimit të kësaj llogarie për vitin 2018), pasi në vitin 2017 gjendja e kësaj llogarie ishte 

pasqyruar prej 14,167 mijë lekë në llogarinë 202 “ Studime dhe kërkime” , ku është 

përfshirë vlera bruto e studimeve dhe projekteve, dhe në vleftën prej 12,042 mijë lekë (viti 

2018). 

Nga anat tjetër, nga shqyrtimi i të dhënave të pasqyrës statistikore nr. 7/a “Gjendja dhe 

ndryshimet e  aktiveve afatgjata (kosto historike)”, rezulton se nuk ka diferenca dhe lëvizje 

midis gjendjes në fillim dhe në fund të periudhës dhe se totali i llogarisë 202 paraqitet e pa 

ndryshuar prej  14,166 mijë lekë, sipas kësaj strukture prezantimi: 

Të dhënat në lekë 

Nr. 
Emërtimi  Fillim vit 

Blerje 
e  Shtesa pa pagese Levizje Gjithe Shitje Nx.jasht Pakesime  Gjithe mbyllje te 

Reference   te vitit  krijuar Jashte Brenda brenda Sej   perdor. Te Sej ushtrimit 

Llogarije     
me 

pagese sistemit Sistemit aktiveve       Tjera     

B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

20 
I. AAGJ/JO 
MATERIALE  14,166,749 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,166,749 

201 

Prime te 
emisionit dhe 
rimbursimit te 
huave           0       0 0 

202 
Studime dhe 
kërkime 14,166,749         0       0 14,166,749 

203 

Koncesione, 
patenta,licenca 
e tjera 
ngjashme           0       0 0 

Burimi: Pasqyrat financiare te USHLG dorezuar ne MAS 
 

Konstatimi: 

 1. Nga auditimi i të dhënave të mësipërme për llogaritë e klasës së II-të, (për Aktivet 

Afatgjata Jomateriale/ Aktivet e Qendrueshme të Patrupëzuara), rezulton se 

informacioni financiar e kontabël në fund të vitit për nënllogarinë 202 “Studime e 

projektimeve”, paraqitet si më poshtë: 

 Sipas pasqyres financiare të llogaridhënies vjetore nr. 1 “Pozicioni financiar”, shuma 

që është kontabilizuar evidentohet prej 12,042 mijë lekë, kurse sipas  

 Pasqyres me nr. 7/a “Gjendja dhe ndryshimet e  aktiveve afatgjata (kosto historike)”,  

ku kjo llogari është paraqitur për 14,167 mijë lekë. 

Kjo diferencë ka ardhur nga llogaritja e amortizimit për AQPT në masën 15 % kjo vetëm për 

vitin 2018. (Aneksi 7/b i pasqyrave financiare).Për sa sipër, nuk evidentohet ndonjë 

parregullsi. 
 

 

 2. Në pasqyrën nr. 7/b, “Gjendja dhe ndryshimet e aktiveve te qendrueshme (vlera 

bruto) për vitin 2016”, grupi i AQPT është kontabilizuar në shumën 13,8 milionë lekë, 

kurse nga shqyrtimi i nënllogarisë analitike nr. 202 “Studime dhe kërkime” kjo llogari 

evidentohet për shumën prej 14,1 mln lekë në v.2016. Pra, nuk rakordojnë të dhënat e 

llogarisë analitike me llogarine sintetike të AQPT me një diferencë prej 0,3 mln lekë. 

  
Gjendja dhe ndryshimet e aktiveve te qëndrueshme (vlera bruto) 2016 

  

            

Në 
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lekë 

      Gjendje ne Shtesa gjate vitit ushtrimor Pakësimi gjate vitit ushtrimor Gjendja  

Nr. Nr. E M E R T I M I  celje te  Blerje e  Shtesa pa pagese Levizje Gjithe Shitje Nx.jasht Pakesime  Gjithe mbyllje te 

  Llog.   Ushtrimit krijuar Jashte Brenda brenda sej   perdor. Te sej ushtrimit 

        
me 

pagese sistemit sistemit aktiveve       Tjera     

a B c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1   
I. TE PA 
TRUPEZUARA 13,850,669 0       0       0 13,850,669 

2 201 

Prime te 
emisionit dhe 
rimbursimit te 
huave                   0   

3 202 
Studime dhe 
kerkime 14,166,749  0       0       0 14,166,749 

4 203 

Koncesione, 
patenta,licenca 
e tjera 
ngjashme           0       0 0 

Burimi: Pasqyrat financiare te USHLG dorezuar ne MAS 

 

Nga ana e Drejtorise Ekonomike janë dhënë dy pasqyra financiare për v.2016, por 

pasqyrat e dorëzuara në Degën e Thesarit e përmbajnë këtë anomali të mosrakordimit të 

llogarisë analitike dhe sintetike për shumën 0,3 milionë lekë.  Më konkretisht, 

 
Sipas F6, të PF të vitit 2016, dërguar KLSH-së me datë 10.9.2019, jepet kjo situate mbi llog 

202 dhe grupin AAJM me vlere 13,9 mln lekë dhe grupin AAM me vlere 916 mln lekë dhe 

totali i grupit të Aktiveve të Qëndrueshme prej 929,4 mln lekë: 

 
Nr. E M E R T I M I celje te Blerje e Shtesa pa pagese Levizje Gjithe 

Llog. 
 

Ushtrimit krijuar Jashte Brenda Brenda sej 

   

me 
pagese Sistemit sistemit Aktiveve 

 
B C 1 2 3 4 5 6 

 
I. TE PA TRUPEZUARA 13,850,669 0 

   
0 

201 
Prime te emisionit dhe 
rimbursimit te huave 

      
202 Studime dhe kerkime 14,166,749 

    
0 

203 
Koncesione, patenta,licenca 

e tjera ngjashme 
     

0 

 
II. TE TRUPEZUARA 915,550,600 6,259,729 2,216,353 0 107,800 8,583,882 

210 Toka,troje,Terene 888,000 
    

0 

211 Pyje,Kullota Plantacione 
     

0 

212 Ndertime e Konstruksione 529,937,798 2,267,523 
   

2,267,523 

213 Rruge,rrjete,vepra ujore 462,240 
    

0 

214 

Instalime 
teknike,makineri,paisje,vegla 

pune 153,689,875 294,000 2,060,834 
  

2,354,834 

215 Mjete transporti 3,808,443 
   

107,800 107,800 

216 Rezerva shtetrore 
     

0 

217 Kafshe pune e prodhimi 
     

0 

218 Inventar ekonomik 226,764,244 3,698,206 155,519 
  

3,853,725 

24 
Aktive te Qend.te trupezuara 

te dëmtuara 
     

0 



 

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT 

Raport Perfundimtar për auditimin e ushtruar në Universitetin “Luigj 

Gurakuqi” Shkodër. 

 

36 
 

28 Caktime 
     

0 

 
T O T A L I ( I + II ) 929,401,269 6,259,729 2,216,353 0 107,800 8,583,882 

Burimi: Pasqyrat financiare te USHLG dorezuar ne MAS 
 

Sipas formularit F6, të PF të vitit 2016, dërguar elektronikisht grupit të audituesve të KLSH-

së me datën 21 tetor 2019, gjendja e llog 202 është shënuar 14,1 mln lekë në fillim të vitit 

2016 dhe për grupin AAM jepet vlera 916 mln lekë dhe n dhe totali i grupit të Aktiveve të 

Qëndrushme prej 929,7 mln lekë, si në tabelë:  

 
    Gjendje ne Shtesa gjate vitit ushtrimor 

Nr. E M E R T I M I  celje te  Blerje e  Shtesa pa pagese Levizje Gjithe 

Llog.   ushtrimit krijuar Jashte Brenda brenda sej 

      
me 

pagese sistemit sistemit aktiveve   

B C 1 2 3 4 5 6 

  I. TE PA TRUPEZUARA 14,166,749 0       0 

201 
Prime te emisionit dhe rimbursimit te 
huave             

202 Studime dhe kërkime 14,166,749         0 

203 
Koncesione, patenta,licenca e tjera 
ngjashme           0 

  II. TE TRUPEZUARA 915,550,600 6,259,729 2,216,353 0 107,800 8,583,882 

210 Toka,troje,Terene 888,000         0 

211 Pyje,Kullota Plantacione           0 

8 212 Ndertime e Konstruksione 529,937,798 2,267,523       2,267,523 

9 213 Rruge,rrjete,vepra ujore 462,240         0 

10 214 

Instalime 
teknike,makineri,paisje,vegla 
pune 153,689,875 294,000 2,060,834     2,354,834 

11 215 Mjete transporti 3,808,443       107,800 107,800 

12 216 Rezerva shtetrore           0 

13 217 Kafshe pune e prodhimi           0 

14 218 Inventar ekonomik 226,764,244 3,698,206 155,519     3,853,725 

17 24 
Aktive te Qend.te trupezuara 
te dëmtuara           0 

18 28 Caktime           0 

19   T O T A L I ( I + II ) 929,717,349 6,259,729 2,216,353 0 107,800 8,583,882 

             Burimi: Pasqyrat financiare te USHLG dorezuar auituesve te pavarur te KLSh-së. 
 

Nga ana e institucionit të USHLG për këtë çështje në observacionet e dërguara me 

shkresën nr. 3817 prot., të datës 05.11.2019 nga ish-Drejtori Ekonomik znj. S..H.. 

“Observacion”, janë bërë komente dhe shpjegime si më poshtë: 
Znj.Hoxha: 

Sa i takon konstatimit nr.2 në faqen 4 të këtij akt-konstatimi, për një diferencë prej 0.3 mln lek në llogarinë 202, 

ashtu sic e kemi diskutuar edhe me përgjegjësin e grupit të auditimit, ky element përbën një gabim teknik 

kompjuterik i cili nuk shpërfytyron thelbin e informacionit financiar të paraqitur në pasqyrat financiare 

përkatëse 

Qëndrimi i grupit të auditimit të KLSH –s 
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Në lidhje me komentet e bëra nga subjekti i audituar, sqarojmë se nga ana e ekipit të auditimit 

ë KLSh është evidentuar ky fakt për sa i takon parregullsisë për këtë shumë në mbartjen e të 

dhënave, por pa pasoja mbi evidencën kontabile. 

 

3.Rezulton se nga ana e Sektorit të Financës / Drejtorisë Ekonomike nuk janë kryer 

llogaritjet e amortizimit të aktiveve të qëndrueshme të pa trupëzuara. Konkretisht, nuk 

është llogaritur amortizimi i AQPT për periudhën tre vjeçare, që përfshin vitet 2015, 

2016, dhe 2017, e pasqyruar kjo situatë nga analiza e PF të sipërcituara dhe nga 

kontrollet mbi  formatin nr. 7/b, që shoqëron bilancin kontabël të vitit 2018, ku 

amortizimi i akumuluar për këtë llogari është regjistruar zero lekë. Si pasojë, për 

periudhën 1.1.2015 deri më 31.8.2019, vlera e amortizimit për klasën 20 “AQPT” 

regjistron vetëm përllogaritjet e vitit 2018, ndonëse shumë zëra që formësojnë këtë 

llogari kanë si origjinë transaksionet e vitit 2011 e në vazhdim. 
 

Gjendja dhe ndryshimet e  aktiveve afatgjata ( vlera neto ) 

 Aneksi nr. 7/b 

      Teprica ne fillim 

Nr. 
Nr. 

E M E R T I M I  Kosto Amortizim  Teprica 

Rrjeshti  Reference   Historike  Akumuluar  Neto  

  Llogarije         

A B C 1 2 3 

1 20 I. AAGJ/ JO MATERIALE  14,166,749 0 14,166,749 

2 201 
Prime te emisionit dhe rimbursimit te 
huave    0 0 

3 202 Studime dhe kërkime 14,166,749  0 14,166,749 

4 203 
Koncesione, patenta,licenca e tjera 
ngjashme    0 0 

Burimi: Pasqyrat financiare te USHLG dorëzuar ne MAS 

Sa sipër, është vepruar në kundërshtim me përcaktimet e Seksionit I “Aktivet e 

Qëndrueshme” të Standardeve dhe Rregullave Kontabël, miratuar me VKM nr.783, datë 

22.11.2006, ku shprehet se:  

“Amortizimi është konstatimi kontabël i pakësimit të vlerës së një elementi të aktiveve të 

qëndrueshme që rezulton nga përdorimi, nga koha, nga ndryshimet teknike dhe nga çdo 

shkak tjetër, efektet e të cilëve janë të pakthyeshme (përfundimtare). Për shkak të vështirësive 

të matjes së zhvlerësimit amortizimi konsiston, përgjithësisht, në shpërndarjen e vlerës së 

elementeve normalisht të amortizueshëm mbi të gjithë kohën e parashikuar të shërbimit të 

tyre” si dhe 

 përcaktimet e paragrafit nr.107, të Standardit Kombëtar të Kontabilitetit nr.5, 

”Aktivet Afatgjata Materiale dhe Aktivet Afatgjata Jo materiale”, i përmirësuar, ku 

përcaktohet se: “Shpenzimet e amortizimit të AAM-ve dhe AAJM-ve, si dhe humbjet nga 

zhvlerësimi, paraqiten si zë më vete i formatit 1 të pasqyrës së performancës, si dhe në zërat 

përkatës të formatit 2, në varësi të funksioneve të aktiveve në njësinë ekonomike. 

Fitimet/humbjet nga nxjerrja jashtë përdorimit të AAM dhe AAJM njihen në zërat 

“Shpenzime të tjera të shfrytëzimit”.  

 paragrafit nr.110: 

 Një njësi ekonomike duhet të japë për AAJM informacionin e mëposhtëm shpjegues:  
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(a) një përshkrim të vlerës kontabël neto dhe periudhës së amortizimit të çdo aktivi jomaterial 

që konsiderohet material për pasqyrat financiare të njësisë;  

(b) për aktivet jomateriale të përftuara nëpërmjet një granti të qeverisë dhe të njohur 

fillimisht me vlerën e drejtë:  

(i) vlerën e drejtë të njohur fillimisht për këto aktive; dhe  

(ii) vlerat kontabël neto të tyre.  

Sa sipër, nuk kanë gjetur zbatim dhe kërkesat e Kapitullit III, Seksionit II, “Aktivet e 

qëndrueshme të pa trupëzuara”, të VKM nr. 783, datë 22.11.2006 “Për përcaktimin e 

Standardeve dhe rregullave kontabël”, ku në lidhje me regjistrimet kontabël për amortizimin 

e aktiveve të qëndrueshme të patrupëzuara përcaktohet se:  

“Ligji për “Për kontabilitetin“ parashikon një kufizim të afatit për amortizimin e këtyre 

aktiveve (deri në 5 vjet) nisur nga rreziqet që mund t’i vijnë kreditorëve të njësisë ekonomike 

në rast të një falimentimi, sepse disa elemente janë të pashitshme (p.sh. shpenzimet e nisjes  e 

të zgjerimit 1), ose bëhen të pashitshme apo të pavlershme (p.sh. fondi tregtar). 

Megjithatë për elemente që gëzojnë një mbrojtje ligjore ose janë të lidhura me një element 

tjetër të trupëzuar amortizimi  mund të bëhet në një afat më të gjatë”.  

 

Nga ana e institucionit të USHLG për këtë çështje në observacionet e dërguara me 

shkresën nr. 3817 prot., të datës 05.11.2019 nga ish-Drejtori Ekonomik znj. S..H.. 

“Observacion”, janë bërë komente dhe shpjegime si më poshtë: 

 

Në udhëzimin e Ministrisë së Financave nr.14, datë 28.12.2006, paragrafi që përshkruan për 

mënyrën e llogaritjes së amortizimit vjetor specifikon normat specifike të amortizimit të AQT-

ve, por nuk specifikon normën e amortizimit për aktivet e qëndrueshme të patrupezuara. 

Theksoj se tek asnjë prej këtyre udhëzimeve të lartpërmendura nuk jepet sesa duhet të jetë 

norma e amortizimit për aktivet e qëndrueshme të patrupëzuara.  

 

Qëndrimi i grupit të auditimit të KLSH –së 

Nga ana e NZ nuk janë zbatuar përcaktimet e paragrafit nr.107, të Standardit Kombëtar të 

Kontabilitetit nr.5, ”Aktivet Afatgjata Materiale dhe Aktivet Afatgjata Jo materiale” si dhe 

kërkesat e Kapitullit III, Seksionit II, “Aktivet e qëndrueshme të pa trupëzuara”, të VKM nr. 

783, datë 22.11.2006 “Për përcaktimin e Standardeve dhe rregullave kontabël”, ku në lidhje 

me regjistrimet kontabël për amortizimin e aktiveve të qëndrueshme të patrupëzuara 

përcaktohet se: “Ligji për “Për kontabilitetin“ parashikon një kufizim të afatit për 

amortizimin e këtyre aktiveve (deri në 5 vjet) 

Mbështetur në argumentet sa sipër, ky objeksion nuk merret parasysh nga ana e grupit të 

auditimit meqenëse nuk është i bazuar ligjërisht. 

Shënim:  Nga ana e KLSH është dërguar në subjekt projekt raporti me shkrsen nr. 658/3 

prot., datë 16.11.2019, i cili është kthyer pa vërejtje me shkresën e USHLG me nr. 

3023/10, datë 13.12.2019 (protokolluar në KLSH me nr. 658/6, datë 

16.12.2019).Meqenëse nuk ka patur objeksione për projekt raportin, mbeten qëndrimet 

dhe arsyetimet e bëra nga audituesit e KLSH-së për akt-konstatimet e mbajtura 

zyrtarisht.   
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 Struktura dhe gjendja e Aktiveve Afatgjata Materiale paraqitet në bilanc me 

grup llogaritë 210-218, me vlerat e tyre respektive bazuar në Nomenklaturën e 

Llogarive të Planit Kontabël Publik, të miratuar nga Ministria e Financave ku janë 

përcaktuar këto llogari për institucionet buxhetore: 

 

21 Aktive Afatgjata materiale  554,749,459 547,030,723 

210 Toka, Troje, Terene 888,000 888,000 

211 Pyje, Plantacione     

212 Ndertesa e Konstruksione 378,269,053 387,777,639 

213 Rruge, rrjete, vepra ujore 404,304 425,583 

214 Iinstalime teknike, makineri e paisje 30,954,538 39,139,506 

215 Mjete Transporti 2,899,130 0 

216 Rezerva Shteterore     

217 Kafshe pune e prodhimi     

218 Inventar ekonomik 141,334,434 118,799,995 

24 Aktive  afatgjata te dëmtuara     

28 Caktime te Aktiveve Afatgjata     

25-26 3.Aktive Afatgjata Financiare 0 0 

25 Huadhenie e Nenhuadhenie     

26 Pjesmarrje ne kapitalin e vet     

             Burimi: Pasqyrat financiare te USHLG dorezuar ne MAS 
 

 Llogaria 210, “Toka, troje e terrene”  është e kontabilizuar për të dy vitet më shumë 

të njëjtë prej 878 mijë lekë, mirëpo nuk është e zbërthyer në mënyrë analitike, për 

argumentimin e sipërfaqeve të përfshira në kontabilitetin e institucionit dhe çmimit të 

aplikuar për efekt vlerësimi dhe kontabilizimi. 
 

210 Toka,troje,terrene 888,000 888,000 
 

Nga kryqëzimi i të dhënve të raportuara nga ana e Universitetit të Shkodrës në Ministrinë e 

Brendshme dhe në Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës (shkresa nr. 7/20, datë 06.11.2012, 

shkresa nr. 1472/1, datë 20.4.2015; shkresa nr. , datë 06.11.2012), në lidhje me 

inventarizimin dhe regjistrimin e  pronave, rezultojnë se për artikujt me nr. 8-13 të Formularit 

nr.1 për inventarizimin  
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(Harta sipas Fletores Zyrtare nr.14, viti 2016, faqe 961) 

 

Përfundimi: 

Ekzsitojnë dokumentacionet dhe planimetritë për sipërfaqet e tokave, trojeve dhe 

terreneve që USHLG ka në dispozicion, mirëpo bëhet domosdoshmëri përditësimi e 

azhornimi i tyre i plotë, përmes matjeve fizike, azhornimit dhe rakordimit me 

informacionin e administruar nga zyrat e kadastrës shtetërore dhe të hipotekës. 

 

Llog. 210 për tokat, trojet dhe terrenet paraqitet në vlefte prej 888,000 lekë. Ky terren 

është përfituar me VKM nr.629, datë 12.09.2007 së bashku me ish- godinën e Spitalit 

Civil Shkodër, (aktualisht godinë e Fakultetit të Shkencave të Edukimit dhe 

Departamenti i Infermierisë). 

 

Konstatohet se, sipërfaqet e evidentuara të tokave dhe trojeve në llogarinë nr.210 si dhe vlera 

e tyre për USHLG në vitin 2015,2016,2017 dhe 2018 nuk janë regjistruar në bilancin 

kontabël dhe janë evidentuar vetëm për vleftën 888 mijë lekë, e cila ka të bëjë me një 

transferim aktivi ndërtesë,  ku si përfitues është USHLG. Sipërfaqja totale e tokës që ka 

USH në dispozicion nuk është vlerësuar dhe nuk është pasqyruar në kontabilitet. Kjo 

çështje për grupin e auditimit konsiderohet materiale, pasi, bazuar në VKM nr. 89, datë 

3.2.2016, ”Për miratimin e vlerës së hartës së tokës në Republikën e Shqipërisë”, (Harta 

sipas Fletores Zyrtare nr.14, viti 2016, faqe 961), vlera e pasurisë së paluajtshme të tokës 

truall për qytetin e Shkodrës, (referuar çmimeve të vitit 2014), përcaktohet me çmimin prej 

12,223 lekë/m2. 

Për sa sipër, nga përllogaritjet për sipërfaqen që administron ky institucion të tokës truall prej 

12,204 m2 (sipas listës së pronave dërguar nga USHLG në MAS me nr.485 prot, datë 

14.7.2014) me çmimin për zonën kadastrale nr. 8592, në referencë të VKM nr. 89, datë 

3.2.2016 rezulton vlera 149,169,492 lekë,  e cila nuk është pasqyruar në kontabilitetin e 

Universitetit. 

Konstatohet se, janë hartuar dokumentacionet, planimetritë për sipërfaqet e tokave, 

trojeve dhe terreneve që USHLG ka në dispozicion, për zonën kadastrale me nr. 8591 

plani i rilevimit (kadastral dhe topografik nga z.N.. B.. dhe z.G..U..me datën 

15.12.2009), plan vendosjet, planimetritë për secilin objekt dhe për çdo kat se si janë 

organizuar si dhe formulari për inventarizimin e pasurive të paluajtshme shtetërore.  

Mungon pasqyrimi në kontabilitet i vlerës së tokës në administrim të USHLG, (zëri 

“toka, troje e terrene”), ku duhet të ishte pasqyruar vlera prej 149,169,492 lekë, shifër 

kjo e konsideruar materiale për auditimin në dhënien e opinionit mbi pasqyrat 

financiare, nga 888 mijë lekë e pasqyruar në bilancin e periudhës që auditohet. 

 

Nga ana e institucionit të USHLG për këtë çështje në observacionet e dërguara me 

shkresën nr. 3817 prot., të datës 05.11.2019 nga ish-Drejtori Ekonomik znj. S..H.. 

“Observacion”, janë bërë komente dhe shpjegime si më poshtë: 

Sa i takon trajtimit të bërë llogarisë 210 “Toka, troje e terrene”, sqaroj se dega e financës 

nuk ka marrë asnjë urdhër nga titullari i USH-së për futje në kontabilitet të vlerës së 

reklamuar nga ana juaj 
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Gjithashtu, për këtë çështje nga ana e institucionit të USHLG në observacionet e dërguara 

me shkresën nr. 3912 prot., të datës 11.11.2019 nga ana e Administratorit  znj.E..S.. ,  janë 

bërë komente dhe shpjegime si më poshtë: 

Lidhur me konstatimin tuaj se nuk i kemi parashikuar tek llogaria 210 e Bilancit’ ’Toka troje 

e terrene ju bëj me dije së nuk mund të realizohet kontabilizimi i vlerës në bilanc në masën 

149.169.492 lekë, shifër kjo e konsideruar materiale, përsa kohë trualli i godinave  të USH-

së nuk ka kaluar në përgjegjësi administrimi me vendim të këshillit të ministrave edhe pse 

nga e universiteti ka komunikim shkresor të vazhdueshëm për një vendim të tillë .(cituar edhe 

në akt-konstatimin tuaj). Aktet e kalimit për posedim të godinave nuk e mundësojnë 

përcaktimin e vlerës së godinave, thjesht tregojnë lëvizjet... Vlerësimi i aktiveve duhet të 

ishte bërë nga një studio vlerësimi në vitin që është bërë kalimi dhe akti i vlerësimit të 

pasqyrohej në kontabilitet. 

Qëndrimi i grupit të auditimit të KLSH –së 

Nga ana e NZ nuk janë zbatuar përcaktimet ligjore në fuqi mbi përfshirjen e vlerës së plotë të 

aseteve në pasqyrat financiare yë këtij universiteti, pasi fakti që vetëm për një objekt është 

kontabilizuar vlera e truallit tregon për veprime të njëanshme dhe të paargumentuara dhe 

duhej të ishte kontabilizuar vlera e tokës në administrim të USHLG, (zëri “toka, troje e 

terrene”), ku duhet të ishte pasqyruar vlera prej 149,169,492 lekë, shifër kjo e konsideruar 

materiale për auditimin në dhënien e opinionit mbi pasqyrat financiare, nga 888 mijë lekë e 

pasqyruar në bilancin e periudhës që auditohet. Mbetet në përgjegjësinë e NA dhe NZ 

mosveprimi sa më sipër. Edhe për godinat nuk ka ende një VKM ku të bëjë kalimin e tyre 

në përgjegjësi administrimi për USH, por vlera e tyre është kontabilizuar si AAM në 

bilancin kontabël dhe në pasqyrat financiare të institucionit, kështu që i njëjti arsyetim 

është i vlefshëm për vlerën e tokës dhe trojeve. 

Bazuar në argumentet sa sipër, ky objeksion nuk merret parasysh nga ana e grupit të 

auditimit meqenëse nuk është i bazuar ligjërisht. 

Shënim:  Nga ana e KLSH është dërguar në subjekt projekt raporti me shkresën nr. 

658/3 prot., datë 16.11.2019, i cili është kthyer pa vërejtje me shkresën e USHLG me nr. 

3023/10, datë 13.12.2019 (protokolluar në KLSH me nr. 658/6, datë 

16.12.2019).Meqenëse nuk ka patur objeksione për projekt raportin, mbeten qëndrimet 

dhe arsyetimet e bëra nga audituesit e KLSH-së për akt-konstatimet e mbajtura 

zyrtarisht.   

 

 Zëri “Ndërtime e konstruksione” (llog. 212) për vlerën 378 milionë lekë në vitin 

ushtrimor dhe 387 milionë në vitin paraardhës  për të dy periudhat e auditimit është i 

zbërthyer në mënyrë analitike dhe i rakorduar me kartelën e inventarit kontabël dhe përfshin 

këto lëvizje: 
 

 

212 Ndertesa e Konstruksione 378,269,053 387,777,639 
 

Edhe nga shqyrtimi i pasqyrës për lëvizjet bruto të aktiveve, (Formati nr.6),vlera e ndërtesave 

në fund të v.2018 është 542,860,017 lekë, që duke i hequr amortizimin e akumuluar të AQT 

prej 164,590,964 lekë jep vlerën neto të AQT te pasqyruara në pasqyrën nr. 1 të pozicionit 

financiar të bilancit kontabël, prej 378,269 mijë lekë. Kjo vleftë rakordon dhe është e 
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përputhur me shumën e vendosur në aktiv të bilancit kontabël (F1), asaj në (F7/a) -gjendja 

dhe ndryshimet e  aktiveve afatgjata (kosto historike), kolona nr. 11 dhe Formatin (7/b) 

“Gjendja dhe ndryshimet e  aktiveve afatgjata (vlera neto), kolona nr. 8. 

Në mënyrë analitike gjendja e llogarisë 212 “Ndërtime e rikonstruksione” paraqitet e detajuar 

në nen llogaritë si vijon: 
 

Nr Emërtim  i ndërtesave 
Viti 

Vlera historike 
31.12.2018 

Amortizimi i 
akumuluar 

      

1 Rektorati + Fakulteti Ekonomik i vjetër 1993 80697774 
31675315 

2 Fakulteti Shkencave të Natyres 1970 13712785 
7222440 

3 FSHE + Infermeria 2008 184606655 59135216 

4 Fakulteti Shkenc. Shoqerore 
Korpusi 2  
nga 1999 

77159748 
33909056 

5 Palestra 2004 19511722 2875106 

6 Fakulteti Gjuheve te Huaja 1997 15721955 2812104 

7 Biblioteka 2006 150826684 26889539 

8 Kabine lektrike 
mbartur nga viti 

1999 
563121 

65282 

9 Magazine  mbartur nga viti 
1999 

59573 6906 
 

  Totali   542,860,017 164,590,964 

              Burimi: Pasqyrat financiare te USHLG dorëzuar ne MAS 

 

 Në vlerën e llogarisë nr.213 është pasqyruar “rrjeti i centralit “, i ndërtuar në vitin 2011 

me vlerë/kosto historike prej 462,240 lekë dhe për të cilën është ngarkuar amortizimi i 

përllogaritur prej 57,9 mijë lekë. Në llogarinë nr. 214 janë evidentuar instalimet dhe 

pajisjet teknike, makineritë dhe pajisjet e veglat e punës. 

 

 Zëri “Mjete transporti” (llog. 215) është për vlerën/ koston historike prej 5,027 mijë 

lekë, që i zbërthyer në mënyre analitike përfshin vlerën e një mjeti autoveturë, një mjeti 

autobus dhe një fugoni në inventar dhe dispozicion të USHLG.   
 

Konstatim: 

Referuar pasqyrës nr.1 ”Pasqyra e pozicionit financiar”, konstatohet se shuma e 

pasqyruar në bilancin financiar të vitit 2017 për llogarinë 215 “Mjete transporti” 

pasqyrohen në vlerën zero lekë: 

 

 

llog  II.Aktivet Afat gjata 1,033,970,950 1,009,440,394 

20 1.Aktive Afatgjata jo materiale  12,041,737 14,166,749 

201 
Prime te emisionit dhe Rimbursimit 
te huave     

202 Studime dhe kerkime 12,041,737 14,166,749 

203 Koncesione,Patenta,Licenca e te     

215 Mjete Transporti 2,899,130 0 
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ngjashme 

21 2.Aktive Afatgjata materiale  554,749,459 547,030,723 

210 Toka, T,roje, Terene 888,000 888,000 

211 Pyje, Plantacione     

212 Ndertesa e Konstruksione 378,269,053 387,777,639 

213 Rruge, rrjete, vepra ujore 404,304 425,583 

214 
Iinstalime teknike, makineri e 
paisje 30,954,538 39,139,506 

215 Mjete Transporti 2,899,130 0 

216 Rezerva Shteterore     
Burimi: PF 2018, USHLG 

 

Ky është pasqyrim i gabuar i vlerave të kësaj llogarie, pasi nga verifikimi në kolonën nr. 

1, të formatit 7/b “Gjendja dhe ndryshimet e  aktiveve afatgjata (vlera neto)” , këtu 

teprica e llog.215 paraqitet në vleftën prej 3,916,243 lekë. Kjo llogari shënon të njëjtë 

me vlerën dhe në bilancin e mbyllur me datën 31.12.2017.                       
Në mënyrë të detajuar llogaria 215 “Mjete transporti”, analizohet si vijon:                   

Përshkrimi 

Vlere 
historike 

31.12.2018 
Amortizimi 
i akumuluar 

Viti 
 

Autobus  1027900 1027900 
mbartur nga 
31.12.1999 

Furgon 1000343 1000343 
inv 2001  
dhurate 

Autoveture 2999100 99970 2018 

Totali 5027343 2128213 x  

                                Burimi: Pasqyrat financiare te USHLG dorezuar ne MAS 

 

Nga vlerësimi i audituesve të pavarur shtetëror rezulton se, është pakësuar nga kontabiliteti, 

vlera e automjetit tip Toyota LN130-4, për të cilat janë zhvilluar procedurat e nxjerrjes nga 

përdorimi dhe të shitjes me ankand. Për sa siper kjo shumë është evidentuar në pasqyrën 

nr.7/b kolona nr. 6 dhe 7, në shumën 1,888,000 lekë, e cila sipas të dhënave të kesaj 

pasqyre rezulton të jetë amortizuar 100%.  

 

Nxjerrja jashtë përdorimit e automjetit në vitin 2018: 
 

 Referuar pasqyrave anekse statistikore (formati nr.7/b), është evidentuar gjendja dhe 

ndryshimi i aktiveve afatgjata materiale, ku në rreshtin nr.11 është pasqyruar dalja nga 

përdorimi i mjeteve të transportit (mjeti tip Toyota LN130-4, të vitit të prodhimit 1991 dhe 

me targë AA 633 AN, me vlerën e regjistruar në kontabilitet prej 1,888,000 lekë dhe i 

amortizuar në masë të plotë. 

 Për sa sipër është ngritur një grup vlerësimi për gjendjen teknike te automjetit sipas 

urdhrit te brendshëm me nr. 228, datë 11.04.2015. Grupi i vlerësimit që ka hartuar relacionin 

teknik mbi gjendjen e mjetit është përbërë nga S..H.., M.. K.., G.. K..dhe Q.. K... Automjeti i 

vlerësuar është blerë nëpërmjet ankandit në vitin 2003 dhe është i vitit të prodhimit 1991. Ky 

automjet është hequr nga qarkullimi me datën 1.1.2015, duke u bërë çregjistrimi i 

përkohshëm i tij nga ana e DRTRSH Shkodër. 
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 Me shkresën nr. 1406/1 prot, datë 08.05.2015, procesverbali i vlerësimi të gjendjes 

teknike të automjetit i është drejtuar rektorit z.A..H.. dhe kancelarit A..K.., ku është kërkuar 

vijimi i procedurave me ngritjen e komisionit të nxjerrjes nga përdorimi të këtij aktivi. 

 Nga ana e ish-Rektorit A..H.. sipas urdhrit të brendshëm me nr.262, datë 14.05.2015, 

është ngritur komisioni i nxjerrjes nga përdorimi te automjetit Toyota LN130-4, të vitit të 

prodhimit 1991 dhe me targë AA 633 AN. 

 Sipas urdhrit për realizimin e ankandit me nr. 693, date 09.02.2016 janë iniciuar 

praktikat e ankandit për shitje për skrap të automjetit të dalë jashtë përdorimit, me vlerë 

fillestare ankandi prej 34,134 lekë, proces i cili është anuluar me vendimin e rektorit A..H.. 

me nr. 693/1, datë 08.03.2016 për mungesë konkurrence, pasi nuk ka marrë pjesë asnjë 

konkurrent në këtë procedurë. 

 Nga përsëritja e procedurës për realizimin e ankandit sipas urdhrit të Administratorit 

E..S.. me nr. 2974, datë 02.10.2016 me vlerë fillestare 62,517 lekë, referuar vlerësimit 

përfundimtar nga komisioni është shpallur fitues z.R.. Z.. me çmimin 70 mijë lekë dhe sa më 

sipër është nënshkruar kontrata e shitjes me ankand me nr. 2974/12, datë 05.12.2018, e cila 

është finalizuar. 
 

 

 Grupi i auditimi shqyrtoi elementet përbërës të llogarisë nr.230 sa u takon 

investimeve për aktivet afatgjata jo materiale dhe llogarisë nr. 231 përsa u takon investimeve 

të pakapitalizuara e në proces të aktiveve afatgjata materiale. Këto llogari paraqiten me një 

shtesë nga viti 2017 prej + 18,9 milionë lekë, ku peshën më të madhe e kanë investimet 

afatgjata materiale. 
 

Analiza e investimeve ne proces. 

 llog 4.Investime 467,179,754 448,242,922 

230 
Per Aktive Afatgjata jo 
materiale  22,254,065 21,681,185 

231 
Per Aktive Afatgjata 
materiale  444,925,689 426,561,737 

 

Këto shuma rakordojnë me llogarite analitike respektive. Në grupin e AAJM  në mbyllje të 

vitit 2018 janë regjistruar këto elementë: 

 

Pershkrimi 

Llogaria nr. 230 
vlere  31.12.2018 Viti 

   projekt ide fasada dhe shtese godina e rektoratit 400000 2011 

leje ndertimi godina shtese FSHN 7,100,000 2011 

oponence teknike 335645 2011 

projektim shtese I rikons.godina te univ 8219520 2011 

PROJEKTI rikonstruks salla konf biblioteka   2011 

studim gjeologjik  400000 2011 

AKTI,  PAJISJE 294000 2011 

Akti 80320 2011 

Akti 40000 2011 

Akti 38400 2011 
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Akti 24200 2011 

Akti 294000 2012 

Akti 50400 2012 

Akti 150000 2012 

Akti 50000 2012 

Akti 75700 2012 

Akti 23160 2012 

Akti 50000 2013 

Akti 30580 2013 

Akti 16560 2013 

Akti 40942 2013 

Akti 37350 2013 

Akti 65000 2013 

Akti 400000 2013 

Akti 200000 2013 

Akti 179130 2013 

projektim preventivim godina  e rektoratit 2877600 2013 

Akti 44798 2014 

Akti 26880 2014 

Akti 38000 2014 

Akti 99000 2014 

studim projektim pmnz 414240 2018 

studim salla e konferencave fgjh 60000 2018 

studim kabine elektrike 98640 2018 

TOTALI 22,254,065  x 

                  Burimi: PF, shënimet shpjeguese të PF, viti 2018 
 

Konstatohet se: 

Përfshirja e lejes së ndërtimit dhe pajisjeve të dhena nga Agjencia Kombëtare e 

Teknologjisë së Informacionit (AKTI) si vlerë për tu kontabilizuar në llog. 230 ”Shpenzime 

për rritjen e aktiveve të qëndrueshme të patrupëzuara”, nuk është e bazuar, pasi këto zëra 

nuk janë pjesë e Manualit të Klasifikimit Ekonomik Kontabel për llogarinë 230.  

Auditimi vëren se, regjistrimi i kuotës së lejes së ndërtimit dhe i vleftës së pajisjeve të 

financuara nga AKTI duhet të klasifikoheshin si shpenzime për rritjen e aktiveve të 

qëndrueshme të trupëzuara, ashtu siç jane evidentuar në llogarinë 231 dhe shpenzimet e 

supervizimit, kolaudimit apo mbikëqyrjes së objekteve. Më konkretisht, nomeklatura e 

llogarive dhe nënlogarive të klasës 230 përfshin këto 3 kategori: 

 

23 230  n/llog A 
Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te 
patrupëzuara 

23 230 2301000 A Shpenzime dhe prime te emisionit ose rimbursimit te huave 

23 230 2302000 A Shpenzime per studime ose kerkime 
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23 230 2303000 A Shpenzime, koncesione , patenta, licenca, marka, te drejta e tjera  

                Burimi: MF, Manuali i Klasifikimit Ekonomik Kontabel.  
 

Edhe në Manualin e Klasifikimit Buxhetor (MKB) përcaktohet qartë se:  

“Duhet të kihet parasysh të dallohen projektet e blera ose të krijuara si të tilla ( psh. 

projekt per nje standart rruge), të cilat konsiderohen si aktive të patrupëzuara, nga 

projektet pjesë e kostos historike të aktiveve të trupëzuara të krijuara ( psh:  projekti 

për ndërtimin e një rruge apo objekti te caktuar), të cilat konsiderohen si aktive të 

trupëzuara.  

 

Konstatohet se, vlera e studimit dhe projektit nuk i jane bshkuar vlerës së objektit 

ndertimor, sipas përcaktimeve të MKB për disa nga këto projekte, ku përmendim: 

projekt ide fasada dhe shtese godina e rektoratit, te bashkohet vlera me 

godinën 

leje ndertimi godina shtese fshn 

oponence teknike 

projektim shtese i rikons.godina te univ 

projekti rikonstruks salla konf biblioteka 

të cilët, duhet të ishin kapitalizuar dhe amortizuar së bashku me vlerën e godinave, 

meqenëse ato janë marrë në dorëzim si vijon: 

 

A.Objekti i prokurimit  “Kabina Elektrike”’, situacioni përfundimtar nr.1882 prot, 

datë 04.06.2019 në vlerën 7.704.514 lekë; Akt kolaudimi nr.1882/1 datë 06.06.2019 

dhe Certifikatë e  marrjes në dorëzim të punimeve nr.188/2 prot, datë 04.06.2019 në 

vlerën 7.704.514 lekë. 

 

B.Objekti i prokurimit  “Rikonstruksion godina e FSHN” situacioni përfundimtar 

nr.4122 prot, datë 30.12.2017;Akt kolaudimi nr.4122/1 prot datë 28.01.2018; 

Certifikatë e marrjes në dorëzim të punimeve nr.4122/1 prot, datë 28.01.2018 

 

C.Objekti i prokurimit  “Rikonstruksion i sallës së koferencës  së bibliotekës së 

USH-së”, situacioni përfundimtar nr.746/9 prot, datë 24.10.2011;Akt kolaudimi nr. 

746/10 prot, datë 24.10.2011; Certifikatë e marrjes në dorëzim të punimeve nr.746/9 

prot, datë 24.10.2011. 

 

Nga ana e institucionit të USHLG për këtë çështje në observacionet e dërguara me 

shkresën nr. 3817 prot., të datës 05.11.2019 nga ish-Drejtori Ekonomik znj. S..H.. 

“Observacion”, janë bërë komente dhe shpjegime si më poshtë: 

  

projekt ide fasada dhe shtese godina e rektoratit, nuk është kapitalizuar 

meqenëse projekti i zbatimit nuk ka filluar akoma;  

leje ndertimi godina shtese FSHN, janë studime të kryera të lidhura me 

objektin FE (?!) ky objekt ka p/v përfundimtar me datën 17.7.2019 

Studim projektim kabinë elektrike do të kontabilizohet në mbyllje të PF dhe 

ka përfunduar me datën 4.6.2019 

Salla e konferencave FGJH objekt që do të kapitalizohet pas marrjes në 
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dorëzim të punimeve 

projektim shtese i rikons.godina te univ  

projekti rikonstruks salla konf biblioteka 

Qëndrimi i grupit të auditimit të KLSH –së 

Nga ana e NZ pranohet detyrimi për zbatimin e kërkesave të manualit të Klasifikimit 

Buxhetor dhe se për disa zëra proijektsh të përfunduar e të marrë në dorëzim, duhet të kishte 

përfunduar procesi i kapitalizimit të këtyre elementeve të AAJM së bashku me vlerën e 

AAM.   

Bazuar në argumentet sa sipër, ky objeksion nuk merret paraqysh nga ana e grupit të 

auditimit meqenëse nuk është i bazuar ligjërisht 

Shënim:  Nga ana e KLSH është dërguar në subjekt projekt raporti me shkresën nr. 

658/3 prot., datë 16.11.2019, i cili është kthyer pa vërejtje me shkresën e USHLG me nr. 

3023/10, datë 13.12.2019 (protokolluar në KLSH me nr. 658/6, datë 

16.12.2019).Meqenëse nuk ka patur objeksione për projekt raportin, mbeten qëndrimet 

dhe arsyetimet e bëra nga audituesit e KLSH-së për akt-konstatimet e mbajtura 

zyrtarisht.   

 

Nga ana tjetër, në llogarinë 231 jane perfshirë investimet në proces në aktivet e qëndrueshme 

të trupëzuara  në vlerën prej 444,925 mijë lekë, shumë kjo e detajuar në mënyrë analitike si 

më poshtë vijon: 

 

INVESTIME NE PROCES  llog 231 

Fakulteti ekonomik 340942830.8 

FSHN 83053155 

Supervizion fak ekonomik 2240160 

Kolaudim .fak ekonomik 33000 

Supervizion fak FSHN 292592 

Supervizion fak FSHN paguar ne 2018 174646 

FSHN PAGUAR NE 2018 2568000 

Mbikqyrje rik FGJH 37344 

Rikonstruksion salla konf FGJH 10875762 

Mobilim FE lik ne 2019 172200 

Sistemim.,momitorimi me kamera lik 2019 4536000 

TOTALI 444,925,690 

        Burimi: PF, shënimet shpjeguese të PF, viti 2018 

 

Konstatohet se zëri “leja e ndërtimit” regjistrohet ne llog 230 AQJM, kurse zërat e lidhur 

me mbikëqyrjen dhe kolaudimin / supervizimin janë evidentuar tek llog. 231, kur si natyre 

shpenzimesh janë të njëjta. 
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 Aktivet afatshkurtra janë pasqyruar në bilanc më datën 31.12.2018 në vlerën 

prej 154,2 milionë lekë, nga kjo 7,7 milionë janë mjetet monetare në bankë dhe 146,6 milionë 

janë disponibilitet në thesar.  

 

 Llog Aktivet Afat shkurtra 200,264,020 194,154,387 

  
Mjete monetare dhe ekuivalent  
te tyre 154,275,668 144,309,324 

531 Mjrete monetare ne Arke     

512,56 Mjrete monetare ne Banke 7,696,757 2,460,416 

520 Disponibilitete ne Thesar 146,578,911 141,848,908 

50 Letra me vlere     

 

 Zëri “Inventar ekonomik” (llog. 218) për vlerën 15,5 milionë lekë për v. 2018 

nga 19,9 milionë lekë që ishte para një viti. Zëri “Inventar ekonomik” është i zbërthyer në 

mënyrë të detajuar dhe ekspozohet me një shtesë të vlerës bruto prej 10,1 milionë lekë per 

periudhën e analizuar. 

Përshkrimi 

vlere historike 
31.12.2018 

amortizimi i 
akumuluar 

inventar ekonomik 271,242,878 129,908,444 

 llogaritë e inventarit qarkullues (klasa e 3/ llog. 31 dhe 32) reflektojnë një 

ndryshim të gjendjeve të tyre në pakësim nga 19.2 milionë lekë kundrejt një viti më parë, në 

15.5.milionë lekë në zërin “materiale” me nje pakësim prej 3,7 milionë lekë, kure artikujt e 

inventarit të imët nuk kanë ndryshime midis dy viteve. 

 

 U analizuan per periudhën  raportuese te dhënat e kryqëzuara mbi përbërësit e aktiveve 

sipas Formatit nr. 4 “Ndryshimet në aktivet neto/fondet neto”, që shoqërojnë bilancin e 

Universitetit të Shkodrës me vleftat e evidentuara në pasqyrën nr. 1 “Pasqyra e 

pozicionit” (aktivet /fondet neto), kolonat nr.96 deri 106 që ekspozojnë tepricën prej 

1,173,831,637 lekë 

Me konkretisht, 

 

96 C  AKTIVET NETO/ FONDET (A-B) 1,173,831,643 1,141,267,693 

97 D  FONDI I KONSOLIDUAR  : 1,173,831,643 1,141,267,693 

98 101 
Teprica(Fondi I akumuluar)/Deficiti I 
akumuluar 586,012,184 580,418,460 

99 12 Rezultatet  e mbartura     

100 85 Rezultati I Veprimtarise Ushtrimore 120,639,705 112,606,311 

101 111 Rezerva   0 

102 115 Nga Fondet e veta te investimeve  206,565,371 198,491,856 

  15 
Shuma te parashikuiara per rreziqe e 
Zhvleresime   0 

103 105 Teprica e Granteve kapitale  Te Brendshmne  260,614,383 249,751,066 

104 106 Teprica e Granteve kapitale  Te Huaja    0 

105 107 Vlera e mjewteve te caktuara ne përdorim 0 0 

106 109 Rezerva nga Rivlersimi I Aktiveve Afatgjata 0 0 
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107   Te Tjera 0 0 
 

 

E njëjta sistuatë reflektohet pa diferenca nga krahasimi i të dhënave me Formatin F4, 

“Pasqyra e ndryshimeve neto / aktiveve neto”, që është si më poshtë vijon: 

  

    Fonde baze  Fonde te Rezultatet Rezultatet 

Referenca Emertimi dhe Grante Tjera  e Ushtrimit Aktive /neto 

    
Kapitale   te veta 

Teprioce 
 /Deficit Fonde/ Neto 

b C 1 3 5 6 

101 I.AKTIVET NETO/FONDET NETO   580,418,460 64,266,468 -58,672,744 586,012,184 

  
II.NDRYSHIMET NE AKTIVET/ 
FONDET NETO(1+2) 560,849,233 265,069,541 

-
238,099,315 587,819,459 

  1.NGA BURIME TE BRENDSHME  560,849,233 263,309,304 
-

236,339,078 587,819,459 

105,  Nga grantet e brendshme kapitale(+) 249,751,066 10,863,317   260,614,383 

85 Nga Rezultatet e vitit ushtrimor(+,-) 112,606,311 180,106,004 
-

172,072,610 120,639,705 

115 
Nga Fondet e veta te investimeve 
(+,-) 198,491,856 72,339,983 -64,266,468 206,565,371 

  2.NGA BURIME TE JASHTME  0 1,760,237 -1,760,237 0 

106,  Nga grantet e Jashtme  kapitale(+) 0 1,760,237 -1,760,237 0 

  
TOTALI I FONDEVE  

TE VETA ( I+II) 1,141,267,693 329,336,009 
-

296,772,059 1,173,831,643 

               Burimi: PF USHLG 2018, Drejtoria Ekonomike 

 

Për sa sipër, totali i fondeve të veta prej 1,173 milionë lekë përputhet me kolonën nr.6 të 

pasqyrës “Aktivet neto/ fondet neto te bilancit” . 

 

Llogaria 512 “Llogari ne banke” regjistron gjendjen prej 7.696.757 lekë nga projektet 

TEMPUS dhe Erasmus, përkatësisht: 
 

 nga projekti “Modernizing and harmonizing maritime education in Montenegro 

(MArED)”, shuma prej 5.722,37 lekë,  

 nga projekti “Erasmus Mundus Action 2, Strand 1, Lot 6 SIGMA Partnership (Critical 

Skills Learning for Innovation, Sustainable Growth, Mobility and Employ Ability in the 

Multicultural Environment of the Western Balkans – Grant Agreement No.2012-2669-

001-001-EM Action 2”, shuma prej 92,044.83 lekë; 

 nga projekti “Sports Professions – Education, Emloyment in Balkan Region, Universiteti 

i Shkodres”, shuma 174.273,88 lekë,  

 nga projekti FINAC shuma  1.444.385,58 lekë,  

 nga projekti Zhvillimit KMS ATP SHQIP shuma 86.036,25 lekë,  

 nga projekti Drejt ndërgjegjësimit, përgjegjësisë dhe cilësisë se përbashkët puna sociale 

shuma 5.894.293,81 lekë. 

 

llogaria 520 “Disponibilitete në thesar” rezulton për shumën 146.578.907 lekë, që detajohet 

analitikisht në: 

 22.665.403 lekë mjete në ruajtje (5 % garanci punimesh) 

 120.571.026  lekë të ardhura që trashëgohen në vitin 2019 

 3.342.478 lekë që trashëgohen nga granti i pakushtëzuar i papërdorur gjatë 

vitit 2018. 
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ii.ANALIZA E DEBI-KREDIVE: 

ii/a- Pasqyrimi  në bilanc i të drejtave dhe detyrimeve të konstatuara. 

 

Llogaritë e të drejtave të arkëtueshme: 

”Kërkesat e arkëtimit mbi Debitorët” (Klasa 4), pasqyrohen në aktiv të bilancit, (formati nr. 

1), për vlerën 30,488 mijë lekë për v.2018 dhe 30,624 mijë lekë në v. 2017, ku e gjithë kjo 

vlerë është kontabilizuar tek “Të tjera operacione me shtetin (të drejta)”, e cila në analizë 

jepet në formatin e mëposhtëm: 
                                                v.2018              v.2017 

  
3.Llogari të  
Arkëtushme 30,488,303 30,624,075 

411 Kliente e llogari te ngjashme     

423,429 
Personeli, paradhenie, deficite, 
gjoba     

431 Tatim e  Taksa     

432 
Tatime, mbledhur  per llogari 
pushtetit lokal      

433 
Fatkeqësi natyrore qe 
mbulohen nga shteti     

435 Sigurime Shoqërore     

436 Sigurime Shëndetësore     

437,438, Organizma te tjere shteterore     

44 Institucione te tjera publike     

465 
Efekte per tu arketuar nga shitja 
e letrave me vlere     

468 Debitore te ndryshëm     

4342 
Operacione me shtetin(Te 
drejta) 30,488,303 30,624,075 

45 
Mardhenie midis institucioneve 
apo njesive  ekonomike     

49 
Shuma te parashikuara per 
xhvleresim(-)     

                         Burimi: Drejtoria e Financës, USHLG  

Konstatim:    

Sipas përfundimeve të misionit të auditimit të dërguara nga ish-Ministri znj.L.. N.. me 

shkresën nr. 9815/5, datë 19.12.2016, (dërguar bashkëlidhur raportit të AB të MAS), 

rezultojnë tarifa të shkollimit të pa arkëtuara për 102 studentë, me një vlerë prej 4,053,598 

lekë, për të cilat, edhe pse është lënë rekomandimi nr.2, ku kërkohet të vendoset sistemi i 

kontrollit të brendshëm për të realizuar në kohë arkëtimin e tarifë së shkollës nga 

studentët, rezulton se ky sistem nuk është efektiv, dhe se këto detyrime nuk janë 

kontabilizuar dhe arkëtuar pë vlerën e sipërshënuar. 

Nga analiza e kësaj problematike deri në fund të vitit 2018 del se, 

Nuk janë regjistruar në kontabilitet në llogarinë e të drejtave për tu arkëtuar në fund të 

vitit 2018, detyrimet e tarifës së shkollimit për studentët që nuk kanë frekuentuar gjatë çdo 

viti akademik, që për periudhën 2015-2019 arrijnë në 2173 persona . Gjithashtu, vetëm 

gjatë vitit  2018 rezultojnë 482 studentë që nuk kanë frekuentuar me një vlerë detyrimi prej 

14,536,500 lekë, si dhe 8 studentë që kanë frekuentuar por nuk kanë shlyer detyrimin për 

tarifën e regjistrimit prej 2,326,000 lekë, vlefta këto që përbëjnë të ardhura të munguara 
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dhe si detyrime të pashlyera, të pa kontabilizuara dhe që në mënyrë analitike pasqyrohen 

në tabelën e mëposhtme: 
Tabela nr…… 

Viti  
Akademik 

Totali i 
studenteve 

Shuma e 
detyrimit / 
tarifes se 
regjistrimit 

Studente qe nuk 
kane paguar 

Studente te 
perjashtuar 
 nga tarifa 

Studente  
qe kane  

paguar detyrimin 

Studente qe  
 nuk kane 

frekuentuar 

 
Nr 

 
Nr shuma Nr Shuma Nr shuma Nr shuma 

Viti 
akademik 

15-16 6172 177423755 0 0 412 5371755 5355 165340000 405 6712000 

Viti 
akademik 

16-17 6022 166631898 0 0 422 9584195 4731 134635990 869 22411713 

Viti 
akademik 

17-18 5375 169355000 0 0 848 19164500 4110 134979500 417 15211000 

Viti 
akademik 

18-19 5019 112944500 8 2326000 937 13523000 3755 92370000 482 14536500 

Burimi: Drejtoria Ekonomike, USHLG 

 

 

ana e institucionit të USHLG për këtë çështje në observacionet e dërguara me shkresën nr. 

3817 prot., të datës 05.11.2019 nga ish-Drejtori Ekonomik znj. S..H.. “Observacion”, janë 

bërë komente dhe shpjegime si më poshtë: 

  

lidhur me mos-regjistrimin në kontabilitet në llogarinë e të drejtave për t’u arkëtuar, 

detyrimet e tarifës së shkollimit për studentët që nuk kanë frekuentuar studimet sqaroj si 

vijon: Në momentin e mbylljes së pasqyrave financiare vijon procesi i arkëtimit i tarifave të 

shkollimit për vitin akademik përkatës. Numri i studentëve që nuk frekuentojnë studimet 

është një variabël që ndryshon nga njëri vit akademik në tjetrin. Për cdo vit akademik, nga 

specialistja e të ardhurave, është mbajtur një database specifik lidhur me studentët që nuk 

kanë frekuentuar studimet duke marrë për bazë shkresat zyrtare të sjella nga cdo fakultet.  

 

Qëndrimi i grupit të auditimit të KLSH –së 

Veprimet dhe mosveprimet e mësipërme janë në kundërshtim me ligjin për kontabilitetin dhe 

pasqyrat financiare, ku në nenin 9 të ligjit nr. 9228/2004 i ndryshuar ku thuhet se, “Pasqyrat 

financiare paraqesin me vërtetësi dhe besueshmëri gjendjen financiare, performancën, 

ndryshimet në gjendjen financiare dhe rrjedhjen e parasë së njësive ekonomike”. Mos 

evidentimi i saktë i të drejtave të arkëtueshme tregon për denatyrim të treguesve të 

kontabilitetit. Bazuar në argumentet sa sipër, ky objeksion nuk merret parasysh nga ana e 

grupit të auditimit meqenëse nuk është i bazuar ligjërisht. 

Shënim:  Nga ana e KLSH është dërguar në subjekt projekt raporti me shkresën nr. 

658/3 prot., datë 16.11.2019, i cili është kthyer pa vërejtje me shkresën e USHLG me nr. 

3023/10, datë 13.12.2019 (protokolluar në KLSH me nr. 658/6, datë 

16.12.2019).Meqenëse nuk ka patur objeksione për projekt raportin, mbeten qëndrimet 
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dhe arsyetimet e bëra nga audituesit e KLSH-së për akt-konstatimet e mbajtura 

zyrtarisht.   
 

Llogaritë e pagueshme: 

Llogaritë e pagueshme janë në fund të vitit kalendarik prej 60,4 milionë lekë dhe pasqyrohen 

me një pakësim prej 1,9 milionë lekë që paraqiten në fund të vitit 2017. 

 

B PASIVET (DETYRIMET) 60,403,327 62,327,088 

  I.Pasivet Afat shkurtra 60,403,327 62,327,088 

  1. Llogari te Pagushme 60,403,327 62,327,088 

401-408 Furnitore e llogari te lidhura me to 4,726,440 5,757,240 

42 Detyrime ndaj personelit 20,755,306 21,038,359 

16,17,18 Hua Afat shkurtra     

460 Huadhenes     

431 
Detyrime ndaj shtetit per tatim 
taksa 2,087,111 2,245,160 

432 
Tatime, mbledhur  per llogari 
pushtetit lokal      

433 Detyrime, shteti fatkeqesi natyrore     

435 Sigurime Shoqerore 6,659,491 6,436,472 

436 Sigurime Shendetsore 986,395 904,084 

437,438, Organizma te tjere shteterore     

44 Institucione te tjera publike     

45 
Mardhenie midis institucioneve apo 
njesive  ekonomike     

464 
Det.per tu paguar per bl.letrave me 
vlere     

466 Kreditore  per mjete ne ruajtje 22,665,405 21,995,236 

467 Kreditore te ndryshëm 2,523,179 3,950,537 
                  Burimi: Drejtoria Ekonomike USHLG, PF, viti 2018 

 

Llogaria 401-408 ka në kredi të saj vlerën e faturave që i përkasin vitit 2018 prej 4.726.440 

lekë, ndër të cilat janë: 

 4.536.000 lekë (fat.nr.736, dt.31.12.2018 me objekt: Sistem monitorimi me kamera 

është në llogarinë 401),  

 shuma 18.240 lekë për llogarinë 404, mbartur nga viti 2013,   

 shuma 172.200 lekë, detyrime nga fat.nr.47,48, dt.26.12.2018 - Mobilim godina e re 

Fakulteti Ekonomik në llogarinë 401. 

 

Llogaria 4342 ka marrë në debi të gjitha detyrimet buxhetore të lindura por të pa 

likuiduara akoma, të cilat parashikohen të likuidohen me fondet buxhetore të vitit 2018 për 

një total prej 30.488.303 lekë shumë e cila konsiston në: 20.755.306  lekë - paga të muajit 

dhjetor 2018; shuma 2.087.111 lekë - tatim mbi pagat; shuma 6.659.491 lekë - sigurime 

shoqërore, si dhe sa  kntabilizuar në shumën 986.395 lekë detyrimet kundrejt sigurimeve 

shëndetësore.  

 

Llog. 466 “Mjete ne ruajtje” rezulton se ka të përfshira përgjithësisht garanci të përkohshme 

të lëshuara nga operatorët ekonomikë ndaj USHLG   
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Emertimi NIPT-I 
Gjendje ne 
fund 2017 

Gjendje 
fillim 2018 

Te hyra Te dala 
 Gjendje ne 
fund 2018  

Garanci punimesh E.. J.. 4171680 4171680 672188   4843868 

Depozite e perkohshme NI../SH.. J.. 541280 541280     541280 

Garanci punimesh S../E J.. 82500 82500     82500 

Garanci punimesh K..P.. L.. 110000 110000     110000 

Garanci punimesh  D.-A.. SH.P.K K.. 23112 23112     23112 

Garanci punimesh  C..- Sh.p.k J.. 17047143 17047143     17047143 

projekte -transferim ne BND   0 0 3060881 3060881 0 

kthim tarifa shkollimi   19520 19520 399267 401287 17500 

TOTALI   21995235 21995235 4132336 3462168 22665405 

 

Si gjetje u konstatua:  

Gjatë viteve që janë objekt auditimi, një pjesë e detyrimeve të lindura apo faturave të 

lëshuara për shpenzimet e kryera, janë likuiduar në periudha të vitit pasardhës. Vlera e 

detyrimit të mbetura pa u likuiduar, nuk është kontabilizuar si angazhim për tu paguar 

në bazë të parimit të të drejtave dhe detyrimeve të konstatuara. Vlerat e këtyre faturave 

janë likuiduar me urdhër shpenzimet përkatëse, por janë kontabilizuar dhe janë paraqitur si 

detyrim dhe në të njëjtën kohë edhe si likuidim i këtij detyrimeve në llogarinë 401-408 

“Furnitorë e llogari të lidhura me to”, në pasiv të bilancit.  

 

 Nga grupi i auditimit u vlerësua se sa është pasqyruar paragrafi nr.42 i 

Udhëzimit të MFE me nr. 8, datë 09.03.2018 pasi nga pikëpamja e kontabilitetit, 

regjistrimet pёr detyrimet e prapambetura në bazë të udhëzimit duhet tё bëhen si 

mё poshtë:  

 Debitohet llogaria përkatëse 486 “Shpenzime të periudhave të ardhshme për 

detyrimet e prapambetura” dhe  

 Kreditohet llogaria përkatëse 467 “Kreditorë të ndryshëm”. 
 

Nga verifikimi i të dhënave të bilancit tepricat e këtyre llogarive me 31.12.2018 rezultuan 

me mospërputhje dhe ne shpenzimet e periudhave te ardhshme janë kontabilizuar ne 

vlerën zero lekë: 

467 
Kreditore te 
ndryshem 2,523,179 3,950,537 

Llogaria 467 ka të regjistruara në kredi të saj detyrimet mbi faturimet e muajit dhjetor 2018, 

të evidntuara në total në vlerën 2.523.179 lekë.   

 shërbim postar 6.230 lekë,  

 sherbim i ruajtjes dhe sigurise fizike 1.652.069 leke,  

 energji dhjetor 2018 shuma  709.612 leke,  

 uje i pijshem 155.268 leke. 

 

dhe llogaria nr. 486 

486 Shpenzime te  0 0  
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periudhave te 
ardhshme 

 

Sa sipër, nuk ka gjetur zbatim përcaktimi i paragrafit nr.42, kapitulli 3.1,“Procedurat e 

përgatitjes së pasqyrave financiare vjetore në njësitë e qeverisjes së përgjithshme”,  të 

UMFE nr. 8, date 9.3.2018, “Për procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të 

pasqyrave financiare vjetore në njësitë e qeverisjes së përgjithshme”, ku përcaktohet se: 

“Të gjitha njësitë e qeverisjes së përgjithshme duhet të evidentojnë veçmas në pasqyrat 

financiare vjetore dhe zërin e detyrimeve të prapambetura të tyre ndaj të tretëve, për 

shpenzime, shërbime apo investime të kryera e të pa financuara, për shkak të mungesës së 

fondeve. Për të evidentuar këto detyrime, do të përdoren llogari specifike të kontabilitetit të 

llogarisë 486 “Shpenzime të periudhave të ardhshme”, në varësi të natyrës së tyre:  

- “Shpenzime të periudhave të ardhshme për detyrime të prapambetura për vendimet 

gjyqësore” , 

- “Shpenzime të periudhave të ardhshme për detyrime të prapambetura për 

shërbime” -“Shpenzime të periudhave të ardhshme për detyrime të prapambetura për 

mirëmbajtje”;  

-“Shpenzime të periudhave të ardhshme për detyrime të prapambetura për 

investime”;  

-“Shpenzime të periudhave të ardhshme për detyrime të prapambetura të tjera”.  
 

U auditua evidentimi i detyrimeve financiare të OE për furnizimet me mallrat dhe 

shërbimet sipas bilancit të datës 31.12.2016, ku llogaria 404 paraqitet prej 14,334,360 lek, 

si vijon: 

Llog. 404 projekti AKTI detyrim nga 2013 18240 
  

 

 
Ndert.fak.ekonomik 

 
13262899 

  

 

 

Supervizion fak.ekonomik 1001862 

  

 

 
TVSH pajisje Tempus 

 
51359 

  

 

 

totali 404 
  

14334360 
  

 

 

Për sa sipër, fokusi i auditimit u shtri në  zbatimin e kontratës nr.803/4, date 29.09.2011 (të 

ndryshuar) me objekt: “Ndërtim Godine e Re Fakulteti Ekonomik”, subjekti “C..” ShPK 

ku ecuria e likuidimeve është sipas kësaj skede për periudhën 2011 deri 2017 : 

 

Kontrata nr. 803/4, date 29.09.2011 
 Operatori Ekonomik C.. shpk 
 NIPT : J.. 
 Vlera e kontratës me TVSH                      

365,263,786 
 Burimi I financimit (FZHR+Te ardhurat e institucionit) 

 Procesverbali I fillimit te punimeve dt.22.11.2011 
 

  Planet e disbursuara deri me 31.12.2014 Shumat 

Plani nga FZHR per vitin 2011 62,600,000 

Plani nga FZHR per vitin 2012 71,990,000 

Plani nga FZHR per vitin 2013 21,910,000 
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Plani nga te ardhurat e universitetit per vitin 2013 5,118,854 

Fonde nga strategjia e shlyerjes se borxheve 2014 53,915,362 

Nga te ardhurat e universitetit 2015 (tek 
permbaruesi) 40,000,000 

Nga te ardhurat e universitetit 2016 31,006,749 

Nga te ardhurat e universitetit date 2017 12,599,754 

5% garanci 663,145 

Nga te ardhurat e universitetit date 2017 36,988,148 

5% garanci 4,150,818 

Totali  340,942,830 

  Përmbledhëse:  
 Likujduar ne thesar deri me 30.05.2017 323,895,689 

5% e ndalur  17,047,141 

Totali 340,942,830 
Burimi:  Drejtoria Ekonomike, USHLG 

 

 Me shkresën nr.prot.803/18 dt.27.10.2014 situacionin progresiv nr.8, dt.27.10.2014 

dhe faturën nr.20, dt.27.10.2014 seri 12499830 (shuma 30.750.375 lek) vlere e pa 

mbuluar me fonde ne buxhetin e vitit 2014. Kjo fature është regjistruar ne sistemin e 

thesarit me urdher -shpenzimin nr.439, dt.24.11.2014 me nr. kuponi 224811 sipas 

shkresës se MAS nr.6258,dt.01.09.2014 “Mbi regjistrimin ne kohe te detyrimeve te 

prapambetura”, me shënimin mungese fondesh. 
 

 Me shkresën nr.prot. 295, dt.21.01.2015 situacionin progresiv nr.9, dhe faturën 

nr.2, dt.10.01.2015 seri 12499839 (shuma 11.127.031 lek) vlere e pa planifikuar me 

fonde ne buxhetin e vitit 2015. Kjo fature është regjistruar ne sistemin e thesarit me 

urdhër -shpenzimin nr.19, dt.06.02.2015 me nr. kuponi 17498 sipas shkresës se MAS 

nr.6258,dt.01.09.2014 “Mbi regjistrimin ne kohe te detyrimeve te prapambetura”, me 

shënimin mungese fondesh. 

 Këto detyrime janë shlyer në masën prej 40.00.000 lek me ndryshimet e miratuara nga 

organet kolegjiale ne buxhetin e vitit 2015, në zbatim të akt-marrëveshjes mes palëve 

me nr.prot. 2523, dt.22.07.2015 “Për shlyerjen me këste te detyrimeve te 

papaguara”, dhe pjesa e mbetur e detyrimit ne masën 1.877.406 lek është shlyer ne 

vitin 2016. 

 

Gjurma e auditimit mbi ecurinë e procesit  gjyqësore ndaj kreditorit”, shoqëria “C..” 

ShPK është paraqitur nga njësia shpenzuese në vijim: 

 Me depozitimin e kërkesave për ekzekutim të titujve ekzekutive USHLG ka paraqitur 

kërkesë në gjykatë  me objekt: “shtyrjen e afatit të ekzekutimit me të holla dhe 

ndarjen e tij në këste si dhe pezullimin e ekzekutimit të veprimeve përmbarimore’”. 
Gjykata e Rrethit Gjyqësor Shkodër me vendimin nr.1005 (2660), datë 22.06.2015  

për çështjen nr.regj.them 1566 (1325) ka rrëzuar kërkesën. 

 Universiteti ka vijuar ndjekjen e praktikës nëpërmjet kërkesë-padisë nr.2273 datë 

26.06.2015 me objekt: “Kundërshtim të veprimeve përmbarimore dhe pezullim të 

ekzekutimit të veprimeve përmbarimore”. 
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 Nga ana tjetër është depozituar kërkesë padia nr.2478 datë 16.07.2015 me objekt: 

“Pavlefshmëri  të veprimeve përmbarimore dhe pezullim të ekzekutimit të veprimeve 

përmbarimore”. 

 Gjykata e Rrethit Gjyqësor Shkodër, me vendimin nr.1300 (51-2015-3725), datë 

20.07.2015  për çështjen nr.regj.them1726 ka vendosur pushimin e gjykimit. 

 Gjykata e Rrethit Gjyqësor Shkodër me vendimin 51-2015-4031 datë 12.10.2015  për 

çështjen nr.regj.them 21274-01421-51-2015 ka vendosi rrëzimin e padisë. 

 Për vendimmarrjes sa më sipër, nga ana e USHLG janë realizuar kërkesat ankimore 

përkatëse konkretisht: 

- kërkesa ankimore nr.2479 prot datë 16.07.2015 si dhe 

- kërkesa ankimore nr.3149  prot datë 16.07.2015 dhe 

- kërkesa ankimore nr.3179 prot datë 14.10.2015. 

 Gjykata e Apelit Shkodër ka shpallur moskompetencën me vendimin nr.50-2017-1579, 

date 07.09.2017 dhe e ka dërguar çështjen për gjykim në Gjykatën Administrative të 

Apelit Tiranë. 

 Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Shkodër me vendimin nr.1943/714, datë 

31.01.2018, ka vendosur të ngrejë mosmarrëveshjen për kompetencën para gjykatës së 

Lartë, e cila me vendimin nr.418, date 06.03.2018 ka vendosur që çështja ti kalojë për 

shqyrtim Gjykatës Administrative të Apelit. 

 Aktualisht, kërkesat ankimore ndodhen të regjistruara pranë Gjykatës Administrative të 

Apelit Tiranë konkretisht me nr. i çështjes 31152-01611-86-2018, datë 30.04.2018 e 

nr. i çështjes 31131-00761-86-2018, datë 14.02.2018. 

Rekomandimi: Të ndiqet me përparësi në të gjithë shkallët e gjykimit efekti financiar i 

krijuar nga veprimet dhe mosveprimet e mësipërme me pasoja financiare për USHLG. 

 

U auditua likuidimi i vlerës së faturave për mallra dhe shërbime të furnizuara gjatë vitit 2018, 

të regjistruara në kontabilitet  si detyrime dhe të shlyera me fondet e viti buxhetor 2019 dhe 

rezultoi:  

Janë likuiduar në vitin 2019, detyrime të mbartura nga viti 2018, ne shumën 2,523,179 

lekë, të paraqitura si detyrime në bilanc dhe për të cilat janë kryer likuidimet, sa vijon: 

1. Me urdhër-shpenzimin nr. 9, datë 16.01.2019 janë likuiduar shpenzimet e operatorit 

ekonomik Ujësjellës Kanalizime Shkodër, për detyrime të muajit dhjetor 2018, në 

vleftën 155,268 lekë;  

2. Me urdhër-shpenzimin nr.18, datë 25.01.2019 janë likuiduar shpenzimet për ruajtjen 

dhe sigurinë fizike të objekteve të kontraktuata me operatorin ekonomik “M..“ shpk, 

për detyrime të faturës së lëshuar me nr.237, datë 31.12.2018, në vleftën 1,652,269 

lekë;  

3. Me urdhër-shpenzimin nr.18, datë 25.01.2016 janë likuiduar shpenzimet mbi 

sistemim  e monitorimit për operatorin ekonomik A.. shpk për detyrime të lindura me 

kontratën e nënshkruar dhe sipas faturës me nr. 736, datë, në shumën 4,536,000 lekë;  

4. Me urdhër-shpenzimin nr.16, datë 22.01.2019 janë likuiduar shpenzimet e operatorit 

ekonomik O.. Shkodër, për detyrime të faturave të lëshuara për energjineë elektrike të 

konsumuar gjatë muajit dhjetor 2018, (7 kontratat dhe faturat e datav 29, 30 dhe 31 

dhjetor), në vleftën e përgjithshme 709,612 lekë;  

5. Me urdhër-shpenzimin nr.5, datë 14.01.2019 janë likuiduar shpenzimet postare ndaj 

Filialit të Postës Shkodër, për detyrime të lindura në bazë të faturës nr.991, datë 

31.12. 2018, në vleftën 6,230 lekë, etj. 
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Në akt konstatim grupi i auditimit nënvizoi se nuk janë regjistruar si detyrime të pashlyera në 

fund të vitit 2018, shpenzimet telefonike ndaj operatorit ekonomik “V.. A..” ne shumen prej 

28,411 lekë. Kjo vlerë është likuiduar sipas urdhër-shpenzimit nr.6, datë 14.01.2019 duke ju 

referuar marrëveshjes me nr. 4513 date 29.11.2016 dhe faturës me nr. Serie 281952164 date 

01.01.2019, për shpenzimet e faturuara për periudhën 1.12.2018 deri 31.12.2018. 
 

Nga ana e institucionit të USHLG për këtë çështje në observacionet e dërguara me 

shkresën nr. 3817 prot., të datës 05.11.2019 nga ish-Drejtori Ekonomik znj. S..H.. 

“Observacion”, janë bërë komente dhe shpjegime si më poshtë: 

   
Shërbimi i telefonisë celulare ofruar nga kompania V.. Al.. sha për Universitetin e Shkodrës “Luigj 

Gurakuqi” për periudhën 01.12-31.12.2018 është faturuar me dt.01.01.2019. Meqenëse faturimi është 

bërë për llogari të muajit janar 2019, kjo faturë nuk është paraqitur në seksionin e pasiveve në 

pasqyrat financiare vjetore të vitit 2018 bazuar në:  

 Udhëzimin nr. 8, datë 9.3.2018 “Për procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të 

pasqyrave financiare vjetore në njësitë e qeverisjes së përgjithshme”, nenin III pika 3.3 Rregullat e 

plotësimit të pasqyrës financiare individuale të pozicionit financiar (bilanci) , pika 60. Pasqyra 

individuale e pozicionit financiar (bilanci kontabël) pasqyron në mënyrë të klasifikuar e strukturuar 

aktivet, detyrimet dhe fondet neto të njësisë së qeverisjes së përgjithshme në datën e përcaktuar për 

mbylljen e vitit ushtrimor raportues. Si rregull, periudha ushtrimore është nga data 1 janar deri 

më 31 dhjetor të vitit raportues, 

 Udhëzimin nr. 9, datë 20.3.2018 “Për procedurat standarde të zbatimit të buxhetit” pika 5: 

“Viti buxhetor, për të gjitha njësitë e qeverisjes së përgjithshme, fillon nga data 1 janar dhe 

përfundon më 31 dhjetor të çdo viti”. 

 Udhëzimin e MFE nr.39, datë 24.12.2018 “Për procedurat e mbylljes së llogarive vjetore për 

vitin 2018”, neni I pika 1 b, 

Gjithashtu, për këtë çështje nga ana e institucionit të USHLG në observacionet e dërguara 

me shkresën nr. 3912 prot., të datës 11.11.2019 nga ana e Administratorit  znj.E..S.. ,  janë 

bërë komente dhe shpjegime si më poshtë: 

Lidhur me konstatimin tuaj se detyrimi i faturuar  i shërbimit të telefonisë celulare  Vodafone 

Albania në shumën 28.411 lekë nuk është pasqyruar si detyrim i papaguar i vitit 2018 pasi në 

mbyllje të vitit kalendarik nuk na është dorëzuar  fatura përkatëse nga operatori i 

kontraktuar e si e tillë është trajtuar si shpenzim  në vitin pasardhës. 

 

Qëndrimi i grupit të auditimit të KLSH –së 

Bazuar në argumentet sa sipër, ky objeksion merret paraqysh nga ana e grupit të auditimit.  

 

Mbajtja e kontabilitetit, aplikimi i rregullave kontabël me përjashtim sa sipër,  është 

mbështetur mbi bazën e parimit të kontabilitetit rrjedhës; pra mbi bazën e angazhimeve dhe 

detyrimeve të konstatuara me qëllim që pasqyrat financiare të përmbushin objektivat e tyre, 

por vetëm në standarde të cilat aplikohen mbi bazën e parimit të kontabilitetit mbi baza 

monetare. Si rrjedhim efektet e transaksioneve dhe ngjarjeve të tjera nuk pasqyrohen në 

pasqyrat financiare kur ato ndodhin (ka ndodhur kur vlerat ose ekuivalentet e saj arkëtohen 

ose paguhen) dhe të regjistrohen në kontabilitet e raportohen në pasqyrat financiare të 

periudhave kontabël, të cilave u përkasin. Efektet e transaksioneve dhe ngjarjeve të tjera 

(vlerat e faturave, vendimeve gjyqësore që shlyhen në disa vite, kontratave të lidhura gjatë 

vitit ushtrimor me afat një vjeçar ose shume vjeçar) duhet të pasqyrohen në pasqyrat 
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financiare kur ato ndodhin dhe të regjistrohen në kontabilitet e raportohen në pasqyrat 

financiare të periudhave kontabël, të cilave u përkasin, mbi bazën e të drejtave dhe 

detyrimeve të konstatuara. 

 

Rekomandojmë: 

Nga Drejtoria e Ekonomike e USHLG të merren masat që, në mbajtjen e kontabilitetit, të 

aplikohen në mënyrë të drejtë rregullat kontabël, mbështetur mbi bazën e parimit të 

kontabilitetit të angazhimeve dhe detyrimeve të konstatuara, si dhe standardeve të 

zbatueshme për mbajtjen e kontabilitetit mbi baza monetare. Në këtë mënyrë, pasqyrat 

financiare përmbushin objektivat e tyre për informimin e përdoruesve, jo vetëm mbi 

transaksionet e shkuara të shoqëruara me arkëtime dhe pagesa, por edhe mbi detyrimet për t’u 

paguar në të ardhmen si dhe mbi aktive që do të sjellin arkëtime në të ardhmen. Në këtë 

trajtë, ato paraqesin informacione mbi transaksionet dhe ngjarjet e shkuara, të cilat u 

shërbejnë përdoruesve më së miri në marrjen e vendimeve ekonomike. 

 

iii. RAKORDIMET E PASQYRAVE TË BILANCIT FINANCIAR: 

Auditimi u bë me të zgjedhur për këto llogari dhe formate të pasqyrave financiare: 
 

 -Auditimi për barazimin e vlerës totale të Pasivit me Aktivin: 

-Totali i aktiveve është i barabartë me totalin e pasiveve të bilancit kontabël (rreshti 1 i 

formatit 1), në shumën 1,234,2 milionë  lekë me rreshtin 108 te F1 në v.2018 dhe 1,203,4 

mln lekë për v.2017;Nuk rezultojnë mospërputhje dhe diferenca. 
 

 Auditimi në aktivin dhe pasivin e bilancit për këto formate dhe llogari: 

1. Totali në pasqyrën e shpenzimeve është i barabartë me totalin në pasqyrën e të 

ardhurave të funksionimit (formatet 2, Performanca Financiare   ), në shumën 

485,878,604 lekë; 

 

Zërat e  
testuar 

Konfirmimi Rezultati i matshëm/ 
Shifrat e testuara; 

Te Ardhurat  janë te  barabarta  me  
Shpenzimet  + Rezultatin e  vitit Ushtrimor 
(llog 85) 

OK 759 mln = 638 mln + 121 
mln 

Llogaria  85 e  Pasqyrës F2 eshte e 
barabarte me  Llog. 85 ne  Pasqyrën  F1 

OK 121 mln në F2, rreshti 132 
121 mln në F1, rreshti 100 

Llogaria  63  ne Pasqyrën F2 eshte e 
barabarte me Ndryshimin e  Gjendjeve te 
Klasës 3 ne 

 
 
OK 

3,7 mln , rreshti 130 i F2 
 
3,7 mln, si diference në 
rreshtin 11 te F1, qe del si 
diferencë mes  ne 
inventarin qarkullues ne 
2018-2017. 

Pasqyrën  F1   

 

2. Kolona nr.96 “Aktivet Neto”(grupi C i Bilancit), evidentuar në Formatin nr. 1, për 

1,173,831,643 lekë, rakordon me Kolona nr.97 “Fondi i Konsoliduar”(grupi D i Bilancit). 

Pra, janë të barabarta që të dyja me vlerën prej 1,173,831,643 lekë.   
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3. Teprica e llogarisë se likuiditeteve në F3 në shumën 154,275 mijë lekë (rreshti 34 i 

pasqys se Cash Flowt) është e barabartë me tepricën e llogarisë se likuiditeteve në F1 

(rreshti 3, mjetet monetare dhe ekuivalentet e tyre) për të njëjtën shumë. Sa më sipër, nuk u 

konstatua ndonjë parregullsi apo mospërputhje. 

 

4. Auditimi i barazisë në vlera të Formatit nr. 7/a me Formatin nr. 7/b, mbi gjendjen dhe 

ndryshimin e AAGJ, si më poshtë: 
 

- Llogaria 21- 28 e  F7/ a,  për 966,060 mije lekë sipas kostos historike të AAGJM 

(kolona e fundit) është e barabartë me Llog.21-28, në F7/b, për 966,060 mije lekë 

(kolona 8 ,kosto historike). 

- Llogaria 20 e  F7/a,  mbi koston historike të AAJM është e barabartë  me  Llog.20 ne 

F7/b për 14,166 mijë lekë. 

- Llogaria 20 e  Pasqyrës  F7/b, (teprica neto e AAJM) është e barabartë  me  Llog.20 të 

Pasqyrës F1 (rreshti 43) për 12,041 mijë lekë. 

Sa më sipër, nuk u konstatua ndonjë parregullsi apo mospërputhje. 

 

5. Auditimi i barazimeve të Formatit nr. 6 “Investimet dhe burimet e financimit”: 

- Llogaria 230 e  F6 “investimet dhe burimet e financimit” është e barabartë me llog. 

230 në F1 në shumën 22,254 mijë lekë 

- Llogaria 231 e  F6 është e barabartë  me Llog. 231 në F1 në shumën 444,925 mijë lekë 

(rreshti 63 dhe 64 në F1). 

Sa më sipër, nuk u konstatua ndonjë parregullsi apo mospërputhje. 

 

6. Krahasimi i shpenzimeve te v.2018 
Evidentimi i shpenzimeve vjetore në bilanc dhe në raportimet e USHLG, paraqitet: 

- A. Sipas raportit vjetor te mbyllur per v.2018 dhe te miratuar nga BA, ”Realizimi i 

buxhetit si nga granti ashtu edhe nga te ardhurat dytesore ne total sipas 

artikujve te shpenzimit viti 2018” : 
         Në 000 lekë 

art/kodi Emri 
PBA plan 

2018 
Buxheti i 

miratuar 2018 
Buxheti i 

rishikuar 2018 
Fakti 12 

mujori 2018 
Diferenca 

Realizimi ne 
% ndaj planit 

600 Paga 439920 376529.206 374745 354833 19912 94.7% 

601 Sigurime Shoqërore 62857 55500 55500 54110 1390 97.5% 

602 
Mallra dhe Shërbime të 
Tjera 101841 

129107.779 116423 73428 42995 63.1% 

605 
Transferta Korente të 
Huaja 150 

      0   

606 
Trans per Buxh. Fam. & 
Individ 36446 

38006 39790.651 39041.601 749 98.1% 

230 
Kapitale të 
Patrupëzuara 33657 

  648.84 573 76 88.3% 

231 Kapitale të Trupëzuara 116101 128105.28 122333 74751 47582 61.1% 

  Totali 790972 727248.265 709440 596736.0 112704 84.11% 

 

- B. sipas pasqyres nr. 2 te PF per vitin 2018, “Performanca financiare” (në lekë) 
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   v.2018  v.2017 

B SHPENZIMET 637,644,692 592,955,213 

600 
I.PAGAT DHE PERFITIMET E 
PUNONJSEVE  377,675,364 340,963,652 

6001 Paga, personel I perhershem  343,473,971 307,424,883 

6002 Paga personel I Perkohshem  34,201,393 33,538,769 

601 II.KONTRIBUTE TE SIGURIMEVE  61,755,560 55,348,831 

6010 Kontributi I Sigurimeve Shoqerore 54,616,575 48,905,638 

6011 Kontributi I Sigurimeve Shendetesore 7,138,985 6,443,193 

602 III.BLERJE MALLRA E SHERBIME 77,986,929 71,485,736 

602 Mallra dhe shërbime te tjera      

6020 Materiale zyre e te përgjithshme 2,633,528 7,596,624 

6021 Materiale dhe sherbime speciale 7,599,523 1,129,799 

6022 Shërbime nga te trete 44,099,334 37,670,544 

6023 Shpenzime transporti 61,958 5,230,621 

6024 Shpenzime udhetimi 11,836,000 8,469,846 

6025 Shpenzime per mirëmbajtje te zakonshme 758,578 642,422 

6026 Shpenzime per qiramarrje 4,500   

6029 Shpenzime te tjera operative  10,993,508 10,745,880 

603 IV.SUBVECIONE 0 0 

  V.TRANSFERIME KORENTE 39,041,600 39,241,006 

604 1.Transferime  korente  te brendshme  0 0 

605 2.Transferime  korente  me jashte 0 0 

606 
3.Transferime  per Buxhetet familjare e 
Individe 39,041,600 39,241,006 

6060 Transferta Te paguara nga ISSH e ISKSH     

6061 
Transferta Paguara nga Inst.Tjera e 
Org.Pusht.Vendor 39,041,600 39,241,006 

 

- C. sipas të dhënave të situacionit vjetor / akt-rakordimit të kryer nga ana e Drejtorisë 

Ekonomike në USHLG me Degën e Thesarit Shkodër: 

- D sipas shënimeve shpjeguese te vendosura ne formatin shoqërues te bilancit, zëri me 

nr.18  

     
Llogaria  Buxheti  

Ndryshimet 
gjate vitit    Buxheti Buxheti 

Ekonomike  qe Fillestar  Shtesa Paksime  Total  Total  

Buxhetohet       Plani  Fakti  

600 300000000   1784700 298215300 298215300 

601 49000000   0 49000000 49000000 

602 36836000   0 36836000 34242600 

230     0     

231 25000000   14136700 10863300 10863300 

606 38006000 1784700   39790700 39041600 

te ardhurat j.limitt 278406300   3671200 274735100 165373200 

Totali 727248300  19592600 709440400 596,736,000 
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7. U audituan të dhënat mbi vlerat bruto të aktiveve, sa pasqyruar në aktiv të bilancit 

(formati nr.1) dhe gjendjen e ndryshimin e AQT në vlerën bruto, (formati nr.7/b), sipas 

periudhave dhe nuk rezultoi ndonjë parregullsi. 
  

 Gjendja në fund të vitit e AQT, për 

vlerën e tyre bruto 

-sipas Formularit nr. 7/b  

të Pasqyrave Financiare Vjetore - 

Viti 2017  
 356,651 mijë 
Viti 2018 413.436 mijë  

Amortizimi është llogaritur sipas normave ligjore të miratuara në përputhje me VKM nr. 

401, dt. 23.10.1989 “Për llogaritjen e normave të reja të amortizimit të makinerive, të 

pajisjeve dhe të mjeteve të transportit”, ndërsa për pajisjet informatike dhe elektronike është 

përdorur ligji aktual “Për tatimin mbi të ardhurat” ku norma e amortizimit është 25% dhe 

aplikimi bëhet mbi vlerën e mbetur. Normat janë: 

15 % për studime dhe kërkime; 

1.3 % për ndërtesat dhe konstruksionet; 

3% për inventarin ekonomik; 

25% për pajisjet informatike, kompjuterike e elektronike; 

5.8% për makineritë e pajisjet operacionale, instrumente e vegla; dhe 

13.8% për mjetet e transportit. 

U kryen disa testime të artikujve të  aktiveve të qëndrueshme të trupëzuara, mbi aplikimin e 

rregullt të amortizimit vjetor. Nga testimi i kryer, nga grupi i auditimit rezulton se shumat e 

llogaritura janë referuar sipas normave të miratuara. Konstatohet se nga ana Drejtorisë 

Ekonomike janë aplikuar normat e miratuara të amortizimit për aktivet e qëndrueshme të 

trupëzuara, dhe kuotat vjetore të amortizimit u janë ngarkuar  shpenzimeve në bilancin 

kontabël të këtij institucioni.  

 

iv. Dokumentacioni mbështetës i veprimeve dhe transaksioneve financiare: 
U audituan me zgjedhje tre katërmujorë në lidhje me dokumentacionin e bankës për 

periudhën nga 01.01.2016 deri më 31.12.2017 dhe v.2019. Urdhër shpenzimet janë shoqëruar 

me dokumentacionin justifikues, janë të kontabilizuara në ditarin e bankës dhe ekstrakti i 

bankës rakordon me situacionet mujore të rakorduara nga dega e thesarit. Në ditarin e bankës 

të çdo muaji ishin kryer artikujt kontabel të mbylljes, ku ishin prerë fletë kontabilizimet e 

brendshme për pagesat e bankës, konformë ligjit mbi kontabilitetin. 

U auditua likuidimi nga banka i detyrimeve USHLG ndaj Postës, Telekomit, Ujësjellësit dhe 

OSHEE-së nga ku rezultoi se këto pagesa kishin bashkangjitur faturën përkatëse për 

likuidimet e kryera për faturat dhe kontratat e nënshkruara, por duhet të nënshkruhen nga një 

punonjës i caktuar duke kryer kështu dhe rakordimet për shumën e faturuar. 

Dokumentacioni është regjistruar në mënyre kronologjike. Mbajtja e regjistrimeve 

kronologjike është kryer nëpërmjet ditarëve të arkës, bankës, ditari i magazinës së  mjeteve 

kryesore, i të ardhurave dhe i veprimeve të ndryshme. Është bërë rakordimi i vazhdueshëm 

me Degën e Thesarit për të ardhurat dhe shpenzimet. Ditarët ishin regjistruar në centralizator 

ku dhe kanë rezultuar shifrat që janë hedhur në bilance.  

U audituan veprimet e mbylljes së bilancit për vitin 2016 dhe 2017 dhe në përgjithësi është 

vepruar në përputhje me kërkesat e ligjit nr. 9228, datë 29.4.2004 “Për kontabilitetin dhe 

pasqyrat financiare” i ndryshuar, VKM nr. 248, datë 10.4.1998 “Për miratimin e planit 
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kontabël” si dhe UMF nr. 14, datë 28.12.2006, ndryshuar me UMF nr. 26, datë 27.12.2007 

dhe plotësimi i tij është bërë në mënyrë manuale, në programin Excel, duke rakorduar 

llogaritë dhe shumat përkatëse. Veprimet janë azhurnuar periodikisht, janë kontabilizuar në 

ditarët, ku llogaritë në përgjithësi janë në pozicionin e duhur dhe në përputhje me kërkesat e 

ligjit nr. 9228, datë 29.4.2004, neni 6, si dhe UMF nr. 14, datë 28.12.2006, i ndryshuar dhe 

per v.2018 sipas UMFE nr. 8/2018. 

 

Ditari i magazinës është mbajtur dhe veprimet hidheshin periodikisht. 

U audituan me të zgjedhur dokumentacioni i magazinës për 6 mujorin e parë 2016 dhe 6 

mujori i dytë i vitit 2017. Fletë daljet dhe fletë hyrjet e aktiveve janë të hartuara sipas rendit 

kronologjik dhe pa korrigjime. Hyrja e aktiveve në magazinë dokumentohet në çdo rast me 

fletëhyrjen përkatëse, të hartuar sipas gjendjes fizike të tyre. Fletëhyrjet lëshohen nga 

magazinieri, pasi është bërë më parë verifikimi fizik i sasisë, i cilësisë dhe i çmimit, në 

përputhje me përcaktimet e paragrafit 37, kreu III, të udhëzimit të Ministrit të Financave nr. 

30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në sektorin publik”, i ndryshuar.  

Kontabilizimet e fletë daljeve dhe fletë hyrjeve janë bërë në mbështetje të planit unik 

kontabël dhe në mënyrë kronologjike e sistematike në ditarët e magazinës. Dokumentacioni 

i magazinës përpilohet nga nga administratori i vlerave materiale, ndërsa kontabilizimi i 

veprimeve kryhet nga një specialiste e sektorit të financës. 

 

v. REGJISTRIMI I PASURISË SË PALUAJTSHME TË UNIVERSITETIT NË 

ZVRPP 

Nga ana e strukturave drejtuese të Universitetit të Shkodrës, për periudhën objekt auditimi 

dhe në përgjigje të kërkesave të ministrisë së linjës (shkresa e MAS me nr. 2967 date 

14.4.2015 ku kërkohet të dërgohet zyrtarisht në ministri fotokopja e certifikatave te pronësisë 

për asetet në pronësi të këtij institucioni arsimor publik,  në lidhje me inventarizimin dhe 

regjistrimin e pasurve të paluajtshme të Universitetit, janë kryer këto praktika sipas 

institucioneve përgjegjëse, si më poshtë vijon: 

I. Me shkresën nr.  468/1 prot, datë 11.07.2013  ish-rektori I universitetit, z. A..H.. i 

ka kthyer përgjigje kërkesës së Ministrisë së Arsimit dhe Shkencave me nr. 3549 date 

10.7.2013, dhe në zbatim të urdhrit të Kryeministrit me nr. 77, date 05.04.2010 “Për 

marrjen e masave per identifikimin e aseteve shtetërore …..”, duke përcjelle 

sipërfaqet e trojeve dhe atyre ndërtimorë për çdo fakultet.  

II. Nga ana e ish-rektorit të universitetit, z. A..H.. me shkresën nr. 485 prot, datë 

14.7.2014 i është dërguar Ministrisë së Brendshme (Agjencisë së Inventarizimit dhe 

Transferimit të Pronave Publike),  lista e pronave të paluajtshme të Universitetit të 

Shkodrës, ku është kërkuar përgatitja e VKM përkatëse për miratimin e listës 

përfundimtare të inventarit të këtyre pronave të pa luajtshme shtetërore, që I kalojnë 

në përgjegjësi administrimi këtij Universiteti.  

Konstatim: 

Ndonëse nga ana e Universitetit i Shkodrës është zbatuar detyrimi i pikës nr.10, të VKM nr. 

500, datë 14.08.2001 “Për inventarizimin e pronave të paluajtshme shtetërore dhe 

transferimin e pronave në njësitë e qeverisjes vendore”, i ndryshuar,  meqenëse është 

përgatitur dhe dërguar në AITPP i inventarit të pronave shtetërore nën përgjegjësinë e tyre 

administrative, ende nga kjo e fundit nuk është përgatitur lista e inventarit për t’iu dërguar për 

miratim Këshillit të Ministrave. 
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Nga auditimi konstaton se janë dërguar akte administrative shkresore nga USHLG drejtë 

Ministrisë dhe anasjelltas, por pa finalizuar këtë proces me miratimin e listës së pronave dhe 

procedimin për regjistrimin e tyre pranë ZVRPP. Konstatohet se ka mosveprim nga ana e 

strukturave përgjegjëse pranë dy institucioneve respektive të ngarkuara nga ligji. 

 

Sa më sipër, në kushtet që nga ana e USHLG nuk janë regjistruar pronësia dhe kufijtë e 

pasurive të paluajtshme si dhe nuk janë dokumentuar aktet e fitimit të pronësisë për 

çdo rast, është vepruar në kundërshtim me përcaktimet e ligjit nr.8743, datë 22.02.2001 

“Për pasuritë e paluajtshme shtetërore”, i ndryshuar si dhe kërkesat e ligjit nr. 33/2010 

“Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”: 

- Nenit 2 , pika 10, që përcakton se: “Pasuri e paluajtshme” është toka, burimet 

ujore, ndërtesat, objektet dhe çdo gjë tjetër e paluajtshme, sipas përcaktimit të Kodit 

Civil. 

- Nenit 24, “Regjistrimi fillestar”, “Regjistrimi fillestar i çdo pasurie të paluajtshme 

përfshin pasqyrimin e saj në hartën kadastrale dhe përgatitjen e një kartele, në 

përputhje me dispozitat e këtij ligji dhe me dispozitat e çdo akti, që përcakton 

pronësinë ose të drejta të tjera reale që ekzistojnë për pasuritë e paluajtshme.” 

- Nenit 45/1, “Regjistrimi i kalimit të pronësisë me anë të ligjit,  me vendim të 

gjykatës apo të një akti administrativ”, ”në rastet kur shteti, personi juridik/fizik 

ka fituar të drejtën e pronësisë mbi një pasuri të paluajtshme, me anë të ligjit, 

vendimit gjyqësor të formës së prerë për fitimin apo kalimin e së drejtës së 

pronësisë apo të aktit të një organi administrativ, regjistruesi, mbështetur në këto 

akte të paraqitura nga personi i interesuar, bën regjistrimin, duke shënuar pronar 

shtetin, personin juridik/fizik, të cilit i ka kaluar e drejta e pronësisë.” 

- Nenit 46/1, “Regjistrimi i lejes së ndërtimit”, Leja e ndërtimit dhe/ose leja e 

zhvillimit, e lëshuar nga autoriteti përgjegjës,  përcillet për regjistrim nga organet e 

pushtetit vendor në zyrën përkatëse vendore të regjistrimit të pasurive të 

paluajtshme. Regjistruesi bën regjistrimin e lejes së ndërtimit në një regjistër  të 

veçantë, të ndryshëm nga ai ku është kryer regjistrimi i truallit, por duke kryer 

lidhjen me truallin, i cili përbën sheshin e ndërtimit, për të cilin është lëshuar leja e 

ndërtimit.  

Konstatim: 

Pronat e Universitetit të Shkodrës në vlerën 544 milionë lekë, (të tilla sipas pasqyrimit 

kontabël me vlerën e tyre bruto në bilancin kontabël të datës 31.12.2018, për zërin 

”ndërtesa”, në vlerën  543 milionë lekë; “rrugë, rrjete e vepra ujore” në vlerën 462 mijë 

lekë, si dhe zëri “toka, troje e terrene”  në vlerën 888 mijë lekë), nuk janë të regjistruara në 

inventarin e shtetit pranë Zyrës Vendore të Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme dhe për to 

nuk zotërohet certifikatë pronësie. Ky veprim është në kundërshtim me përcaktimet ligjore e 

nënligjore sa më lartë për regjistrimin e pasurisë shtetërore. 

 

Rekomandim: 

1. Administratori i Universitetit, të ngrejë një grup pune për të pasqyruar 

dinamikën dhe lëvizjet e këtyre objekteve, të ndërtojë gjurmën e auditimit për 

mënyrën e sigurimit të këtyre pasurive, duke saktësuar origjinën dhe 

administruar dokumentacionin e nevojshëm, në bashkëpunim dhe me ministrinë 

e Arsimit, Sporteve dhe Rinisë, dhe pas saktësimit të listës përfundimtare, duke 

reflektuar efektet e vendimeve të Këshillit të Ministrave për transferimin e 
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pronave që ky Universitet ka administruar, të ndërmerren veprimet e nevojshme 

ligjore e të pasqyrojnë situatën e duhur në pasqyrat financiare të institucionit.    

2. Të riaplikohet pranë AITPP, pasi të jenë kryer korrigjimet e duhura dhe 

rakorduar gjendjen e këtyre pasurive me listën analitike të aktiveve, në pasqyrat 

financiare të vitit 2018, duke përfshirë dhe AQT qe ende nuk jane regjistruar si 

te tilla (Godina e re e Fak. Ekonomik etj.).  

 

 

VI. INVENTARIZIMI I PRONËS SHTETËRORE, VLERËSIMI, NXJERRJET 

JASHTË PËRDORIMIT DHE ASGJESIMI I AKTIVEVE: 
 

Nisur nga rëndësia dhe materialiteti sasior dhe në natyrë të aspekteve të menaxhimit material 

dhe mundësisë për veprime të pajustifikuara, ky aspekt është audituar shtrirë për periudhën 

2015-2018. Nga shqyrtimi dhe vlerësimi i praktikave dokumentuara të vëna në dispozicion të 

grupit të auditimit, ka rezultuar sa më poshtë vijon: 

 

a). Inventarizimi i periudhës 2014 -2016: 

Gjatë periudhës maj 2014 deri në janar 2017 janë lëshuar disa urdhra të ish-rektorit të 

Universitetit, z.A..H.. dhe ish-kancelarit z.A..K.. lidhur me procesin e inventarizimit të plotë 

periodik të aktiveve të qëndrueshme të trupëzuara të Universitetit, si vijon: 

 me urdhrin nr. 132, datë 14 maj 2014, të ish-rektorit A..H.. është ngritur Komisioni i 

inventarizimit të aktiveve”, te klasës së 2 dhe të 3-të, i përbërë nga B.. X.., A.. F.., M.. 

L.., M.. C.., I.. H.. dhe D.. U.., anëtarë.   

 me urdhrin nr. 400, datë 05.10.2016, të ish-Kancelarit A..K.., është ngritur Komisioni 

i vlerësimit të aktiveve afatgjata të propozuara nga komisioni i inventarizimit për vitin 

2014”, i përbërë nga S..H.., R.. R..,E.. Ç.., M.. K.. dhe G.. D.. 

 me urdhrin nr. 400/2 prot, datë 02.12.2016, të ish-Kancelarit A..K.., është ngritur 

Komisioni për nxjerrjen nga përdorimi/tjetërsimin të aktiveve, i përbërë nga A..T.., 

S..B.., E.. P..,A.. B.., B.. X.., K.. M.. dhe .I..H... 

 

Konstatime 

 Mungon komisioni i asgjësimin e aktiveve të vlerësuara për tu nxjerrë jashtë 

përdorimit, këtë rol e ka luajtur komisioni për nxjerrjen nga përdorimi. B.. X.. dhe 

I.. H.. janë pjesë e komisionit të inventarizimit dhe të nxjerrjes nga përdormi. 

 Të tre këto urdhra mbajnë si referencë ligjin nr. 6942/1984 dhe VKM nr.70/1985 

(akte të shfuqizuara) si dhe ligjin nr.10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin 

financiar dhe kontrollin” dhe UMF nr. 30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e 

aktiveve në njësitë e sektorit publik”.  

 Nga komisioni i inventarizimit janë nënshkruar rregullisht inventarët e zyrave dhe 

magazinës në prezencë të personit të ngarkuar me përgjegjësi materiale, ku janë 

evidentuar sasitë fizike të mallrave e materialeve dhe ato kontabile.  

 

Procedura e ndjekur nga komisionet respektive është si vijon: 

 Sipas procesverbalit me nr. 3436/2, datë 1 dhjetor 2016, nga Komisioni i vlerësimit të 

aktiveve, pasi është analizuar materiali shkresor dhe dosjet e paraqitura për çdo njësi 

paraqitur nga komisioni i inventarizimit me shkresën nr.3495, datë 7.10.2016 është 

hartuar procesverbali “për nxjerrjen jashtë përdorimit ”. 
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 Sipas një procesverbali pa nr prot dhe pa datë, Komisioni i ngarkuar për nxjerrjen 

jashtë përdorimit ka hartuar “relacionin përmbledhës për asgjësimin e materialeve 

pë vitin 2016”, i nënshkruar nga komisioni i përbërë nga A.. T.., S.. B.., E.. P.., A.. 

B.., B..X.. dhe I.. H...   

 

Konstatime: 

1.Nuk ka një raport përmbledhës mbi numrin dhe vlerën e artikujve të asgjësuara dhe 

mungon një listë e artikujve të asgjësuar sipas çdo fakulteti dhe në total si USHLG, në 

kundërshtim me përcaktimet e pikës 3/c të Urdhrit të përbashkët të nënshkruar nga 

Rektori i Universitetit dhe Administratori. 
 

2. Nga shqyrtimi i dokumentit “relacion përmbledhës për asgjësimin e materialeve pë 

vitin 2016”, konstatohet se, ky komision ka evidentuar disa aktive që nga komisioni i 

inventarizimit dhe ai i vlerësimit janë rekomanduar dhe propozuar për dalje nga 

përdorimi, por komisioni i asgjësimit, bazuar në Udhëzimin e MF me nr. 20/2011 ka 

kërkuar pasqyrimin e tyre në inventarin e universitetit. Kjo tregon për një punë jo 

serioze nga ekipet e ngarkuara me inventarizimin dhe vlerësimin e aktiveve. 

Konkretisht është kërkuar së paku në katër raste rikthimi në llogari i vlerave të 

kërkuara padrejtësisht për tu asgjësuar, si më poshtë: 

  

Nr. Emërtesa e 
Aktivit 

Personi 
përgjegjës, 

që e ka 
ngarkim 

sipas 
kontabilitetit 

Vlera 
Kontabile 
(në lekë) 

Riadresimi ng 
Komsioni i nxjerrjes 

jashtë përodrimit 

1.  Kompjuter, FE B..B.. 130,080 Rivënie në përdorim 
2.  Kompjuter, FE  P.. S.. mungon Rivënie në përdorim 
3.  Rektorati, saldatriçe 3 

fazore (llogaria 327) 
Z..B.. 20,000 Rikthim nëinventar 

në gjendje pune 
4.  Tavolina auditori 

Gjendja në katin e parë 
të vilës Bekteshi 

S.. S.. 30 cope 
tavolina auditori 

me vlere 
828,800 lekë 

Vetëm 5 cope 
tavolina auditori me 
vlere 138,000 lekë 
janë të dëmtuara, 
pjesa tjetër duhet 

rikontabilizuar. 
5.  Karrige tre vendëshe S... S.. 35 cope karrige 

tre vendëshe 
me vlere 

682,000 lekë 

Vetëm 15 copë 
karrige tre vendëse 
me vlere 511,500 

lekë janë të 
dëmtuara, pjesa 

tjetër duhet 
rikontabilizuar. 

Burimi: Përpunuar nga grupi i auditimit të KLSH, sips përmbajtjes se relacionin përmbledhës për asgjësimin e 

materialeve pë vitin 2016” 

 

3. Nga ana e ish-kancelarit z.A..K.. dhe ish-rektorit z. A..H.., nuk janë vlerësuar 

shqetësimet e përsëritura të ngritura nga ana e Drejtores Ekonomike znj.S..H.. mbi 
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pasaktësitë e materialit të depozituar nga komisionet e inventarizimit,  sipas këtyre 

praktikave shkresore: 

 - shkresa nr. 2577, datë 23.7.2015, “Shprehje problematikash dhe kërkesa për zgjidhje”. 

- shkresa nr. 3043, datë 01.10.2015; 

-shkresa nr. 3715, datë 23.11.2015; 

- shkresa nr. 1997, datë 25.5.2016; 

- shkresa nr. 2891 datë 19.8.2016. 

 

Inventarizimi i v.2017-2018: 

Gjatë periudhës 2017-2018 janë nxjerë disa urdhra të rektorit dhe administratorit të 

Universitetit, të lidhura me procesin e inventarizimit të plotë periodik të aktiveve, si vijon: 

 me urdhrin nr.20, datë 23.01.2017 , të rektorit A..B.., është ngritur Komisioni i 

inventarizimit të aktiveve”, i përbërë nga tetë komisione/grupe të atashuar dhe 

personat e ngarkuar për inventarizimin pranë çdo fakulteti: Për rektoratin, fakultetin e 

SHSH; Për fakultetin Ekonomik, FGJH, Bibliotekën, FSHE, FD.  

 me urdhrin e brendshëm nr.254, datë 13.09.2017, të rektorit A..B.. dhe te 

administratores E..S.. është ngritur Komisioni i inventarizimit të aktiveve”, i përbërë 

nga tetë komisione/grupe të atashuar dhe personat e ngarkuar për inventarizimin pranë 

çdo fakulteti: Për rektoratin, fakultetin e SHSH; Për fakultetin Ekonomik, FGJH, 

Bibliotekën, FSHE, FD. Në pikën nr3/c të urdhrit është kërkuar hartimi i një raporti 

lidhur me inventarizimin. Ky urdhër është ndryshuar me urdhrin nr. 254/1 datë 

23.10.2017. Nga komisionet e inventarizimit janë nënshkruar rregullisht fletët e 

inventarit sipas zyrave, personave që i kanë në ngarkim dhe magazinës në prezencë të 

personit të ngarkuar me përgjegjësi materiale, ku janë evidentuar sasitë fizike të 

mallrave e materialeve dhe ato kontabile. Procedura e ndjekur nga komisionet 

respektive ka vijuar me dorëzimin e përmbledhësve të tyre dhe një relacioni shpjegues 

mbi procedurën e ndjekur tek administratori. 

 me urdhrin e brendshëm nr.340, datë 30.10.2019, të administratorit E..S.. është 

ngritur Komisioni i vlerësimit për nxjerrjen nga përdorimi të aktiveve”, i përbërë 

znj.L..K.., B.. C.., D.. K.., E.. K.., A.. B... 

Procedura e ndjekur: 

-Me datën 8.1.2018, me urdhrin nr. 3 janë ngritur komisonet e inventarizimit fzik të 

magazinës me përbërjen: L.. K.., E.. S.. dhe A..B..dhe sa sipër është është hartuar 

procesverbali për inventarizimin e aktiveve dhe vlerave materiale dhe relacioni .  

-Me datën 9.1.2019, me urdhrin nr. 13 janë ngritur komisonet e inventarizimit fzik të 

magazinës me përbërje B.. C.., E.. D.. dhe R..M.. dhe sa sipër është është hartuar 

procesverbali për inventarizimin e aktiveve dhe vlerave materiale dhe relacioni 

përmbledhës për administratoren..  

 

Konstatime 

 Ky proces ka zgjatur shumë në kohë dhe pa asnjë justifikim, pasi ka filluar në 23 

janar 2017 dhe ka përfunduar në dhjetor 2018.    

 Nuk janë përfshirë në listën e inventarizimit dhe vlerësimit elementet e llogarisë 

inventariale me nr.214 “Instalime teknike”, ku bëjnë pjesë elemente të tilla, si 

software, networke dhe mobilime të integruara, të sqaruara nga shkresa e drejtores 

ekonomike znj.S..H.. me nr. 788, datë  28.2.2019 drejtuar administratorit të 

Universitetit. 
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 Duhen ndërmarrë veprime të menjëhershme nga ana e komisionit të vlerësimit për 

nxjerrjen nga përdorimi të aktiveve të dëmtuara duke dokumentuar procesin me 

procesverbalet e nënshkruara rregullisht  

  

Konstatime për gjithë procesin e inventarizimit dhe nxjerrjes jashtë përdorimit të aktiveve 

materiale: 
 

1. Referencat e vëna në disa nga këto urdhra administrativë mbi bazën e të cilit është 

kryer inventarizimi, janë dispozita të shfuqizuara, përkatësisht me ligjin nr. 10296, datë 

08.7.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, dhe UMF nr. 30, datë 27.12.2011, i 

ndryshuar, mirëpo nga analiza e praktikave të mësipërme rezulton se nuk zbatohen siç duhet 

dispozitat e menaxhimit financiar dhe kontrollit të brendshëm. 

2. Në rastin e nxjerrjes jashtë përdorimit lëvizja e aktiveve nuk është shoqëruar me 

dokumentacion të rregullt. Mungojnë në dosjen e asgjësimit fletëdaljet për mallrat dhe 

materialet e dala jashtë përdorimit, (pasi artikujt e inventarit shkarkohen menjëherë sapo u 

kalojnë përdoruesve), duke shkelur kërkesat e pikës 34, të Udhëzimit të Ministrit të 

Financave Nr. 30, date 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve ne njësite e sektorit publik”, 

që përcakton se, “Veprimet ekonomike që kryhen në njësitë publike si dhe faktet që kanë sjellë 

ose mund të sillnin ndryshime në pasurinë që ato kanë në administrim e ruajtje, pasqyrohen 

kurdoherë në dokumentet përkatëse dhe menjëherë pasi kryhet veprimi”.   

3. Për periudhën 2015-2019 procedurat e inventarizimit dhe vlerësimit për dalje jashtë 

përdorimit, si dhe asgjësimi janë realizuar vetëm dy herë, me zgjatje të pajustifikuara. 

Konstatohet se ky proces është iniciuar sipas urdhrit të ish-Rektorit A..H.. me nr. 132, datë 

14.05.2014 dhe është finalizuar në janar 2017. Në urdhrin e brendshëm të ish-Kancelarit 

A..K.. me nr. 400, datë 05.10.2016 është vendosur ngritja e grupit të punës “për vlerësimin e 

aktiveve te propozuara nga komisioni i inventarizimit për vitin 2014” (!)   
4. Sa sipër, është vepruar në kundërshtim me nenin 7, “Inventari i aktiveve dhe 

detyrimeve”, të ligjit nr. 9228, datë 29.4.2004 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”, i 

ndryshuar, ku përcaktohet se: 

“1. Njësitë ekonomike, subjekte të këtij ligji, duhet të kontrollojnë, të paktën një herë 

në vit, ekzistencën dhe vlerësimin e aktiveve, të detyrimeve dhe të kapitaleve të veta, 

nëpërmjet inventarizimit të këtyre elementeve dhe evidencës së tyre mbështetëse. 

2. Inventarizimi i aktiveve dhe detyrimeve kryhen nën përgjegjësinë dhe sipas 

procedurave të miratuara nga organi i drejtimit të njësisë ekonomike, që aktivet dhe 

detyrimet të paraqiten me vërtetësi dhe besueshmëri në pasqyrat financiare vjetore.” 

si dhe të Udhëzimit të Ministrit të Financave nr. 30 datë 27.12.2011 “Për Menaxhimin e 

Aktiveve në Njësitë e Sektorit Publik”, Kapitulli V, Sistemi i Kontrollit Periodik të Aktiveve, 

Inventarizimi i Aktiveve, pika 74, ku përcaktohet:  

Çdo njësi publike duhet të kontrollojë të paktën një herë në vit ekzistencën dhe 

vlerësimin e aktiveve afatgjata materiale dhe jomateriale, aktiveve afatshkurtra, të 

detyrimeve dhe të drejtave, nëpërmjet inventarizimit të këtyre elementeve dhe 

dokumentacionit mbështetës. 

5. Nuk është kryer për periudhën objekt auditimi inventarizimi i gjendjes së sasive 

të karburantit në çdo fund viti     apo në çdo proces të inventarizimit të kryer, në shkelje 

të kërkesave të pikës 74, kreu IV, të UMF nr. 30/ 2011, sipas të cilit, “çdo njësi publike duhet 

të kontrollojë të paktën një herë në vit ekzistencën dhe vlerësimin e aktiveve afatgjata 
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materiale dhe jomateriale, aktiveve afatshkurtra, të detyrimeve dhe të drejtave, nëpërmjet 

inventarizimit të këtyre elementeve dhe dokumentacionit mbështetës.  

6. Nga komisioni i inventarizimit të aktiveve për vitet 2015 dhe 2016 nuk është hartuar 

raporti për inventarizimin e karburantit te USHLG për vitet 2015, 2016, 2017 dhe 2018, në 

kundërshtim me paragrafin nr. 85/ c, të UMF nr. 30, datë 27.12.2011 “Të përpilojë një 

raport lidhur me inventarizimin fizik të aktiveve, për kushtet e ruajtjes së tyre, gjendjen 

fizike dhe për vërejtjet lidhur me karakterin e diferencave e dëmtimeve te konstatuara, për 

shkaqet e tyre dhe personat përgjegjës, dhe, së bashku me gjithë dokumentacionin e 

inventarizimit, t'ia dorëzoje për veprime të mëtejshme Nëpunësit Autorizues”. Mungon një 

raport analize, me të dhënat sipas viteve të krijimit të aktivit, spo mallrave e materialeve. 

7. Procesi i nxjerrjes jashtë përdorimit nuk jep informacion të plotë për të dhënat e 

aktiveve, sic përcakton paragrafin nr. 95, e UMF nr.30, që përcakton se “ky është një proces 

që kryhet gjatë ose pas inventarizimit. Mbi bazën e procesit të të dhënave për vitin e vënies 

në punë, përdorimit, vlerën fillestare, kohën, vlerën e mbetur, vlerën e rivënies dhe 

mbajtjes në punë, vlerësimin kosto-përftimi bëhet vlerësimi i aktiveve afatgjata dhe 

afatshkurtra materiale”, gjë që nuk ka ndodhur në këtë rast.  

8. Nuk ka gjetur zbatim paragrafi nr. 100, i UMF nr. 30/2010 i ndryshuar, për numrin e 

personave në komisionin e nxjerrjes jashtë përdorimit: “Komisioni i nxjerrjes nga përdorimi 

përbëhet nga jo më pak se 5 vetë, kryetari i këtij komisioni përcaktohet nga Titullari dhe 

anëtarë përcaktohen nga kryetari, në vartësi të kompetencave për nxjerrjen nga përdorimi të 

dhëna në paragrafët 111 deri 118 të këtij udhëzimi”. 

9. Nuk kanë gjetur zbatim përcaktimet e paragrafit nr. 103, të UMF nr.30, datë 27.12.2011 

“Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik”, që sanksionon se, Vlerësimi i Aktiveve 

bëhet sipas këtyre kritereve :  
 

a. kur është plotësuar koha e shfrytëzimit në bazë të normave të amortizimit, afatit të 

skadencës, nëse ka, dhe nuk mund të riparohen; 
b. kur riparimi është i pamundur si pasojë e konsumit dhe kur nuk mund të përshtaten 

për përdorim tjetër;   

c. kur thyhen ose dëmtohen në shkallë të tillë që është e pamundur të kthehen në gjendje 

pune nëpërmjet riparimit, 
d. kur vlera e riparimit ose e përshtatjes për t’i kthyer në gjendje pune është e 

barabartë ose më e madhe se vlera e tregut për blerjen e një aktivi të ngjashëm.  

e. kur ka kaluar afati i vlefshmërisë së tyre dhe nuk  mund të përdoren si të zhvleftësuara  

ose për qëllim tjetër në formën që janë ose në formën tjetër; 
f. kur kanë humbur cilësitë e tyre të caktuara në standardet shtetërore ose në kushtet 

teknike dhe nuk mund të përdoren si të zhvleftësuar a ose për qëllim tjetër në formën  

që janë ose në formë tjetër, megjithëse nuk ka kaluar afati i vlefshmërisë; 
g. kur janë dëmtuar e janë bërë të papërdorshme, si pasojë e fuqisë madhore (tërmet, 

përmbytje, zjarr etj.) ose ndodhive të rastit; 
h. kur si pasojë e ndryshimit të kërkesave teknike, kushteve të punës, misionit të njësisë, 

objektivave afatmesme ose afatgjate nuk janë gjetur mundësitë e përdorimit për 

qëllimin e caktuar ose për qëllime të tjera, ashtu  siç janë ose edhe me përshtatje. 

 

Inventarizimi i aktiveve duke qenë se është një element i rëndësishëm i kontrollit në kuadrin 

e menaxhimit të aktiveve të njësisë shpenzuese, i cili kryhet për të vërtetuar saktësinë, 

cilësinë e gjendjes fizike të aktiveve në një kohë të caktuar si dhe përdorimin në 

mënyrën e duhur dhe me eficense të tyre, që kryhet nën përgjegjësinë e Nëpunësit 
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Autorizues dhe Nëpunësit Zbatues sipas procedurave të miratuara me Udhëzimin e Ministrit 

të Financave nr. 30, datë 27/12/2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit 

publik”, ndryshuar, nuk është marrë me seriozitetin e duhur nga këto nëpunës, pasi: 

-Komisionet e kryerjeve të inventarizimeve fizike nuk kanë përpiluar raportet lidhur me 

inventarizimin fizik te aktiveve, për kushtet e ruajtjes se tyre, gjendjen fizike dhe për 

vërejtjet lidhur me karakterin e diferencave e dëmtimeve të konstatuara, për shkaqet e 

tyre dhe personat përgjegjës, dhe, së bashku me gjithë dokumentacionin e inventarizimit, 

t'ia dorëzojë për veprime të mëtejshme Nëpunësit Autorizues, siç cilëson pika 85/ c e 

Udhëzimit. 

 

Nga ana e institucionit të USHLG për këtë çështje në përgjigjen e dërguara me letrën 

rekomande nr. RR 893726069AA të datës 07.11.2019 nga ish-Kancelari z A..K..   janë bërë 

komente dhe shpjegime si më poshtë: 

   

Ne faqe 28-33 – Flitet për inventarët e nisur 14.05.2014 dhe kryer ne fund te vitit 2016.  

 Me datën 14.05.2014 me urdhrin nr.132 me nr.prot.801 është urdhëruar procedura e 

inventarizimit. Ne piken 4 te ketij urdhri thuhet se inventarët e përfunduar, i dërgohen 

kancelarit. 

 Tek kancelari janë dërguar me daten 05.10.2016. me shkresën me nr.prot.rektorat.3426. 

 Po atë dite është ngritur komisioni i vlerësimit te artikujve te ketij  inventari fizik me 

urdhrin nr.400 date 05.10.2016 me  nr.prot.rektorat.3436. 

 Me datën 10.10.2016 me nr.prot.rektorat 3523 dosjet i inventarëve fizik i dorëzohen 

kryetares se degës se financës (kryetare e komisionit te vlerësimit). 

 Me datën 02.12.2016 me urdhrin nr.400/2 me nr.prot. rektorat. 3436/4 ngrihet komisioni 

i dhenies ne perdorim/tjetersimit dhe/ose asgjesimit. 

 Me datën 09.01.2017. dosjet e inventarit te vitit 2014, kalojnë  tek specialistja përkatëse 

qe ka nxjerre kontablin. 

 Me datën 23.01.2017 me urdhrin e rektorit nr.20 me nr.prot.rektorat.193  është ngritur 

komisioni i inventarizimit, per te vene ne vijueshmëri  inventarin vjetore dhe bazuar ne te 

dhënat përfundimtare te inventarit qe  sapo ishte kryer, filloi inventari i vitit 2017, i cili 

përfundoi me datën  31.01.217 ne te gjithë Universitetin.  

- Ne përmbledhje te sa me sipër paraqesim: 

- Inventari ka filluar ne vitin 2014. Kur me ka ardhur e drejta e firmës (pushteti si NA) ne 

vitin 2016, kam realizuar mbylljen e ketij inventari jo vetëm si detyre tashme e imja 

funksionale por edhe si detyre te lëne nga auditi MAS (detyre qe na u la ne mbledhjen 

përmbyllëse qe zhvilloi auditi me te gjithë administratën e USHLG). Ky është kryer 

brenda afatit te lenë nga MAS. 

- Pastaj kam realizuar inventarin periodik vjetore për vitin 2017 te cilin do ta përsërisja 

çdo vit (ashtu siç kisha vene me pare ne “vije” dhe magazinën qe ne vitin 2015) duke 

stabilizuar përfundimisht faktin qe ne muajin janar te çdo viti do te kryhej inventarizimi i 

plote i gjithë Universitetit. 

 

Gjithashtu, për këtë çështje nga ana e institucionit të USHLG në observacionet e dërguara 

me shkresën nr. 3912 prot., të datës 11.11.2019 nga ana e Administratorit  znj.E..S.. ,  janë 

bërë komente dhe shpjegime si më poshtë: 
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Lidhur me konstatimin tuaj se procesi i inventarizimit  2017-2018 të universitetit ka zgjatur 

në një periudhë të gjatë sepse komisioni i inventarizimit ka hasur vështirësi në evidentimin e 

aktiveve nga personat me përgjegjësi materiale sepse kalimet e inventarëve të realizuara në 

kohë më parë nuk janë reflektuar në kontabilitet, nuk janë saktësuar në kartelat e personave 

përgjegjës në kontabilitet. Janë evidentuar edhe pasaktësi të ndryshme për të cilët është 

dashur të ndërhyhet në origjine, gabime të bartura në vite, bashkëngjitur relacioni nr.346 

datë 30.01.2019  si dhe masa ndaj kryetares së komisionit për mosdorëzim raporti me 

urdhrin nr.97 datë 10.01.2019 Ju bëj me dije se prioriteti im në cilësinë e administratorit të 

USH-së është sistemimi i i të gjitha aktiveve që nga origjina duke respektuar me rigorozitet 

aktet në fuqi. 

Qëndrimi i grupit të auditimit të KLSH –së 

Bazuar në argumentet sa sipër, këto objeksione vetëm sa ndërtojnë gjurmën e procedurave 

të ndjekura, por nuk janë veprime në përputhje me përcaktimet e ligjit nr. 9228, datë 

29.4.2004 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”, i ndryshuar dhe UMF nr.30, datë 

27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik”, dhe për pasojë nuk 

kanë bazë ligjore dhe nuk merren parasysh nga ana e grupit të auditimit.  

 

Shënim:  Nga ana e KLSH është dërguar në subjekt projekt raporti me shkresën nr. 

658/3 prot., datë 16.11.2019, i cili është kthyer pa vërejtje me shkresën e USHLG me nr. 

3023/10, datë 13.12.2019 (protokolluar në KLSH me nr. 658/6, datë 

16.12.2019).Meqenëse nuk ka patur objeksione për projekt raportin, mbeten qëndrimet 

dhe arsyetimet e bëra nga audituesit e KLSH-së për akt-konstatimet e mbajtura 

zyrtarisht.   

 

Konkluzioni i grupit të auditimit mbi kryerjet e analizimi i rezultateve të inventarizimit të 

aktiveve dhe nxjerrjes jashtë përdorimit e asgjësimit të tyre, është se ka mangësi e 

parregullsi në kryerjen e proceduarve të inventarizimit, nxjerrjes jashtë përdorimit dhe 

asgjesimit të aktiveve që u përkasin vitit 2014 (proces i kryer gjatë vitit 2016-2017) dhe 

2017 (proces i kryer gjatë vitit 2017-2018), në kundërshtim me kërkesat e nenit 7, të ligjit 

nr. 9228, datë 29.04.2004 “Për Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare”, i ndryshuar, 

“Inventari i aktiveve dhe detyrimeve” si dhe të Udhëzimit të Ministrit të Financave nr. 30 

datë 27.12.2011 “Për Menaxhimin e Aktiveve në Njësitë e Sektorit Publik”, Kapitulli V, 

Sistemi i   Kontrollit Periodik të Aktiveve, Inventarizimi i Aktiveve, pika 74.  
  

 

BANKA 2016: 

Nga auditimi  i shpenzimeve operative konstatohet: 

 

I.  Me urdhër shpenzimin nr. 345, datë 03.11.2016, të nënshkruar nga NA, Z.A... K.. dhe NZ 

znj.S..H.., është kryer likuidimi i shpenzimeve për shërbimin e rojeve civile, për subjektin 

privat “Miri” ShPK. Pagesa është kryer në bazë të kontratës me nr. 613/7  datë 24.3.2016 dhe 

faturës tatimore me nr. 202, datë 31.10.2016, si dhe procesverbalit te marrjes ne dorëzim të 

shërbimit me datën 31.10.2016 për shumën prej 2,170,025 lekë.  

Bashkëlidhur kësaj pagese, si dokumentacion justifikues janë: 
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 Procesverbali i marrjes në dorëzim të shërbimit të rojeve, nënshkruar nga B..X.., A.. 

B.. dhe G.. B...  

 

Si gjetje u konstatua:  
Në kundërshtim me përcaktimet e Udhëzimit të MF nr. 30/2011, mungojnë të dhënat mbi 

numrin e vend rojeve, numrin e turneve, vlerën për pagesë etj. 

 

II.  Me urdhër shpenzimin nr. 359, datë 14.11.2016, të nënshkruar nga NA Z.A..K..dhe NZ 

znj.S..H.., është kryer likuidimi tatimit te mbajtur në burim për senatin e universitetit. 

Pagesa është bazuar në shumën e përllogaritjeve të pagesave dhe tatimi të mbajtur në burim  

sipas  deklarimit në degën e tatimeve të datës 14.11.2016, për shumën prej 40,800 lekë.  

 

Si gjetje u konstatua:  

Nuk është bashkuar paga me shpërblimin për senatin për efekt të përllogaritjes së tatimit, 

duke vepruar në kundërshtim me përcaktimet e Udhëzimit të Ministrit të Financave nr.5, 

datë 20.01.2016 “Për tatimin mbi të ardhurat”, i ndryshuar. 

 

III. Me urdhër shpenzimin nr. 394, datë 23.12.2016, të nënshkruar nga NA Z.A.. K.. dhe NZ 

znj.S..H.., është kryer likuidimi faturës tatimore të shitjes me nr. 518, datë 15.12.2016 për 

subjektin privat “T..“ SHPK në shumën 299,999 lekë. Në përshkrimin e kësaj faturë (bërë 

hyrje në USHLG me nr. 10, date 15.12.2016) është vënë përshkrimi: libra sipas listës 

bashkëngjitur, dhe janë nënshkruar nga marrësi A.. L... Edhe fatura tatimore ka të njëjtin 

përshkrim “shitje sipas listës bashkëngjitur”, por pa përcaktuar numrin e teksteve të shitura. 

 Grupi i auditimit vëren se i autorizuari i titullarit të Autoriteti Kontraktor ka nxjerrë 

urdhrin e prokurimit me nr. 40, datë 24.10.2016, me fond limit 300,000 lekë pa TVSH, 

me procedurën “blerje ne vlera te vogla”. Si pasoje e mosparaqitjes së konkurrentëve, AK 

ka njoftuar anullimin e procedurës së prokurimit, e cila është rishpallur për tu kryer sipas 

UP nr. 44, datë 22.11.2016. Rezulton se sipas procesverbalit të hapjes, datë 30.11.2016 

kanë rezultuar pjesëmarrës si më poshtë vijon: A.. C.., E.. C.., D..J, D.. X.., O.. H.., 

T..dhe T.. K...  

  Marrja ne dorëzim është kryer sipas procesverbalit të marrjes në dorëzim me nr.4235/6, 

datë 15.12.2016. 

 

Viti 2017 

I.Me urdhër shpenzimin nr. 315, datë 17.10.2017, të nënshkruar nga NA Z.Ar.. K.. dhe NZ 

znj.S..H.., është kryer likuidimi tatimit te mbajtur në burim për Bordin e Administrimit të 

Universitetit. Pagesa është bazuar në shumën e përllogaritjeve të pagesave dhe tatimi të 

mbajtur në burim 15 %,  sipas  deklarimit në Degën e Tatimeve Shkoder të datës 16.10.2017, 

për shumën prej 32,250 lekë.  

 

Si gjetje u konstatua:  

Nuk është bashkuar paga me shpërblimin për senatin për efekt të përllogaritjes së tatimit, 

duke vepruar në kundërshtim me përcaktimet e Udhëzimit të Ministrit të Financave nr.5, 

datë 20.01.2016 “Për ttimin mbi të ardhurat”, i ndryshuar. 

 
II. Me urdhër shpenzimin nr. 402, datë 20.12.2017, të nënshkruar nga NA Z.E.. S.. dhe NZ 

znj.S..H.., është kryer likuidimi faturës tatimore të shitjes me nr. 610, datë 18.12.2017 për 
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subjektin privat “N.. H..“ në shumën 774,400 lekë. Në përshkrimin e kësaj faturë (bërë hyrje 

në USHLG me nr. 26, date 18.12.2017) është vënë përshkrimi: libra për bibliotekën e USH 

sipas listës bashkëngjitur, dhe janë nënshkruar nga marrësi A..L... Edhe fatura tatimore ka të 

njëjtin përshkrim “shitje sipas listës bashkëngjitur”, por pa përcaktuar numrin e teksteve të 

shitura. 

 Grupi i auditimit vëren se i administratori i komanduar ka nxjerrë urdhrin e prokurimit me 

nr. 23, datë 22.11.2017, me fond limit 800,000 lekë pa TVSH, me procedurën “blerje ne 

vlera te vogla”. Sipas ftesës për ofertë, data e prokurimit është caktuar 4 dhjetor 2017. 

 Si pasoje e tërheqjes nga oferta të OE D..dhe M.. M.. dhe B.. X.., AK ka njoftuar 

subjektin N..H..“ për lidhjen e kontratës.  

  Marrja ne dorëzim është kryer sipas procesverbalit të marrjes në dorëzim me datë 

18.12.2017 nga komisioni i marrjes në dorëzim të mallit i përbërë nga B..X.., L.. L.., J.. 

L.. dhe magazinieri A.. B... 

 

III. Me urdhër shpenzimin nr. 404, datë 24.10.2018, nënshkruar nga NA E..S.. dhe NZ 

znj.S..H.., janë likuiduar kamatëvonesa për energjinë elektrike, në adresë të OSHEE Shkodër, 

në shumën 50,102 lekë, sipas urdhërit të brendshëm lëshuar nga Administratori me nr. 3306, 

datë 24.10.2018 “Për likuidim detyrimi”, për moslikujdim të detyrimeve në afat për 7 

kontrata të energjisë, për të cilat nuk ka nxjerrje përgjegjësie 

 

Si gjetje u konstatua:  

Pagesa e kryer për kamatë energjie elektrike është një kundra vajtje administrative që 

nuk duhet të mbulohet nga fondet e buxhetit të shtetit por duhet të ishte shlyer nga 

personat përgjegjës qe ndjekin shpenzimet, ose në rast të kundërt nga 

urdhëruesit/autorizuesit e pagesës. Shuma prej 50,102 lekë është shkelje të disiplinës 

financiare dhe duhet të zhdëmtohet. 

 

Nga ana e institucionit të USHLG për këtë çështje në observacionet e dërguara me 

shkresën nr. 3817 prot., të datës 05.11.2019 nga ish-Drejtori Ekonomik znj. S..H.. 

“Observacion”, janë bërë komente dhe shpjegime si më poshtë: 

 Sa i takon konstatimit në faqen 35, lidhur me likuidimin e kamatëvonesës së paguar për 

energjinë elektrike, sqaroj se sic është shprehur edhe në gjurmën standarte të auditit për 

likuidimin e detyrimeve me objekt: Likuidim kamatë energji elektrike, është përshkruar 

procesi i lindjes dhe i shlyerjes së këtij detyrimi. Universiteti i Shkodrës ka dërguar për 

likuidim pranë Degës së Thesarit Shkodër, urdhër – shpenzimin nr.6, dt.18.01.2018 me objekt 

energji elektrike për muajin dhjetor 2017 faturat nr. serial  246901811, 247286189, 

247180074, 247117297, 247006453, 247059302, 247234560. Nga vonesat në çeljen dhe 

hedhjen ne sistemin e thesarit te fondeve buxhetore per vitin 2018, ky urdhër shpenzim është 

likuiduar në muajin shkurt 2018. Kamatat e paguara kanë lindur si pasojë e kësaj vonese në 

çeljen e fondeve në thesar.  

  

Qëndrimi i grupit të auditimit të KLSH –së 

Pagesa e mësipërme nga fondet buxhetore është veprim pa efektivite dhe këto veprime janë 

në kundërshtim me kërkesat e ligjit nr. igjit nr.10296, datë 08.7.2010 “Për menaxhimin 

financiar dhe kontrollin”, i ndryshuar dhe UMF nr.30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e 

aktiveve në njësitë e sektorit publik”, dhe për pasojë nuk kanë bazë ligjore dhe nuk merren 

paraqysh nga ana e grupit të auditimit.  
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Shënim:  Nga ana e KLSH është dërguar në subjekt projekt raporti me shkresën nr. 

658/3 prot., datë 16.11.2019, i cili është kthyer pa vërejtje me shkresën e USHLG me nr. 

3023/10, datë 13.12.2019 (protokolluar në KLSH me nr. 658/6, datë 

16.12.2019).Meqenëse nuk ka patur objeksione për projekt raportin, mbeten qëndrimet 

dhe arsyetimet e bëra nga audituesit e KLSH-së për akt-konstatimet e mbajtura 

zyrtarisht.   

 

 

VII. ADMINISTRIMI I KARBURANTIT 

Referuar regjistrave te magazinës së USH paraqitet kjo situatë e furnizimeve dhe e daljeve të 

sasisë së karburantit sipas kategorive të shpenzimeve të karburanteve (artikulli naftë), për 

periudhën 2017-2018: 

 

Operatori 
Nr 

fature 
Dt 

Fature Muaji 

Teprice 2017 Hyrje vjetore 2018 Daljet mujore 2018 

Gjendje  
mujore 
ne sasi 

2018 Vlera 

cmimi sasi vlere 

cmimi 

Sasi Vlera cmimi sasi vlere 
  

      
 

162.35 1000 162350             1000 162350 

        161.96 330 53446.8                 

      
 

156.76 1167 182938.9             1167 182938.92 

      janar    2497 398735.72                 

A &T 
Tirane 1 16/01 Janar       164 10000 1640300.00 164.03 4800 787344.00     

A &T 
Tirane                   164.03 2050 336261.50     

                    164.03 3150 516694.50     

A &T 
Tirane 2 27/01 janar       163.8 5000 818750.00 163.75 5000 818750.00     

A &T 
Tirane 3 31/01 janar       164.5 5000 822400.00 164.48 3070 504953.60     

                    164.48 1930 317446.40     

                    161.96 80 12956.80 250.00 40490 

      Janar         20000 3281450.00   20080 3294406.80 2417 385779 

A &T 
Tirane 4 27/02 shkurt       159.5 2500 398700 159.48 2500.00 398700     

      shkurt   
 

        161.96 250.00 40490 0.00   

      shkurt             156.76 90.00 14108.4 1077.00 168830.52 

      Shkurt         2500 398700   2840.00 453298.40 2077 331180.52 

A &T 
Tirane 5 01/03 Mars       160.3 5000 801600.00 160.32 3250.00 521040     

A &T 
Tirane 6 01/03 Mars     Tollon 160.3 1458.96 233900.40 160.32 1750.00 280560 1458.96 233900.4 

                    156.76 180.00 28216.8 897.00 140613.72 

      Mars         6459 1035500.40   5180.00 829816.80 3356 536864 

          
 

        156.76 250.00 39190 647.00 101423.72 

      Prill               250.00 39190.00 3106 497674 

                    156.76 210.00 32919.60 437.00 68504.12 

      Maj               210.00 32919.60 2896.0 464754.5 

                    156.76 430.00 67406.8 7.00 1097.32 

      Qershor               430.00 67406.80 2465.96 397347.72 

              156.8 3 470.28 156.76     10.00 1567.60 
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                    156.76 7 1097.32 3.00 470.28 

                    162.35 210.00 34093.50 790.00 128256.5 

      Korrik         3 470.28   217.00 35190.82 2251.96 362627.18 

                    162.35 100.00 16235 690.00 112021.50 

      Gusht               100.00 16235.00 2151.96 346392.18 

                    162.35 170.00 27599.5 520.00 84422.00 

                              

      Shtator               170.00 27599.50 1981.96 318792.68 

                    162.35 270.00 43834.50 250.00 40587.50 

      Tetor               270.00 43834.50 1711.96 274958.18 

                    162.35 250.00 40587.50 0.00 0.00 

                    160.32 30.00 4809.60 1428.96 229090.80 

      Nentor               280.00 45397.10 1431.96 229561.08 

                    160.32 340.00 54508.80 1088.96 174582.00 

      Dhjetor               340.00 54508.80 1091.96 175052.28 

                              

Teprice 
2017         2497 398735.72                 

Hyrje 
2018               28962 4716121           

Levizje  
2018- H-

D         31459 5114856         30367 4939804 1091.96 175052.28 

Burimi: Magazinieri USH 

 

i.Administrimi I karburantit në përdorim nga automjetet 

Rezulton se janë hartuar fletët e udhëtimit sipas destinacioneve, por ato nuk janë 

nënshkruar rregullisht çdo ditë nga personat udhëtues (për çdo rast, që të konfirmojë 

kryerjen e shërbimit). Nënshkrimet janë javore dhe të përgjithshme  
Për sa më sipër, është vepruar në kundërshtim me ligjin nr. 10296 datë 08.07..2010  “Për 

menaxhimin financiar dhe kontrollin” i ndryshuar dhe në kundërshtim me paragrafin nr. 36, 

të Udhëzimit të Ministrit të Financave  nr. 30/ 2011, ku përcaktohet se: “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”..  

 

iii.Administrimi i karburantit në përdorim nga kaldajat 

Gjetje nga auditimi: 

Justifikimin e karburantit për kaldajën është dokumentuar bazuar në procesverbalin të 

mbajtur me datën 23.03.2017 në Degën e Investimeve të USH me nr. 1096 prot, datë 

31.03.2017 nga K/Degës Investimeve z.M... K.. dhe specialistët përgjegjës per ndezjen dhe 

fikjen e kaldajave z.K.. R.., Z.. B.., F.. U.., F.. K.. dhe G.. S... 

Referuar këtij dokumenti, është konstatuar dhe verifikuar gjendja e naftës ne cisternat e 

karburantit ne fund te sezonit të ngrohjes 15 nëntor 2016 deri më 20 mars 2017. Për secilën 

nga kaldajat e universitetit është pasqyruar niveli i naftës në depozitat e kaldajave, orët e 

punës së impiantit dhe leximi i kontatoreve.  
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Rezulton se, është dokumentuar për çdo datë orari i ndezjes dhe fikjes së impiantit por  për 

duhen mbajtur raporte monitorimi periodik. Nuk kishte një grafik të miratuar për ndezjen 

e kaldajës nga strukturat menaxhuese të universitetit, në shkelje të: 

 pikës nr. 6, kreu II,  të ligjit nr. 9228, datë 29.04.2004 “ Për kontabilitetin dhe 

pasqyrat financiare”, i ndryshuar, që shpreh se:  

“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.Për çdo 

regjistrim kontabël duhet të shkruhet origjina, natyra, data dhe përmbajtja e veprimit 

ekonomik ose e ngjarjes.” 
 

 pikës nr.3/8 të tij  

"Evidenca mbështetëse" është dokumenti bazë, dokumenti plotësues dhe regjistrat (librat) 

kontabël që përgatiten në letër të shkruar ose në bartës informatikë. 

a) Dokumentet bazë përmbajnë regjistrimet fillestare të çdo ngjarjeje dhe veprimi ekonomik; 

b) dokumentet plotësuese janë bartës të informacionit të marrë nga dokumentet bazë; 

c) regjistrat (librat) kontabël janë bartës të informacionit të regjistruar në mënyrë 

kronologjike dhe sistematike të efekteve të veprimeve ekonomike të kryera, të marra nga 

dokumentet bazë ose dokumentet plotësuese” 
 

 paragrafi 35, kreu III, të Udhëzimit të Ministrit të Financave nr. 30,2011, 

“Regjistrimi  i  veprimeve  ekonomike  në  librat  e  kontabilitetit  bazohet  në  dokumente  

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. Të 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 në mënyrë kronologjike, të 

veprimeve ekonomike. Të tilla janë fletëhyrjet, faturat, situacionet e shpenzimeve, 

fletëdaljet, mandat arkëtimet, mandat pagesat, procesverbalet, dhe të tjera akte me 

natyrë verifikues shpenzimi.  

Dhe paragrafi nr.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 eliminojnë 
mundësinë për gabime, harresa, numërim të dyfishtë si dhe atë të mashtrimeve. “ 
 

1. Nuk është kryer për periudhën objekt auditimi inventarizimi i gjendjes së sasive 

të karburantit në çdo fund viti apo në çdo proces të inventarizimit të kryer, në 

shkelje të kërkesave të pikës 74, kreu IV, të UMF nr. 30/ 2011, sipas të cilit, “çdo 

njësi publike duhet të kontrollojë të paktën një herë në vit ekzistencën dhe vlerësimin e 

aktiveve afatgjata materiale dhe jomateriale, aktiveve afatshkurtra, të detyrimeve dhe 

të drejtave, nëpërmjet inventarizimit të këtyre elementeve dhe dokumentacionit 

mbështetës.  

2. Nuk ka normativa të përditësuar e miratuara për sasitë e karburantit që 

konsumohet për një orë pune për secilën nga kaldajat. 
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3.  Nga auditimi i shpenzimeve të karburantit dhe përdorimit të tij në tre kaldajat e  

Fakulteteve të USHLG rezultuan se ka shkelje te kërkesave të Nenit 6,”Evidenca 

mbështetëse”, të ligjit nr. 9228, datë 29.4.2004 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat 

financiare”, i ndryshuar, ku përcaktohet se: 

“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.” 

 të ligjit nr.10296/  dhe kërkesave të paragrafit 41, të kreut III, të UMF nr.30, datë    
 

“Në raste të caktuara sipas nevojave të njësisë publike, bëhet dërgimi i aktiveve 

drejtpërdrejt nga furnizuesi ose dhuruesi te përdoruesi (p.sh direkt në njësinë shpenzuese 

të njësisë publike) dhe bëhen hyrje e dalje pa kaluar në magazinë (psh. në magazinën 

qendrore të njësisë publike). Në këtë rast duhet të miratohen nga Nëpunësi Autorizues i 

njësisë publike procedura të qarta të lëvizjes, të shoqëruara me përgjegjësitë respektive. 

Veprimet bëhen në prani të punonjësve të ngarkuar me administrimin e aktiveve.  

 

4. Në kundërshtim me përcaktimet e paragrafit 41, kreu III të UMF nr. 30, nuk ka një 

procedura të shkruar për gjurmën e auditimit, mbi mënyrën e furnizimit me sasinë e 

karburantit lëng, ngarkimin e magazinës me talonet dhe si bëhet dalja e taloneve nga 

magazina, meqenëse administruesja e vlerave materiale pret f/dalje për çdo kaldajë dhe nuk 

ka veprim si dokumentohet dalja e taloneve nga magazina për operatorin ekonomik fitues 

të tenderit.  
 

Nga ana e institucionit të USHLG për këtë çështje në përgjigjen e dërguara me letrën 

rekomande nr. RR 893726069AA të datës 07.11.2019 nga ish-Kancelari z A..K..   janë bërë 

komente dhe shpjegime si më poshtë: 
 

Ne faqen 37 – Flitet për naftën dhe mungesën e grafikeve te ndezjes. 

Sqaroj se kemi hartuar për here te pare udhëzimin nr.prot.rektorat 2176 date 19.12.2014 i 

cili ne faqen 2, përcakton grafikun e ndezjes se kaldajave. Dhe se deri me datën 03.05.217 ka 

qene ne fuqi. 

Ne faqen 38 (pika 4) – Flitet për naftën dhe mungesën e gjurmës se auditit për mënyrën e  

furnizimit me nafte. Sqaroj se kemi patur dy akte te brendshme te krijuara ne 

datat:19.12.2014 me nr.prot.rektorat.2176 udhezim.25.05.2015 me nr.prot.rektorat.1919 

urdhër. Aty është gjurma e plote e furnizimit me nafte, me afate te qarta .Dhe se deri me 

datën 03.05.217 ka qene ne fuqi. I paraqes këto jo për kundërshti por vetëm për saktësim, ne 

mënyre qe ne raportin tuaj përfundimtare te jete edhe këndvështrimi im. 
 

Nga ana e institucionit të USHLG për këtë çështje në observacionet e dërguara me 

shkresën nr. 3817 prot., të datës 05.11.2019 nga ish-Drejtori Ekonomik znj. S..H.. 

“Observacion”, janë bërë komente dhe shpjegime si më poshtë: 

  .  

  

Qëndrimi i grupit të auditimit të KLSH –së 
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Grupi i auditimit merr në konsideratë faktin se nga ana e ish-kancelarit është hartuar 

udhëzimi me  nr.prot.rektorat 2176, datë 19.12.2014 , mirëpo parregullsitë në lidhje me 

mos përditësimin e normativave të harxhimit të karburantit, mos inventarizimin e gjendjes 

së karburantit në çdo fund viti, etj. për gjithë periudhën e auditimit, veprime këto në 

kundërshtim me kërkesat e ligjit nr. igjit nr.10296, datë 08.7.2010 “Për menaxhimin 

financiar dhe kontrollin”, i ndryshuar dhe UMF nr.30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e 

aktiveve në njësitë e sektorit publik”, dhe për pasojë nuk kanë bazë ligjore dhe nuk merren 

paraqysh nga ana e grupit të auditimit.  
 

Sa më sipër rekomandojmë: 

-Sipas kompetencës së miratimit, nga universiteti duhet të miratohet grafiku kohor i mbajtjes 

në punë të kaldajave dhe të normohet sistemi dokumentar dhe libri për shpenzimin e tij duke 

u kundër firmuar nga Drejtori Ekonomik dhe Sektori i Shërbimeve. Gjithashtu të përcaktohen 

personat përgjegjës si për funksionimin e saj, ashtu dhe për monitorimin dhe dokumentimin e 

përdorimit të kaldajës, për rrjedhojë matjen e dokumentuar të konsumit të karburantit, si dhe 

efektshmërinë e sistemit të ngrohjes në institucion.. 

 

 

VI. PROJEKTET ME FINANCIM TE HUAJ: 
U audituan urdhër shpenzimet e lidhura me dosjet e projekteve me fonde të akorduara nga 

bashkimi evropian apo donatorë të tjerë, çelja e llogarive speciale për lëvrimin e fondeve, 

raportimi i përmuajshëm në Ministrinë e Financave, realizimi i buxhetit të miratuar, urdhërat 

dhe pagesat për honorarë dhe shpenzime udhëtimi brenda dhe jashtë vendi, shpenzime për 

mallra dhe shërbime, dokumentacioni justifikues për çdo shpenzim të kryer etj. 

 

Baza ligjore 

 Udhëzim i Ministrisë së Financave nr.8 datë17.02.2003 “Për evidentimin, 

regjistrimin, përdorimin dhe raportimin e financimeve të huaja në kuadrin e 

projekteve dhe marrëveshjeve me donatorë dhe kreditorë të huaj”. 

 VKM nr.775 datë 24.09.2010 ”Për administrimin e financimeve të huaja në 

Republikën e Shqipërisë”. 

 Udhëzimi nr.22, datë 10.07.2013 mbi  zbatimin e vendimit nr.870, date 14.12.2011 të 

Këshillit të Ministrave “Për trajtimin Financiar të punonjësve që dërgohen me 

shërbim jashtë vendit”. 

 Ligji nr.11/2017 “Për ratifikimin e memorandumit të mirëkuptimit ndërmjet 

Republikës së Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian për pjesëmarrjen e Republikës së 

Shqipërisë në programin e drejtësisë së BE-së”. 

 Ligji nr.21/2018 “Për ratifikimin e marrëveshjes së financimit ndërmjet RSH, 

Republikës së Italisë dhe komisionit europian për programin Interreg V-B Adriatiko-

Jonian (Adrion) 2014-2020”. 

Nga ana e USHLG janë ndjekur 9 dosje projektesh me financim të huaj si mëposhtë: 

1- FINAC  

2- TASK 

3- Zhvillimi i kompetencave të mësuesve për një sistem të gjithëpërfshirjes së ATP-ve në 

Shqipëri. 

4- MARDS 

5- SAFE HARBOUR 
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6- FOST- INNO 

7- HELIX 

8- SIGMA 

9-  Sport Professions-Education, Employment Development in theBalkan Region 

Ecuria e projekteve dhe marrëveshjeve me financim te huaj deri me datën 31.12.2018 

paraqitet si në tabelën e mëposhtme: 

Nr 
Emertimi I 
Projektit 

Kodi 
Dona
tori 

Emertimi I 
Llogarise 
ne BKT 

Gjendje 
me 
01.01.201
8 

Disbursuar 
gjate Janar-
nentor 2018 

Total te 
ardhura  

602 
(Honorar) 

602 
(Dieta 
B.Vendit) 

602 
(Dieta 
J.Ven
dit) 

602(kom
isjone 
bankare) 

231(P
aisje) 

 Total 
shpen
zime  

 Gjendja ne 
fund te 
periudhes 
raportuse 
ne BND 
31.12.2018  

              Ne lek Ne lek Ne lek Ne lek   Ne lek  Ne lek   Ne lek  

1 

 Erasmus 
Mundus Action 2, 
Strand 1, Lot 6 
SIGMA 
Partnership 
(Critical Skills 
Learning for 
Innovation, 
Sustainable 
Growth, Mobility 
and Employ 
Ability in the 
Multicultural 
Environment of 
the Western 
Balkans – Grant 
Agreement2+Sig
ma Agile 

 
No.20
12-
2669-
001-
001-
EM 
Action  

unive
rsiteti 
I 
varsh
aves/
BE 

SIGMA 95644.83   
                        
95,645        

                
3,600    

                
3,600.
00  

         
92,044.83  

2 

  Developing third 
mission activites 

in Albanian 
Universites 
(U3M-AL ) 

2ord/0
090/0 

Univ
ersite
ti i 
Leoni
t - 
Span
je/BE 

Develop 
U3M-AL 0   

                                    
-              

                                 
-    

                      
-    

3 

Modernizing and 
harmonizing 
maritime 
education in 
Montenegro and 
Albania”  

 
54425
7-
TEMP
US-1-
2013-
ME-
TEMP
US –
JPCR(
2013-
4538/0
01-
001)(
MArE
D) 

Univ
ersite
ti I 
cetinj
es 
Mal I 
Zi/BE 

MARED 

173532.3
7   

                      
173,532      

                   
164,2
10  

                
3,600    

            
167,81
0.00  

           
5,722.37  

4 
Empowering 
universities to 
fulfill their 
responsibility for 
quality assurance 
(EUREQA) 

 
53063
1-
TEMP
US-1-
2012-
BE-
TEMP
US -
JPGR 

Eurp
ean 
unive
rsity 
asso
ciatio
n 
Brus
sels/
BE EUREQA     

                                    
-              

                                 
-    

                      
-    
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5 

“Sports 
Professions – 
Education, 
Emloyment in 
Balkan Region, 
Universiteti i 
Shkodres 

54436
2-
TEMP
US-1-
2013-
1-IT-
TEMP
US-
JPCR 

The 
Univ
ersity 
of 
Rom
e 
"Foro 
Italic
o" 

SPOR.PR
.EDU.EM
P.D.B.R.
U.SHKOD 

666234.0
6 

                      
174,937  

                        
841,171  

             
663,297      

                
3,600    

          
666,89
7.00  

       
174,273.88  

6 

FINAC 

 
57353
4—
EPP -
1-
2016-
1-RS-
EPPK
A2-
CBHE-
JP BE 

Projekti 
FINAC 

1525004.
5 5,373,875.1 

                 
6,898,8
80  

              
214,550    

              
2,061,
444  

                
7,500  

          
3,171,
000  

      
5,454,
494.00  

    
1,444,385.5
8  

7 

Zhvillimi K M S 
ATP Shqip 

58630
0- 
EPP-
ES-
EPPK
A2-
CBHE-
SP BE 

Zhvillimi K 
M S ATP 
Shqip 0 2,004,824.3 

                 
2,004,8
24  

             
606,594  

            
270,070  

              
1,036,
924  

                
5,200    

        
1,918,
788.00  

         
86,036.25  

8 

Programi I 
bashkepunimit 
interreg-balkan-
mediterrean 
2014-2020 

CCI20
14TC1
6M4T
N003 BE 

Prog B 
Nderk 
interreg 
balkan 
medit 0   

                                    
-            

                            
-    

                                 
-    

                      
-    

9 

 “Drejt 
ndergjegjesimit, 

pergjegjesise dhe 
cilesise se 

perbashket ne 
punen sociale”  
projekti numer 

585626-EP-1-IT-
EPPKA2-CBHE-
JP. Marreveshja 

numer 2017-
2881/001-001 

T@sk 

Marrev
eshja 
numer 
2017-
2881/0
01-001 
T@sk BE 

Drejt N P 
C P 
Punen 
sociale  

0 6,840,310.8 

                   
6,840,3
11      

                  
943,3
17  

                
2,700  

                            
-    

           
946,01
7.00  

    
5,894,293.8
1  

  
Totali dt. 31 
dhjetor 2018   

  
  

    
2,460,416  

      
14,393,947  

      
16,854,
363  

   
1,484,441  

     
270,070  

     
4,205,
895  

      
26,200  

   
3,171,
000  

      
9,157,
606  

         
7,696,757  

Burimi: USHLG 

 

Nga gjetjet në dokumentacionin e vitit 2019 grupi i punës verifikoi transaksionet nga fillimi i 

procesit për gjurmimin e ngjarjeve ku u panë gjetjet. 

 

Dy nga këto projekte konkretisht Sigma dhe SPEED janë projekte të mbylluara por qëkanë 

pasur veprime financiare gjatë vitit 2018-2019  me fondet e mbetura.Ndërsa 7 projektet e 

tjera janë projekte në vazhdim.   

Të gjitha të ardhurat nga projektet me financim të huaj janë kanalizuar nëpërmjet llogarive 

speciale dhe lëvrimi i tyre bëhet nëpërmjet transferimit të parave. 

Për projektet e Erasmus+ është hapur një llogari operative në një bankë të nivelit të dytë 

ndërsa për projektet IPA është hapur llogari me skemën e thesarit. Këto llogari janë hapur 

sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi në emër të Ministrisë së Financave me kërkesë të 

USH institucionit zbatues. Pagesat e kryera janë raportuar në Drejtorinë e Thesarit dhe 

Borxhit në Ministrinë e Financave, si dhe disbursimet nga jashtë, transferimet në llogaritë në 
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bankat e nivelit të dytë, shpenzimet e kryera nga këto llogari, si dhe gjendjet respektive të 

llogarive që disponohen në emër të projektit. Është bërë raportimi brënda datës 5 të çdo muaji 

mbi zbatimin e projekteve, situacioni i raportimit të të ardhurave dhe shpenzimeve për muajin 

paraardhës, progresiv për projektet respektive që USH mbulon4. 

Gjatë auditimit të dokumentacionit për çdo projekt rezulton qëjanë ngritur grupet e punës që 

do të angazhohen në zbatimin e projektit. Në këtë urdhër nuk janë të specifikuara ditët e 

punës dhe detyrat që do të mbulojë secili nga anëtarët në mënyrë që të rakordohet me 

buxhetin.  

Lidhur me zbatimin e projekteve në përputhje me marrëveshjen, drejtoria ekonomike në bazë 

të dokumentacionit të vënë në dispozicion ka bërë regjistrimin e ditarit të bankës dhe 

raportimin e zbatimit të tyre në MF sipas formatit të raportimit në udhëzimin nr.8, datë 

17.02.2003. 

Auditimi i realizimit të projekteve nga ana e grupit të auditmit është bërë i detajuar sipas 

buxhetit të projektit. Formati i raportimit në MF është i përgjithshëm, mendojmë se në 

funksion të zbatimit buxhetit në mënyrë efektive duhet të mbahet një raport realizimi i cili 

ështëi detajuar si në buxhet. Përveç projektit Finac, nga sistemet e audituara rezulton që 

nuk është mbajtur tabela e detajuar e realizimit të projektit për Plan-Fakt sipas zërave. 

Gjatë auditimit grupi i punës vuri re që dosjet nuk përmbajnë dokumentacionin e plotë të 

projektit, si buxheti i detajuar, urdhrat për ngritjen e grupit të punës, kursi i këmbimit zyrtar 

etj. Në dosje mungojnë progres raportet e realizimit të projektit të cilat dokumentojnë ecurinë 

e projektit dhe vërtetojnë ndjekjen e tij sipas planifikimit. Për këtë arsye grupi i auditimit 

përgatiti tabelat e realizimit për staf-cost dhe travel-cost për të bërë diferencat mes buxhetit të 

projektit dhe realizimit të tij. 

 

Po ashtu universiteti i Shkodres ka në zbatim dy projekte sipas marreveshjeve:  

 

 Projekti  “Programi i bashkepunimit ndërkombëtar Interreg Balkan-Mediterranenan 

2014-2020” CCI 2014 TC16M4TN003      

 Projekti: “Mbështetja e sistemit te inovacionit te turizmit ne rajonin Adriatik – 

Adriatik – Jon-FOST INNO”, financuar nga programi Interreg Adrion                

Këto dy projekte kane gjetur zbatim në mbështetje të Ligjit nr.80, dt.22.07.2015  “Për 

arsimin e lartë dhe kerkimin shkencor në institucionet e arsimit te larte në Republikën e 

Shqipërisë”,  të ligjit nr.109/2017,”Për buxhetin e vitit 2018”, udhëzim plotësues nr. 2 datë 

19.01.2018 “Për zbatimin e buxhetit të vitit 2018”, udhëzimi nr. 9, datë 20.3.2018 “Për 

procedurat standarde të zbatimit të buxhetit”, udhëzimit nr.2/2, dt.14.09.2018. 

Janë shpenzuar deri tani nga fondet e e universitetit: 

 

 Për Projektin  “Programi i bashkëpunimit ndërkombëtar Interreg Balkan-

Mediterranenan 2014-2020” CCI 2014 TC16M4TN003      

Shpenzime kosto stafi shuma 904.771 lek (pjese përbërëse e pagës) 

Shpenzime udhëtimi jashtë vendi shuma 326.069 lek 

Shpenzime kancelari shuma 12.264 lek 

Shpenzime udhëtimi jashtë vendi shuma 326.069 lek 

Totali 1.243.104 lek 

Deri tani nuk janë disbursuar fonde. 

                                                           
4 -konsideruar aspekte te caktuara te raporteve te NJAB/USHLG 
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 Per Projektin  : “Mbështetja e sistemit te inovacionit te turizmit ne rajonin Adriatik – 

Adriatik – Jon-FOST INNO”, financuar nga programi Interreg Adrion                

Shpenzime kosto stafi shuma 5.822.321 lek (pjese përbërëse e pagës) 

Shpenzime udhëtimi jashtë vendi shuma 196.152 lek 

Shpenzime udhëtimi brenda vendi shuma 8.300 lek 

Shpenzime kancelari shuma 366.000 lek 

Shpenzime per broshura shuma 5.600 lek 

Totali 6.398.533 lek 

Deri tani janë disbursuar 1.760.237  lek. 

 

 Auditimi i projektit FOST-INNO  

Marrëveshja e këtij projekti është lidhur me datë 21 janar 2019. 

Në këtë projekt janë të angazhuar 23 persona nga të cilët 18 janë staf akademik dhe 5 

administrativ.  

Projekti Fost-Inno është një projekt IPA i cili ndiqet nëpërmjet llogarisë në thesar, ky projekt 

ka si qëllim të krijojë një bazë shkencore për zhvillimin e turizmit të qëndrueshëm. Nga 

dokumentacioni i vënë në dispozicion akt-marrëveshjes i mungojnë 3 anekse që i 

bashkëlidhen kontratës. 

 

Projekti  “Programi i bashkëpunimit ndërkombëtar Interreg Balkan-Mediterranenan 2014-

2020” CCI 2014 TC16M4TN003      

Projekti: “Mbështetja e sistemit te inovacionit te turizmit ne rajonin Adriatik – Adriatik – 

Jon-FOST INNO”, financuar nga programi Interreg Adrion                

Këto dy projekte kane gjetur zbatim në mbështetje të Ligjit nr.80, dt.22.07.2015  “Për arsimin 

e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit te larte në Republikën e Shqipërisë”,  

të ligjit nr.109/2017,”Për buxhetin e vitit 2018”, udhëzim plotësues nr. 2 datë 19.01.2018 

“Për zbatimin e buxhetit të vitit 2018”, udhëzimi nr. 9, datë 20.3.2018 “Për procedurat 

standarde të zbatimit të buxhetit”, udhëzimit nr.2/2, dt.14.09.2018. 

Janë shpenzuar deri tani nga fondet e universitetit: 

Për Projektin  : “Mbështetja e sistemit te inovacionit te turizmit ne rajonin Adriatik – 

Adriatik – Jon-FOST INNO”, financuar nga programi Interreg Adrion                

Shpenzime kosto stafi shuma 5.822.321 lek (pjese përbërëse e pagës) 

Shpenzime udhëtimi jashtë vendi shuma 196.152 lek 

Shpenzime udhëtimi brenda vendi shuma 8.300 lek 

Shpenzime kancelari shuma 366.000 lek 

Shpenzime për broshura shuma 5.600 lek 

Totali 6.398.533 lek 

Deri tani janë disbursuar 1.760.237  lek. 

 

Një nga problemet që është vënë re gjatë zbatimit të këtij projekti është pamundësia për të 

paguar stafet akademike dhe administrative të përfshira në projekt për arsye të mungesës të 

një baze ligjore që rregullon pagesat e honorareve për stafet e brendshme. Me vendim të BA 

nr. 259/1, datë 19.07.2019 është vendosur të bëhet pagesa e stafit me kohë të plotë të 

angazhuar me veprimtari dytësore si projekte kombëtare dhe ndërkombëtare. 
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Nga ana e ekipit të KLSH në akt-konstatimin e mbajtur është thënë se si për këtë projekt, 

ashtu edhe për çdo projekt tjetër me shuma të prapambetura të papaguara për staf-cost të 

parashikuara duhet të kryhet pagesa për punën e kryer. Deri në fund të periudhës së 

audititmit të parashikuar për këtë angazhim nuk është realizuar asnjë pagesë për staf cost, 

qëndrim ky i cili është atakuar nga zyrtaret e subjektit si vijon: 

 

Nga ana e institucionit të USHLG për këtë çështje në përgjigjen e dërguara shkresën nr. 

3912 prot. të datës 11.11.2019 nga Administratori E..S.. janë bërë komente dhe shpjegime 

si më poshtë: 
 

 Lidhur me konstatimin tuaj se duhet të vijohet me pagesa për projektin Fost-INNO Adrion ju  

bëj me dije se Vendimi i Bordit Administrimit të USH nr. 259/1 dt. 19. 07. 2019 "Për pagesën 

e stafit me kohë të plotë, të angazhuar në veprimtari dytësore si projekte kombëtare dhe 

ndërkombëtare", nuk gjen zbatim në rastin konkret për arsyet e mëposhtme: 

a. Zërat e shpenzimeve të projektit në fjalë janë planifikuar dhe detajuar para se ky vendim 

të merrej nga Bordi i Administrimit. Si rrjedhojë ky vendim nuk mund të ketë fuqi 

prapavepruese për projekte ku kostot janë të detajuara, të deklaruara dhe në zbatim e sipër, 

por duhen patur parasysh në kostimin e projekteve të tjera. 

b. Nga ana tjetër në deklarimin e shpenzimeve të projektit angazhimi rezultojnë të përfshirë 

brenda kohës fizike të vënë në dispozicion të institucionit në kuadër të kontributit 

profesional dhe institucional, sipas kontratës dhe udhëzimit të MASR nr. 29 dt. 10. 09.2018 
"Për veprimtarinë dhe ngarkesën mësimore të personelit akademik". Për këtë kontribut dhe 

veprimtaritë e tjera jeni trajtuar me pagë sipas kontratës së punës dhe legjislacionit në fuqi 

dhe nuk mund të përfitojnë njëkohësisht edhe nga fondet e projektit me zërin e shpenzimeve të 

stafit (Staff cost), stafi akademik i Fakultetit Ekonomik i përfshirë  në grup pune sipas 

shkresës nr.1207/3 datë 16.04.2018 së rektorit ka deklaruar si angazhim pune të realizuar në 

kuadër të këtij projekti me rreth 30 % të kohës në një muaj, ndërsa stafi në pozicione 

drejtuese ka deklaruar të jetë angazhuar në 10% të kohës sipas shkresës nr.1972/3 datë 

02.07.2018.  Pra, angazhimi në këtë projekt është deklaruar dhe realizuar nga ana e 

Administratës brenda kohës fizike të vënë në dispozicion të institucionit në kuadër të 

kontributit profesional dhe institucional.(bashkëlidhur shkresa e kordinatores e konfirmuar 

nga rektori nr.1972/3 datë 02.07.2018 si dhe kthim përgjigjet përkatëse nr.2581 

datë19.07.2019 e nr.3170/1 datë 10.10.2019). 

 

Nga ana e institucionit të USHLG për këtë çështje në observacionet e dërguara me 

shkresën nr. 3817 prot., të datës 05.11.2019 nga ish-Drejtori Ekonomik znj. S..H.. 

“Observacion”, janë bërë komente dhe shpjegime si më poshtë: 

 Sa i takon konstatimeve lidhur me auditimin e projekteve me financim të huaj sqarojmë se 

pranë Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë është dërguar raportimi brenda datës 5 të cdo 

muaji mbi zbatimin e projekteve, situacioni i të ardhurave dhe i shpenzimeve bashkë me 

ekstraktin bankar. Këtë material jua kemi përcjellë edhe në format elektronik nga viti 2015 

deri në vitin 2019. Për cdo projekt është mbajtur një database i veçante lidhur me realizimin 

e të ardhurave e shpenzimeve në mënyrë kronologjike, material i cili disponohet në format 

elektronik nga sektori i marrëdhënieve me jashtë i cili e ka forwarduar me e-mail tek njësia e 

auditit të brendshëm i USH-së. Për projektet me financim të huaj Helix dhe Fost Inno, për të 

cilët janë vënë në dispozicion fondet e USh-së paraprakisht, kemi zbatuar udhëzimin e MFE 
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nr.2/2, dt.14.09.2018, pika 3, (21/1) i cili citon pjesën e para financimit nga institucioni i 

arsimit të lartë.   

 

Qëndrimi i grupit të auditimit të KLSH –së 

Grupi i auditimit merr në konsideratë arsyetimin e paraqitur më lartë dhe sqaron se, 

mbetet në përgjegjësinë e Administratorit, NZ dhe të Bordit të Administrimit, në bashkëpunim 

me MFE për të adresuar aspekte të veçanta të projekteve me financim të huaj   
 

 

 Auditimi i projektit HELIX 

Projekti Helix është miratuar me marrëveshjen e datës 11.08.2017 dhe është parashikuar të 

përfundojë me datë 31.08.2019.  

Në këtë projekt janë të angazhuar 14 persona me dy shkresa të ndryshme nga të cilët 7 janë 

staf akademik dhe 7 administrativ.  

Më konkretisht, për vitin 2018 janë kryer këto shpenzime nga të ardhurat e Universitetit të 

Shkodrës, të kategorisë së shpenzimeve për pagat (qershr 2017-2018) udhëtime e dieta jashtë 

dhe brenda vendit bazuar në urdhrat me shkrim , përkthime dokumentesh, blerje pajisje dhe 

inventar ekonomik për projektin “HELIX” të kryera me të ardhurat e universitetit. 

 

Datë Përshkrimi 
Emri 
Mbiemri  Destinacioni 

Shkresa 
autorizuese 

Data e 
kryerjes se 
pageses 

Shuma e 
likujduar 
në lek 

Shuma 
në  
euro 

Kursi I 
kembimit  

€ 

Kursi I 
kembimit  

BNG 

27.06.2018 

Shpenzime 
udhetimi e 
qendrimi 
VARNA/Bullgari Y.. B.. 

Varna  
/Bullgari 

urdh titullari 
nr.1372/2 
dt.25.04.2018 27.06.2018 40378 194.24 126.06 64.53 

27.06.2018 

Shpenzime 
udhetimi e 
qendrimi 
VARNA/Bullgari L.. L.. 

Varna  
/Bullgari 

urdh titullari 
nr.1372/2 
dt.25.04.2018 27.06.2018 40378 194.24 126.06 64.53 

28.06.2018 

Shpenzime 
udhetimi e 
qendrimi 
Selanik/Greqi L..L.. 

Selanik 
/Greqi 

urdh titullari 
nr.1363/3 
dt.24.06.2018 09.07.2018 20409 162 125.98   

14.11.2018 

Shpenzime 
udhetimi e 
qendrimi 
VARNA/Bullgari S..B.. 

Varna  
/Bullgari 

urdh titullari 375 
nr.3136/1 
/prot.dt.11.10.2018 14.11.2018 49826.75 399.99 124.57   

14.11.2018 

Shpenzime 
udhetimi e 
qendrimi 
VARNA/Bullgari A.. B.. 

Varna  
/Bullgari 

urdh titullari 375 
nr.3136/1 
/prot.dt.11.10.2018 14.11.2018 49826.75 399.99 124.57   

14.11.2018 

Shpenzime 
udhetimi e 
qendrimi 
VARNA/Bullgari M.. L.. 

Varna  
/Bullgari 

urdh titullari 375 
nr.3136/1 
/prot.dt.11.10.2018 14.11.2018 49826.75 399.99 124.57   

14.11.2018 

Shpenzime 
udhetimi e 
qendrimi 
VARNA/Bullgari A..P.. 

Varna 
 /Bullgari 

urdh titullari 375 
nr.3136/1 
/prot.dt.11.10.2018 14.11.2018 49826.75 399.99 124.57   

14.11.2018 

Shpenzime 
udhetimi e 
qendrimi 
VARNA/Bullgari N..S.. 

Varna / 
Bullgari 

urdh titullari 375 
nr.3136/1 
/prot.dt.11.10.2018 14.11.2018 49826.75 399.99 124.57   
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paga nentor 2017- 
qershor 2018         904783.96 6980.271     

  
paga korrik 2018- 
dhjetor 2018         754445.02 6020   

 

  

totali I 
shpenzimeve te 
kryera me te 
ardhurat e 
universitetit 2018         2009527.7 15550.72     

 

Për vitin 2019 janë kryer këto shpenzime nga të ardhurat e Universitetit të Shkodrës, të 

kategorisë së shpenzimeve për udhëtime e dieta jashtë dhe brenda vendit, përkthime 

dokumentesh, blerje pajisje dhe inventar ekonomik për projektin  dhe të mbuluara me të 

ardhurat e universitetit: 

 

DT  Pershkrimi 
EMER 
MBIEMER  DESTINACIONI shkresa 

data e 
pageses 

Shuma  
lek 

shuma 
euro 

Kursi I 
kembimit  
€ 

26.03.2019 

Shpenzime 
udhetimi e 
qendrimi 
VARNA/Bullgari M..D.. 

Varna 
 /Bullgari 

urdh titullari nr. 96/5  
dt.15.02.2019 26.03.2019 43536 347.98 125.11 

26.03.2019 

Shpenzime 
udhetimi e 
qendrimi 
VARNA/Bullgari A.. S.. 

Varna 
 /Bullgari 

urdh titullari nr. 96/5  
dt.15.02.2019 26.03.2019 22520 180 125.11 

26.03.2019 

Shpenzime 
udhetimi e 
qendrimi 
VARNA/Bullgari D..D.. 

Varna 
 /Bullgari 

urdh titullari nr. 96/5  
dt.15.02.2019 26.03.2019 22520 180 125.11 

26.03.2019 

Shpenzime 
udhetimi e 
qendrimi 
VARNA/Bullgari I.. RR.. 

Varna  
/Bullgari 

urdh titullari nr. 96/5  
dt.15.02.2019 26.03.2019 22520 180 125.11 

26.03.2019 

Shpenzime 
udhetimi e 
qendrimi 
VARNA/Bullgari A..G.. 

Varna 
 /Bullgari 

urdh titullari nr. 96/5  
dt.15.02.2019 26.03.2019 22520 180 125.11 

26.03.2019 

Shpenzime 
udhetimi e 
qendrimi 
VARNA/Bullgari A.. C.. 

Varna / 
Bullgari 

urdh titullari nr. 96/5  
dt.15.02.2019 26.03.2019 22520 180 125.11 

12.04.2019 

Perkthim I 
licensuar per 
projekte K..D..   

Urdh prok nr.2 dt 
06.3.2019 12.04.2019 327600 2650.9 123.58 

17.04.2019 

Shp. Udhetimi e 
dieta j vendi 
projekti HELIX Y.. B.., E..D.. 

Shkup/ 
Maqedoni 

urdh titullari nr. 
96/8,dt.18.3.2019 17.04.2019 56254 452.2 124.39 

26.04.2019 

Blerje pajisje 
inventari ekonomik 
projekti  

T.. T.. C. 
shpk   

Urdh prok nr.6, 
dt.11.4.19 26.04.2019 470400 3804 123.66 

29.05.2019 

Shp. Udhetimi e 
dieta projekti 
Durres 

Y.. K..,E 
L..,K.. M..,S.. 
T..,V 
D..,M..D..,R.. 
S..,Gj..M..,J.. 
R..., E.. N.. Durres 

urdh titullari nr. 
96/8,dt.18.3.2019 29.05.2019 100000 813 122.95 
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10.06.2019 

Shp. Udhetimi e 
qendrimi Volos (6 
persona) 

Y.. K.., S.. 
G..,X.. L..,E.. 
Q.., A..A.., 
S.. B... 

Volos/ 
Greqi 

urdh titullari nr.1318/1 
dt.12.4.19  
dt.15.02.2019 10.06.2019 281754 2304 122.29 

18.07.2019 

Shp. Udhetimi e 
qendrimi Varna (6 
persona) 

Y.K.., B.K.., 
L.L.., X..Z.., 
A.K.., S.B.., 
F.H.. 

Varna 
 /Bullgari 

urdher titullari 
nr.2018/1,dt.12.6.2019 18.07.2019 229518 1884 121.85 

19.07.2019 

Shp. Udhetimi e 
qendrimi Volos (1 
person) Y.. K.. 

Volos 
/Greqi 

urdher titullari 
nr.2179/1,dt.27.6.2019 19.07.2019 53157 435 122.1 

  

totali I 
shpenzimeve te 
kryera me te 
ardhurat e 
universitetit 2019         1674819.0 13591.4   

  

Totali per 
periudhen 
 2018 + 2019         3684346.7 29142.2   

Burimi: USHLG, DE 

 

Totali I shpenzimeve te kryera me te ardhurat e universitetit per periudhe1n 2018-2019 është 

29,142 euro. 

 

Vlera totale e financimit është 74,142 euro nga të cilat 63,020.70 euro janë grant dhe 

11,121.3 është vlera e bashkë financimit. Edhe në këtë projekt një nga problematikat është 

pamundësia për të paguar staf cost për arsye se projekti është IPA dhe transaksionet 

financiare kryhen nëpërmjet degës së thesarit.  

Shpenzimet e kryera deri tani janë mbuluar nga të ardhurat e universitetit dhe nuk është bërë 

rimbursimi i tyre. Gjatë auditimit të bankës së shpenzimeve veprimi me urdhër shpenzimin 

nr.266, datë 29.05.2019 për shpenzime dieta në Durrës janë paguar 9 studentë të cilat nuk 

janë të parashikuara në buxhet me zërin WP6, D6,4.1. Pagesa është bërë për secilin 5,000 

lekë (2,500 lekë*2 ditë) totali i paguar jashtë buxhetit është 45,000 lekë. Në urdhër 

shpenzimin nr.124, datë 26.03.2019 për shpenzime udhëtimi e dieta e parashikuar në 

buxhetin me referencë WP5, D5 4.4 rezulton se për team member-in është bërë pagesa e 

dietës ditore 30 euro për 3 ditë ndërkohë që parashikimi për të njëjtën referencë në buxhet 

është 40 euro/dita për 3 ditë. 

 

Lidhur me projektet me financim te huaj “Helix” dhe “Fost Inno”, për të cilat janë vënë 

në dispozicion fondet e USHLG-së paraprakisht, universiteti është bazuar në Udhëzimin e 

MFE nr.2/2, dt.14.09.2018, pika 3, (21/1). 

 

Konstatimet kryesore: 

 

1.  Nuk ka një akt autorizues sipas të cilit këto kosto të projektit do të 

mbulohen nga të ardhurat e Universitetit. Deri në datën e mbajtjes së këtij raporti, rezulton 

se dy projektet me financim të huaj, “Fost Inno” dhe “Helix” është proceduar me 

parafinancim nga të ardhurat e këtij institucioni janë mbuluar nga të ardhurat e veta, 
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pavarësisht faktit se drejtuesit e USHLG (NA dhe NZ) kanë vendosur vendimmarrjen e 

organeve kolegjiale (BA dhe SA) . Më konkretisht: 

 Për projektin “Interreg adrion fost inno” shpenzimet janë mbuluar 

nga të ardhurat e USHLG-së, nëpërmjet Degës së Thesarit Shkodër dhe rezulton se 

deri tani janë marrë nga donatori për këtë projekt 14,000 euro dhe 1,760,237 lekë, 

sipas udhëzimit të MFE me nr.2/2,date 14.09.2018. 

 Për projektin “Programi i bashkëpunimit interreg-balkan-

mediterrean 2014-2020”, shpenzimet janë mbuluar nga të ardhurat e USHLG-se, 

nëpërmjet Degës së Thesarit Shkodër.  Rimbursimet pritet të bëhen pas certifikimit 

nga FLC, në referencë të udhëzimit të MFE nr.2/2,date 14.09.2018. 

 

2.  Nga auditimi i projektit “Finac”, rezulton se në urdhrin e brendshëm 

nr.147/13, datë 20.12.2018 për pagesën e honorarëve të stafit të përfshirë në projekt, nuk 

ka të shënuar numrin dhe emrin e personave që do të paguhen, ditët në total që është 

punuar dhe masa e pagesës për secilin në varësi të funksionit që kryejnë. Kostatohet se, 

listëpagesa është përpiluar vetëm bazuar në “project timesheet”-et e secilit person.  

3. Konstatohen tejkalime të zërave të buxhetit të projekteve pa i dokumentuar 

ato rregullisht dhe sipas autoriteteve miratuese sipas marrëveshjes. Kështu, në projektin 

TASK, rezulton se janë realizuar shpenzime udhëtimi duke mos respektuat buxhetin e 

miratuar të projektit, e më konkretisht: 

 Për udhëtimin brenda vendit, në qarkun e Elbasanit, ku është parashikuar 

të marrin pjesë 8 persona, ndërkohë që efektivisht janë paguar për pjesëmarrjen në 

takim/event 9 persona.  

 Për udhëtimin jashtë vendit,  në Firence janë parashikuar 8 ditë qëndrimi 

dhe efektivisht shpenzimet janë tejkaluar duke zbatuar një sistem ditë qëndrimi prej 10 

ditë. Lidhur me tejkalimet në numrin e ditëve të qëndrimit koordinatori ka marrë 

konfirmim për dy ditë shtesë cost of stay. Të gjitha ndryshimet nga buxheti fillestar të cilat 

lindin si rezultat i nevojave të paparashikuara gjatë zbatimit të projektit duhet të jenë të 

dokumentuara në kohë dhe me shpjegimet e nevojshme për rialokimet që i bëhen grantit, 

ka nënvizuar raporti i NJAB së USHLG. 

4.  Nga auditimi i kryer nga DAB e MAS , për të cilin konkluzionet e 

angazhimit janë dërguar me shkresën nr. 9815/5 date 19.12.2016 janë konstatuar se janë 

paguar padrejtësisht znj.A.. K.. dhe G.. P.. në shumën prej 240 euro, nga projekti “ Qir-

Quality Reaserch”, pasi nuk kanë qenë të përfshirë në projekt. Këto shuma janë arkëtuar 

nga titullarët e njësisë shpenzuese sipas Urdhrit të titullarit nr.39, dt.01.02.2017 “Për 

realizimin e detyrave te lena nga raporti final i auditimit”, ku në pikën nr. 8 është 

përcaktuar: Të arkëtohen shumat neto ne masën 28.050 lek e ndare ne këste mujore nga 

2805 lek deri ne arkëtimin e plote për znj. A.. K.. dhe z.G.. P... 

Nga auditimi rezulton se ndalesat janë realizuar ne borderonë e pagave per muajt shkurt-

nëntor 2017. Në total ndalesa:28.050 lek për znj. A.. K.. dhe 28.050 lek per z. G.. P... 

 

5. Nga auditimi me zgjedhje i pagesave te kryera per dietat jashte vendit rezultoi 

se: 

Në lidhje me projektin “HELIX”, rezulton se janë kryer likuidimet me urdhër shpenzimin 

nr. 436, date 14.11.2018 në shumën 199,307 lekë dhe me urdhër shpenzimin nr. 437, date 

14.11.2018 në shumën 49,827 lek të nënshkruar nga NA znj.E..S.. dhe NZ znj.S..H.. me 

objekt shpenzime udhëtimi e dieta, për 5 përfitues të biznesit për në Varna të Bullgarisë. 
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Referuar fletës së përllogaritjes/ bordero shpenzimi, rezulton se këto persona përfitues 

janë paguar për 2 ditë qëndrimi, me nga 30 euro ditë ditore = 60 euro dhe shpenzimet e 

akomodimit per 159,99 euro. Gjithsej 399,99 euro, ne shumë totale prej 1999,95 Euro. 

Kryerja e shpenzimit është autorizuar rregullisht me urdhrin e brendshëm të nënshkruar 

nga Administratori dhe Drejtori Ekonomik me nr. 375, datë 11.10.2018, sipas afatit 15-

19/10/2019 si dhe kërkesës se Rektorit z.A..B.. me nr. 3136, datë 11.10.2018 për udhëtimin 

4 ditor. 

 

Konstatime: 

 Biletat me nr. Serie A 064686, 064757, 064759, 064758 dhe 064687 janë vetëm me 

një destinacion Shkodër - Varna për trajnimin e sipërmarrje të biznesit dhe janë të 

lëshuara me datën 14 tetor, për këtë destinacion me datën 15 tetor 2018, ora 05.00, 

me vlere 180 euro, mirëpo mungon kthimi për të konfirmuar kryerjen e 

shpenzimiet efektivisht. 

 Urdhri i Administratorit ka kërkuar mbulimin e shpenzimeve për gjithë periudhën, 

ndërsa në fakt janë paguar vetëm për dy ditë. Faturat e lëshuara nga hotel “P..” 

mbajnë datën 15 tetor 2018 dhe i përkasin periudhës 2015-2019. Faturat janë 

shoqëruar me kasa fiskale të lëshuara.  

 Biletat e transportit rrugor ndërkombëtar  janë lëshuar nga shoqëria “B.. T.. and 

Adventure” (BTA), por mungon fatura tatimore për kryerjen e pagesës. 

Konstatohet se z. Si.. B.. është dhe pjesë e ekipit të përfaqësuesve të biznesit që 

USHLG ka dërguar në Bullgari, edhe nga ana tjetër është përfaqësues i BTA. 

 Në çdo vit janë hartuar raportet për FLC/MF mirëpo ato informacioni i tyre është i 

përciptë, statistikor dhe i pa thelluar në analizën e çdo komponenti të shpenzuar. 

 Nuk ka një shpërndarje uniforme të përfituesve të projekteve midis anëtarëve të 

stafit akademik. Në dosjet e dorëzuara nga ana e DE në Sektorin e Marrëdhënieve 

me Jashtë sipas praktikave të inventarizuara rezulton se mungojnë raportet 

periodike dhe përmbledhëse të projektit, ku për shembull janë shkëputur dy 

procesverbale të dorëzimit të projektit të Sporteve dhe projekti TASK. Mungon një 

rregullore financiare e miratuar në zbatim të detyrimeve që burojnë nga 

përcaktimet e nenit 49, germa “e”, të ligjit nr.80/2015 “Për arsimin e lartë dhe 

kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në RSH”, për të standardizuar 

proceset dhe procedurat deri në evidentimin e out puteve të projektit deri në 

arkivimin e dosjeve të projekteve. 

 

Procesverbal dorezimi dokumentacioni projekti i 

Sporteve: 

      

            
shkrese MF nr.5597/1,dt.12.4.2013  

        
shkrese rektori nr.305/1,dt.11.4.14 per ngritje grupi pune (angazhim ne projekt) 

    
shkrese MF nr.8324/1,dt.18.6.2014  

        
shkrese rektori nr.480,dt.09.7.14  

        
kerkese per celje llogarie nr.480/1,dt.8.10.14 

       
shkrese MF nr13995/1,dt.21.10.2014  

        
Nr iban BKT dt.31.10.14 

         
shkrese MF nr.15637/1,dt.13.11.2014  

        



 

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT 

Raport Perfundimtar për auditimin e ushtruar në Universitetin “Luigj 

Gurakuqi” Shkodër. 

 

88 
 

shkrese MF nr.398/3,dt.03.11.2014  
        

Nxjerrje llogarie   projekti BKT dt.14.11.2014 
       

shkrese FSHE nr.162,dt.8.12.14 per angazhim stafi akademik 
      shkresa nr.2625, dt.13.07.2016 drejtuar MF per transferim fondi, kopje te  

ekstraktit te nxjerrjes se llogarise per transferimine  fondit me kursin perkates 

Nxjerrje llogarie   projekti BKT dt.27.07.2016 
       

shkrese rektori nr.2249/1,dt.12.6.16 
        

shkrese MF nr.10236/1, dt.20.7.2016 
         shkresa nr.2571/1, dt.15.08.2017 drejtuar MAS per rimbursim TVSh 

(me dokumentacion mbeshtetes) 
  

Bashkëngjitur urdher pagesat me bankën kombëtare tregtare sipas urdherave perkates 
    

Blerje  pajisjeve kompjuterike urdhri përkatës 
       

Procedurat e blerjes se pajisjeve specifike sportive  urdheri perkates 
     

shkresa nr.822, dt.15.3.2018 drejtuar MFE per transferim fondi 
       

Per projektin TASK janë dorëzuar nga DE në SMJ këto dokumente: 

Procesverbal dorezimi dokumentacioni per projektin T@sk 

     

           Urdher pagesat me BKT, urdherat e titullareve bashkengjitur, dokumentacioni mbeshtetes perkates per cdo transaksion 

shkrese rektori nr.147/6,dt.7.9.18 per ngritje grupi pune 

     shkrese nr.147/1,dt.29.3.18 per celje llogarie speciale 

      shkrese nr.147/2,dt.29.3.18 per celje llogarie BND 

      shkrese MFE nr.6588/1,dt.27.04.18 per celje llogarie speciale 

     shkrese MFE nr.7521/1,dt.29.05.18  

       e.mail per dhenie nr.iban me Erardin 

       shkrese MFE nr.7521/2,dt.06.06.18 per celje llogarie BND 

     vertetim numer iban BKT dt.27.06.2018 

       shkrese administratori nr.147/4, dt.11.9.2018 per transferim fondesh 

    shkrese MFE nr.147/8,dt.09.10.2018 per  trasnferim fondi 

     kopje Aviso di pagamento donatori 

       Formular identifikimi nr.2119 

        Kopje ekstrakti banke (BKT) dt.5.11.2018 per transferim fodni dhe kurs kembimi bashke 

   kerkese rektori nr.14/10, dt.26.11.2018 drejtuar administratores per kryerje procedure blerje pajisje elektronike 

procedura e blerjes se pajisjeve ka dokumentacionin si me poshte: 

    urdher pagese dt.28.3.2019 

        urdher titullari nr.401/4 dt.28.3.2019 

       kopje formulari identifikimi projekti 

       procesverbal marrje ne dorezim nr.401/3,dt.18.3.2019 

     urdher krijim komisioni marrje ne dorezim nr.401/2,dt.31.01.2019 

    kopje Fh dhefature 

         kopje kontrate nr.401,dt.31.01.2019 

       kopje flete garancie atomshpk 

        kopje deklarate konformiteti  

        shkrese administratori nr.1238,dt.09.04.2018 kerkese per rimbursim tvsh 

    

 

 

 

 

 

 

      VIII. PAGESA E BORDIT TË ADMINISTRIMIT: 
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Sipas nenit 5 ligjit nr. 80/2015, datë 17.09.2015 “Për Arsimin e Lartë dhe Kërkimin Shkencor 

në Institucionet e Arsimit të Lartë në Republikën e Shqipërisë”, Institucionet e arsimit të 

lartë gëzojnë liri akademike, autonomi financiare, organizative dhe të përzgjedhjes së 

personelit, në përputhje me legjislacionin në fuqi. Në zbatim të këtij neni, Bordi i 

Administrimit të USHLG cakton  në mënyrë të pavarur numrin e personelit, kriteret dhe 

procedurat e përzgjedhjes së tij, si dhe përcakton pagat e personelit, në përputhje me formën e 

institucionit. 

Për sa më lart, ndonëse ligji i jep autonomi, por kjo pavarësi është e kushtëzuar nga të 

ardhurat financiare, pasi për realizimin e misionit të tij, ky universitet financohet pjesërisht 

nga buxheti i shtetit dhe në këto kushte  nuk mund të caktojë vetë pagat pa u mbështetur në 

dispozita të tjera nënligjore që duhet të rregullojnë veprimtarinë e këtij institucioni. 

Konstatohet se, vetëm pas datës 1 nëntor 2018 kanë dalë dispozita rregulluese, e për 

rrjedhojë është kapërcyer vakumi ligjor në interpretimin dhe funksionimin e 

autonomisë së Universitetit.  Mungesa e dispozitave të tjera ligjore  në përcaktimin e 

kritereve të shpërblimit të Bordit të Administrimit, ka lejuar  vendimmarrje te gabuara 

të këtij organizmi.  

Nga auditimi konstatohet se, pavarësisht nga ky kusht, Bordi i Administrimit me vendimin e 

tij  ka miratuar masën e shpërblimit për kryetarin dhe anëtarët e Bordit të Administrimit.  

Procedura e caktimit të shpërblimit të anëtarëve dhe kryetarit të Bordit të Administrimit  

është si vijon: 

 Me vendimin e Bordit të Administrimit (BA) nr. 41, datë 05.05.2017, është vendosur 

të shpërblehen për çdo muaj anëtarët e BA me nga 22 mijë lekë dhe kryetari i BA me 

25 mijë lekë. Ky vendim është bazuar në propozimin e administratores Senida Mesi. 

Në këtë vendim thuhet se “vendimi i shtrin efektet nga data e konstituimit të tij.”. 

Bazuar në këtë vendim është lëshuar urdhri i Administratores me nr. 170, date 

16.5.2017 per pagesat e BA.  

 Me vendimin e Bordit të Administrimit (BA) nr. 44, datë 02.06.2017, është vendosur 

ndryshimi i masës së shpërblimit të BA për çdo muaj, ku për anëtarët e BA është 

caktuar masa e pagesës 35 mijë lekë dhe kryetari i BA me 40 mijë lekë. Bazuar në 

këtë vendim është lëshuar urdhri i Administratores me nr. 193, date 02.06.2017 per 

pagesat e BA.  

 

Konstatimi: 

i. Pagesa e mësipërme në shumën prej 4,03,0500 lekë është në kundërshtim me 

ligjin nr. 9584, date 17.07.2006 “Për pagat, shpërblimet dhe strukturat e institucioneve 

të pavarura kushtetuese dhe të institucioneve të tjera të pavarura, të krijuara me ligj” 

dhe VKM nr. 418, date 27.06.2012 “Për përcaktimin e masës së shpërblimit të anëtarëve 

të këshillave, bordeve ose komisioneve të njësive të qeverisjes qendrore”, lidhja nr. 1 

“Arsimi i Lartë Publik” ku është përcaktuar se, tarifat e shpërblimit për pjesëmarrje në 

borde, këshilla, është  8,000 lekë si për kryetarin dhe anëtarët e tjerë të bordit. 

Në pikën nr. 3 të VKM nr 418/2012, i ndryshuar, përcaktohet që,: 

“Emërtesa e çdo këshilli, bordi apo komisioni, numri i anëtarëve në përbërje të tyre, numri 

maksimal i pagesave në një vit pavarësisht nga numri i mbledhjeve të kryera, si dhe masa e 

pagesës së kryetarit dhe anëtarëve për çdo këshill, bord ose komision përcaktohen në lidhjen 

nr. 1, që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij, me përjashtim të rastit 

kur ligji specifik parashikon ndryshe”. 
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ii. Miratimi i tarifave të shpërblimit të anëtarëve të tij nga Bordi i Administrimit, është jo 

vetëm në kundërshtim me VKM nr. 418, datë 27.02.2012, “Për përcaktimin e masës së 

shpërblimit të anëtarëve të këshillave, bordeve ose komisioneve të njësive të qeverisjes 

qendrore” lidhja nr. 1, por përbën edhe konflikti interesi, pasi Bordi i Administrimit nuk 

ka tagër ligjor të përcaktojë tarifat e shpërblimit për vetveten, pasi në nenin 5 të ligjit nr. 

9367, datë 07.04.2005 “Për parandalimin e konfliktit të interesit në ushtrimin e funksioneve 

publike” i ndryshuar, është përcaktuar shprehimisht se: 

“Interesat privatë të  zyrtarit janë  ata  interesa që  përputhen,  përmbajnë, bazohen  ose 

burojnë nga, të drejta dhe detyrime pasurore të çdo lloj natyre”. 
 

Nga shqyrtimi i urdhër shpenzimeve të vitit 2017, rezulton se Bordi i Administrimit për 

periudhën Dhjetor 2016- Nentor 2017, është shpërblyer sipas urdhër shpenzimeve per 

numrin e mbledhjeve të mëposhtme: 

 

Nr. Emër, mbiemër Tarifa 
Nr. 

mbledh. 

Pagesa      Pagesa  

bruto     bruto 

                

1 E.. N.. 40000 12 460000 11.5 MUAJ 460000 

2 E.. K.. 35000 12 402500 11.5 MUAJ 402500 

3 E.. H.. 35000 12 402500 11.5 MUAJ 402500 

4 A.. L.. 35000 12 402500 11.5 MUAJ 402500 

5 S..J.. 35000 12 402500 11.5 MUAJ 402500 

6 R.. M.. 35000 12 402500 11.5 MUAJ 402500 

  TOTALI           2472500 
                  Burimi: Drejtoria Ekonomike USHLG. 

 

Duheshin paguar sipas VKM nr. 418, datë 27.02.2012, këto elemente: 

 

Nr. Emër, mbiemër Tarifa 
Nr. 

mbledh. 

Pagesa  DIFERENCA 

bruto BRUTO 

            

1 E..N.. 8000 12 96000 364000 

2 E..K.. 8000 12 96000 306500 

3 E.. H.. 8000 12 96000 306500 

4 A.. L.. 8000 12 96000 306500 

5 S.. J.. 8000 12 96000 306500 

6 R.. M.. 8000 12 96000 306500 

  TOTALI     576000 1,896,500 
                            Burimi: Drejtoria Ekonomike USHLG. 

 

 

Viti 2018 

Nr. Emër, mbiemër Periudha     Tarifa 
Nr. 

mbledh. 

Pagesa  

bruto 
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1 E..N.. janar 2018-tetor 2018 40000 11 440000 

    nentor 2018-dhjetor 2018 25000 2 50000 

2 E..K.. janar 2018-tetor 2018 35000 11 385000 

    nentor 2018-dhjetor 2018 25000 2 50000 

3 E..H.. janar 2018-tetor 2018 35000 11 385000 

    nentor 2018-dhjetor 2018 25000 2 50000 

4 A..L.. janar 2018-tetor 2018 35000 11 385000 

    nentor 2018-dhjetor 2018 25000 2 50000 

5 S..J.. janar 2018-tetor 2018 35000 11 385000 

    nentor 2018-dhjetor 2018 25000 2 50000 

6 R..M.. janar 2018-tetor 2018 35000 11 385000 

    nentor 2018-dhjetor 2018 25000 1 25000 

7 J..G.. janar 2018-tetor 2018 35000 11 385000 

    nentor 2018-dhjetor 2018 25000 2 50000 

  TOTALI           3,075,000 
Burimi: Drejtoria Ekonomike USHLG. 

 

Duhet të perfitonin sipas përcaktimeve në VKM: 

Nr. Emër, mbiemër Periudha     Tarifa 
Nr. 

mbledh. 

Pagesa  
 

DIFERENCA 

bruto 
 

BRUTO 

                
 

  

1 E..N.. janar 2018-tetor 2018 8000 11 88000 
 

352000 

    nentor 2018-dhjetor 2018 25000 2 50000 
 

0 

2 E..K.. janar 2018-tetor 2018 8000 11 88000 
 

297000 

    nentor 2018-dhjetor 2018 25000 2 50000 
 

0 

3 E..H.. janar 2018-tetor 2018 8000 11 88000 
 

297000 

    nentor 2018-dhjetor 2018 25000 2 50000 
 

0 

4 A..L.. janar 2018-tetor 2018 8000 11 88000 
 

297000 

    nentor 2018-dhjetor 2018 25000 2 50000 
 

0 

5 S..J.. janar 2018-tetor 2018 8000 11 88000 
 

297000 

    nentor 2018-dhjetor 2018 25000 2 50000 
 

0 

6 R..M.. janar 2018-tetor 2018 8000 11 88000 
 

297000 

    nentor 2018-dhjetor 2018 25000 1 25000 
 

0 

7 J..G.. janar 2018-tetor 2018 8000 11 88000 
 

297000 

    nentor 2018-dhjetor 2018 25000 2 50000 
 

0 

  TOTALI           941000 
 

2,134,000 
Burimi: Drejtoria Ekonomike USHLG. 

 

Per vitin 2019 nuk ka parregullsi në pagesa. 

 

Nr. Emër, mbiemër Periudha     Tarifa 
Nr. 

mbledh. 

Pagesa  

bruto 
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1 E..N.. janar 2019-shkurt 2019 25000 2 50000 

2 E..K.. janar 2019-gusht 2019 25000 8 200000 

3 E..H.. janar 2019-gusht 2019 25000 8 200000 

4 A..L.. janar 2019-gusht 2019 25000 7 175000 

5 S..J.. janar 2019-shkurt 2019 25000 2 50000 

6 R..M.. janar 2019-shkurt 2019 25000 2 50000 

7 J..G.. janar 2019-mars 2019 25000 3 75000 

8 N.. K.. 
mars 2019-gusht 
2019     25000 6 150000 

9 O..B.. 
mars 2019-gusht 
2019     25000 6 150000 

10 D.. K.. 
prill 2019-
korrik2019     25000 4 100000 

11 T.. P.. 
qershor 2019-
gusht 2019     25000 3 75000 

  TOTALI         51 1275000 
Burimi: Drejtoria Ekonomike USHLG. 

 

Si gjetje u konstatua:  

Llogaritjet e kryera për tatimin mbi të ardhurat janë kryer në kundërshtim me nenin 8, 

“E ardhura e tatueshme“, të ligjit nr. 8438, datë 28.12.1998, i ndryshuar , që përcakton 

se: 

 “Për qëllime të tatimit mbi të ardhurat personale, merren si të ardhura të  tatueshme: a) 

pagat dhe shpërblimet e tjera, në lidhje me marrëdhëniet aktuale të punës“ dhe nenit 9/1 

Tarifat tatimore, sipas të cilit, “ Pagat dhe shpërblimet, në lidhje me marrëdhëniet e 

punës aktuale, do të tatohen sipas tarifave të përshkruara në pasqyrën nr. 1, e cila i 

bashkëlidhet këtij ligji dhe është pjesë përbërëse e tij.” 

 

dhe Udhëzimit të Ministrit të Financave nr.5, datë 20.01.2016 “Për ttimin mbi të 

ardhurat”, i ndryshuar, që në pikën nr. 2.3 “Të ardhurat e tatueshme”, specifikon që:  
 

“2.3.1 Pagat dhe shpërblimet e tjera në lidhje me marrëdhëniet aktuale të punës (të 

ardhurat nga punësimi). Në këtë kategori të ardhurash përfshihen si pagat, ashtu edhe 

shpërblime të tjera në vlerë që lidhen me punësimin aktual të individit. Në të ardhura nga 

pagat përfshihet paga bazë si dhe të gjitha shtesat mbi pagën bazë që kanë karakter të 

përhershëm si shtesat për vjetërsi, vështirësi, largësi vendbanimi, natyrë të veçantë pune 

apo shërbimi, si dhe shtesa të tjera page e shpërblimi të bëra me akte të tjera ligjore e 

nënligjore.  

Termi “shpërblime të tjera” përfshin të gjitha të ardhurat apo shpërblimet që përfitohen 

nga rezultatet e punës në vendin e punësimit aktual të individit. Në këtë kategori bëjnë 

pjesë të ardhurat që merr individi në formë shpërblimi nga fondi i veçantë, apo nga fonde 

të krijuara me akte të ndryshme ligjore apo statutore të shoqërive, si pagë e 13-të, apo 

pagesa të ndryshme të kësaj natyre.  

Në grupin “shpërblime të tjera” përfshihen gjithashtu të ardhura që realizohen nga 

pjesëmarrja e individit në komisione, komitete, këshilla, borde drejtuese, këshilla 
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mbikëqyrëse, etj. Në këto raste mënyra e llogaritjes së tatimit mbi të ardhurat personale 

do të jetë si më poshtë:  

a) Kur shpërblimi i përfituar për pjesëmarrje në komisione, komitete, këshilla, borde 

drejtuese, këshilla mbikëqyrëse etj., paguhet jashtë qendrës efektive të punës së individit, 

këto të ardhura tatohen në masën 15 për qind”: 
 

E ardhura e tatueshme 

(në lekë/muaj) 

Përqindje 

Nga                            Deri në (përfshirë)  

0  30.000  Zero për qind  

30.001  130 000  +13 për qind të shumës mbi 30 000 lekë.  

130 001  Më tepër  13 000 lekë + 23 përqind të shumës mbi 

130 000 lekë.  

 

Për sa më lartë, anëtarët e brendshëm dhe të jashtëm të Bordit të Administrimit kanë 

përfituar padrejtësisht trajtimin financiar mbi kufirin e përcaktuar në VKM në vleftën prej 

4,030,500 lekë, përkatësisht: 

 për periudhën 2016-2017 shumën prej 1,896,500 lekë dhe  

 për periudhën janar-tetor 2018 prej 2,134,000 lekë, 

 që konsiderohet shkelje e disiplinës financiare me dëm ekonomik dhe pasqyrohet sipas 

përfituesve në tabelat e sipërshënuara. 

 

Për anëtaret e jashtëm të BA, Drejtoria Ekonomike të kryejë përllogaritjet dhe ndalesat.dhe 

te informoje zyrtarisht KLSH-ne. 

 

 

Nga ana e institucionit të USHLG për këtë çështje në përgjigjen e dërguara shkresën nr. 

3912 prot. të datës 11.11.2019 nga Administratori E..S.. janë bërë komente dhe shpjegime 

si më poshtë: 

 

Lidhur me konstatimin tuaj se janë paguar anëtarët e bordit me honorarë në masën e 

përcaktuar nga vetë ky organ ju sqaroj së në mungesë të një baze ligjore për pagesën e këtij 

organi është miratuar një masë shpërblimi për anëtarët e tij. Nga ana tjetër anëtaret e 

bordit janë  paguar me honorare dhe kanë paguar tatimin në burim për pagesat e tyre duke 

qenë se ato nuk duhet të trajtohen si të punësuar por si masë shpërblimi pjesëmarrje në 

organe drejtuese. 

Sipas deklarimeve në sistemin e tatimeve është llogaritur tatimi në burim sipas nivelit të 

shpërblimit dhe është realizuar pagesa e tatimit. Në këtë situatë është e pamundur të kthehet 

prapa tatimi i paguar pasi duhet të ndërhyhet në cdo formular deklarimi. 

Nga ana e institucionit të USHLG për këtë çështje në observacionet e dërguara me 

shkresën nr. 3817 prot., të datës 05.11.2019 nga ish-Drejtori Ekonomik znj. S..H.. 

“Observacion”, janë bërë komente dhe shpjegime si më poshtë: 

Sa i takon konstatimeve nga auditimi i veprimeve me bankë në fq .34 e në vazhdim sqaroj se 

në trajtimet e pikës II të Bankës 2016  dhe të pikës  I për vitin 2017,  tatimi i mbajtur në 

burim në pagesat e honorarëve të Senatit Akademik dhe të Bordit të Administrimit të USh-

së është bërë bazuar në ligjin nr.8438, datë 28.12.1998 “Për tatimin mbi të ardhurat” (i 

ndryshuar), neni 33, pika 1. ç) pagesat për menaxhimin dhe pjesëmarrjen në këshillat 

drejtues; 
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Qëndrimi i grupit të auditimit të KLSH –së 

Pagesa e Bordit të Administrimit nga data 15.8.2016 deri më 1.11.2018 është kryer në 

kundërshtim me ligjin nr. 9584, date 17.07.2006 “Për pagat, shpërblimet dhe strukturat e 

institucioneve të pavarura kushtetuese dhe të institucioneve të tjera të pavarura, të krijuara me 

ligj” dhe VKM nr. 418, date 27.06.2012 “Për përcaktimin e masës së shpërblimit të anëtarëve 

të këshillave, bordeve ose komisioneve të njësive të qeverisjes qendrore”, lidhja nr. 1 “Arsimi 

i Lartë Publik” ku është përcaktuar se, tarifat e shpërblimit për pjesëmarrje në borde, 

këshilla, është  8,000 lekë si për kryetarin dhe anëtarët e tjerë të bordit. Miratimi i tarifave të 

shpërblimit të anëtarëve të tij nga Bordi i Administrimit, është jo vetëm në kundërshtim me 

VKM nr. 418, datë 27.02.2012, “Për përcaktimin e masës së shpërblimit të anëtarëve të 

këshillave, bordeve ose komisioneve të njësive të qeverisjes qendrore” lidhja nr. 1, por 

përbën edhe konflikti interesi, pasi Bordi i Administrimit nuk ka tagër ligjor të përcaktojë 

tarifat e shpërblimit për vetveten, pasi në nenin 5 të ligjit nr. 9367, datë 07.04.2005 “Për 

parandalimin e konfliktit të interesit në ushtrimin e funksioneve publike” i ndryshuar.  

Për sa më lartë, anëtarët e Bordit të Administrimit kanë përfituar padrejtësisht më 

tepër se përcaktimet ligjore në fuqi në periudhën objekt  që konsiderohet shkelje e 

disiplinës financiare me dëm ekonomik dhe duhet dëmshpërblyer sipas përfituesve. 

Sa sipër, grupi i auditimin të KLSH nuk e merr në konsideratë observacionet e 

paraqitura, meqenëse janë të pa bazuar ligjërisht. 

Shënim:  Nga ana e KLSH është dërguar në subjekt projekt raporti me shkresën nr. 

658/3 prot., datë 16.11.2019, i cili është kthyer pa vërejtje me shkresën e USHLG me nr. 

3023/10, datë 13.12.2019 (protokolluar në KLSH me nr. 658/6, datë 

16.12.2019).Meqenëse nuk ka patur objeksione për projekt raportin, mbeten qëndrimet 

dhe arsyetimet e bëra nga audituesit e KLSH-së për akt-konstatimet e mbajtura 

zyrtarisht.   

 

Pagesa e komisionit të rankimit 

Me urdhër shpenzimin nr. 386, datë 8.10.2018, nënshkruar nga NA dhe NZ, është likuiduar 

Komisioni i rankimit për shumën 215,000 lekë Komisioni i Rankimit, sipas Urdhrit të 

Rektorit të USHLG me nr. 302, datë 13.8.2018, ku janë përfshirë 7 persona, të cilët kryetari 

ka tarifën 35,mijë lekë dhe anëtarët nga 30 mijë lekë për mbledhje. 

Kjo pagesë është e pabazuar në VKM mbi kriteret e pagesës se këshillave, bordeve, 

komiteteve dhe nuk janë llogaritur efektet financiare nga bashkimi i pagës me shpërblimin, 

ku paraqitet ky efekt financiar: 

 

Nr. Emër, mbiemër Periudha     Tarifa 
Nr. 

mbledh. 

Pagesa  

bruto 

                

1 G..  D.. shtator 2018 35000 1 35000 

2 V..B.. shtator 2018 30000 1 30000 

3 A..F.. shtator 2018 30000 1 30000 

4 G..B.. shtator 2018 30000 1 30000 

5 A..Z.. shtator 2018 30000 1 30000 

6 E..S.. shtator 2018 30000 1 30000 

7 R..M.. shtator 2018 30000 1 30000 
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  TOTALI           215,000 
 

Nr EMRI MBIEMRI Tarifa shtator   Te ardhurat Te ardhura Tatimi  Te Ardhurat Te Ardhurat Te Ardhurat 
Te 

Ardhurat Diferenca 

      2018 Shuma  mujore mujore gjithesej neto neto paga neto bordi 
neto 

gjithesej neto bordi 

      
Nr. 

mbledh. BRUTO   plus bord   
Duhet te 
merte (Jane mare) (Jane mare) 

(Jane 
mare)   

                          

1 2 3 4 5 8 10 11 12 13 14 15 16 

1 G..D.. 35000 1 35000 130075 165075 21067 125691 98741 29750 128491 2800 

2 V..B.. 30000 1 30000 98720 128720 12834 104829 78729 25500 104229 -600 

3 A..F.. 30000 1 30000 73300 103300 9529 85561 59461 25500 84961 -600 

4 G..B.. 30000 1 30000 97072 127072 12619 103581 77481 25500 102981 -600 

5 A..Z.. 30000 1 30000 75969 105969 9876 87584 61484 25500 86984 -600 

6 E..S.. 30000 1 30000 61320 91320 7972 76480 50380 25500 75880 -600 

7 R..M.. 30000 1 30000 64120 94120 8336 78603 52503 25500 78003 -600 

  TOTALI     215000 600576 815576 82233 662329 478779 182750 661529 -800 

 

Burimi: USHLG, Sektori Financës 
 

Këshilli i Etikës:  

Me urdhër shpenzimin nr. 69 dhe nr.70, datë 16.03.2018, nënshkruar nga NA dhe NZ, është 

likuiduar Këshilli i Etikës përkatësisht për shumat 71,400 lekë dhe 17,850 lekë. Pagesa e 

Këshillit të Etikës është bazuar në Vendimin e SA me nr. 21, datë 15.01.2018  ku është 

caktuar pagesa 8000 lekë për mbledhje dhe në vendimin e BA të USHLG, ku janë përcaktuar 

për pagesë 5 persona, të cilët kryetari ka tarifën 35,mijë lekë dhe anëtarët nga 30 mijë lekë 

për mbledhje. 

Kjo pagesë është e pabazuar në VKM mbi kriteret e pagesës se këshillave, bordeve, 

komiteteve dhe nuk janë llogaritur efektet financiare nga bashkimi i pagës me shpërblimin, 

ku paraqitet ky efekt financiar dhe duhet dëmshpërblyer: 

 

Nr. Emër, mbiemër Periudha     Tarifa 
Nr. 

mbledh. 

Pagesa  

bruto 

                

1 A..B.. prill-maj 2017 7000 3 21000 

2 M..P.. prill-maj 2017 7000 3 21000 

3 F..O.. prill-maj 2017 7000 3 21000 

4 E..K.. prill-maj 2017 7000 3 21000 

5 S..B.. prill-maj 2017 7000 3 21000 

  TOTALI           105,000 
 
Burimi: USHLG, Sektori Financës 

 

Dëmi ekonomik i arkëtueshëm nga përllogaritja e gabuar e tatimeve për shpërblimet e 

16 Anëtarëve të Senatit Akademik për pagesat e kryera. Rezulton detyrim për tu 

kthyer, sa paguar padrejtësisht shuma  306,695 lekë. 

 

Me urdhër shpenzimet e nënshkruara për , janë paguar për honorarë për 16 profesorë, anëtarët 

e Senatit Akademik të Universitetit, qe sipas ri llogaritjes nga grupi i auditimit rezultojnë  në 
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shumën neto prej 317.311 lekë. Llogaritjet e kryera për tatimin mbi të ardhurat janë kryer në 

kundërshtim me nenin 8, “E ardhura e tatueshme“, të ligjit nr. 8438, datë 28.12.1998, i 

ndryshuar dhe Udhëzimit të Ministrit të Financave nr.5, datë 20.01.2016 “Për tatimin mbi të 

ardhurat”, i ndryshuar. Nga përllogaritjet për gjithë anëtarët e Senatit Akademik për pagesat e 

kryera  rezulton detyrimi për tu kthyer, sa paguar padrejtësisht shuma 317.311 lekë. 

(Llogaritjet e efekteve përkatëse analitike për çdo vit janë pasqyruar në anekset bashkëlidhur 

këtij raporti). 

 

VIII. RAPORTET E MONITORIMIT DHE AKTET E RAKORDIMIT: 

 

Është hartuar raporti i monitorimit të shpenzimeve për vitin 2016 dhe 2017 i cili është 

dërguar në Ministrinë e Arsimit shkresën nr. 325, dt.27.2.2017. Raportet e monitorimit të 

shpenzimeve per vitin 2016, që janë paraqitur në Ministrinë e Financave, ndër të tjera edhe 

për programin “Planifikim, menaxhim, administrim” të cilat nuk janë të plotësuar me një 

informacionin më të plotë me shpjegimet përkatëse lidhur me ndryshimet e PBA, 

buxhetit nga plani fillestar deri në atë përfundimtar, në nivel programi dhe artikulli, 

lidhur me ndryshimet e planit të produkteve, si në sasi dhe në vlerë në përputhje me 

Udhëzimet e Ministrit të Financave për zbatimin e buxhetit të shtetit. Mungojnë argumentet e 

plota në lidhje me mosrealizimin e produkteve dhe masat që parashikohen në të ardhmen për 

realizimin e tyre.  

- Raportet e monitorimit të buxhetit janë publikuar në faqen zyrtare të USHLG dhe 

nuk shfaqen as në faqen zyrtare të Ministrisë së Arsimit apo Financave nëpërmjet 
lidhjes së vendosur me faqet zyrtare të ministrive, në përputhje me Udhëzimet e Ministrit të 

Financave për zbatimin e buxhetit të shtetit.Sa më lart është vepruar në kundërshtim me UMF 

nr. 1, dt. 15.01.2016 udhëzim plotësues “Për zbatimin e buxhetit të vitit 2016” dhe UMF nr. 

15881/1, dt. 18.11.2016 “Për procedurat standarte të monitorimit të buxhetit në NJQQ” 

 

Për sa më sipër është mbajtur Akt Konstatimi me nr.3, datë 31.10.2019, i 

protokolluar zyrtarisht në subjektin e audituar USHLG me nr. 3023/7, datë 

31.10.2019, 

 

Shënim:  Nga ana e KLSH është dërguar në subjekt projekt raporti me shkresën 

nr. 658/3 prot., datë 16.11.2019, i cili është kthyer pa vërejtje me shkresën e 

USHLG me nr. 3023/10, datë 13.12.2019 (protokolluar në KLSH me nr. 658/6, 

datë 16.12.2019).Meqenëse nuk ka patur objeksione për projekt raportin, mbeten 

qëndrimet dhe arsyetimet e bëra nga audituesit e KLSH-së për akt-konstatimet e 

mbajtura zyrtarisht.   

 

 

5. Prokurimet e fondeve publike:  

 a. Zbatimi i legjislacionit për realizimin e procedurave të prokurimit publik. 

 b. Lidhja dhe zbatimi i kontratave deri në marrjen në dorëzim të mallrave punëve dhe 

shërbimeve. 

7. Auditimi mbi prokurimin e fondeve publike. 

 

Gjatë auditimit, mbi procedurat e prokurimeve të realizuara në Institucionin e Rektoratit të 

Universiteti i Shkodrës “Luigj Gurakuqi”  përgjatë viteve, 2015, 2016, 2017, 2018 deri në 
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31.08.2019,  në bazë të Programit të Auditimit  nr. 6548/1prot, datë 10.09.2019, me objekt 

auditimi “Auditim financiar dhe përputhshmërie” për periudhën 01.01.2015 deri në 

31.08.2019. 

Grupi i audituesve, u fokusua në  zbatimin e bazës ligjore dhe nënligjore Ligjit nr.9646 datë 

20.11.2006 “Për prokurimin publik” i ndryshuar, VKM nr.1, datë 10.01.2007, “ Për miratimin 

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

miratimin e rregullave të prokurimit publik”, VKM nr.918 datë 29.12.2014 “Për kryerjen e 

procedurave të prokurimit publik në mënyrë elektronike”, Udhëzim e APP-së nr.2 datë 

27.01.2015 “Për hartimin e regjistrit të parashikimeve të prokurimit publik dhe regjistrit të 

realizimeve të prokurimit publik”, Udhëzimin e APP-së nr.3 datë 27.01.2015 “Për procedurën 

e prokurimit me vlerë të vogël” dhe çdo akti juridike që është në fuqi në lidhje mbi 

prokurimet publike të financuara nga Buxheti i Publik i USH-së. 

Gjatë vitit 2015, USH “Luigj Gurakuqi”- ka planifikuar 40 procedura prokurimi me një fond 

limit të llogaritur si shumë të fondeve publike të USH “Luigj Gurakuqi” në vlerën rreth 

39,608.82 mijë lekë dhe jane realizuar 33 procedura prokurimi  të ndara (1 procedurë te 

hapur, 2 me negocim pa publikim paraprak të njoftimit të kontratës, 5 kërkesë për propozim 

dhe 26 blerje me vlere te vogel)  ku në përfundim të tyre janë shpallur fitues operatorë 

ekonomikë me të cilët janë lidhur kontrata me vlerë  të përgjithshme rreth 34,618 mije leke. 

Nga realizimi i procedurave të prokurimit është realizuar një kursim në vlerën 4,990.72 mijë 

lekë .  

Gjatë vitit 2016, USH “Luigj Gurakuqi”- ka planifikuar 43 procedura prokurimi me një fond 

limit të llogaritur si shumë të fondeve publike të USH në vlerën rreth 44,895.63 mijë lekë dhe 

janë realizuar 31 procedura prokurimi  të ndara (1 procedurë te hapur, 1 me negocim pa 

publikim paraprak të njoftimit të kontratës, 6 kërkesë për propozim dhe 23 blerje me vlere te 

vogel)  ku në përfundim të tyre janë shpallur fitues operatorë ekonomikë me të cilët janë 

lidhur kontrata me vlerë  të përgjithshme rreth 39,818.39 mijë lekë. Nga realizimi i 

procedurave të prokurimit është realizuar një kursim në vlerën 5,077.24 mijë lekë.   

Gjatë vitit 2017, USH “Luigj Gurakuqi”- ka planifikuar 21 procedura prokurimi me një fond 

limit të llogaritur si shumë të fondeve publike të USH në vlerën rreth 28,169.17 mijë lekë dhe 

janë realizuar 21 procedura prokurimi  të ndara (1 procedurë te hapur, 4 kërkesë për propozim 

dhe 16 blerje me vlere te vogel)  ku në përfundim të tyre janë shpallur fitues operatorë 

ekonomikë me të cilët janë lidhur kontrata me vlerë  të përgjithshme rreth 23,566.49 mije 

leke. Nga realizimi i procedurave të prokurimit është realizuar një kursim në vlerën 4,602.68 

mijë lekë. Gjithashtu, nga auditimi, i vlerësimit të vlerave, u konstatua se për vitin 2017, vlera 

e prokurimeve është e vogël për shkak të kompetencave të kufizuara të Administratorit të 

USH për periudhën korrik-dhjetor 2017, nga Bordi i Administrimit (BA) në bazë të Vendimit 

nr.52 datë 25.07.2017 (ka pasur kompetencë vetëm për realizim procedura me blerje të vogla) 

si dhe në bazë të  VKM nr.482 datë 05.07.2017 “Për pezullimin e përkohshëm të procedurave 

të prokurimit, për vitin 2017”, i shfuqizuar me VKM nr.580, datë 13.10.2017 “Për 

shfuqizimin e vendimit nr.482, datë 05.07.2017, të Këshillit të Ministrave, “Për pezullimin e 

përkohshëm të procedurave të prokurimit, për vitin 2017”. 

Gjatë vitit 2018 USH “Luigj Gurakuqi”- ka planifikuar 25 procedura prokurimi me një fond 

limit të llogaritur si shumë të fondeve publike të USH në vlerën rreth 143,945.51 mijë lekë 

dhe janë realizuar 25 procedura prokurimi  të ndara (4 procedura të hapura (duke realizuar 

vetëm likuidimin financiar të kontratave të mëparshme si detyrime financiare të papaguara), 9 

kërkesë për propozim dhe 12 blerje me vlere te vogel)  ku në përfundim të tyre janë shpallur 

fitues operatorë ekonomikë me të cilët janë lidhur kontrata me vlerë  të përgjithshme rreth 
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135,264.41 mijë lekë. Nga auditimi është konstatuar se, në vitin 2018, kemi rritje të vlerës 

prokuese, për shkak jo të realizimit të procedurave të reja, por të likuidimeve financiare të 

detyrimeve të papaguara nga kontrata e mëparshme, ku vend të rëndësishëm zë vazhdim 

kontratë, shtesat e kontratës për ndërtimin e Fakultetit të Ekonomisë nr.803/4 prot datë 

29.09.2011, e cila ka përfunduar në vitin 2018 (afati i përcaktuar në kontratën bazë për 2 vjet  

ndërtim). 

Gjatë vitit 2019 (01.01.2019 deri në 31.08.2019, USH “Luigj Gurakuqi”- ka planifikuar 12 

procedura prokurimi me një fond limit të llogaritur si shumë të fondeve publike të USH në 

vlerën rreth 33,586.55 mijë lekë dhe janë realizuar 12 procedura prokurimi  të ndara (1 

procedurë te hapur, 1 blerje biletë, 2 kërkesë për propozim dhe 8 blerje me vlere te vogel)  ku 

në përfundim të tyre janë shpallur fitues operatorë ekonomikë me të cilët janë lidhur kontrata 

me vlerë  të përgjithshme rreth 29,929.42 mije leke. Nga realizimi i procedurave të 

prokurimit është realizuar një kursim në vlerën 3,657.13 mijë lekë. Nga auditimi u konstatua, 

se për shkak të uljes së regjistrimit të studentëve pranë USH dhe mbylljes së disa degëve të 

fakulteteve, është ulur fondi publik i USH. 

 
EVIDENCA E TË DHËNAVE PËR TENDERAT E ZHVILLUR NË UNIVERSITETIN “LUIGJ 

GURAKUQI” - SHKODËR 

 

Nr. Procedurat e prokurimit qe ka zgjedhur autoriteti kontraktor 

Procedura prokurimi gjithsej 

Planifikuar Realizuar 

Sasi 
Vlera pa TVSH,        ne 

mije leke 
Sasi 

Vlera pa TVSH,        ne 
mije leke 

2015           

a b 1 2 3 4 

1 Procedura te hapura 1 14,325 1 14,210 

2 Proc. Me negocim Me publikim paraprak te njoftimit te kontrates - - - - 

3 Proc. Me negocim Pa publikim paraprak te njoftimit te kontrates 2 3,788 2 3,779 

4 Proc. Kerkese per Propozim 5 15,082 4 12,196 

5 Blerje me vlere te vogel 32 6,413 26 4,431 

  TOTALI  40 39,608 33 34,618 

2016           

a b 1 2 3 4 

1 Procedura te hapura 1 18,250 1 18,025 

2 Proc. Me negocim Me publikim paraprak te njoftimit te kontrates - - - - 

3 Proc. Me negocim Pa publikim paraprak te njoftimit te kontrates 1 2,842 1 2,842 

4 Proc. Kerkese per Propozim 6 16,666 6 15,410 

5 Blerje me vlere te vogel 35 7,136 23 3,540 

  TOTALI  43 44,895 31 39,818 

2017           

a b 1 2 3 4 

1 Procedura te hapura 1 8,333 1 8,232 

2 Sherbim konsulence - - - - 
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3 Proc. Me negocim Me publikim paraprak te njoftimit te kontrates - - - - 

4 Proc. Me negocim Pa publikim paraprak te njoftimit te kontrates - - - - 

5 Proc. Kerkese per Propozim 4 12,750 4 10,907 

6 Blerje me vlere te vogel 16 7,085 16 4,426 

  TOTALI  21 28,169 21 23,566 

2018      

a b 1 2 3 4 

1 Procedura te hapura 4 105,971 4 102,524 

2 Proc. Me negocim Me publikim paraprak te njoftimit te kontrates -    

3 Proc. Me negocim Pa publikim paraprak te njoftimit te kontrates -    

4 Proc. Kerkese per Propozim 9 32,598 9 30,377 

5 Blerje me vlere te vogel 12 5,374 12 2,362 

 TOTALI 25 143,945 25 135,264 

2019  01.01.2019 deri 31.08.2019         

a b 1 2 3 4 

1 Procedura te hapura 1 23,023 1 22,947 

2 Blerje bilete 1 333 1 280 

3 Proc. Me negocim Pa publikim paraprak te njoftimit te kontrates - - - - 

4 Proc. Kerkese per Propozim 2 6,666 2 5,338 

5 Blerje me vlere te vogel 8 3,563 8 1,615 

  TOTALI  12 33,586 12 29,929 

 

Audituesit, kanë përzgjedhur procedura prokuruese, në bazë të vlerës së lartë të kontratës, 

duke u mbështetur në metodën e gjurmimit të dokumentacionit, në hartimin dhe njoftimin e 

regjistrit të prokurimit publik, llogaritjen e fondit limit dhe procedurat e shpalljes së 

prokurimit; hartimi i kërkesave për kualifikim, miratimi i dokumenteve standarde të tenderit; 

paraqitja dhe shqyrtimi i ofertave; vlerësimi i ofertave dhe klasifikimi i ofertuesve, verifikimi 

në sistemin prokurimit elektronik (SPE); menaxhimi i procesit të ankimit, pjesëmarrësit në 

proces; njoftimi, hartimi dhe nënshkrimi i kontratës me operatorin fitues dhe zbatimi i saj, si 

dhe çdo paqartësi është diskutuar me personat përgjegjës për procesin e prokurimit të 

audituar. 

Grupi i auditimit ka audituar në total 17 procedura prokurimi, me vlerë të fondit limit prej 

156,367,758 lekë pa tvsh dhe me vlerë kontrate prej 145,564,351 lekë pa tvsh, si dhe 

ekzekutimin e kontratës punë objektit të prokurimit “Ndërtim Godine e re Fakultetit 

Ekonomik Universiteti Shkodrës” me fond limit 313,000,000 (treqind e trembëdhjetë milion) 

lekë pa tvsh, realizuar në vitin 2011 (lidhur Kontratë nr.803/4 prot datë 29.09.2011 me OE 

“C..” shpk me vlerë kontratë 304,386,488 lekë pa tvsh dhe 365,263,789.19 lekë me tvsh). 

 

Nga auditimi u konstatua se, disa prej procedurave rezultuan në përputhje me bazën ligjore 

dhe nënligjore me  ligjin nr.9646 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” i ndryshuar, VKM 

nr.1, datë 10.01.2007, “ Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar me  
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VKM nr.914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, të cilat janë 

: 

1. “Rikonstruksion salla e konferencave te Fakultetit te Gjuheve te Huaja”, viti 2018. 

2. “Mobilim godina e re fakulteti ekonomik”, viti 2018. 

3. “Pajisje kompjuterike dhe elektronike”, viti 2018. 

4. “Materiale dhe pajisje laboratorike te shërbimit publik dhe kimikate për laboratorë” 

viti 2018. 

5. “Materiale për pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndriçim” viti 2017. 

6. “Kancelari” viti 2017. 

7. “Furnizime dhe materiale te tjera zyre dhe te përgjithshme” viti 2017. 

8. “Shërbim i ruajtjes dhe sigurisë fizike” viti 2016. 

9. “Furnizime dhe materiale te tjera zyre e te përgjithshme” viti 2016. 

 

Ndërsa për procedurat e tjera ,në bazë të  auditimit, janë vërejtur këto mangësi të 

përgjithshme, si vijon: 

1. Nga auditimi i të gjitha objekteve tenderuese për mallra, shërbime dhe rikonstruksione, për 

vitet  2015, 2016, 2017, 2018 deri në 31.08.2019, të përzgjedhura nga grupi i KLSH-së është 

konstatuar se në Universitetin “Luigj Gurakuqi” Shkodër, si Autoritet Kontraktor, sektori i 

prokurimeve , nuk ekziston, por nga Titullari i AK, është  shoqëruar me Urdhrin 

përkatës.Kështu, në disa raste, anëtarët e komisioneve të posaçme (kur kjo detyrë iu është 

ngarkuar një strukture tjetër), janë burime njerëzore të pa trajnuara pranë Agjencisë së 

Prokurimeve Publike (APP), për pasojë janë evidentuar mangësi të elementeve të 

procedurave prokuruese, si në përllogaritjen e fondit limit, në  hartimin e kritereve të veçanta 

për kualifikim dhe specifikimet teknike, të cilët duhet t’i  paraqesin në mënyrë të hollësishme 

duke e argumentuar për çdo kriter të vendosur prej tyre, të cilat duhet të pasqyrohen në 

dokumentet e tenderit , duke mbajtur një procesverbal, ku hartimi i tyre duhej të 

argumentohej teknikisht dhe ligjërisht, mbi përgatitjen e tyre. Ky procesverbal i vihet në 

dispozicion personit/ave përgjegjës për prokurim, i cili /të cilët e bën/bëjnë pjesë të dosjes së 

tenderit.  

Ky veprim është kundërshtim me VKM nr. 914, datë 29.12.2014 ”Për miratimin e rregullave 

të prokurimit publik” i ndryshuar, neni 61 (hartimi dhe publikimi i dokumenteve të tenderit) 

pika 2. 

 

2. Nga auditimi, se nga titullari i AK, për vitet 2017, 2018 deri në 31.08.2019, nuk është 

caktuar personi përgjegjës për prokurimin, kjo në kundërshtim me VKM nr. 914, datë 

29.12.2014 ”Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar,, neni 57, i 

ndryshuar me VKM nr.797, datë 29.12.2017 “Për disa ndryshime dhe shtesa në VKM nr.914, 

datë 29.12.2014 ”Për miratimin e rregullave të prokurimit publik.”  

 

3.Nga auditimi, rezultoi se, raporti përmbledhës i hartuar nga Komisionet e Vlerësimit të 

Ofertave dhe i miratuar nga titullari i Autoriteti Kontraktor i UPT-së, nuk përmban në mënyrë 

të detajuar, referencën e procedurës, përshkrimin e punëve/mallrave/shërbimeve; 

çmime/vlerën e ofertuesve pjesëmarrës; ofertuesit e skualifikuar dhe arsyet e skualifikimit; 

ofertuesin e renditur të parin, informacionin nesë ka pasur ankesa dhe vendimmarrja në lidhje 

me to, kjo në kundërshtim me ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006, “Për prokurimin publik”, të 

ndryshuar, (VKM nr. 1, datë 10/01/2017, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”) 
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dhe VKM nr. 914, datë 29.12.2014, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, neni 

68. 

 

4.Nga auditimi, rezultoi se, të gjitha dosjet qe na u vunë ne dispozicion, ishin te pa 

inventarizuara ne kundërshtim me ligjin “Për arkivat”. Plotësimi dhe administrimi i dosjeve 

nuk paraqitet në nivelin e kërkuar, pasi nuk janë arkivuar, nuk janë nënshkruar si marrës në 

dorëzim dhe nga dorëzuesi, nuk janë plotësuar sipas ligjit për arkivat, ka mungesë të 

dokumentacioneve shoqëruese, kryesisht mungon në dosje përllogaritja e fondeve limit, apo 

dokumente te tjera të cilët pas konstatimeve të këtyre mungesave ju paraqiten grupit të 

auditimit, veprime në kundërshtim me Ligjin “Për Prokurimin Publik” , Kreu II, neni 12/3. 

 

5.Nga auditimi, rezultoi se, në bazë të kërkesave për mallra, shërbime ose punë, nga 

administrata e Rektoratit (AK) për vitet buxhetore, 2015, 2016,2017,2018,dhe 01.01.2019 

deri në  31.08.2019, janë përgatitur regjistri i parashikimeve, brenda datës 15 janar të çdo viti, 

por nga ana e KAD(Këshillit Administrues Drejtues), tashmë i emertuar Bordi i 

Administrimit (BA) të krijuar në bazë të ligjit nr.80/2015, datë 22.07.2015 “Për arsimin e 

Lartë dhë Kërkimin Shkencor në Institucionet e Arsimit të Lartë në RSH”, janë miratuar, me 

vonesë në kohë,duke i dërguar jashtë afateve pranë Ministrisë së Arsimit dhe Sporteve dhe 

Agjencisë së Prokurimeve Publike. respektivisht: 

Për vitin 2015, sipas vendimit të  KAD nr.69, datë 19/02/2015 per “Për detajimin e buxhetit 

për vitin 2015”; 

Për vitin 2016, sipas vendimit te  KAD nr.21, datë 08.04.2016 per “Për detajimin e buxhetit 

për vitin  2016”; 

Për vitin 2017, sipas vendimit të BA nr.38, datë 25.04.2017 “Për miratimin e buxhetit për 

vitin 2017” ; 

Për vitin 2018, sipas vendimit të BA nr.214, datë 07.06.2018 “Për miratimin e disa 

ndryshimeve në regjistrin e parashikimeve publike për vitin 2018”; 

Për vitin 2019 deri në 31.08.2019, sipas vendimit të BA nr.215, datë 24.06.2019 “për 

miratimin e disa ndryshimeve në regjistrin e parashikimeve publike për vitin 2019”. 

Pra për vitet 2016, 2017, 2018 dhe 2019, veprimet e strukturave miratuese për fondet e 

krijuara apo të shtuara, janë në kundërshtim me ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006, “Për 

prokurimin publik”, të ndryshuar, (VKM nr. 1, datë 10/01/2017, “Për miratimin e rregullave 

të prokurimit publik”) dhe VKM nr. 914, datë 29.12.2014, “Për miratimin e rregullave të 

prokurimit publik “neni 4 dhe Udhëzimit te APP nr. 2, dt 27.01.2015. 

 

 

Përveç mangësive të përgjithshme, si më lart në procedurat e prokurimit të audituara u 

konstatuan edhe mangësi të veçanta si në hartimin e kërkesave kualifikuese ta miratuara 

nga NJP , në vlerësimet e bëra nga KVO-ve si dhe në zbatimin e kontratave  sipas 

tenderëve të audituar, ku në mënyrë të përmbledhur janë si më poshtë: 

 

1. Nga auditimi,  në lidhje me vlerësimin i përputhshmërisë dhe rregullshmërisë financiare të 

dy titullarëve, Titullari Akademik (Rektori) dhe Titullari i Autoritetit Kontraktor 

(Administratori) sipas ligjit  nr.80/2015, datë 22.07.2015 “Për arsimin e Lartë dhë Kërkimin 

Shkencor në Institucionet e Arsimit të Lartë në RSH” të ligjit nr 9643, datë 20.11.2006, “Për 

prokurimin publik”, i ndryshuar, të ligjin nr.10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin 

financiar dhe kontrollin” 
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Nga auditimi, me miratimin e ligjit  nr.80/2015, datë 22.07.2015 “Për arsimin e Lartë dhë 

Kërkimin Shkencor në Institucionet e Arsimit të Lartë në RSH”, konstatohet se, ligji 

parashikon, ekzistencën e dy titullarëve, Rektorin dhe Administratorin, të cilët ushtrojnë 

kompetencat e tyre në fusha të ndryshme dhe pa varësi administrative nga njeri tjetri. 

Konkretisht, në nenin 39 e vijues, të ligjit në fjalë, përcaktohet qartë se “Rektori është 

autoriteti më i lartë akademik i institucionit të arsimit të lartë, si dhe përfaqësuesi ligjor i tij 

për çështjet akademike dhe protokollare(pritje përcjellje të delegacioneve, autoriteteve të 

larta shtetërore, ceremonitë zyrtare etj), sipas përcaktimeve të këtij ligji. 

Gjithashtu në nenin 5, të ligjit, përcaktohet qartë se “Administratori është autoriteti më i 

lartë administrativ dhe përgjegjës për mirëkuptimin financiar të institucionit. Ai është 

përfaqësues ligjor i institucionit të arsimit të lartë për çështjet financiare dhe 

administrative, sipas përcaktimeve të këtij ligji”. 

Nisur nga kjo ndarje me zgjedhjen e Rektorit Prof. A..B.., në fillim të marrjes së detyrës është 

ndjerë mbivendosje kompetencash, për shkak të interpretimeve të ndryshme të dispozitave 

ligjore që rregullojnë marrëdhëniet juridike mes Rektorit të Universitetit dhe Administratorit 

në drejtim të ligjshmërisë së veprimeve të autoritetit kontraktor.  

Kështu me anë të shkresës nr.830/2 prot., datë 16.03.2017,Rektori i USH, i është drejtuar 

Ministrisë së Financave dhe  Ministrisë së Arsimit dhe Sportit,  ku shprehet se në bazë edhe 

të  vendimit të Bordit të Administrimit nr.31, datë 03.03.2017, Rektori do të mbajë dhe 

pozicionin e nëpunësit autorizues. 

Gjithashtu, nga Prof.A..B.. në cilësinë e Rektorit të USH “Luigj Gurakuqi”(por jo të titullarit 

të AK) është realizuar Akt-marrëveshja “Ndërtim Godinë e re fakultetit Ekonomik 

Universiteti i Shkodrës”, me shkresë nr.849/1 prot.,  datë 07.03.2017, ku në neni 1 thuhet se 

“Objekti i kësaj aktmarrëveshje janë ndryshimet e mëposhtme në preventivin e punimeve dhe 

për rrjedhojë dhe ë kontratën për ndërtimin e objektit, pakësim në masën prej 24,320,955 

lekë nga vlera e kontratës bazë si dhe shtyrja e afatit të realizimit përfundimtar të kontratës 

deri më 30.04.2017”. 

Këto fakte, tregojnë për mospërputhshmëri ligjore të veprimeve të Rektorit dhe Bordit të 

Administrimit, fakt i cili është rregulluar, përsëri nga Bordi i Administrimit (BA) në bazë të 

Vendimit nr.52 datë 25.07.2017, duke e marrë pozicionin e nëpunësit autorizues 

Administratori i USH, duke zgjidhur situatën e vazhdimësisë së ecurisë së prokurimeve 

publike, ku si Titullar i AK, është Administratori i USH, si dhe është qartësuar plotësisht, në 

zbatim të  bazës ligjore, të ligjit  nr.80/2015, datë 22.07.2015 “Për arsimin e Lartë dhe 

Kërkimin Shkencor në Institucionet e Arsimit të Lartë në RSH” , të ligjit nr. 9643, datë 

20.11.2006, “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, të ligjin nr.10296, datë 08.07.2010 “Për 

menaxhimin financiar dhe kontrollin”, me miratimin e Ministrit të Arsimit me Udhëzimin 

nr.27, datë 29.12.2017 “Strukturat e brendshëm akademike dhe administrative në 

institucionet publike të arsimit të lartë”. 

 

2. Nga auditimi i përputhshmërisë dhe rregullshmërisë financiare të ekzekutimit dhe 

mbikëqyrjes procedurës së prokurimit “Ndërtim Godine e re Fakultetiti Ekonomik 

Universiteti Shkodrës " realizuar në vitin 2011, lidhur Kontratë Pune nr. 803/4 prot., datë 

29.09.2011, me fond limit 313,000,000 (treqind e trembëdhjetë milion) lekë pa tvsh, realizuar 

në vitin 2011 (lidhur Kontratë nr.803/4 prot., datë 29.09.2011 me OE “C..” shpk me vlerë 

kontratë 304,386,488 lekë pa tvsh dhe 365,263,789.19 lekë me tvsh),  e financuar në masën 

156,5 milion lekë nga Fondi i Zhvillimit të Rajoneve, sipas Vendimit të Komitetit të 

Zhvillimit të Rajoneve nr.4 datë 19.04.2011, “Për shpërndarjen e Fondeve të Zhvillimit të 
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Rajoneve për projektet e arsimit” dhe në vlerën prej 156,5 milion lekë nga të ardhurat 

publike të Universitetit “Luigj Gurakuqi” Shkodër. 

Në bazë të kontratës, së mësipërme, detyrimi kontraktor kohor i zbatimit ishte për 2 vjet nga 

data e fillimit te punimeve (22.11.2011) dhe është kolauduar më datë 25.05.2017.  

Gjatë ecurisë së zbatimit të kontratës është konstatuar se, për shkak të mos planifikimit dhe 

mos menaxhimin e të ardhurave publike të USH,  kontrata është realizuar për 6 vjet, d.m.th. 4 

vite me vonesë, duke realizuar kohë mbas kohe kontrata-shtesë, me arsyetimin e 

moslikujdimeve financiare ndaj operatorit ekonomik “C..” shpk. 

Për sa sipër, janë konstatuar këto veprime juridike midis palëve: 

 -Kontratë Shtesë “Ndërtim Godinë e re fakulteti Ekonomik Universiteti i Shkodrës” 

me shkresë nr.803/12 prot datë 22.11.2013 e lidhur midis AK me ish- Rektorin USH 

prof. A..H.. me operatorin ekonomik “C..” shpk, në thuhet se, neni 1 pika.1.1 “Objekti 

shtyrja e afatit të realizimit të kontratës edhe me 1 vit tjetër nga nënshkrimi I 

kontratës shtesë deri më 22.11.2014” dhe pika 1.4 “Kontraktuesi merr përsipër mos 

aplikimin e asnjë lloj kamatëvonesë për mosrealizimin në kohë të likuidimit në 

realizimin e kontratës.” 

 Kontratë Shtesë “Ndërtim Godinë e re fakulteti Ekonomik Universiteti I Shkodrës” 

me shkresë nr.803/20 prot datë 20.11.2014 e lidhur midis AK me ish- Rektorin USH 

prof.dok A..H.. me operatorin ekonomik “C..” shpk, në neni 1 pika.1.1 “Objekti 

shtyrja e afatit të realizimit të kontratës edhe me 1 vit tjetër nga nënshkrimi i 

kontratës shtesë deri më 22.11.2015” dhe pika 1.4 thuhet se “Kontraktuesi merr 

përsipër mos aplikimin e asnjë lloj kamatëvonesë për mosrealizimin në kohë të 

likuidimit në realizimin e kontratës.”. 

Pra, faktet e mësipërme, tregojnë, se palët kanë marrë detyrim kontraktor shtesë, për të mos 

vendosur kamatëvonesa për realizimin e detyrimeve nga të dyja palët, të cilën e ka prishur 

operatori ekonomik “C..” shpk, duke depozituar Kërkesë Padi për aplikimin e 

kamatëvonesave, të detyrimeve financiare, ku në bazë të Vendimit të Urdhrit të Ekzekutimit 

nr. 3313 Akti, lëshuar me datë 14.05.2015, prej Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë si dhe në 

bazë të Kodit Civil neni 589 dhe neni 591 dhe ligjit nr. 48/2014 neni 5, pika 1 të lëshuar me 

datë 14.05.2015, si në bazë ligjit nr. 10031 datë 11.12.2008 “Për shërbimin Përmbarimor 

Gjyqësor privat”, ka përfituar  vlerën  në total 3,879,444 lekë (interes vonesat, taksa e 

përmbaruesit gjyqësor privat, pagesa të ekspertit) nga buxheti publik i USH. 

Kështu, sa më sipër, USH, për vitin 2015, ka planifikuar 0 lekë për investimin e filluar në 

vitin 2011 objektit të prokurimit “Ndërtim Godine e re Fakultetit  Ekonomik Universiteti 

Shkodrës”, kjo në kundërshtim me ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006, “Për prokurimin publik”, 

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

publik” neni 4 dhe neni 60 (fondin e përllogaritur të vitit ushtrimor si dhe fondin total të 

përllogaritur, në rastin e kontratave shumëvjeçare) dhe Udhëzimit të APP nr. 2, dt 27.01.2015 

si dhe me përcaktimet e ligjit nr. 9936, datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor 

në republikën e Shqipërisë” i ndryshuar, neni 40 (E drejta për të kryer shpenzime) “Çdo njësi 

e qeverisjes së përgjithshme është e detyruar që, përpara fillimit të një procedure prokurimi, 

një apo shume vjeçare, të marrë një konfirmim nga Ministria e Financave që fondet, të cilat 

synohen të prokurohen, janë brenda limit të miratuar për angazhime”, ligjin nr.10296, datë 

08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, ligji nr.48, datë 24.04.2014 “për 

pagesat e vonuara në detyrimet kontraktore e tregtare” të udhëzimit të Ministrit të Financave 

nr.30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik dhe Udhëzimit 
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nr.5, datë 27.02.2014 “Për shlyerjen e detyrimeve të prapambetura” të Ministrisë së 

Financave. 

 

Kjo vlerë prej 3,879,444 lekë paraqitet si efekt financiar negativ për buxhetin e 

Universitetit të Shkodrës “Luigj Gurakuqi” shkaktuar nga mosplanifikimi i të 

shpenzimeve në vendimmarrjet e për vitin 2015, sipas vendimit të  KAD nr. 69, datë 

19/02/2015 për “Për detajimin e buxhetit për vitin 2015”. 

 

- Nga verifikimi me sondazhe në objekt të punimeve ndërtimore dhe impianteve u konstatua 

pasaktësi në kapitullin e sistemit të furnizimit me ujë.  

Zëri nr. 1 "Grupi i furnizimit me ujë sanitar me konvertitor frekuence për kontroll variabël të 

shpejtësisë ndërmjet 24 HZ dhe max 60HZ, me karakteristikat kryesore ( Prurja 15 m3/h dhe 

Prevalenca 35m k H2O)", nuk ishte vendosur në objekt, ndërkohë ishte likuiduar në 

situacionin përfundimtar në vlerën 510,500 lekë pa TVSH ose 612,600 lekë me TVSH, nga 

sipërmarrësi i punimeve. Kundërshtimet e dërguara nga mbikëqyrësi i punimeve me shkresën 

nr. 658/2 datë 13.11.2019, theksohet që zëri i "Grupi i furnizimit me ujë sanitar me 

konvertitor frekuence për kontroll variabël të shpejtësisë ndërmjet 24 HZ dhe max 60HZ, me 

karakteristikat ", është realizuar nga sipërmarrësi, pavarësisht që në momentin e verifikimit 

nga grupi i auditimit nuk ka qenë prezent, për arsye sepse është hequr pasi ka pësuar defekt 

dhe ndodhet në riparim. 

 

3.Nga auditimi i përputhshmërisë dhe rregullshmërisë financiare të  procedurës me objekt 

“Blerje gazoil për ngrohje për kaldajë dhe për automjetet”, për vitet buxhetore 2017, 2018 

dhe 2019, parashikuar dhe realizuar në vlerat prej 5,416,666 lekë pa tvsh, vlera prej 

5,416,667 lekë pa tvsh dhe vlera prej 7,500,000 lekë për TVSh, realizuar në USH, në cilësinë 

si autoritet kontraktor. 

Nga auditimi është konstatuar se, arsyetimi për llogaritjen e sasisë së gazoilit për ngrohje, nuk 

rezulton e mbështetur në bazë të normës së harxhimit për orë nga  sasitë e kaldajave të 

ngrohjes, si dhe sasitë e gazoilit për  përdorimin në mjetet motorike, nuk rezulton e 

mbështetur në bazë të normës së harxhimit sipas km vjetërsisë së automjeteve, por është 

mbështetur vetëm në bazë të kërkesave të sasive nga Fakultetet e USH “Luigj Gurakuqi”. 

Gjithashtu, në procedurën kërkesë për propozim me objekt “Blerje gazoil për ngrohje për 

kaldajë dhe për automjetet”, për vitin  2017, në dokumentet e tenderit AK, shtojca 10 

“Kriteret e veçanta të kualifikimit pika 2.3.3 e “Kapacitetit teknik”, u konstatua se, 

-AK ka kërkuar shprehimisht që operatorët ekonomikë pjesëmarrës në procedurën e 

prokurimit duhet të paraqesin dëshmitë përkatëse për rezultatet e testimeve zyrtare, të 

lëshuara nga institucione të autorizuara, që vërtetojnë pajtueshmërinë e produkteve me 

specifikimet teknike, duke paraqitur fletë analizat për karburantin e kërkuar nga autoriteti 

kontraktor sipas standardeve të përcaktuara në specifikimet teknike të shoqëruar nga treguesit 

për normat e parametrat e lejuara. AK në dokumentet e tenderit ka përcaktuar se të dhënat 

teknike të Gazoilit (diesel 10 ppm) duhet ti referohen standardit evropian (EN) të adoptuar 

nga Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit dhe që ka statusin e standardit shqiptar S SH 

EN 590:2013 +A1:2017. 

Nga auditimi i dokumentacionit të dorëzuar në Sistemin e Prokurimit Elektronik, nga 

operatori ekonomik “A..T..” sh.a, si dhe në dokumentacionin e dorëzuar në AK , për lidhjen e 

kontratës si operator ekonomik fitues, është paraqitur , Raport Analiza, lëshuar nga 
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Inspektorati Shtetëror Teknik dhe Industrial(ISHTI) datë 28.09.2017, me standard S SH EN 

590:2013 dhe jo S SH EN 590:2013 +A1:2017. 

Nga verifikimi në faqen zyrtare të Drejtorisë së Përgjithshme të Standardizimit, rezulton se 

standardi S SH EN 590:2013 është i shfuqizuar dhe është zëvendësuar me standardin S SH 

EN 590:2013 +A1:2017. 

Pra, ky dokument “kualifikues”, është në kundërshtim me përcaktimet e AK në dokumentet e 

tenderit, si rrjedhim KVO, e ka klasifikuar dhe më pas e ka shpallur fitues operatorin 

ekonomik, në kundërshtim me ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i 

ndryshuar, neni 46, pika 1/a. 

Për sa më sipër, AK, duhet ta s’kualifikonte operatorin ekonomik “A..T..” sh.a, për mos 

plotësim të të kritereve të vendosur dhe miratuar nga autoriteti kontraktor, duke shpallur 

fitues operatorin ekonomik të klasifikuar në vend të dytë, i cili ka dokumentacion të plotë dhe 

të rregullt ligjor, teknik dhe financiar. 

 

4. Për vitin 2015 dhe 2016, respektivisht, procedura me objekt “Ekspedita mësimore” me  

vlerë fond limit prej 6,000,000 lekë pa tvsh dhe vlerë kontrate prej 5,990,000 lekë pa tvsh 

(2015) dhe (2016)me vlerë fond limit prej 5,416,666 lekë pa tvsh dhe vlerë kontrate prej 

5,366,146 lekë pa tvsh, u konstatua se; 

Për këto dy vite, AK ka përzgjedhur realizimin  e shërbimit jo në bazë të VKM nr.997 datë 

10.12.2010 “Për trajtimin financiar të punonjësve që dërgohen me shërbim jashtë qëndrës së 

punës brenda vendit” (i ndryshuar) pika IV dhe VII, VKM nr.1101, datë 28.12.2015 “Për 

miratimin e kushteve dhe përcaktimin e rregullave për transportin rrugor të nxënësve të 

arsimit parashkollor, parauniversitar dhe të studentëve ”, por në bazë të ligjit nr. 9643, datë 

20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, dhe VKM nr. 914 datë 29.12.2014 “Për 

miratimin e rregullave të prokurimit publik” . 

Kështu  autoriteti kontraktor i USH’ “Luigj Gurakuqi”, konkretisht njësia e prokurimit, për 

këtë shërbim, në kërkesat teknike kualifikuese, nuk ka kërkuar dokumentacionin bazë (lista 

studente, akomodimi, dietat), elementë tregues jo pozitiv, si rrjedhim procedurat, nuk janë 

kryer në përputhshmëri të plotë ligjore, duke siguruar shërbime me performancë të dobët në 

të tre elementet (efiçencë, ekonomicitet dhe efektive). 

Pra, ndonëse janë realizuar sipas, ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i 

ndryshuar, dhe VKM-së nr. 914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit 

publik”, nga auditimi janë evidentuar, mangësi nga struktura e hartimit të fondit limit për 

vitet 2015 dhe 2016, nuk është bërë në bazë të shumatores së tre ofertave (vlera prej 

5,946,666lekë pa tvsh, apo të merrej si vlerë oferta me çmim më të ulët), por në Urdhrin e 

Prokurimit nr. 1130 prot datë 17.03.2015, vlera e fondit limit është 6,000,000 lekë pa tvsh, 

d.m.th. 53,334 lekë pa tvsh më shumë se ofertat e ofruara nga testimit i tregut dhe për vitin 

2016 ( vlera prej 5,380,242 lekë pa tvsh, apo të merrej si vlerë oferta me çmim më të ulët), 

por në Urdhërin e Prokurimit nr. 1051 prot datë 02.3.2016, vlera e fondit limit është 

5,416,666 lekë pa tvsh, d.m.th. 36,424 lekë pa tvsh më shumë se ofertat e ofruara nga testimit 

i tregut. 

Veprime të realizuara nga kryetari i degës së blerjeve dhe shërbimeve, i miratuar nga ish- 

(Rektori i USH) në cilësinë e titullarit të autoritetit kontraktor, në kundërshtim me ligjit nr. 

9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, dhe VKM nr. 914 datë 

29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” Kreu VII, neni 59, pika 

1“Përllogaritja e vlerës limit të kontratës”. 
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Gjithashtu,  në zbatimin e kontratave, në lidhje mbi realizimi i pagesave për këtë shërbim, 

nëpunëzi zbatues së bashku me titullarin e AK, ish-Rektori i USH, nuk kanë kërkuar 

dokumentacionin bazë (lista studente, akomodimi, dietat), elementë tregues jo pozitiv, si 

rrjedhim procedurat, nuk janë kryer në përputhshmëri të plotë ligjore, duke siguruar shërbime 

me performancë të dobët në të tre elementet (efiçencë, ekonomicitet dhe efektive), kjo në 

kundërshtim me VKM nr. 914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit 

publik” neni 77, me ligjin nr.10296 datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe 

kontrollin” dhe Udhëzimin nr.30 datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e 

sektorit publik” pika 35/ b  dhe pika 36, duke evidentuar vlerën prej 11,356,000 lekë pa tvsh, 

të pajustifikuara me dokumente vërtetues.  

Ndërsa për vitin buxhetor 2017, 2018, ky shërbim është realizuar në bazë të ligjit nr.80/2015 

“Për arsimin e lartë dhe kërkimit shkencor në institucionet e arsimit të lartë, në Republikën e 

Shqipërisë”, të ligjit nr.9936, datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e Sistemit Buxhetor në 

Republikën e Shqipërisë”, ligjit nr.130/2016 “Për buxhetin  e vitit 2017, VKM nr.307, datë 

20.07.1992 “Për tarifat e transportit të udhëtarëve” i ndryshuar, VKM nr.997 datë 10.12.2010 

“Për trajtimin financiar të punonjësve që dërgohen me shërbim jashtë qendrës së punës 

brenda vendit” (i ndryshuar) pika IV dhe VII, VKM nr.1101, datë 28.12.2015 “Për miratimin 

e kushteve dhe përcaktimin e rregullave për transportin rrugor të nxënësve të arsimit 

parashkollor, para universitar dhe të studentëve ”. 

 

5. Nga auditimi i procedurave me objekt  “Kabina Elektrike” viti 2018; “Sisteme ventilimi 

dhe kondicionimi” viti 2018; “Pajisje laboratori, fizioterapi “viti 2018, u konstatua se, 

hartimi i dokumenteve të tenderit, dhe hartimi i specifikimeve teknike të miratuara nga 

titullari i AK-së, u konstatua se, njësia e prokurimit ka vendosur  kriteret 2.3.1.a dhe 2.3.1.b, 

duke kërkuar:  

2.3.1.a) Punë të ngjashme për një kontratë të vetme në një vlerë prej jo më të vogël se 50% e 

vlerës së fondit limit në masën (X duke iu referuar secilit objekt tenderues) të realizuar gjatë 

tre viteve të fundit,  

Ose  

2.3.1.b)Punë të ngjashme ku vlera totale e kontratave të punëve të realizuara të marra së 

bashku gjatë tre viteve të fundit është në vlerën jo me pak se dyfishi i vlerës në masën (x) lekë. 

Ndërsa, sipas ligjit nr.9643, datë 21.11.2006 “Për prokurimin publik” neni.1, VKM nr. 914, 

datë 29.12.2014 ”Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” seksioni II (informacione 

të veçanta për kontratat) neni 26 (Kontratat për punë publike) pika 6 ku thuhet se : 

a)punë të ngjashme  për një objekt të vetëm në një vlerë jo më të madhe se 50% e vlerës së 

përllogaritur të kontratës që prokurohet dhe që është realizuar gjatë tre viteve të fundit. 

b)punë të ngjashme deri në një kufi, ku vlera monetare totale e punëve të kryera, e marrë së 

bashku gjatë tre viteve të fundit, është jo më e madhe se dyfishi  i vlerës limit të kontratës që 

prokurohet. 

Sipas kësaj dispozite, në prokurimin e kontratave punë publike, për të provuar realizimin me 

sukses të eksperiencave të ngjashme, sipas bazës ligjore, autoriteti kontraktor duhet të kërkojë 

ofertuesve të plotësojnë njërin prej kushteve të sipërcituara, dukë kërkuar në një vlerë jo më 

të madhe se 50% e vlerës së përllogaritur të kontratës, d.m.th. nga 50% e poshtë, ndërsa AK 

kërkon vlera jo më të vogël se 50% , duke eliminuar vlerat që janë më poshtë së 50% e vlerës 

së kontratës, duke ulur numrin e pjesëmarrjes së operatorëve ekonomikë , kjo në kundërshtim 

me ligjin nr.9643, datë 21.11.2006 “Për prokurimin publik” neni.1; neni 20;neni 23 dhe me 

VKM nr. 914, datë 29.12.2014 ”Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar, 
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seksioni II (informacione të veçanta për kontratat) neni 26 (Kontratat për punë publike) pika 

6 dhe për kontratë mallra neni 27 pika 3. 

Gjithashtu, njësia e prokurimit ka vendosur dhe kriteret (2.3.5); (2.3.10);(2.3.11) dhe (2.3.12) 

të cilat janë publikuar vetëm në sistemin elektronik të Agjencisë së Prokurimeve Publike,  

sipas referimit të numër reference të procedurave, duke mos argumentuar vendosjen e tyre, 

nëpërmjet një procesverbal, ku hartimi i tyre duhej të argumentohej teknikisht dhe ligjërisht, 

mbi përgatitjen e tyre, kjo në kundërshtim me VKM nr. 914, datë 29.12.2014 ”Për miratimin 

e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar, neni 26 (Kontratat për punë publike), pika 5 , 

neni 7 pika 3. 

Gjithashtu, nga auditimi u konstatua se, njësia e prokurimit ka vendosur kriterin, (2.3.7) 

“Operatori ekonomik duhet të  paraqesë deklaratë ku të deklarojë origjinën e mallit, të gjitha 

pajisjet dhe materialet (duhet te shoqërohen me Certifikatë e Origjinës dhe Deklaratën e 

Konformitetit, CE),  të cilat do të përdoren për realizimin e objektit tenderues, sipas normave 

të Bashkimit Europian ICE”,  duke mos  kërkuar në DST, që certifikatat e cilësisë të jenë të 

njohura nga Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit (DPA), ndonëse nga APP dhe DPA, në 

kuadër të bashkëpunimit të tyre institucional, me Rekomandimin nr.3330 prot datë 

20.03.2018 “Mbi hartimin e kërkesave të cilësisë”, si organi i specializuar në këtë fushë me 

qëllim për të verifikuar nëse, një certifikate e paraqitur në një procedurë prokurimi nga 

operatorët ekonomikë është lëshuar apo jo nga një organ i vlerësimit të konformitetit dhe 

nëse, ky organ është i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma 

ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë. 

Si pasojë e vendosje së certifikatave të cilësisë, të panjohura nga Drejtoria e Përgjithshme e 

Akreditimit, është shpallur fitues operatorë ekonomikë në mënyrë të padrejtë, duke vënë në 

diskutim cilësinë e procedurave të prokurimeve të financuara nga fondet publike. 

Këto veprime , kanë si ardhur si pasojë, pasi AK i Universitetit “Luigj Gurakuqi” Shkodër, ka 

mungesa të theksuara të burimeve njerëzore të cilët kryejnë detyra në procedurat e 

prokurimit, ndaj forcimi i kapaciteteve administrative të autoritetit kontraktor, mbetet një 

nevojë e vazhdueshme, ku në bashkëpunim me APP, e cila në mënyrë të vazhdueshme në 

bashkëpunim me Shkollën Shqiptare të Administratës Publike, organizon trajnime për 

punonjësit e institucioneve qendrore dhe vendorë të angazhuar me procedurat e prokurimit 

publik. 

 

6. Nga auditimi i procedurës me objekt “Sisteme ventilimi dhe kondicionimi” viti 2018, 

kërkesë për propozim me  numër reference të procedurës REF -92341-10-31-2018, në bazë të 

auditimit mbi dorëzimin, shqyrtimin, klasifikimi dhe shpallja e operatorit ekonomik fitues, u 

konstatua, se kanë marrë në pjesë 2 (dy) operatorë ekonomik, dhe 1 person fizik, nga të cilët: 

1) S.. –K.. shpk me Nuis K.., me ofertë ekonomike 1,979,000 lekë pa tvsh dhe 2,374,800 lekë 

me tvsh, në plotësim të plotë në bazë të  kritereve të kërkuara nga autoriteti kontraktor, duke 

u shpallur fitues. 

2) E.. shpk me Nuis J..., me ofertë ekonomike 1,960,100  lekë pa tvsh dhe 2,352,120  lekë me 

tvsh, i cili është skualifikuar, pasi nuk ka plotësuar kriteret e paraqitura nga AK, kriterin 

(2.3.2);(2.3.5);(2.3.9);(2.310);(2.3.11);(2.3.12) dhe (2.3.12). 

3) Personi fizik L.. P.. me Nuis K.., me ofertë ekonomike 2,057,000 lekë  pa tvsh dhe 

2,468,400  lekë me tvsh, u konstatua se nuk ka paraqitur asnjë dokumentacion  sipas kritereve 

të kërkuar nga AK, por vetëm ekstraktin QKB dhe formularin e ofertës.  

Nga auditimi, pranë sistemit të app.gov.al dhe në dokumentacionin e dërguar në AK për 

lidhjen e kontratës, u konstatua se personi fizik L.. P.., rezulton si punonjëse pranë operatorit 
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ekonomik “S.. –K.. ShPK”, kjo në bazë të formularëve të listë pagesave janar-tetor 2018 e-

sig25a të deklaruara në Drejtorinë e Tatimeve, të plotësuara në bazë të VKM nr.514 datë 

20.09.2017 “Për miratimin e listës kombëtare të profesionistëve”.  

Ky fakt nëse është vete personi i sipër cituar, si nga ana autoritetit kontraktor USH në këtë 

rast (KVO) duhet ta kishte evidentuar si dhe nga vetë operatori ekonomik  “S.. – K.. ShPK”, 

ky veprim është në kundërshtim me ligjin nr.9643, datë 21.11.2006 “Për prokurimin publik” i 

ndryshuar, VKM nr. 914, datë 29.12.2014 ”Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” 

neni 16 (Deklarimi i konfliktit të interesit dhe informacionit konfidencial)  pika 1ku thuhet se 

“Ky deklarim garanton autoritetin kontraktor që ofertuesit/kandidatet nuk ndodhen në kushtet 

e konfliktit të interesit. Ai përmban të dhëna personale të ofertuesit/ kandidatit dhe grupet e 

personave që konsiderohen si persona në konflikt, sipas legjislacionit përkatës në fuqi” si dhe 

neni 65 (Ndërhyrja në ofertë) “Asnjë ofertues nuk mund të marrë pjesë në ofertën e dikujt 

tjetër për të njëjtën kontratë, në çfarëdolloj kapaciteti. Pjesëmarrja nga një ofertues në më 

shumë se një ofertë, tek e tek ose me një ofertues tjetër, do të rezultojë në përjashtimin nga 

procesi të të gjitha ofertave, në të cilat është përfshirë ofertuesi.” 

 

Më poshtë po japim në mënyrë të përmbledhur, mangësitë e konstatuara gjatë auditimit të 

procedurave prokuruese, të financuara në Buxheti i Shtetit dhe nga buxheti publik i USH-së. 

 

1).Mbi auditimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë financiare të procedurës së 

prokurimit Udhëtim i brendshëm ekspedita, Universiteti i Shkodrës, për vitet buxhetore 

2015, 2016 dhe 2017”. 

 

Nga auditimi, u konstatua se, në lidhje mbi funksionimin e veprimtarisë në fushën e 

prokurimeve për vitet buxhetor 2015 dhe 2016, të Universitetit Shkodrës “Luigj Gurakuqi” si 

pasojë e mangësive për plotësimin e kuadrit ligjor, pas daljes së ligjit  nr.80/2015, datë  

22.07.2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në Institucionet e Arsimit të Lartë në 

Republikën e Shqipërisë”, me aktet nënligjore (VKM dhe Udhëzime), parashikimet për 

realizimin e tenderëve në zërin buxhetor (602) dhe (231) kanë vazhduar duke u mbështetur 

sipas vendimmarrjes  nga ana e KAD(Këshillit Administrues Drejtues), ndërsa për vitet 

buxhetor 2017 e në vazhdim në bazë të vendim marrjes së Senatit të USH dhe më pas të 

Bordit të Administrimit, në referim të ligjit  nr.80/2015, datë 22.07.2015 “Për arsimin e Lartë 

dhe Kërkimin Shkencor në Institucionet e Arsimit të Lartë në RSH” Senati (neni 37 dhe 38), 

Bordi i Administrimit (neni47, 48 dhe 49). 

Për këto dy vite, AK ka përzgjedhur realizimin jo në bazë të VKM nr.997 datë 10.12.2010 

“Për trajtimin financiar të punonjësve që dërgohen me shërbim jashtë qendrës së punës 

brenda vendit” (i ndryshuar) pika IV dhe VII, VKM nr.1101 datë 28.12.2015 “Për miratimin 

e kushteve dhe përcaktimin e rregullave për transportin rrugor të nxënësve të arsimit 

parashkollor, para universitar dhe të studentëve ”, por në bazë të ligjit nr. 9643, datë 

20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, dhe VKM nr. 914 datë 29.12.2014 “Për 

miratimin e rregullave të prokurimit publik”, ku AK, duke mos respektuar bazën ligjore dhe 

nënligjore për këtë shërbim, nuk ka kërkuar dokumentacionin bazë (lista studente, 

akomodimi, dietat), elementë tregues jo pozitiv, si rrjedhim procedurat, nuk janë kryer në 

përputhshmëri të plotë ligjore, duke siguruar shërbime me performancë të dobët në të tre 

elementet (efiçencë, ekonomicitet dhe efektive). 

 

Më poshtë po paraqesim ecurinë e këtyre procedurave si vijon: 
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(I). Për vitin 2015: Kjo procedurë është realizuar mbi ligjin e prokurimit të ligjit nr.9643 datë 

20.11.2006 “Për prokurim Publik” i ndryshuar në VKM nr.914 datë 29.12.2014 “Për 

miratimin e rregullave të prokurimit publik”, sipas Urdhër prokurimi nr.1130 prot datë 

17.03.2015, me fond limit prej 6,000,000 lekë pa tvsh, lloji i procedurës kërkesë për 

propozim. 

Nga auditimi, rezultoi se, përllogaritja e vlerës së fondit limit nuk është bërë në bazë të 

shumatores së tre ofertave e cila del në vlerën prej 5,946,666lekë pa tvsh, apo të merrej si 

vlerë oferta me çmim më të ulët, por në Urdhërin e Prokurimit nr. 1130 prot datë 17.03.2015, 

vlera e fondit limit është 6,000,000 lekë pa tvsh, d.m.th. 53,334 lekë pa tvsh më shumë se 

ofertat e ofruara nga testimit i tregut  (OE “A..- R.. Shkodër me vlerë prej 5,95,000 lekë pa 

tvsh, “S.. T..” me vlerë prej 5,990,000 lekë pa tvsh dhe “E.. T..” shpk me vlerë prej 5,900,000 

lekë pa tvsh), veprim i bërë nga z.B..X.. me detyrë kryetari i degës së blerjeve dhe 

shërbimeve,i miratuar nga Prof. A..H.. (Rektori i USH) në cilësinë e titullarit të autoritetit 

kontraktor, me lëndë për miratimin e kryerjeve të ekspeditave me studentët në terren, për 

vitin akademik 2015-2016”, kjo në kundërshtim me ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për 

prokurimin publik”, i ndryshuar, dhe VKM nr. 914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e 

rregullave të prokurimit publik” Kreu VII, neni 59, pika 1“Përllogaritja e vlerës limit të 

kontratës”. 

Gjithashtu, grupi i auditimit, pranë faqes së Qendrës Kombëtare të Licencimit (QKL) /QKR 

nuk mundi të gjeneronte të dhënat mbi aktivitetin aktiv për 2016 për operatorët ekonomike  

“S.. T.. & t.. ” sh.p.k dhe  “A..-R..” shpk, prej të cilëve janë marrë ofertat e mësipërme. 

Nga dokumentacioni i vënë në dispozicion mbi ekzekutimin dhe mbikëqyrja e kontratës 

nr.1130/7 prot datë 20.04.2015,u konstatua se: 

Është ngritur komisioni me urdhër të brendshëm të ish-Rektorit në cilësinë e Titullarit të AK 

(Prof. A..H..) të USH “Luigj Gurakuqi” nr.1130/10 prot datë 20.04.2015 në përbërje sipas 

Fakulteteve i Shkencave shoqërore (dega histori viti II lënda N..L.., S.. K.. dhe B..Xhj),histori 

III (R.. D.., B.. K.., E..N..) master shkencor gjuhësi T.. T.., A..H.. dhe M.. P..), viti II 

gjeografi N.. D.., B.. D.., E..K.., Viti III gjeografi D.. R.., F.. G.., M.. H..). Fakulteti i 

Shkencave të Natyrës  dega Biokimi viti I(R.. S.., A..D.., D.. U..), viti II(R.. S.., M.. R.., 

R..T.), informatika III (L.. Ç.., G.. B.. dhe A.. C..).Fakulteti Shkencave të Edukimit viti II (G.. 

Z.., B..N.., A.. K..dhe F.. N..), viti II- Turizëm (G..Z.., A.. S..,Z.. L..j, R.. N..). 

Nga auditimi, i ekzekutimit të kontratës, në bazë të urdhër shpenzimit nr.140, datë 

11.05.2015, janë përfshirë dokumentacionet e mëposhtme (nr.1130, datë 17.03.2015, Urdhri 

për ngritjen e komisionit të vlerësimit të ofertave nr.1130/1 datë 17.03.2015, Ftesë për ofertë 

nr.1130/2 datë 17.03.2015, miratimi i klasifikimit përfundimtar nr.1130/4 datë 27.04.2015, 

kontratë nr.1130/7 datë 20.04.2015, fatura nr.19,20, datë 20.04.2015 seri 20471871, 

20471872 ,faturë nr.21, 22 datë 25.04.2015 seri 20471873/20471874. Urdhrin për ngritjen 

komisionit të marrë dorëzim dt 20.04.2015, proces verbal datë 25.04.2015), duke realizuar  

pagesat vlerave monetare është bërë në kundërshtim me ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për 

prokurimin publik”, i ndryshuar, VKM-së nr. 914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e 

rregullave të prokurimit publik”, nga auditimi janë evidentuar, mangësi nga struktura e 

hartimit të fondit limit, në vendosjen e kritereve, në përzgjedhjen e operatorit ekonomik 

fitues, në zbatimin e kontratave ku realizimi i pagesave për këtë shërbim, është realizuar në 

kundërshtim me ligjin nr.10296 datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin” 

dhe Udhëzimin nr.30 datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit 
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publik” pika 35/ b  dhe pika 36, duke evidentuar vlerën prej 11,356,000 lekë pa tvsh, të 

pajustifikuara me dokumente vërtetues.  

 

(II).Për vitin 2016: Kjo procedurë është realizuar mbi ligjin e prokurimit të ligjit nr.9643 datë 

20.11.2006 “Për prokurim Publik” i ndryshuar në VKM nr.914 datë 29.12.2014 “Për 

miratimin e rregullave të prokurimit publik”, sipas Urdhër prokurimi nr.1051 prot datë 

02.03.2016, me fond limit prej 5,416,666 lekë pa tvsh, lloji i procedurës kërkesë për 

propozim. 

Nga auditimi i procedurës rezultoi se: 

 
Të dhënat e përgjithshme të tenderit 
 Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt : Udhëtim I brëndshëm ekspedita 

1. Urdhër Prokurimi nr 1051 datë 

02.03.2016 

3. Hartuesit e Dokumenteve Tenderit 

Urdhër nr. 1051, dt.02.03.2016 
 zj. E..S.. (Juriste) 

 zj. J.. L.. (specialiste) 

 zj. M.. K.. (ekonomiste) 

3/1. Hartuesi i kërkesës dhe fondit limit, 

z.B..X.. (kryetari I Degës së blerjeve dhe 

shërbimeve) 

4. Komisioni i Vlerësimit Ofertave 

Urdhër nr. 1051/2 dt. 02.103.2016 
z. R..D.. Kryetar 

zj. S.. B..Anëtare 

z. B.. N..   Anëtar 
 

 

2. Lloji i Procedurës së Prokurimit  

“Kërkesë për propozim” 

5.Fondi Limit (pa tvsh)  

5,416,666 (pesë milion e katërqind e 

gjashtëmbëdhjetë mijë e gjashtëqind e 

gjashtëdhjetë e gjashtë) lekë pa tvsh  

6. Oferta fituese (pa tvsh) 

5,366,146 (pesëmilion e treqind egjashtëdhjetë 

e gjashtëmijë e njëqind e dyzet e gjashtë)lekë 

pa tvsh. 

7. Diferenca me fondin limit (pa tvsh) 

50,520 lekë 

8. Data e hapjes së tenderit 

Data 27.03.2016 

 

9.Burimi Financimit  

Buxheti Publik i USH  

10. Operatoret Ekonomike 

a)Pjesëmarrës në tender Numër 1 OE 

b) Kualifikuar 1 OE 

11. Ankimime 

 

12. Përgjigje Ankesës  
 

13. Përgjigje  
 

  b. Zbatimi i Kontratës Mallrave  

14. Lidhja e kontratës 

Nr. 1051 prot. datë 27.04.2017 
15. Vlera e kontratës (pa tvsh)5,366,146 lekë  

17- Situacioni Përfundimtar/Faturë në 

bazë të proces-verbaleve të mbajtura nga 

grupi I punës me Urdhër të titullarit 
nr.1051/9 datë 27.04.2016 

18.Afati i kontratës në dite 

Parashikuar 4muaj Zbatuar për 120 ditë 

 

-Nga auditimi, u konstatua se, në bazë të shkresës me nr.1050 prot datë 02.03.2016 të 

Universitetit të Shkodrës “Luigj Gurakuqi” e hartuar nga z.B..X.. me detyrë kryetari i degës 

së blerjeve dhe shërbimeve, miratuar nga Prof. A..H.. (ish-Rektori i USH) në cilësinë e 

titullarit të autoritetit kontraktor, me lëndë për miratimin e kryerjeve të ekspeditave me 

studentët në terren, për vitin akademik 2016-2017. 

Kërkesat janë paraqitur nga Dekanët e Fakulteteve për Shkenca Shoqërore (dega gjeografi  

histori, master shkencor “Studime të thelluara në gjuhësi”); Fakulteti Ekonomisë (dega 

turizëm),Fakulteti i Shkencave të Natyrës (dega biologji-kimi, dega informatikë);Fakulteti 

Shkencave të Edukimit (dega edukim fizik dhe sporte), ku pjesëmarrës janë parashikuar të 

jenë 769 studentë dhe 40 pedagogë (stafi akademik), pra në total 809 pjesëmarrës në 

ekspeditat në natyre brenda rrethit dhe jashtë rrethit Shkodër, me fond limit 5,416,666 lekë pa 

tvsh, sipas shkresës me nr.1050/1prot ndërsa kërkesa e Fakulteti i Shkencave të Natyrës (dega 

biologji-kimi, dega informatikë), nuk ka paraqitur lista studentësh por vetëm ka dhënë  vetëm 

numra. 

Sipas ligjshmërisë, Autoriteti kontraktor duhet që, përpara nxjerrjes së urdhrit të prokurimit, 

duhet të dokumentojë përllogaritjen e vlerës së kontratës, duke ngritur grup punë në cilësinë e 

hartimit të përllogaritjes së fondit limit, në bazë të nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin 
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publik”, i ndryshuar, dhe VKM nr. 914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të 

prokurimit publik” Kreu VII, neni.59, pika 1. 

-Nga auditimi, u konstatua se ngritja e këtij grupi nuk është realizuar nga titullari i AK-së, por 

është realizuar në mënyrë permanente nga sektori e hartuar nga z.B..X.. me detyrë kryetari i 

degës së blerjeve dhe shërbimeve, e miratuar nga Prof.Dr A..H.. (Rektori i USH) në cilësinë e 

titullarit të autoritetit kontraktor, me lëndë për miratimin e kryerjeve të ekspeditave me 

studentët në terren, për vitin akademik 2016-2017. 

Testimit të tregut (del vetëm e firmosur nga z.Xhahysa) ka marrë oferta nga 3 operatorë 

ekonomik, “Sabina” sh.p.k me vlerë oferte prej 5,346,163 lekë pa tvsh, “Shkodra Travel & 

tours ” sh.p.k me vlerë oferte prej 5,413,146 lekë pa tvsh dhe  “Albtouris -RS” sh.p.k, me  

vlerë oferte prej 5,381,417 lekë pa tvsh. 

-Nga auditimi, rezultoi se, përllogaritja e vlerës së fondit limit nuk është bërë në bazë të 

shumatores së tre ofertave e cila del në vlerën prej 5,380,242 lekë pa tvsh, apo të merrej si 

vlerë oferta me çmim më të ulët, por në Urdhrin e Prokurimit nr. 1051 prot datë 02.3.2016, 

vlera e fondit limit është 5,416,666 lekë pa tvsh, d.m.th. 36,424 lekë pa tvsh më shumë se 

ofertat e ofruara nga testimit i tregut  të bëra nga Autoriteti Kontraktor i USH “Luigj 

Gurakuqi”, kjo në kundërshtim me ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i 

ndryshuar, dhe VKM nr. 914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit 

publik” Kreu VII, neni 59, “Përllogaritja e vlerës limit të kontratës”. 

 Gjithashtu, grupi i auditimit, pranë faqes së Qëndrës Kombëtare të licencimit (QKL) /QKR 

nuk mundi të gjeneronte të dhënat mbi aktivitetin aktiv për 2016 për operatorët ekonomike  

“S..T.. & t.. ” sh.p.k dhe  “A..-R..” sh.p.k, prej të cilëve janë marrë ofertat e mësipërme. 

-Nga dokumentacioni i vënë në dispozicion mbi dokumentet e tenderit  dhe realizimi i 

procedurës së shpalljes së operatorit ekonomik fitues,u konstatua se: 
Nga auditimi, në bazë të proces-verbalit të datës 11.03.2016 e hartuar nga njësia e prokurimit 

sipas Urdhrit të Titullarit të AK-së, nr.1050 prot datë 02.03.2016 me përbërje (E..S.., J.. 

L..dhe M.. K..), janë hartuar dokumentet e tenderit, kjo në bazë të VKM nr. 914 datë 

29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” neni 61 “Hartimi dhe publikimi 

i dokumenteve të tenderit”  dhe neni 23 (Specifikimet teknike), duke kërkuar midis tyre si më 

poshtë: 

(b) operatori ekonomik duhet të disponojë 7(shtatë) auto buza në pronësi ose të marra me 

qira, me kontratë qiraje noteriale, për të cilën duhet të paraqesë: 

(1.1).Të jenë të pajisura me certifikatën e kontrollit teknik të mjeteve rrugore, në përputhje 

me udhëzimin e Ministrit të Punëve Publike dhe Transportit nr.2 datë 11.03.2010 “Mbi 

kontrollin teknik të mjeteve rrugore”. 

(1.2).Të jenë të pajisura me akt vlerësimin në plotësimin e kushteve për komoditetin e 

autobusëve në transportin e udhëtarëve brenda vendit, në përputhje me udhëzimin nr.1649 

datë 16.08.1999 “Mbi plotësimin e disa kushteve të veçanta në transportin rrugor të 

udhëtarëve” i ndryshuar. 

(1.3)Të jenë të pajisura me certifikatën për transportin e udhëtareve për llogari të vet brenda 

vendit, lëshuar nga Bashkia/Komuna përkatëse ose me kontratën e lidhur midis subjektit 

transportues dhe institucionit për të cilën kryhet shërbimi, të shoqëruar me listën e 

udhëtareve, në përputhje me udhëzimin e MPPT-së nr.15, datë 24.07.2007 “Për kriteret dhe 

procedurat e lëshimit të licencave, autorizimeve dhe certifikatave për ushtrimin e 

veprimtarisë së transportit rrugor” i ndryshuar. 

(1.4).Të kenë të paguara detyrimet ligjore në fuqi, siguracion e taksa për mjetet që vë në 

dispozicion. 
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(c) Operatori ekonomik duhet të ketë të specifikuar sipas grafikut edhe drejtuesit e mjeteve, 2 

shoferë për mjet, sipas datave të ekspeditave për të cilin duhet të paraqesë leje drejtimi dhe 

kontratën e punës me ta. 

(d)Deklaratën e operatorit që të sigurojë akomodim (për fjetje) sipas grafikut të ekspeditave 

dhoma dyshe ose treshe, me shtretër të ndarë, me tualet me dushe (dhoma komode) dhe që 

merr përsipër të qëndrojë në dispozicion gjatë gjithë kohës me grupet e ekspeditave. 

Në DT është kërkuar, të gjithë dokumentet duhet të jenë origjinale ose kopje të noterizuara të 

tyre. Raste e mos dorëzimit të një dokumenti, ose të dokumenteve të rreme e të pasakta, 

konsiderohen si kushte për s kualifikim. 

Njësia e prokurimit, duhej të shprehej mbi përcaktimin e kërkesave në bazë të në bazë të 

VKM nr.307, datë 20.07.1992 “Për tarifat e transportit të udhëtarëve” i ndryshuar, VKM 

nr.997 datë 10.12.2010 “Për trajtimin financiar të punonjësve që dërgohen me shërbim jashtë 

qendrës së punës brenda vendit” (i ndryshuar) pika IV dhe VII, VKM nr.1101 datë 

28.12.2015 “Për miratimin e kushteve dhe përcaktimin e rregullave për transportin rrugor të 

nxënësve të arsimit parashkollor, parauniversitar dhe të studentëve ” dhe duke e lënë evazive, 

vendosjen e kritereve pa cilësuar. 

 

-Nga auditimi u konstatua se, KVO i ngritur me Urdhër nr.1051/2 datë 02.03.2016 me 

përbërje (R.. D.. kryetar, S.. B.. dhe B.. N.. anëtar) ka kualifikuar të vetmin operator garues 

“S..” shpk, i cili ka paraqitur mangësi në dokumentacionin ligjor, ekonomik dhe teknik, si më 

poshtë vijon: 

a)Operatori ekonomik fitues “S..”shpk, ka paraqitur dokumentacion në sistemin prokurimeve 

elektronike (SPE) pranë app.gov.al si dhe në dokumentacionin fizik që ka dorëzuar për 

lidhjen e kontratës nr.1051/7 prot datë 27.04.2016 ( me afat ekzekutimi për 4 muaj), disponon 

vetëm 4 (mjete) mjetë me targa SH .... E; SH ... E; AA ...LO; SH ... E dhe 3 mjete me targë 

AA..HZ dhe AA...CC, marrë sipas Kontrate qira automjetesh me nr.Rep 533, nr.Kol 220 dhe 

mjeti AA...KJ me Kontratë Qeraje Automjetesh nr.Rep 532 nr.kol 219, pra jemi në kushte të 

mospërputhjes së dokumenteve të tenderit, në kundërshtim me ligjit nr. 9643, datë 

20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar neni 46 (Kualifikimi i ofertuesve), dhe 

VKM nr. 914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” neni 66 dhe 

neni 67, si rrjedhim KVO nuk duhet ta klasifikonte operatorin ekonomik “S..” shpk. 

 

b) Operatori ekonomik fitues “S..”shpk, ka paraqitur dokumentacion në sistemin prokurimeve 

elektronike (SPE) pranë app.gov.al si dhe në dokumentacionin fizik që ka dorëzuar për 

lidhjen e kontratës nr.1051/7 prot datë 27.04.2016 ( me afat ekzekutimi për 4 muaj), kontratë 

punë me nr.Rep 506 dhe nr.Kol 209, e cila është firmosur më datë 22.03.2016, duke punësuar 

10 punonjës  me detyrë shoferë, të cilët kanë paraqitur vetëm ID e tyre personale dhe nuk e 

kanë shoqëruar me leje drejtimi mjeti .Nga auditimi rezultoi se dëshmi me leje drejtimi ka 

vetëm (Sami Mujo Shoshi), kjo në kundërshtim me ligjin nr.8378, datë 22.07.1998 “Kodi 

rrugore i Republikës së Shqipërisë, i ndryshuar si dhe në kundërshtim me ligjit nr. 9643, datë 

20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar neni 46 (Kualifikimi i ofertuesve), dhe 

VKM nr. 914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit”. 

 

Nga dokumentacioni i vënë në dispozicion mbi ekzekutimin dhe mbikëqyrja e kontratës 

nr.1051/7 prot datë 27.04.2016,u konstatua se: 
Nga auditimi u konstatua se është ngritur komisioni me urdhër të brendshëm të Rektorit në 

cilësinë e Titullarit të AK të USH “Luigj Gurakuqi” nr.1051/9 prot datë 27.04.2016 në 
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përbërje sipas Fakulteteve i Shkencave shoqërore (dega histori viti II lënda Histori R.. D.., 

Bendis Kraja, E..N.., histori III (B..Xh, N.. L.., S.. Z.master shekencor gjuhësi A..H.., M.. P.., 

Z.. S.., viti II gjeografi N.. D.., B..D.., E..K.., Viti III gjeografi D.. R.., F.. G.., M.. H..). 

Nga auditimi rezultoi se mjetet motorike, të cilat do të ofronin shërbimin e studenteve dhe 

pedagogëve, në momentin e dorëzimit të dokumenteve kanë qenë në kufij të vlefshmërisë 

kohore për certifikata për transport ndërkombëtar udhëtarësh, e cila është e vlefshme edhe për 

transporte të brendshme, certifikata e kontrollit teknik të mjeteve rrugore, polica për 

sigurimin e detyrueshëm të mbajtësve të mjeteve motorike për përgjegjësinë ndaj palëve të 

treta, kështu në detyrimin ligjor të operatorit ekonomik “S..” shpk dhe të komisionit të 

mësipërm, duhej të update këto detyrime, për të marrë shërbim të sigurt për jetën e 

studenteve, pedagogë, etj si dhe shërbim cilësor për guidat mësimore, të cilat janë në vlerën 

prej 5,366,146 lekë pa tvsh, të financuara nga buxheti publik i USH. 

Më poshtë po paraqesim mangësitë e konstatuara nga grupi i auditimit mbi realizimin, kushtet 

teknike, kushtet akomoduese,etj 

a).Certifikata për transport ndërkombëtar udhëtarësh, e cila është e vlefshme edhe për 

transporte të brendshme për mjetin SH ... E, ka vlefshmërinë deri më datë 04.05.2016, për 

mjetin SH ... E (rezulton se nuk është rinovuar mbas kësaj date, për mjetin AA ... LO ka 

vlefshmërinë deri më datë 04.05.2016, për mjetin SH ... E,  ka vlefshmërinë deri më datë 

04.06.2016  (rezulton se nuk është rinovuar mbas kësaj datë) 

b).Certifikata e kontrollit teknik të mjeteve rrugore, për mjetin SH ...E, vlefshmëria është deri 

në datën 24.05.2016, për mjetin SH ...E vlefshmëria është deri në datën 10.05.2016 (rezulton 

se nuk është rinovuar mbas kësaj date) (Për mjetin AA...LO, ka vlefshmërinë deri më datë 

06.07.2016, për mjetin SH... E ka vlefshmërinë deri më datë 18.03.2016 (rezulton se nuk 

është rinovuar mbas kësaj date) 

c).Polica për sigurimin e detyrueshëm të mbajtësve të mjeteve motorike për përgjegjësinë 

ndaj palëve të treta, periudha e sigurimit për mjetin SH ...E është deri më datë 22.05.2016 

(rezulton se nuk është rinovuar mbas kësaj date), për mjetin  SH... E, periudha e sigurimit  

është deri në datë 03.06.2016 

Pra si përfundim, për vitin 2015, procedura “Kërkesë për propozim”  me objekt “Ekspedita 

mësimore” me  vlerë fond limit prej 6,000,000 lekë pa tvsh dhe vlerë kontrate prej 5,990,000 

lekë pa tvsh dhe për vitin 2016, procedura “Kërkesë për propozim” me objekt “Ekspedita 

mësimore” me vlerë fond limit prej 5,416,666 lekë pa tvsh dhe vlerë kontrate prej 5,366,146 

lekë pa tvsh, u konstatua se: 

Për këto dy vite, AK ka përzgjedhur realizimin jo në bazë të VKM nr.997 datë 10.12.2010 

“Për trajtimin financiar të punonjësve që dërgohen me shërbim jashtë qëndrës së punës 

brenda vendit” (i ndryshuar) pika IV dhe VII, VKM nr.1101 datë 28.12.2015 “Për miratimin 

e kushteve dhe përcaktimin e rregullave për transportin rrugor të nxënësve të arsimit 

parashkollor, parauniversitar dhe të studentëve ”, por në bazë të ligjit nr. 9643, datë 

20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, dhe VKM nr. 914 datë 29.12.2014 “Për 

miratimin e rregullave të prokurimit publik”, ku AK, duke mos respektuar bazën ligjore dhe 

nënligjore për këtë shërbim, nuk ka kërkuar dokumentacionin bazë (lista studente, 

akomodimi, dietat), elementë tregues jo pozitiv, si rrjedhim procedurat, nuk janë kryer në 

përputhshmëri të plotë ligjore, duke siguruar shërbime me performancë të dobët në të tre 

elementet (efiçencë, ekonomicitet dhe efektive). 

 Gjithsesi, ndonëse janë realizuar sipas, ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin 

publik”, i ndryshuar, dhe VKM-së nr. 914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të 

prokurimit publik”, nga auditimi janë evidentuar, mangësi nga struktura e hartimit të fondit 
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limit, në vendosjen e kritereve, në përzgjedhjen e operatorit ekonomik fitues, në zbatimin e 

kontratave ku realizimi i pagesave për këtë shërbim, është realizuar në kundërshtim me ligjin 

nr.10296 datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin” dhe Udhëzimin nr.30 

datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik” pika 35/ b  dhe pika 

36, duke evidentuar vlerën prej 11,356,000 lekë pa tvsh, të pajustifikuara me dokumenta 

vërtetues.  

Këto veprime ngarkojnë me përgjegjësi titullarin e AK-së, grupin e hartimit të fondit limit, 

njësinë e prokurimit, komisionin e vlerësimit të ofertave, komisionin për zbatimin e 

kontratës dhe nëpunësi zbatues. 

Ndërsa për vitin buxhetor 2017, 2018, ky shërbim është realizuar në bazë të ligjit nr.80/2015 

“Për arsimin e lartë dhe kërkimit shkencor në institucionet e arsimit të lartë, në Republikën e 

Shqipërisë”, të ligjit nr.9936, datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e Sistemit Buxhetor në 

Republikën e Shqipërisë”, ligjit nr.130/2016 “Për buxhetin  e vitit 2017, VKM nr.307, datë 

20.07.1992 “Për tarifat e transportit të udhëtarëve” i ndryshuar, VKM nr.997 datë 10.12.2010 

“Për trajtimin financiar të punonjësve që dërgohen me shërbim jashtë qëndrës së punës 

brenda vendit” (i ndryshuar) pika IV dhe VII, VKM nr.1101 datë 28.12.2015 “Për miratimin 

e kushteve dhe përcaktimin e rregullave për transportin rrugor të nxënësve të arsimit 

parashkollor, parauniversitar dhe të studentëve ”. 

 

(III). Auditimi i shpenzimeve nga fondet publike për shërbimin “Ekspedita sipas 

programeve të studimit aprovuar nga Senati i USH, për vitin 2017”. 

Nga auditimi, u konstatua se, ky shërbim është realizuar mbi bazën ligjore të ligjit nr.80/2015 

“për arsimin e lartë dhe kërkimit shkencor në institucionet e arsimit të lartë, në Republikën e 

Shqipërisë”, të ligjit nr.9936, datë 26.06.2008 “për menaxhimin e Sistemit Buxhetor në 

Republikën e Shqipërisë”, ligjit nr.130/2016 “Për buxhetin  e vitit 2017”, VKM nr.307, datë 

20.07.1992 “Për tarifat e transportit të udhëtarëve” i ndryshuar, VKM nr.997 datë 10.12.2010 

“Për trajtimin financiar të punonjësve që dërgohen me shërbim jashtë qëndrës së punës 

brenda vendit” (i ndryshuar) pika IV dhe VII, VKM nr.1101 datë 28.12.2015 “Për miratimin 

e kushteve dhe përcaktimin e rregullave për transportin rrugor të nxënësve të arsimit 

parashkollor, parauniversitar dhe të studentëve ”vendimin e Bordit të Administrimit nr.40 

datë 05.05.2017, planit mësimor të programeve të studimit “Turizëm” kursi i III, viti shkollor 

2016-2017, të miratuar me vendimin Senati nr.1794/4, datë dhe kërkesës së Fakultetit 

Ekonomik nr.prot 1928, datë 24.11.2016. 

 Për sa më sipër, grupi i auditimit vlerëson se, për vitin buxhetor, ky shërbim ka 

përputhshmëri të plotë dhe korrekte, duke e krahasuar me vitet buxhetore 2015, dhe 2016, ku 

AK, i ka anashkaluar pikërisht bazën ligjore dhe nënligjore, duke e realizuar me prokurim 

publik, duke anashkaluar duke mos kërkuar dokumentacionin bazë (lista studente, 

akomodimi, dietat), tregues jo pozitiv, që këto procedura prokurimi nuk janë kryer në 

përputhshmëri të plotë ligjore, duke siguruar shërbime me performancë të dobët në të tre 

elementet (efiçencë, ekonomicitet dhe efektive). 

Kështu, nga auditimi u konstatua se, në bazë të Urdhër-Shpenzimi nr.227, datë 05.07.2017, 

është shoqëruar me dokumentacion vërtetues (lista e studenteve të firmosur nga secili 

studente, por e pa shoqëruar me numër e ID, biletat e autobusit psh Shkodër – Durrës, etj, 

kuponët tatimor sipas datave të ekspeditave nga njësitë akomoduese hotelet me numrin e 

shtretërve, proces-verbalet të mbajtura nga stafi akademik mbi qëllimin dhe realizimin e 

ekspeditës, të shoqëruara fatura tatimore shitje  ekonomike dhe financiare), kjo në përputhje 
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me Urdhër nr.175 datë 19.05.2017 me shkresë nr.1812 prot datë 19.05.2017, e firmosur nga 

Administratori i USH “Luigj Gurakuqi”. 

Gjithashtu, nga auditimi, u evidentua se, plotësimi dhe administrimi i dosjeve nuk paraqitet 

në nivelin e kërkuar, pasi nuk janë arkivuar, nuk janë nënshkruar nga marrësi dhe nga 

dorëzuesi, kjo në kundërshtim me ligjin nr.9156 datë 06.11.2003 “ Për arkivat” i ndryshuar,  

me  LPP, Kreu II, neni 12, pika 3.  

 

Në lidhje mbi problematikat e konstatuara, grupi i auditimit ka mbajtur Akt 

konstatimin nr.4 datë 31.10.2019, me nr.3023/1 prot të Universitetit “Luigj Gurakuqi” 

Shkodër, të cilët kanë paraqitur observimet me anë të shkresës nr.3902 datë 08.11.2019, 

njësia e prokurimit. 

Grupi i auditimit është  njohur me observimet dhe në referim të tyre nuk merren në 

konsideratë për këto arsye: 

1.Në observimet paragrafi (iv) citohet se “Nga ana e komisionit të vlerësimit është 

kualifikuar operatori i vetëm ekonomik edhe pse për një kriter, konkretisht tek automjetet në 

dispozicion nuk i përmbahej përcaktimit korrekt të vënë në DST u kualifikua  duke u 

mbështetur në legjislacionin e prokurimit publik që parashikon se për devijimi të vogla mund 

të kualifikohet ofertuesi e konkretisht në përcaktimet e nenit 53 pika 4  e LPP ‘’Autoriteti 

kontraktor vlerëson një ofertë të vlefshme edhe nëse ajo përmban devijime të vogla, të 

argumentuara, të cilat nuk ndryshojnë thelbësisht karakteristikat, kushtet dhe kërkesat e 

tjera, të përcaktuara në dokumentet e tenderit, si edhe gabime shtypi, të cilat mund të 

korrigjohen pa prekur përmbajtjen e saj.5 

Ky nen gjeti zbatim lidhur me faktin që ishte një ofertues i vetëm  dhe për rëndësinë e objektit   

të prokurimit, për mbarëvajtjen e procesit akademik.” 

Pra sa më sipër vetë AK e pranon është kualifikuar si devijim i vogël dhe për këtë veprim nuk 

është mbajtur asnjë argumentim, në kundërshtim me ligjin nr. ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 

“Për prokurimin publik”, i ndryshuar neni 53 pika 4. 

Gjithashtu janë paraqitur observimet me shkresë nr.3817/1 prot datë 05.11.2019 nga ish-

nëpunësi zbatues, ku midis të tjerave thuhet se “....në asnjë nen të kësaj kontrate nuk thuhet 

se për të realizuar likuidimin duhet patur lista e studentëve. Po ashtu, as dega e thesarit 

Shkodër nuk na e ka vënë në dukje një gjë të tillë si mangësi në momentin e paraqitjes për 

likuidim e faturave përkatëse. Sektori i financës ka hartuar urdhër shpenzimet përkatëse sapo 

është paraqitur fatura e operatorit ekonomik dhe procesverbali i marrjes në dorëzim të 

shërbimit nga komisioni i ngritur me urdhrin e titullarit nr.1130, datë 17.03.2015 (për vitin 

2015) dhe urdhrin nr.1051/9, datë 27.04.2016 (për vitin 2016). Në të gjitha likuidimet 

komisionet përkatëse kanë nënshkruar procesverbalin e marrjes në dorëzim të shërbimit 

konform specifikimeve teknike të kërkuara.” 

Sa më sipër, nëpunësi zbatues, argumenton se, është në kushte vetëm të kontratës, duke mos 

zbatuar ligjin nr.10296 datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin” dhe 

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

pika 35/ b  dhe pika 36. 

Në lidhje me problematikat e evidentuar në Akt konstatimin nr.4, ka paraqitur observime 

me shkresë nr.3783 prot datë 04.11.2019 dhe z.B..X.., me detyrë përgjegjës i sektorit të 

investimeve dhe shërbimeve. 

                                                           
5 Ndryshuar me ligjin nr. 182/2014 “Për disa ndryshime dhe shtesa në Ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për 

prokurimin publik”, të ndryshuar. 
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Grupi i auditimit është  njohur me observimet dhe në referim të tyre nuk merren në 

konsideratë për këto arsye. 

Shënim:  Nga ana e KLSH është dërguar në subjekt projekt raporti me shkresën nr. 

658/3 prot., datë 16.11.2019, i cili është kthyer pa vërejtje me shkresën e USHLG me nr. 

3023/10, datë 13.12.2019 (protokolluar në KLSH me nr. 658/6, datë 

16.12.2019).Meqenëse nuk ka patur objeksione për projekt raportin, mbeten qëndrimet 

dhe arsyetimet e bëra nga audituesit e KLSH-së për akt-konstatimet e mbajtura 

zyrtarisht.   

 

2).Mbi auditimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë financiare të procedurës së 

prokurimit “Blerje gazoil për ngrohje për kaldajat dhe për automjetin” për vitin 2017.  

Nga auditimi i procedurës rezultoi se: 
Të dhënat e përgjithshme të tenderit 

 Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt : Blerje gazoil për ngroje për kaldajat dhe për automjet 

1. Urdhër Prokurimi nr. 3392 prot  

datë 31.10.2017  
3. Hartuesit e Dokumenteve Tenderit 

nr.3392 prot datë 31.10.2017 

1.M..K.. ekonimiste 

2.V..B.. IT 

3.S..B..  jurist 
 

4. Komisioni i Vlerësimit 

Ofertave 

Urdhër nr. 3392/1 dt. 31.10.2017 

1.A..F.. kryetar 

2.S..L.. anëtare 
3.E..S.. anëtar 

 

2. Lloji i Procedurës së Prokurimit  

“kërkesë për propozim” 

5.Fondi Limit (pa tvsh)  

5,416,666 (pesemilion e katërqind e 
gjashtëmbëdhjetë mijë e gjashtëqind e 

gjashtë) lekë. 

6. Oferta fituese (pa tvsh) 

5,416,666 (pesemilion e katërqind e 
gjashtëmbëdhjetë mijë e gjashtëqind e gjashtë) 

lekë, me marxh fitimi 8.4% 

7. Diferenca me fondin limit (pa 

tvsh) 

0 lekë 

8. Data e hapjes së tenderit 

Data 16.11.2017, ora 09:00 

 

9.Burimi Financimit  

Nga të ardhurat e USH “Luigj Gurakuqi”   
10. Operatoret Ekonomike 

a)Pjesëmarrës në tender Numër 4 

OE 

b) S’kualifikuar 2 OE,  
c) Kualifikuar 2 OE 

11. Ankimime 

Pranë AK- nuk ka 

 

12. Përgjigje Ankesës nga AK 

 

13. Përgjigje Ankesës nga KKP  

  b. Zbatimi i Kontratës Mallrave  

14. Lidhja e kontratës 

Nr.3392/7 datë 06.12.2017, me afat prej 

50 ditëve, deri në 31,03.2018. 

15. Vlera e kontratës (me tvsh)  6,499,999 (gjashtë milion e katërqind e nëntëdhjetë e 

nëntë mije e nëntëqind e nëntëdhjetë e nëntë) leke me tvsh.  

  

16.Komisioni i marrjes në dorëzim: 

Urdhër nr.3392/9 prot datë 06.12.2017 i 

ndryshuar me Urdhër nr.213 datë 
18.01.2018. 

1.B..X..  

2.Mati Koliqi ing 
3.Amira Borshi  

 

18- Situacioni Përfundimtar/Faturë 

Malli;Lëvrimet: 

11.12.2017 sasia 10 000 litra vlera 
1,622,000 lekë; 

26.12.2017 sasia 1000 litra vlera 

162,350 lekë; 
12.02.2018 sasia 20 000 litra vlera 

3,281,450 lekë; 

05.03.2018 sasia 2 500 litra vlera 
398,700 lekë; 

12.03.2018 sasia 5 000 litra vlera 

801,600 lekë; 
16.03.2018 sasia 1 470 litra vlera 

233,900 lekë. 

 

19.Afati i kontratës në dite 

36 ditë është realizuar brenda afatit. 

           

I.Në lidhje me hartimin e specifikimeve teknike dhe fondin limit: 
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Nga auditimi mbi përllogaritjen e fondit limit, u konstatua se, Dega e Blerjeve she 

Sherbimeve (kryetari B.. X..), sipas proces-verbalit të datës 24.10.2017, me nr.3281/1, i ka 

drejtuar Administratores së Komanduar të USH-së, ku është paraqitur, përllogaritjet e 

çmimit/litër të gazoilit sipas specifikimeve teknike(çmimi sipas Buletinit, Reuters; kursin e 

këmbimit pranë Bankës së Shqipërisë datë 16.10.2017; densiteti, taksa e karbonit, taksa e 

qarkullimit, taksa e markimit, marxhi i fitimit), pra keni analizën e kostos së gazoil 10 ppm 

ULSD, por pa paraqitur arsyetimin për llogaritjen e sasisë së gazoilit për ngrohje, nuk 

rezulton e mbështetur në bazë të normës së harxhimit për orë nga  sasitë e kaldajave të 

ngrohjes, si dhe sasitë e gazoilit për  përdorimin në mjetet motorike, nuk rezulton e 

mbështetur në bazë të normës së harxhimit sipas km vjetërsisë së automjeteve, por është 

mbështetur vetëm në bazë të kërkesave të sasive nga Fakultetet e USH. 

 

Gjithashtu, në bazë të dokumenteve të tenderit, Shtojca nr.11, është kërkuar që lëvrimi i 

mallit do bëhet me tollona 10 – 20 litra, si dhe autoboti të jetë i pajisur më kontalitër të 

kalibruar dhe të dyllosur, ndërsa vetë AK në kaldajat e ngrohjes nuk ka të instaluar kantalitër, 

por realizohet matje me “shufër ”, fakt ky që lë shteg për keq përllogaritjen e sasisë reale që 

harxhohet ose sasia reale  që duhet. 

Pra, grupi i punës , ka përllogaritur vlerën e fondit limit në kundërshtim  të VKM nr. 914, 

datë 29.12.2014 ”Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” neni 59, si dhe neni 57 

pika 4. 

Në bazë të dokumentacionit të arkivuar në dosjen teknike me shkresë nr.3286 /1prot datë 

17.10.2017, ka të bëjë me përllogaritjen e çmimit/litër të gazoilit, duke i bashkëngjitur dhe  

kriter vlerësimit për furnizimin me karburant, sipas VKM nr. 914, datë 29.12.2014 ”Për 

miratimin e rregullave të prokurimit publik” neni 31, pika 3. 

 

II.Në lidhje mbi auditimin e vlerësimit të dokumentacionit nga komisioni i vlerësimit: 

Gjithashtu, në procedurën kërkesë për propozim me objekt “Blerje gazoil për ngrohje për 

kaldajë dhe për automjetet”, për vitin  2017, në dokumentet e tenderit AK, shtojca 10 

“kriteret e veçanta të kualifikimit pika 2.3.3 e “Kapacitetit teknik”, u konstatua se, 

a)AK ka kërkuar shprehimisht që operatoret ekonomikë pjesëmarrës në procedurën e 

prokurimit duhet të paraqesin dëshmitë përkatëse për rezultatet e testimeve zyrtare, të 

lëshuara nga institucione të autorizuara, që vërtetojnë pajtueshmërinë e produkteve me 

specifikimet teknike, duke paraqitur fletë analizat për karburantin e kërkuar nga autoriteti 

kontraktor sipas standardeve të përcaktuara në specifikimet teknike të shoqëruar nga treguesit 

për normat e parametrat e lejuara. K në dokumentet e tenderit ka përcaktuar se të dhënat 

teknike të të Gazoilit (diesel 10ppm) duhet ti referohen stanarit evropian (EN) të adoptuar 

nga Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit dhe që ka statusin e stanarit shqiptar S SH EN 

590:2013 +A1:2017. 

Nga auditimi i dokumentacionit të dorëzuar në Sistemin e Prokurimit Elektronik, nga 

operatori ekonomik “A..T..” sh.a, si dhe në dokumentacionin e dorëzuar në AK , për lidhjen e 

kontratës si operator ekonomik fitues, është paraqitur , Raport Analiza, lëshuar nga 

Inspektorati Shtetëror Teknik dhe Industrial(ISHTI) datë 28.09.2017, me standard S SH EN 

590:2013 dhe jo S SH EN 590:2013 +A1:2017. 

Nga verifikimi në faqen zyrtare të Drejtorisë së Përgjithshme të Standardizimit, rezulton se 

standardi S SH EN 590:2013 është i shfuqizuar dhe është zëvendësuar me standardin S SH 

EN 590:2013 +A1:2017. 
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Pra, ky dokument, është në kundërshtim me përcaktimet e AK në dokumentet e tenderit, si 

rrjedhim KVO, e ka klasifikuar dhe më pas e ka shpallur fitues operatorin ekonomik, në 

kundërshtim me ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, neni 

46, pika 1/a “Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në procedurat e prokurimit, duhet të 

kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret e mëposhtme, që autoriteti kontraktor 

i vlerëson të nevojshme, për sa kohë që ato janë në përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e 

kontratës që do të prokurohet dhe jo diskriminuese; a)kualifikimi profesional; çdo operatori 

ekonomik i kërkon licencat profesionale, industriale apo tregtare, të lëshuara nga autoritetet 

kompetente shtetërore, për veprimtaritë e kërkuara dhe për të cilat do të lidhet 

kontrata:[...]”. 

b)AK ka kërkuar që operatori ekonomik të këtë pikë shitje (karburanti) brenda qytetit të 

Shkodrës ose të ketë akt marrëveshje me distributor të tjerë që të plotësojnë këto kushte i cila 

duhet të vërtetohet (vërtetim pronësie, kontratë qeraje, akt-marrëveshje). 

Nga auditimi i dokumentacionit të dorëzuar në Sistemin e Prokurimit Elektronik, nga 

operatori ekonomik “A..T..” sh.a, si dhe në dokumentacionin e dorëzuar në AK , për lidhjen e 

kontratës si operator ekonomik fitues, është paraqitur, prokurë të posaçme nr,4889 Rep , 

nr.1033 Kol, ku shoqëria “S..P..A..” shpk, ka emëruar si përfaqësues të posaçëm ligjor 

shoqërinë “A.. T..” sh.a  , duke mos paraqitur çfarë kapacitete plotëson njëri operator 

ekonomik apo tjetri si bashkim shoqërie, për të realizuar në mënyrë të suksesshme këtë 

procedure prokurimi. 

 

Kështu, në bazë të kontratë Bashkëpunimi, me nr.1562 rep, nr.488 kol/1, datë 11.05.2017 

midis palëvë kontraktuese shoqërisë “A..T..” sh.a me shoqërinë “S..P..A” shpk, shprehin 

vullnetin për bashkëpunim midis tyre, për furnizimin me karburant të institucioneve 

shtetërore apo private, sipas procedurave të prokurimit me objekte për blerje karburanti të 

llojeve të ndryshme (euro Diesel ULSD, Benzinë pa plumb ,LPG). Gjithashtu, në kushtet e 

kontratës shoqëria “S..P..” ka marrë përsipër të vendosi në dispozicion të gjitha pikat e 

furnizimit me karburant me Logo G..  ku ushtron aktivitetet në të gjithë territorin e republikës 

së Shqipërisë sipas ekstrakti tregtar, e pa theksuar se cilat pikat furnizimi do të jenë në 

përdorim nga shoqëria “A..T”  sh.a. 

Nga auditimi, i dokumentacionit të dorëzuar të dorëzuar në Sistemin e Prokurimit Eletronik 

në app.gov.al, nga operatori ekonomik “A..T” sh. A, si dhe në dokumentacionin e dorëzuar 

në AK , për lidhjen e kontratës si operator ekonomik fitues, është paraqitur  kontrata qiraje që 

shoqëria “S..P..” ShPK ka në rrethin e Shkodrës me adresë Bahcallek Shkodër (unaza e 

bashkisë Shkodër); lagjia “Ahmet Haxhija” (unaza Shkodër) 

 

KVO, e ka klasifikuar dhe më pas e ka shpallur fitues operatorin ekonomik, në kundërshtim 

me ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, neni 46, pika 1/a. 

Për sa më sipër, AK, duhet ta s’kualifikonte operatorin ekonomik “A..T” sh.a, për mos 

plotësim të të kritereve të vendosur dhe miratuar nga autoriteti kontraktor, duke shpallur 

fitues operatorin ekonomik të klasifikuar në vend të dytë, i cili ka dokumentacion të plotë dhe 

të rregullt ligjor, teknik dhe financiar, kjo sipas ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006, “Për 

prokurimin publik”, të ndryshuar, neni 55, pika 1 dhe 2, fitues shpallet ajo ofertë që ka 

çmimin më të ulët, por që më parë është kualifikuar e vlefshme(më parë të ketë plotësuar 

kërkesat dhe kriteret e përcaktuara në dokumentet e tenderit). Në rastin konkret, OE nuk i 

plotëson kërkesat e kualifikimit. 
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III. Mbi auditimin e ekzekutimit të kontratës nr.3392/7 prot., datë 06.12.2017. 

Nga auditimi i kësaj kontrate kemi urdhër –shpenzime nr.358 datë 11.12.2017, e cila është 

paguar sipas dokumentacionit (fletë autorizimi i shoqërisë “A..T” sh.a pa numër protokoll, pa 

datë, Urdhër Blerje nr.17530 datë 07.12.2017,pa deklaruar sasinë në këtë rast (firmosur nga 

Urdhëruesi (E.. S.., dhe nëpunësi zbatues S..H..); faturë tatimore nr.1527 dhe nr.1535) . 

Ndërsa sipas proces-verbalit për marrjen e mallit të ardhur në dorëzim sipas urdhrit të 

titullarit të AK  nr.3392/9 prot datë 06.12.2017 i ndryshuar me Urdhër nr.213 datë 18.01.2018 

me përbërje (B..X.., M.. K.. dhe A.. B..) citohet se “...sipas faturës nr.1535 dhe nr.1527, 10 

000 litra me çmim 162.2 lekë/litër me vlerë totale prej 1,622,000 lekë. Malli u kontrollua për 

specifikimet e kontraktuara me firmën dhe nuk pati asnjë problem.” 

Pra, lehtësisht nuk kemi të pasqyruar një grafik levrimi, se në cilën kaldaje të USH “Luigj 

Gurakuqi” është vendosur sasia e karburantit gazoil.  

Ndërsa nga auditimi sipas Urdhër-shpenzimi nr.64 datë 12.03.2018 në proces-verbalin e datës 

01.03.2018 që shoqëron këtë praktikë thuhet se “...Diesel 10 ppm litra 5000, me cmim për 

litër me tvsh, sipas llogaritjes së tij me pv e datës 01.03.2018. Malli u kontrollua për 

specifikimet e kontraktuara me firmën dhe nuk pati asnjë problem. 

Malli u mor në dorëzim e gjithë sasia , u shkarkua në depozitat e kaldajave si më poshtë” 

-1750 litra në depozitën e kaldajës së Fakultetit të Shkencave të Natyrës. 

-3250 litra në depozitën e kaldajës së Fakultetit të Shkencave të Edukimit.” 

Pra në këtë rast kemi një grafik shpërndarje, por situata sesa ka pas gjendje në kaldajat e 

fakulteteve, askush nuk është në gjendje ta faktoi, si pasojë e mos bërjes të një inventari si 

dhe mos pasja e hektolitri si njësi matëse, fakte që flasin për performancë të dobët nga stafi i 

administratës së USH. 

 

Gjithashtu, nga auditimi, u evidentua se, plotësimi dhe administrimi i dosjeve nuk paraqitet 

në nivelin e kërkuar, pasi nuk janë arkivuar, nuk janë nënshkruar nga marrësi dhe nga 

dorëzuesi, kjo në kundërshtim me ligjin nr.9156 datë 06.11.2003 “ Për arkivat” i ndryshuar,  

me  LPP, Kreu II, neni 12, pika 3.  

 

Në lidhje mbi problematikat e konstatuara, grupi i auditimit ka mbajtur Akt konstatimin 

nr.5 datë 31.10.2019, me nr.3023/2 prot të Universitetit “Luigj Gurakuqi” Shkodër, të cilët 

kanë paraqitur observimet me anë të shkresës nr.3809 datë 04.11.2019, komisioni i 

vlerësimit të ofertave. 

Grupi i auditimit është  njohur me observimet dhe në referim të tyre nuk merren në 

konsideratë për këto arsye: 

1.Në faqen nr.3 paragrafi (i) shprehen se “presa i përket dokumenteve mbi raport analizimin e 

gazoil-it, janë verifikuar dokumentet e paraqitur nga OE dhe ka rezultuar që të gjithë 

operatorët ekonomikë kanë paraqitur Raport Analiza lëshuar nga Inspektorati Shtetëror 

teknik dhe industrial, me standard SSHEN 590:2013. Nisur nga parimi që ka ndjekur KVO 

për trajtimin e barabartë të OE si dhe nga kontrolli i specifikimeve mbi treguesit për normat 

e parametrat e lejuara sipas dokumenteve që kanë paraqitur dy operatorët ekonomik të 

kualifikuar fillimisht, kemi dalë në përfundimin se parametrat janë përgjithësisht në marxhet 

e kërkuara nga AK, pës aq sa mund të vërtetohet nga KVO në letrat e paraqitura.” 

Nisur sa më sipër, jemi në kushte të mosplotësimit, të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 

“Për prokurimin publik”, i ndryshuar, neni 46, pika 1/a, për të shpallur fitues OE. 

Shënim:  Nga ana e KLSH është dërguar në subjekt projekt raporti me shkresën nr. 

658/3 prot., datë 16.11.2019, i cili është kthyer pa vërejtje me shkresën e USHLG me nr. 
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3023/10, datë 13.12.2019 (protokolluar në KLSH me nr. 658/6, datë 

16.12.2019).Meqenëse nuk ka patur objeksione për projekt raportin, mbeten qëndrimet 

dhe arsyetimet e bëra nga audituesit e KLSH-së për akt-konstatimet e mbajtura 

zyrtarisht.   

 

 

3)- Mbi auditimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë financiare të ekzekutimit dhe 

mbikëqyrjes procedurës së prokurimit “Ndërtim Godine e re fakultetit Ekonomik 

Universiteti Shkodrës " realizuar në vitin 2011, lidhur Kontratë Pune nr. 803/4 prot 

datë 29.09.2011. 

 

Pjesa e përgjithshme 

Nga auditimi, u konstatua se, në lidhje mbi funksionimin e veprimtarisë në fushën e 

prokurimeve për vitet buxhetor 2015 dhe 2016, të Universitetit Shkodrës “Luigj Gurakuqi” si 

pasojë e mangësive për plotësimin e kuadrit ligjor, pas daljes së ligjit  nr.80/2015, datë  

22.07.2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në Institucionet e Arsimit të Lartë në 

Republikën e Shqipërisë”, me aktet nënligjore (VKM dhe Udhëzime), parashikimet për 

realizimin e tenderëve në zërin buxhetor (602) dhe (231) kanë vazhduar duke u mbështetur 

sipas vendimmarrjes  nga ana e KAD (Këshillit të Administrimit), ndërsa për vitet buxhetor 

2017 e në vazhdim në bazë të vendim marrjes së Senatit të USH dhe më pas të Bordit të 

Administrimit, në referim të ligjit  nr. 80/2015, datë 22.07.2015 “Për arsimin e Lartë dhe 

Kërkimin Shkencor në Institucionet e Arsimit të Lartë në RSH” Senati (neni 37 dhe 38), 

Bordi i Administrimit (neni 47, 48 dhe 49). 

Kështu, ne ligj përcaktohet se: 

-Administratori (neni 51) “Administratori është autoriteti më i lartë administrative dhe 

përgjegjës për mirëfunksionimin financiar të institucionit. Ai është përfaqësues ligjor i 

institucionit të arsimit të lartë për çështjet financiare dhe administrative sipas përcaktimeve 

të këtij ligji….” 

- “Institucionet e arsimit të lartë” janë persona juridikë që vetëfinancohen, financohen nga 

Buxheti i Shtetit ose nga burime të tjera të ligjshme dhe ushtrojnë veprimtarinë në përputhje 

me ligjin për arsimin e lartë dhe aktet e tjera ligjore dhe nënligjore në fuqi. Në interpretim të 

këtij paragrafi “Institucionet e arsimit të lartë” që shpenzojnë fonde publike duhet t’i 

nënshtrohen Ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar, si dhe 

akteve nënligjore, në zbatim të tij. 

Në nenin 56 të VKM nr.914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit 

publik”, përcaktohet se “Titullari i autoritetit kontraktor ose zyrtari i autorizuar prej tij është 

përgjegjës për ngritjen e grupeve të punës, komisioneve të përfshira në procesin e prokurimit 

dhe nxjerrjen e urdhrit të prokurimit...” 

...Nuk lejohet që titullari i autoritetit kontraktor apo zyrtari i autorizuar të drejtojë një komision 

ose të marrë pjesë në fazën e procedurës së përzgjedhjes së fituesit, në përputhje me LPP-në 

dhe me këto rregulla. Në çdo rast, detyrat që përcaktohen në këto rregulla për titullarin e 

autoritetit kontraktor ose zyrtarin e autorizuar prej tij duhet të kryhen në përputhje me Ligjin 

nr. 10296, datë 8.7.2010, “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, të ndryshuar. 

- “Nëpunës autorizues” sipas Ligjit nr.10296, datë 8.7.2010 “Për menaxhimin financiar dhe 

kontrollin” të ndryshuar, si dhe Ligjit Nr.9936, datë 26.6.2008 “Për menaxhimin e sistemit 

buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar,  është nëpunësi i nivelit më të lartë të 
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menaxhimit në njësinë publike, përgjegjës për zbatimin e menaxhimit financiar dhe kontrollit 

në të gjitha strukturat, programet, veprimtaritë dhe proceset që menaxhohen prej tyre. 

 

Më poshtë po paraqesim, ecurinë e ekzekutimit dhe mbikëqyrjes së, procedurës së 

prokurimit “Ndërtim Godine e re Fakultetiti Ekonomik Universiteti Shkodrës " realizuar 

në vitin 2011, lidhur Kontratë Pune nr.803/4 prot datë 29.09.2011.  
 

Nga auditimi e ecurisë së objektit të prokurimit “Ndërtim Godine e re fakulteti Ekonomik 

Universiteti Shkodrës” me fond limit 313,000,000 (treqind e trembëdhjetë milion) lekë pa 

tvsh, realizuar në vitin 2011 (lidhur Kontratë nr.803/4 prot datë 29.09.2011 me OE “C..” shpk 

me vlerë kontratë 304,386,488 lekë pa tvsh dhe 365,263,789.19 lekë me tvsh),me burim 

financimi në bazë të Vendimit të Komitetit të Zhvillimit të Rajoneve nr.4 datë 19.04.2011, 

“Për shpërndarjen e Fondeve të Zhvillimit të Rajoneve për projektet e arsimit”, me vlerë të 

plotë projekti 313 milion lekë dhe vlerë të miratuar për t’u financuar nga Fondi i Zhvillimit të 

Rajoneve në masën 156,5 milion lekë dhe në vlerën prej 156,5 milion lekë nga të ardhurat 

publike të Universitetit “Luigj Gurakuqi” Shkodër. 

Në bazë të kontratës, së mësipërme, afati i zbatimit  ishte për 2 vjet  nga data e fillimit te 

punimeve, më 22.11.2011 dhe është kolauduar më datë 25.05.2017, ndonëse operatori 

ekonomik “C..” shpk, në cilësinë e sipërmarrësit, ka realizuar punimet e godinës së re, në 

favor të USH, i cili nuk ka shlyer detyrimet kontraktore financiare në kohë, për shkak të mos 

planifikimit dhe mosmenaxhimin e të ardhurave publike të USH, në favor të ekzekutimit në 

kohë të kontratës.  

 

Pagesat e realizuara në Universiteti i Shkodrës  si vijon: 

 
Data e urdh-

shpenzimit 

Urdhër 

shpenzimi 

Shuma e 

lëvruar 
Burimi I financimit 

date 05.12.2011 nr.559 59,468,862 Grant FZHR 

5% garanci nr.560 3,131,138 Grant FZHR 

date 28.05.2012 nr.194 8,123,377 Grant FZHR 

5% garanci nr.195 875,373 Grant FZHR 

date 06.06.2012 nr.236 8,531,472 Grant FZHR 

date 25.07.2012 nr.341 8,548,813 Grant FZHR 

5% garanci nr.342 449,938 Grant FZHR 

date 05.09.2012 nr.355 17,097,625 Grant FZHR 

5% garanci nr.377 899,875 Grant FZHR 

date 03.10.2012 nr.413 8,548,813 Grant FZHR 

5% garanci nr.414 449,938 Grant FZHR 

date 06.11.2012 nr.484 8,548,813 Grant FZHR 

5% garanci nr.485 449,938 Grant FZHR 

date 06.12.2012 nr.559 8,992,726 Grant FZHR 

5% garanci nr.560 473,301 Grant FZHR 

date 22.04.2013 nr.169 14,250,000 Grant FZHR 

5% garanci nr.170 750,000 Grant FZHR 

date 14.08.2013 nr.345 8,293,705 Grant FZHR+te ardhura 

5% garanci nr.346 436,511 te ardhura 

date 31.10.2013 nr.422 3,133,706 te ardhura 

5% garanci nr.421 164,932 te ardhura 
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date 08.07.2014 nr.283 51,219,594 
Fonde nga strategjia e shlyerjes se 

borxheve 2014 

5% garanci nr.284 2,695,768 
Fonde nga strategjia e shlyerjes se 

borxheve 2014 

date 29.07.2015 nr.265 15,000,000 te ardhura (ekzekutim vendimi gjyqësor) 

date 07.12.2015 nr.403 25,000,000 te ardhura (ekzekutim vendimi gjyqësor) 

date 12.02.2016 nr.46 1,877,406 
te ardhura (ekzekutim vendimi 

gjyqësor+kamata) 

date 18.02.2016 nr.52 8,185,273 te ardhura 

5% garanci nr.53 430,804 te ardhura 

date 26.04.2016 nr.135 19,487,603 te ardhura 

5% garanci nr.136 1,025,663 te ardhura 

date 15.05.2017 nr.144 12,599,754 te ardhura 

5% garanci nr.145 663,145 te ardhura 

date 28.06.2017 nr.207 36,988,148 te ardhura 

5% garanci nr.208 4,150,818 te ardhura 

Përmbledhëse 
   

Likuiduar ne thesar 
 

323,895,689 
 

5% e ndalur garanci 
 

17,047,141 
 

Totali 
 

340,942,830 
 

 

Nga auditimi për vitin 2015, u konstatua se: 

I). Është lidhur Akt-Marrëveshja  si pasojë e detyrimeve të papaguara nga USH, për punimet 

e kryera nga operatori ekonomik “C..” shpk, kjo në mbështetje të Vendimit të Urdhrit të 

Ekzekutimit nr. 3313 Akti lëshuar me datë 14.05.2015, prej Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 

Tiranë si dhe në bazë të Kodit Civil neni 589 dhe neni 591 dhe ligjit nr. 48/2014 neni 5, pika 

1 të lëshuar me datë 14.05.2015, si në bazë ligjit nr. 10031 datë 11.12.2008 “Për shërbimin 

Përmbarimor Gjyqësor privat”. 

Kështu nisur sa më sipër, midis ish-Rektorit të USH në cilësinë e titullarit të AK A..H..  dhe 

përfaqësuesit të OE “C..” ShPK, është realizuar Akt-marrëveshjes me objekt “Për shlyerjen 

me këste të detyrimeve të papaguara”, më datë  22.07.2015, ku thuhet se; 

neni 1 “Objekti është shlyerja me këste nga Universiteti e gjithë detyrimeve të faturuara dhe 

të papaguara sipas kontratës së sipërmarrjes nr. 803/4 datë 29.09.2011, kontrata shtesë nr. 

803/12 datë 22.11.2013 dhe kontratës shtesë nr. 803/20 datë 22.11.2014, ndaj shoqërisë së 

bashku me interesat vonesat dhe shpenzimet e nevojshme të kryera nga shoqëria, brenda 

afatit të caktuar në këtë akt marrëveshje që lidhen me ekzekutimin e titujve ekzekutive që ka 

filluar nga përmbaruesi gjyqësor Pavlin Doda me anë të shkresës “lajmërim për ekzekutim 

vullnetar të detyrimit” me nr.410 prot, datë 10.06.2015”. 

neni 2 “ Detyrimi I Universitetit ndaj shoqërisë për të paguar, I pasqyruar në aktet e 

përmbaruesit gjyqësor është si më poshtë: 

1. fatura nr.20, datë 27.10.2014, nr. Serial 12499830, shuma 30,750,375 lekë; 

2. Fatura nr.2, datë 10.01.2015, nr.serial 12499839, shuma 11,127,031 lekë; 

3. Interes vonesat në shumën 1,670,293 lekë + 362,467 lekë= 2,032,760 lekë 

4. Shpenzimet e nevojshme të kryera nga shoqëria në të cilin përfshihen, 

a)1,322.763 lekë +523,921 lekë= 1,846,684 lekë taksa e përmbaruesit gjyqësor privat 

b)............................ lekë fatura e ekspertit”. 

neni3 (Pagesa e detyrimit me këste) 
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1. Kësti i parë i pagesës së shumës 15,000,000(pesëmbëdhjetëmilion) lekë do të likuidohet 

brenda 30 ditëve nga nënshkrimi i kësaj akt-marrëveshje. 

2. Kësti i dytë i pagesës në masën 25,000,000 (njëzetepesëmilion) lekë do të likuidohet 

brenda  datës 31,12,2015. 

3. Pjesa e mbetur e detyrimit do të likuidohet brenda tremujorit të parë të vitit buxhetor 2016. 

Pagesa e detyrimit ndaj shoqërisë për secilin këst do të bëhet nga Universiteti në llogarinë e 

përmbaruesit gjyqësor privat Pavlin Deda. 

neni 4 

“Detyrimi i Universitetit ndaj shoqërisë do të shuhet me pagimin e të gjithë shumës së 

detyrimit të detajuar në këtë akt-marrëveshje brenda afatit të përcaktuar në nenin 3”. 

Kjo situatë e mësipërme ka ardhur si pasojë , pasi Universiteti i Shkodrës “Luigj Gurakuqi” 

që në momentin e realizimit të proceduare për shpalljen e fituesit OE “C..” shpk, nuk kishte 

të planifikuar në PBA në vitin 2011 e vazhdim, shumën prej prej 156,5 milion lekë nga të 

ardhurat publike, dhe si rrjedhim ekzekutimi i kontratës nga ana financiare, është zgjatur për 

6 vjet deri në maj të vitit 2017, ka pasur problematika financiare, të cilat kanë rënduar 

buxhetin e ardhurave publike të USH, duke zbehur qëllimin kryesor për shtimin e ambienteve 

akomoduese të mësim dhënies si dhe krijimin e kushteve sa më primare për përthithjen e 

dijeve nga studentet që frekuentojnë USH. 

 

Nga auditimi rezultoi se përgjatë vitit buxhetor 2015, nga autoriteti kontraktor i Universitetit 

të Shkodrës “Luigj Gurakuqi” me strukturat e tij, janë këto procedura: 

Për vitin 2015, sipas vendimit te  KAD nr. 3, datë 05/05/2015 për “Miratimin e raportit 

financiar për realizimin e buxhetit te vitit 2014 dhe detajimin e buxhetit te vitit 2015”, ishte 

planifikuar 0 lekë, përgjegjësi e KAD dhe ish –rektorit të kohës, VKM nr. 914, datë 

29.12.2014, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” neni 4, neni 60 (fondin e 

përllogaritur të vitit ushtrimor si dhe fondin total të përllogaritur, në rastin e kontratave 

shumëvjeçare) dhe Udhëzimit te APP nr. 2, dt 27.01.2015 si dhe me përcaktimet e ligjit nr. 

9936, datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në republikën e Shqipërisë” i 

ndryshuar, neni 40 (E drejta për të kryer shpenzime) “Çdo njësi e qeverisjes së përgjithshme 

është e detyruar që, përpara fillimit të një procedure prokurimi, një apo shume vjeçare, të 

marrë një konfirmim nga Ministria e Financave që fondet, të cilat synohen të prokurohen, 

janë brenda limit të miratuar për angazhime”, ligjin nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për 

menaxhimin financiar dhe kontrollin”, ligji nr. 48, datë 24.04.2014 “për pagesat e vonuara në 

detyrimet kontraktore e tregtare” të udhëzimit të Ministrit të Financave nr. 30, datë 

27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik dhe Udhëzimit nr. 5, datë 

27.02.2014 “Për shlyerjen e detyrimeve të mbrapambetura” të Ministrisë së Financave. 

 

-Gjithashtu, nga auditimi u konstatua se, me shkresë nr. 349/2 prot datë 24.02.2015, drejtuar 

shoqërisë “C.. “ShPK, nga Ministria e Arsimit dhe Sportit midis të tjerave thuhet se “....... 

“Ndërtimi i Godinës së re të Fakultetit Ekonomik në Universitetin “Luigj Gurakuqi” është 

miratuar me Vendimin e Komitetit të Zhvillimit të Rajoneve nr.4 datë 19.04.2011, “për 

shpërndarjen e Fondeve të Zhvillimit të Rajoneve për projektet e arsimit”, me vlerë të plotë 

projekti 313 milion lekë dhe vlerë të miratuar për t’u financuar nga Fondi i Zhvillimit të 

Rajoneve në masën 156,5 milion lekë”. 

Për sa më sipër, ju bëjmë me dije se për projektin “ndërtimi i Godinës së re të Fakultetit 

Ekonomik në Universitetin “Luigj Gurakuqi Shkodër”, nga ana jonë masa e financimit nga 

buxheti i shtetit e miratuar nga Komiteti i Zhvillimit të Rajoneve është alokuar për 
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Universitetin Shkodër dhe detyrimet e cituara në shkresën tuaj duhet të mbulohen nga të 

ardhurat e këtij institucioni, sipas detyrimeve kontraktore.” 

 

Gjithashtu nga auditimi u konstatua se: 

-Kontratë Shtesë “Ndërtim Godinë e re fakulteti Ekonomik Universiteti i Shkodrës” me 

shkresë nr.803/12 prot datë 22.11.2013 e lidhur midis AK me ish- Rektorin USH prof.dok. 

A..H.. me operatorin ekonomik “C..” shpk, në thuhet se, neni 1, pika.1.1 “Objekti shtyrja e 

afatit të realizimit të kontratës edhe me 1 vit tjetër nga nënshkrimi I kontratës shtesë deri më 

22.11.2014” dhe pika 1.4 “Kontraktuesi merr përsipër mos aplikimin e asnjë lloj 

kamatëvonesë për mosrealizimin në kohë të likuidimit në realizimin e kontratës.” 

- Kontratë Shtesë “Ndërtim Godinë e re fakulteti Ekonomik Universiteti I Shkodrës” me 

shkresë nr.803/20 prot datë 20.11.2014 e lidhur midis AK me ish- Rektorin USH prof.dok 

A..H.. me operatorin ekonomik “C..” ShPK, në neni 1 pika.1.1 “Objekti shtyrja e afatit të 

realizimit të kontratës edhe me 1 vit tjetër nga nënshkrimi i kontratës shtesë deri më 

22.11.2015” dhe pika 1.4 thuhet se “Kontraktuesi merr përsipër mos aplikimin e asnjë lloj 

kamatvonese për mosrealizimin në kohë të likuidimit në realizimin e kontratës.”. 

 

Pra faktet e mësipërme, tregojnë se palët kanë marrë detyrim kontraktor shtesë, për të mos 

vendosur kamatvonesa për realizimin e detyrimeve nga të dyja palët, të cilën e ka prishur 

operatori ekonomik i cili ka depozituar Kërkesë padi për aplikimin e kamatvonesave, për mos 

pagimin në kohë të detyrimeve financiare, të cilën e paraqitëm më sipër. 

 

Si pasojë e këtyre veprimeve jo ligjore të Universitetit të Shkodër “Luigj Gurakuqi”, 

operatori ekonomik “C..” shpk, në bazë të Vendimit të Urdhrit të Ekzekutimit nr. 3313 Akti 

lëshuar me datë 14.05.2015, prej Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë si dhe në bazë të Kodit 

Civil, neni 589 dhe neni 591 dhe ligjit nr. 48/2014 neni 5, pika 1 të lëshuar me datë 

14.05.2015, si në bazë ligjit nr. 10031 datë 11.12.2008 “Për shërbimin Përmbarimor Gjyqësor 

privat”, ka përfituar  vlerën  në total 3,879,444 lekë (interes vonesat, taksa e përmbaruesit 

gjyqësor privat, pagesa të ekspertit) nga buxheti publik i USH,,si pasojë e mos planifikimit 

dhe mosmenaxhimin e të ardhurave publike të USH, në favor të ekzekutimit në kohë të 

kontratës nr. 803/4 prot, datë 29.09.2011, duke nxjerr në pah mos mirëpërdorimin me 

efiçencë dhe efikasitet dhe ekonomicitet të fondeve.  

Kjo vlerë prej 3,879,444 lekë paraqitet si efekt financiar negativ për buxhetin e 

Universitetit të Shkodrës “Luigj Gurakuqi” shkaktuar nga mosplanifikimi i drejtë i 

shpenzimeve në vendimmarrjet e për vitin 2015, sipas vendimit të  KAD nr. 69, datë 

19/02/2015 për “Për detajimin e buxhetit për vitin 2015”. 

 

Për këtë pjesë , është konstatuar  nga auditimi se, pala debitorë e USH “Luigj Gurakuqi”, ka 

kundërshtuar në gjykatë veprimet përmbarimore në mënyrë të përsëritur duke kërkuar edhe 

pezullim ekzekutimi, por kërkesa e saja, janë rrëzuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Shkodër 

si të pabazuara në prova dhe ligj, duke lënë në fuqi veprimet përmbarimore  gjyqësore. 

 

Gjithashtu, më ardhjen në detyrë të Prof.A..B.. në cilësinë e Rektorit të USH “Luigj 

Gurakuqi” (por jo të titullarit të AK) është realizuar Akt-marrëveshja “Ndërtim Godinë e re 

fakultetit Ekonomik Universiteti I Shkodrës”, me shkresë nr. 849/1 prot datë 07.03.2017, ku 

në nëni 1 thuhet se “Objekti i kësaj aktmarrëveshje janë ndryshimet e mëposhtme në 

preventivin e punimeve dhe për rrjedhojë dhe ë kontratën për ndërtimin e objektit, pakësim 
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në masën prej 24,320,955 lekë nga vlera e kontratës bazë si dhe shtyrja e afatit të realizimit 

përfundimtar të kontratës deri më 30.04.2017. 

 

b. Mbi zbatimin e kontratës. 

- Objekti i kontratës "Ndërtim Godine e re Fakultetit Ekonomik Universiteti Shkodrës", me 

vlerë 365,263,786 lekë me TVSH, është kryer sipas kontratës për punë publike nr. 803/4 prot 

datë 29.09.2011, të lidhur midis Autoritetit Kontraktor Universiteti i Shkodrës "Luigj 

Gurakuqi" përfaqësuar nga Rektori z. Prof. A..H.. dhe operatorëve ekonomik "C.." sh.p.k, 

përfaqësuar nga Administratori z. F.. C... 

Leja e ndërtimit e nxjerrë nga Këshilli i Rregullimit të Territorit me Vendimin nr. 6, datë 

15.03.2011, me nr. 267 prot., datë 21.10.2011.  

- Projekt-zbatimi dhe preventivi i punimeve është hartuar nga studio "B.." sh.p.k. Preventivi 

dhe lloji i kontratës është me çmim njësie, ku bazuar nenit 37.2 të kontratës, preventivi do të 

përdoret për të llogaritur vlerën e kontratës, ku kontraktori paguhet me sasinë e punës e 

realizuar, me tarifën në preventivin në njësi për secilin zë punimesh.  

- Për mbikëqyrjen e kontratës së zbatimit bazuar edhe nenit 3 të drejtuesit të projektit është 

përcaktuar operatorit ekonomik "P.. C.." sh.p.k, ku ka lidhur kontratën datë 22.11.2011, 

përfaqësuar nga drejtuesit ligjor Ing. V.. G... Afati maksimal i përfundimit të punimeve sipas 

kontratës, është përcaktuar 2 vite kalendarike. Afati i ndërtimit ka zgjatur plot 5 vite dhe 159 

ditë kalendarike, për shkak të problematikave me likuidimet dhe proceset përmbarimore nga 

mungesa e financimeve për zbatimin e punimeve.  

- Njoftimi dhe Procesverbali i fillimit të punimeve janë mbajtur më 22.11.2011. Për shkak të 

kushteve natyrore gjatë zbatimit të punimeve (shirat dhe përmbytjet në zonën e Shkodrës), 

shtimit të disa zërave të paparashikuara në projekt, pamundësia financiare nga AK për 

likuiduar situacionet, është miratuar shtyrje të punimeve 1 vit kalendarik, bazuar në kontratën 

shtesë nr. 803/12 prot. datë 22.11.2013 dhe përsëri për arsyet e mësipërme është shtyrë edhe 

1 vit tjetër bazuar kontratës shtesë nr. 803/120 prot. datë 22.11.2014. Për shkak të 

pamundësive financiare është miratuar shtyrje të afatit të punimeve deri më datë 30.04.2014, 

bazuar në kontratën shtesë nr. 3705 prot. datë 22.11.2015. Njoftimi i përfundimit të punimeve 

është realizuar më datë 30.04.2017. 

- Akti i kolaudimit është realizuar me nr. 2000/3 prot. datë 05.06.2017 , nga operatori 

ekonomik "M.A.K Studio", përfaqësuar nga drejtuesi ligjor Ing. Tomorr Spahiu. Certifikata e 

marrjes së përkohshme në dorëzim është realizuar me nr. 2000/4 prot. datë 05.06.2017, ku 

fillon dhe periudha e garancisë prej 2 vitesh. 

-Nga dokumentacioni i vënë në dispozicion, në dosjen teknike konstatohet se: 

-Kontrata përbëhet prej 11 situacione pjesore progresive, të cilat disa prej tyre nuk janë 

shoqëruar me libreza masash pjesore, veprim i cili është në kundërshtim Udhëzimin Nr. 1, 

datë 16.6.2011 “Për disa ndryshime në udhëzimin nr. 3, datë 15.02.2001 të Këshillit të 

Ministrave “Për mbikëqyrjen dhe kolaudimin e punimeve të ndërtimit”, 3.3 ku përkatësisht 

përcaktohet se: 

3.3 Situacionet mujore pjesore, progresive dhe përfundimtare hartohen mbi bazën e 

volumeve të llogaritura në librezën e masave dhe çmimeve faktike, mbështetur në analizat 

teknike të çmimeve, që përfshihen në manualin teknik të çmimeve të ndërtimit, të miratuara 

çdo vit me vendim të Këshillit të Ministrave. Ato firmosen nga drejtuesi teknik i objektit, 

mbikëqyrësi i punimeve dhe përfaqësuesi ligjor i sipërmarrësit për të cilin është miratuar leja 

e ndërtimit. Dosja teknike, u vu pjesërisht në dispozicion grupit të auditimit, ku nuk ishte e 
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plotë, e qartë pasi mungonin një pjesë të librezave të masave, certifikata materialesh, teste, 

azhurnimi faktik, korrespondenca midis palëve etj. 

- Me procesverbalin e datës 23.11.2011, realizohen disa ndryshime në projektin fillestar ku 

nuk ishin parashikuar masa mbrojtëse të ndërtesës ekzistuese, pasi në katin nëntokë janë të 

nevojshme të realizohet një perde me pilota për të mbrojtur objektin ekzistues dhe objektin që 

do ndërtohet. Rrjedhimisht u realizuan ndryshime të akseve, planeve dhe përmasave. Këto 

ndryshime parashtrohen se do të përballohen nga përdorimi i fondit rezervë. 

- Situacioni përfundimtar rezulton me vlerën 340,942,831 lekë me TVSH, ku nuk janë 

realizuar punime në vlerën 24,320,956 lekë me TVSH.  

Pakësimi i punimeve ka ardhur si rezultat i Akt-Marrëveshjes së realizuar me Rektorin e 

Universitetit dhe Sipërmarrësit të punimeve me nr. 849/1 prot. datë 07.03.2017, ku objekti i 

marrëveshjes është pakësimi i punimeve dhe shtyrja e afatit të punimeve deri më datë 

30.04.2017. Pakësimi i vlerës së punimeve sqarohet si më poshtë: 

1. Në preventivin e punimeve ishte parashikuar që krahas godinës së re, duke ruajtur linjën e 

saj arkitekturale të bëhet dhe rikonstruksioni i fasadave të godinës së Fakultetit të Shkencave 

të Natyrës. Sipas projektit këto fasada duhej të bëheshin të veshura me alukobond dhe me 

vetrata xhami struktural. Në këtë fazë citohet se këto punime nuk do të bëhen por do të 

realizohen në të ardhmen, për faktin se projekti i ristrukturimit të këtyre fasadave duhet të 

ribëhet sepse ai ekzistues nuk është projekt zbatimi por projekt ide, pa dimensione, detaje 

teknike etj. 

2. Në të gjithë perimetrin e dy godinave ishte parashikuar të ndërtohej një strehë me konsol 

metalik me gjerësi prej 2.5 metrash. Kjo strehë, përveçse e tepruar, nuk kishte ndonjë 

funksion as teknik dhe as arkitektonik, prandaj dhe nuk është ndërtuar në godinën e re, ku 

është marrë miratim nga grupi i projektimit. 

3. Në dyert e hyrjes dhe daljes së objektit në projekt ka qenë parashikuar një tendë me 

xhamllëk prej 155 m2. Duke konsideruar ketë si të ekzagjeruar është reduktuar në 1/3 e saj, 

duke patur parasysh faktin që hyrja në godinë është ndryshuar në krahasim me variantin 

fillestar. 

4. Ndryshohet dhe grupi i pompimit kundra zjarrit, duke përmirësuar normat e pompës e cila 

ul ndjeshëm kostot e impiantit. 

5. Meqenëse ende nuk është realizuar lidhja me objektin me energji elektrike, nuk ka qenë e 

mundur të kryhen në kohë provat pa dhe me ngarkesë të impianteve mekanike dhe elektrike. 

Në objekt është punuar me linjë provizore të marrë nga godina e FSHN me kapacitet të vogël, 

kapacitet i cili ka lejuar të merret një rrymë elektrike jo më shumë se 30 Amper. Për ketë 

arsye është zgjatur koha e provave me dhe pa ngarkesë të impianteve.  

 

- Nga verifikimi me sondazhe në objekt të punimeve ndërtimore dhe impianteve u konstatua 

pasaktësi në kapitullin e sistemit të furnizimit me ujë.  

Zëri nr. 1 "Grupi i furnizimit me ujë sanitar me konvertitor frekuence për kontroll variabël të 

shpejtësisë ndërmjet 24 HZ dhe max 60HZ, me karakteristikat kryesore ( Prurja 15 m3/h dhe 

Prevalenca 35m k H2O)", nuk ishte vendosur në objekt, ndërkohë ishte likuiduar në 

situacionin përfundimtar në vlerën 510,500 lekë pa TVSH ose 612,600 lekë me TVSH, nga 

sipërmarrësi i punimeve. 

Gjithashtu, nga auditimi, u evidentua se, plotësimi dhe administrimi i dosjeve nuk paraqitet 

në nivelin e kërkuar, pasi nuk janë arkivuar, nuk janë nënshkruar nga marrësi dhe nga 
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dorëzuesi, kjo në kundërshtim me ligjin nr. 9156 datë 06.11.2003 “ Për arkivat” i ndryshuar,  

me  LPP, Kreu II, neni 12, pika 3.  

 

Në lidhje me observacionet e dërguara nga mbikëqyrësi i punimeve me shkresën nr. 161 datë 

11.11.2019 protokolluar në KLSH me 658/2 datë 13.11.2019, ku theksohet që zëri i "Grupi i 

furnizimit me ujë sanitar me konvertitor frekuence për kontroll variabël të shpejtësisë 

ndërmjet 24 HZ dhe max 60HZ, me karakteristikat kryesore ( Prurja 15 m3/h dhe Prevalenca 

35m k H2O)", është realizuar nga sipërmarrësi, pavarësisht që në momentin e verifikimit nga 

grupi i auditimit nuk ka qenë prezent për arsye sepse është hequr pasi ka pësuar defekt dhe 

ndodhet në riparim, merret pjesërisht në konsideratë, ku nga Universiteti i Shkodrës “Luigj 

Gurakuqi”, duhet të realizohet verifikimi përkatës mbi vendosjen e pompës së furnizimit me 

ujë sanitar. 

 

 

4.Mbi auditimin e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë financiare të disa procedurave 

tenderuese të realizuara gjatë vitin 2018 dhe 2019. 

  

Gjatë vitit 2018 USH “Luigj Gurakuqi”- ka planifikuar 25 procedura prokurimi me një fond 

limit të llogaritur si shumë të fondeve publike të USH në vlerën rreth 143,945.51 mijë lekë 

dhe jane realizuar 25 procedura prokurimi  të ndara (4 procedura të hapura (duke realizuar 

vetëm likuidimin financiar të kontratave të mëparshme si detyrime financiare të papaguara), 9 

kërkesë për propozim dhe 12 blerje me vlerë të vogël)  ku në përfundim të tyre janë shpallur 

fitues operatorë ekonomikë me të cilët janë lidhur kontrata me vlerë  të përgjithshme rreth 

135,264.41 mijë lekë.  

Nga auditimi është konstatuar se, në vitin 2018, kemi rritje të vlerës prokuruese, për shkak jo 

të realizimit të procedurave të reja, por të likuidimeve financiare të detyrimeve të papaguara 

nga kontratat e mëparshme, ku vend të rëndësishëm zë vazhdim kontratë, shtesat e kontratës 

për ndërtimin e Fakultetit të Ekonomisë nr.803/4 prot, datë 29.09.2011, e cila ka përfunduar 

në vitin 2018 (afati i përcaktuar në kontratën bazë për 2 vjet  ndërtim) së bashku me 

mobilimin e saj. 

Gjatë vitit 2019 (01.01.2019 deri në 31.08.2019, USH “Luigj Gurakuqi”- ka planifikuar 12 

procedura prokurimi me një fond limit të llogaritur si shumë të fondeve publike të USH në 

vlerën rreth 33,586.55 mijë lekë dhe jane realizuar 12 procedura prokurimi  të ndara (1 

procedurë te hapur, 1 blerje biletë, 2 kërkesë për propozim dhe 8 blerje me vlere te vogel)  ku 

në përfundim të tyre janë shpallur fitues operatorë ekonomikë me të cilët janë lidhur kontrata 

me vlerë  të përgjithshme rreth 29,929.42 mije leke. Nga realizimi i procedurave të 

prokurimit është realizuar një kursim në vlerën 3,657.13 mijë lekë. Nga auditimi u konstatua, 

se për shkak të uljes së regjistrimit të studentëve pranë USH dhe mbylljes së disa degëve të 

fakulteteve, është ulur fondi publik i USH. 

Më poshtë po paraqesim disa prej problematikave të konstatuara nga grupi i edituesve: 

 

I).Mbi auditimin  procedurës me objekt  “Sistem ventilim kondicionimi biblioteka “viti 2018. 

 
Të dhënat e përgjithshme të tenderit 

 Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt : Sistem ventilim kondicionimi biblioteka 

1. Urdhër Prokurimi nr 3412 prot  datë 
30.10.2018  

3. Hartuesit e Dokumenteve Tenderit 

nr.3412 prot datë 30.10.2018 

4. Komisioni i Vlerësimit Ofertave 

Urdhër nr. 3412/2 dt. 30.10.2018 
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2. Lloji i Procedurës së Prokurimit  

“kërkesë për propozim” 

1.M.. K.. ekonimiste 

2.V.. B.. IT 
3.G.. D.. juriste 

4.I..C.. ing,mekanik  

5.B..X.. ekonomist 
Hartuesi i fondit limit nga sektori i shërbimeve 

dhe investimeve në bazë të shkresë nr.3251 

prot datë 22.10.2018; 
1.B..X.. 

2.ing.I.. C.. 

 

1.B.. C.. kryetar 

2.S.. B..anëtare 
3.E.. S..anëtar 

 

5.Fondi Limit (pa tvsh)  

2,058,334(dy milion e pesëdhjetë e tetë 

mijë e treqind e tridhjetë e katër) lekë  

6. Oferta fituese (pa tvsh) 

1,979,000 (një milion e nëtëqind e shtatëdhjetë 

e nëntë mijë) lekë 

7. Diferenca me fondin limit (pa tvsh) 

79,333 lekë 

8. Data e hapjes së tenderit 

Data 01.12.2018, ora 09:00 

 

9.Burimi Financimit  

Nga të ardhurat e USH “Luigj Gurakuqi”   
10. Operatoret Ekonomike 

a)Pjesëmarrës në tender 2 OE dhe 1 

person fizik 

b) S’kualifikuar 1 OE dhe 1 person fizik 

 

11. Ankimime 

Nuk ka 

12. Përgjigje Ankesës nga AK 

 

13. Përgjigje Ankesës nga KKP  

 

  b. Zbatimi i Kontratës Mallrave  

14. Lidhja e kontratës 

Nr.3412/10 datë 18.12.2018, me afat 
prej 60 ditëve 

15. Vlera e kontratës (me tvsh)  2,374,800 (dymilion e treqind e shtatëdhjetë e katër mijë 

e tetëqind) leke me tvsh.  

  

16.Mbikëqyrsi i punimeve me kontratë 

nr.887/3 prot datë 15.03.2019 dhe 
kontratë kolaudimi nr.1665/3 datë 

14.05.2019 

17.Urdher-shpenzime 

18- Situacioni Përfundimtar/Faturë 

Malli; 

 

19.Afati i kontratës në dite 

60 ditë , nga fillimi i punimeve , kanë filluar më 15.03.2019 dhe kanë mbaruar më 

12.04.2019 dhe janë kolauduar më 15.05.2019, dmth brënda afatit të caktuar në kontratë. 

 

a.Auditimi në lidhje me hartimin e fondit limit: 

Nga auditimi në bazë të dokumentacionit në dosjen fizike, nuk u konstatua kërkesa për 

realizimin e këtij shërbimi si dhe preventivi i paraqitur nga sektori shërbimeve dhe 

investimeve me përbërje (B..X.. dhe ing.I.. C..) nuk është i shoqëruar  me referimet e 

çmimeve të pajisjeve që do të zëvendësohem, për të përftuar investimin e parashikuar me kod 

2314320 në regjistrin financiar për vitin 2018, pra nuk kemi dokumentacion të përllogaritjes  

së fondit limit në bazë të testimit të tregut, duke i administruar ofertat e marra, nëpërmjet një 

procesverbali, ku të pasqyrohej treguesit e çmimeve të përdorura në këtë përllogaritje, kjo në 

kundërshtim me VKM nr. 914, datë 29.12.2014 ”Për miratimin e rregullave të prokurimit 

publik” neni 57, pika 4 si dhe neni 59. 

 

b. Auditimi në lidhje mbi hartimin e dokumentave të tenderit, hartimin e e specifikimeve 

teknike: 

Nga auditimi rezultoi, se njësia e prokurimit ka mbajtur procesverbalin e datës 

14.11.2018,për hartimin  dhe  miratimin e dokumenteve të tenderit nga Administratori në 

cilësinë e nëpunësit autorizues si Titullar i Autoritetit kontraktor të USH “Luigj Gurakuqi”, 

pa arsyetuar vendosjen e Kritereve të veçanta rubrika 2.3 Kapaciteti teknik, jo të arsyetuara, 

kjo në kundërshtim me ligjin nr.9643, datë 21.11.2006 “Për prokurimin publik”, neni 23. 

Kështu sa më sipër, u konstatua se me numër reference të procedurës REF -92341-10-31-

2018, nga AK është kërkuar se: 

2.3.1.a) Punë të ngjashme për një kontratë të vetme në një vlerë prej jo më të vogël se 50% e 

vlerës së fondit limit në masën 1,029,167 lekë të realizuar gjatë tre viteve të fundit,  

Ose  
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2.3.1.b)Punë të ngjashme ku vlera totale e kontratave të punëve të realizuara të marra së 

bashku gjatë tre viteve të fundit është në vlerën jo me pak se dyfishi i vlerës në masën 

4,116,668 lekë. 

Grupi i auditimit, konstaton se vendosja e kritereve 2.3.1.a dhe 2.3.1.b, janë vendosur nga 

njësia e prokurimit me përbërje (V..B.., M..K.., G.. D.., B..X.. dhe I..C..) miratuar nga 

Titullari i AK (Administratori) zj.E..S.., në kundërshtim me ligjin nr.9643, datë 21.11.2006 

“Për prokurimin publik” neni.1, VKM nr. 914, datë 29.12.2014 ”Për miratimin e rregullave të 

prokurimit publik” seksioni II (informacione të veçanta për kontratat), neni 26 (Kontratat për 

punë publike) , pika 6 ku thuhet se : 

a)punë të ngjashme  për një objekt të vetëm në një vlerë jo më të madhe se 50% e vlerës së 

përllogaritur të kontratës që prokurohet dhe që është realizuar gjatë tre viteve të fundit. 

b)punë të ngjashme deri në një kufi, ku vlera monetare totale e punëve të kryera, e marrë së 

bashku gjatë tre viteve të fundit, është jo më e madhe se dyfishi  i vlerës limit të kontratës që 

prokurohet. 

Sipas kësaj dispozite, në prokurimin e kontratave punë publike, për të provuar realizimin me 

sukses të eksperiencave të ngjashme, autoriteti kontraktor i kërkon ofertuesve të plotësojnë 

njërin prej kushteve te sipërcituara. 

Në rastin e realizimit të një objekti të vetëm, vlera minimale e lejuar që përcakton autoriteti 

kontraktor nuk duhet të tejkaloje 50 % te vleres se objektit qe prokurohet.  

D.m.th., njësia e prokurimit, kërkon vlera jo më të vogël se 50% , duke eleminuar vlerat që 

janë më poshtë së 50% e vlerës së kontratës, duke ulur numrin e pjesëmarrjes së operatorëve 

ekonomikë, kjo në kundërshtim me ligjin nr.9643, datë 21.11.2006 “Për prokurimin publik” 

neni.1; neni 20;neni 23 dhe me VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të 

prokurimit publik” i ndryshuar, seksioni II (informacione të veçanta për kontratat) neni 26 

(Kontratat për punë publike) pika 6. 

Gjithashtu, njësia e prokurimit ka vendosur dhe kriteret (2.3.5); (2.3.10); (2.3.11) dhe (2.3.12) 

të cilat janë publikuar vetëm në sistemin elektronik të Agjencisë së Prokurimeve Publike me 

numër reference të procedurës REF -92341-10-31-2018, duke mos argumentuar vendosjen e 

tyre kjo në kundërshtim me VKM nr. 914, datë 29.12. 2014   “Për miratimin e rregullave të 

prokurimit publik” i ndryshuar, neni 26 (Kontratat për punë publike), pika 5 (Kërkesat e 

veçanta të kualifikimit duhet të përfshijnë të gjitha kriteret specifike në përputhje me nenin 46 

të LPP. Kriteret duhet të jenë në përpjesëtim dhe të lidhura ngushtë me aftësinë zbatuese, 

natyrën dhe vlerën e kontratës. Në çdo rast, autoriteti kontraktor duhet të përcaktojë 

dokumentat konkrete që duhet të paraqesin operatorët ekonomikë për përmbushjen e këtyre 

kritereve) si dhe pa mbajtur një procesverbal, ku hartimi i tyre duhej të argumentohej 

teknikisht dhe ligjërisht, mbi përgatitjen e tyre. Ky procesverbal i vihet në dispozicion 

personit/ave përgjegjës për prokurim, i cili /të cilët e bën/bëjnë pjesë të dosjes së tenderit. Ky 

veprim është kundërshtim me VKM nr. 914, datë 29.12.2014 ”Për miratimin e rregullave të 

prokurimit publik”i ndryshuar, neni 61 (hartimi dhe publikimi i dokumenteve të tenderit) pika 

2 . 

 

c.Auditimi mbi dorëzimin, shqyrtimin, klasifikimi dhe shpallja e operatorit ekonomik 

fitues. 

Për sa sipër, në bazë të kritereve dhe kërkesave të vendosura nga njësia e prokurimit, në bazë 

të auditimit në SPE të app.gov.al me numër reference të procedurës REF -92341-10-31-2018, 

u konstatua se kanë marrë në pjesë 2 (dy) operatorë ekonomik, dhe 1 person fizik, nga të 

cilët: 
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1)S.. –K.. shpk me Nuis K.., me ofertë ekonomike 1,979,000 lekë pa tvsh dhe 2,374,800 lekë 

me tvsh, në plotësim të plotë në bazë të  kritereve të kërkuara nga autoriteti kontraktor, duke 

u shpallur fitues. 

2)E.. shpk me Nuis J.., me ofertë ekonomike 1,960,100   lekë pa tvsh dhe 2,352,120  lekë me 

tvsh, i cili është skualifikuar, pasi nuk ka plotësuar kriteret e paraqitura nga AK, kriterin 

(2.3.2);(2.3.5);(2.3.9);(2.310);(2.3.11);(2.3.12) dhe (2.3.12). 

3)Personi fizik L.. P.. me Nuis K.., me ofertë ekonomike 2,057,000 lekë  pa tvsh dhe 

2,468,400  lekë me tvsh, u konstatua se nuk ka paraqitur asnjë dokumentacion  sipas kritereve 

të kërkuar nga AK, por vetëm ekstraktin QKB dhe formularin e ofertës.  

 

Gjithashtu, nga auditimi,pranë sistemit të app.gov.al dhe në dokumentacionin e dërguar në 

AK për lidhjen e kontratës, u konstaua se personi fizik L.. Pl.., rezulton si punonjëse pranë 

operatorit ekonomik “S..K..shpk”, kjo në bazë të formularëve të listëpagesave janar-tetor 

2018 e-sig25a të deklaruara në Drejtorinë e Tatimeve, të plotësuara në bazë të VKM nr.514 

datë 20.09.2017 “Për miratimin e listës kombëtare të profesionistëve”. Ky fakt nese është 

vete personi i sipër cituar, si nga ana autoritetit kontraktor USH në këtë rast (KVO) duhet ta 

kishte evidentuar si dhe nga vetë operatori ekonomik  “S..-K.. shpk”, ky veprim është në 

kundërshtim me ligjin nr.9643, datë 21.11.2006 “Për prokurimin publik” i ndryshuar, VKM 

nr. 914, datë 29.12.2014 ”Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, neni 16, 

(Deklarimi i konfliktit të interesit dhe informacionit konfidencial),  pika 1, ku thuhet se “Ky 

deklarim garanton autoritetin kontraktor që ofertuesit/kandidatet nuk ndodhen në kushtet e 

konfliktit të interesit. Ai përmban të dhëna personale të ofertuesit/kandidatit dhe grupet e 

personave që konsiderohen si persona në konflikt, sipas legjislacionit përkatës në fuqi”. 

 

d. Ekzekutimi dhe mbikqyrja e kontratës 

Me shpalljen e fituesit është lidhur kontrata pune nr.3412/10 prot datë 18.12.2018,  e 

shoqëruar me aneks kontrate bashkë me specifikimet teknike për objektin ventilim dhe 

kondicionim për biblioteken e USH.  

Sipas Kontratë-mbikëqyrje nr.887/3 prot datë 15.03.2019 me “D..-E..” shpk, thuhet se “Kjo 

kontratë është e vlefshme për një periudhë kohe të barabartë me afatin e realizimit të objektit 

nga ana e sipërmarrësit “Sistem ventilim kondicionim biblioteka”, konkretisht fillon me 

nënshkrimin e proces verbalit të fillimit të punimeve dhe mbaron me nënshkrimin e 

procesverbalit të marrjes në dorëzim të punimeve të objektit për të cilin realizohet 

mbikëqyrja”. 

Kështu sa më sipër, punimet kanë filluar në bazë të proces-verbalit datë 15.03.2019, dhe kanë 

mbaruar më 12.04.2019, kjo në bazë të proces-verbalit kolaudimi , i mbajtur nga ing  sipas 

kontratë-kolaudimi nr.1665/3 prot., datë 14.05.2019 si dhe në bazë të Certifikate “Mbi 

marrjen në dorëzim të punimeve”, ku janë shprehur se janë zbatuar kushtet teknike të 

ndërtimit e të montimit sipas projektit dhe preventivit të paraqitur në ofertën fituese. 

Komisioni, vendosi të marrë në dorëzim fizikisht sipas situacionit përfundimtar punimet e 

kryera në objektin “Sistem ventilim kondicionim biblioteka (punime riparimi në sistemin 

ekzistues) të Universitetit “Luigj Gurakuqi” Shkodër, e firmosur nga sipërmarrësi “S..-K..” 

shpk, mbikëqyrshi i punimeve “D..-E.., Investitori “Administratori i USH” dhe kolaudatori. 

 

Në lidhje mbi problematikat e konstatuara, grupi i auditimit ka mbajtur Akt konstatimin nr.7 

datë 31.10.2019, me nr.3023/4 prot të Universitetit “Luigj Gurakuqi” Shkodër, të cilët kanë 

paraqitur observimet me anë të shkresës nr.3901 datë 08.11.2019, përgatitur nga KVO.  
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Grupi i auditimit është  njohur me observimet dhe në referim të tyre nuk merren në 

konsideratë për këto arsye: 

1.Në paragrafin (ii) thuhet se “Persa i përket konstatimit tuaj për procedurën me objekt 

‘’Sistem ventilimi biblioteka ku morën pjesë tre operatorë ekonomik citohet se Laureta Plepi 

PF është e regjistruar si punonjëse në shoqërinë S..K.. Shpk shpallur fituese e kësaj 

procedure. KVO në momentin e hapjes së ofertës ekonomike në sistem L.. P..Person Fizik ka 

ofertuar në sistem por ka dorëzuar vetëm  ofertë ekonomike dhe Ekstrakt QKB. 

L..P.. PF është e pajisur me NUIS dhe është listpagesa ajo që tregon se personi L..P.. me nr 

ID është e njëjtë me L..P.. të rregjistruar në listpagesën e S..K.. Shpk. Duke mos pasur një 

listpagesë të L..P.., PF ka qënë e pamundur të verifikohet që L..P..,PF është i njëjtë me 

personin e regjistruar në listepagesën e S..K.. Shpk. Theksojme se L..P.. PF është s 

kualifikuar për mungesë dokumentacioni e në këto kushte komisioni ka zbatuar rregullat e 

kualifikimit të parashikuara në ligjin e prokurimit publik duke skualifikuar operatoren 

përkatëse.” 

Për  sa më sipër, AK pranon që kemi të njëjtin person në bazë të ID, kështu nga ana e KVO 

duhet të kishin marrë informacion nga operatori ekonomik “S..K..” shpk dhe personi personi 

fizik, duhej të zbatonin ligjin nr.9643, datë 21.11.2006 “Për prokrurimin publik” i ndryshuar, 

VKM nr. 914, datë 29.12.2014 ”Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” neni 16 

(Deklarimi i konfliktit të interesit dhe informacionit konfidencial)  pika 1 si dhe neni 65 

(Ndërhyrja në ofertë) “Asnjë ofertues nuk mund të marrë pjesë në ofertën e dikujt tjetër për të 

njëjtën kontratë, në çfarëdolloj kapaciteti. Pjesëmarrja nga një ofertues në më shumë se një 

ofertë, tek e tek ose me një ofertues tjetër, do të rezultojë në përjashtimin nga procesi të të 

gjitha ofertave, në të cilat është përfshirë ofertuesi.” 

 

 

II).Mbi auditimin  procedurës me objekt  “Kabina Eletrike”, viti 2018. 

a.Auditimi në lidhje mbi hartimin e dokumentave të tenderit, hartimin e e specifikimeve 

teknike: 

Nga auditimi rezultoi, se njësia e prokurimit ka mbajtur procesverbalin, për hartimin  dhe  

miratimin e dokumentave të tenderit nga Administratori në cilësinë e nëpunësit autorizues si 

Titullar i Autoritetit kontraktor të USH-Luigj Gurakuqi, pa arsyetuar vendosjen e Kritereve të 

veçanta rubrika 2.3 Kapaciteti teknik, jo të arsyetuara, kjo në kundërshtim me ligjin nr.9643, 

datë 21.11.2006 “Për prokurimin publik”, neni 23. 

Kështu sa më sipër, u konstatua se me numër reference të procedurës REF -96020-11-26-

2018, nga AK është kërkuar se: 

2.3.1.a) Punë të ngjashme për një kontratë të vetme në një vlerë prej jo më të vogël se 50% e 

vlerës së fondit limit në masën 3,254,530 lekë të realizuar gjatë tre viteve të fundit,  

ose  

2.3.1.b)Punë të ngjashme ku vlera totale e kontratave të punëve të realizuara të marra së 

bashku gjatë tre viteve të fundit është në vlerën jo me pak se dyfishi i vlerës në masën 

13,018,120 lekë. 

Grupi i auditimit, konstaton se vendosja e kritereve 2.3.1.a dhe 2.3.1.b, janë vendosur nga 

njësia e prokurimit me përbërje (V..B.., M..K.., Gr.. D.., B..X.. dhe F..B..) miratuar nga 

Titullari i AK (Administratori) E..S.., në kundërshtim me ligjin nr.9643, datë 21.11.2006 “Për 

prokurimin publik” neni.1, VKM nr. 914, datë 29.12.2014 ”Për miratimin e rregullave të 

prokurimit publik” seksioni II (informacione të veçanta për kontratat) neni 26 (Kontratat për 

punë publike) pika 6 ku thuhet se : 
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a)punë të ngjashme  për një objekt të vetëm në një vlerë jo më të madhe se 50% e vlerës së 

përllogaritur të kontratës që prokurohet dhe që është realizuar gjatë tre viteve të fundit. 

b)punë të ngjashme deri në një kufi, ku vlera monetare totale e punëve të kryera, e marrë së 

bashku gjatë tre viteve të fundit, është jo më e madhe se dyfishi  i vlerës limit të kontratës që 

prokurohet. 

Sipas kësaj dispozite, në prokurimin e kontratave punë publike, për të provuar realizimin me 

sukses të eksperiencave të ngjashme, autoriteti kontraktor i kërkon ofertuesve të plotësojne 

njërin prej kushteve te sipërcituara. 

Në rastin e realizimit të një objekti të vetëm, vlera minimale e lejuar që percakton autoriteti 

kontraktor nuk duhet të tejkaloje 50 % te vleres se objektit qe prokurohet.  

Dmth, njësia e prokurimit, kërkon vlera jo më të vogël se 50% , duke eleminuar vlerat që janë 

më poshtë së 50% e vlerës së kontratës, duke ulur numrin e pjesëmarrjes së operatorëve 

ekonomikë , kjo në kundërshtim me ligjin nr.9643, datë 21.11.2006 “Për prokrurimin publik” 

neni.1; neni 20;neni 23 dhe me VKM nr. 914, datë 29.12.2014 ”Për miratimin e rregullave të 

prokurimit publik” i ndryshuar, seksioni II (informacione të veçanta për kontratat) , neni 26 

(Kontratat për punë publike) , pika 6. 

Gjithashtu, njësia e prokurimit ka vendosur dhe kriteret (2.3.5); (2.3.10);(2.3.11) dhe (2.3.12) 

të cilat janë publikuar vetëm në sistemin elektronik të Agjencisë së Prokurimeve Publike me 

numër reference të procedurës REF -96020-11-26-2018, duke mos argumentuar vendosjen e 

tyre kjo në kundërshtim me VKM nr. 914, datë 29.12.2014 ”Për miratimin e rregullave të 

prokurimit publik” i ndryshuar, neni 26 (Kontratat për punë publike), pika 5 (Kërkesat e 

veçanta të kualifikimit duhet të përfshijnë të gjitha kriteret specifike në përputhje me nenin 46 

të LPP. Kriteret duhet të jenë në përpjesëtim dhe të lidhura ngushtë me aftësinë zbatuese, 

natyrën dhe vlerën e kontratës. Në çdo rast, autoriteti kontraktor duhet të përcaktojë 

dokumentet konkrete që duhet të paraqesin operatorët ekonomikë për përmbushjen e këtyre 

kritereve)  si dhe pa mbajtur një procesverbal, ku hartimi i tyre duhej të argumentohej 

teknikisht dhe ligjërisht, mbi përgatitjen e tyre.  

Ky procesverbal i vihet në dispozicion personit/ave përgjegjës për prokurim, i cili /të cilët e 

bën/bëjnë pjesë të dosjes së tenderit. Ky veprim është kundërshtim me VKM nr. 914, datë 

29.12.2014 ”Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”i ndryshuar, neni 61 (hartimi 

dhe publikimi i dokumentave të tenderit), pika 2 . 

Gjithashtu, nga auditimi u konstatua se, njësia e prokurimit ka vendosur kriterin: 

2.3.7 Operatori ekonomik duhet të  paraqesë deklaratë ku të deklarojë origjinën e mallit, të 

gjitha paisjet dhe materialet (duhet te shoqërohen me Certifikatë e origjinës dhe Deklaraten e 

Konformitetit,CE),  të cilat do të përdoren për montimin e kabinës elektrike 20/kV ,800 kVA 

sipas normave të Bashkimit Europian ICE.  

Nga auditimi në SPE, u konstatua se operatori ekonomik i vetëm garues dhe fitues ka 

dorëzuar Çertifikatën e cilësisë , origjinës dhe test raport për kabëll, nga kompania turke më 

datë 25.06.2016. 

 

Grupi i auditimit vlerëson se, sipas ligjit nr. 9643/2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar 

neni 23 dhe VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” 

i ndryshuar neni 30 (kërkesat e cilësisë), është parashikuar në VKM, koncepti i specialistit të 

fushës, i cili, ndër të tjera, ka për detyrë të hartojë kriteret e veçanta të pranimit, lidhur me 

kapacitetin teknik si dhe nga njësia e prokurimit nuk  është  kërkuar në DST, që çertifikatat e 

cilësisë të jenë të njohura nga Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit (DPA), ndonëse nga 

APP dhe DPA, në kuadër të bashkëpunimit të tyre institucional, me Rekomandimin nr.3330 
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prot datë 20.03.2018 “Mbi hartimin e kërkesave të cilësisë”, si organi i specializuar në këtë 

fushë me qëllim për të verifikuar nëse, një çertifikatë e paraqitur në një procedurë prokurimi 

nga operatorët ekonomikë është lëshuar apo jo nga një organ i vlerësimit të konformitetit dhe 

nëse, ky organ është i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma 

ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë. 

Si pasojë e vendosje së çertifikatave të cilësisë, të panjohura nga Drejtoria e Përgjithshme e 

Akreditimit, është shpallur fitues operatorë ekonomikë në mënyrë të padrejtë, duke vënë në 

diskutim cilësinë e procedurave të prokurimeve të financuara nga fondet publike. 

Ky veprim , ka ardhur si pasojë, pasi AK i Universitetit “Luigj Gurakuqi” Shkodër, ka 

mungesa të theksuara të burimeve njerëzore të cilët kryejnë detyra në procedurat e 

prokurimit, ndaj forcimi i kapaciteteve administrative të autoritetit kontraktor, mbetet një 

nevojë e vazhdueshme, ku në bashkëpunim me APP, e cila në mënyrë të vazhdueshme në 

bashkëpunim me Shkollën Shqiptare të Administratës Publike, organizon trajnime për 

punonjësit e institucioneve qëndrore dhe vendorë të angazhuar me procedurat e prokurimit 

publik. 

 

III).Mbi auditimin  procedurës me objekt  “Pajisje laboratory, fizioterapi”viti 2018. 

a.Auditimi në lidhje mbi hartimin e dokumentave të tenderit, hartimin e e specifikimeve 

teknike: 

Nga auditimi rezultoi, se njësia e prokurimit me përbërje (V..B.., M..K.. dhe G..D..) ka 

mbajtur procesverbalin, për hartimin  dhe  miratimin e dokumenteve të tenderit nga 

Administratori në cilësinë e nëpunësit autorizues si Titullar i Autoritetit kontraktor të USH-

Luigj Gurakuqi, pa arsyetuar vendosjen e Kritereve të veçanta rubrika 2.3 Kapaciteti teknik, 

jo të arsyetuara, kjo në kundërshtim me ligjin nr.9643, datë 21.11.2006 “Për prokurimin 

publik” neni 23. 

Kështu sa më sipër, u konstatua se me numër reference të procedurës REF -96891-12-05-

2018, nga AK është kerkuar se: 

(2.3.1)  Operatori Ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për furnizimet e mëparshme të 

ngjashme të kryera gjatë 3 (tre) viteve te fundit, në një vlerë prej 40% të vlerës së 

përllogaritur të kontratës në masën 1 200 000 (një milion e dyqind mijë) lekë të realizuara 

gjatë tre viteve të fundit. 

Grupi i auditimit, konstaton se vendosja e kritereve 2.3.1. është vendosur nga njësia e 

prokurimit miratuar nga Titullari i AK (Administratori) E..S.., në kundërshtim me ligjin 

nr.9643, datë 21.11.2006 “Për prokurimin publik” neni.1, VKM nr. 914, datë 29.12.2014 ”Për 

miratimin e rregullave të prokurimit publik” seksioni II (informacione të veçanta për 

kontratat) neni 27 (Kontratat e mallrave) pika 4 ku thuhet se : 

“Për të provuar përvojën e mëparshme, autoriteti kontraktor kërkon dëshmi për furnizimet e 

mëparshme, të ngjashme, të kryera gjatë tre viteve të fundit. Në çdo rast, vlera e kërkuar 

duhet të jetë në një vlerë jo më të madhe se 40% të vlerës së përllogaritur të kontratës, që 

prokurohet dhe që është realizuar gjatë tre viteve të fundit.” 

D.m.th., njësia e prokurimit, kërkon vlera në një vlerë prej 40% të vlerës së përllogaritur të 

kontratës në masën 1 200 000 (një milion e dyqind mijë) lekë duke eliminuar vlerat që janë 

më poshtë së 40% e vlerës së kontratës, duke ulur numrin e pjesëmarrjes së operatorëve 

ekonomik , kjo në kundërshtim me ligjin nr.9643, datë 21.11.2006 “Për prokurimin publik” 

neni.1; neni 20;neni 23 dhe me VKM nr. 914, datë 29.12.2014 ”Për miratimin e rregullave të 

prokurimit publik” i ndryshuar, seksioni II (informacione të veçanta për kontratat) neni 27 

(Kontratat për punë publike) pika 4. 
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IV)Mbi auditimin  procedurës me objekt  “Pajisje kompjuterike dhe elektronike” 

procedurë e hapur, viti 2019. 
 

Nga auditimi i procedurës rezultoi se: 
Të dhënat e përgjithshme të tenderit 

 Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt : Pajisje kompjuterike dhe eletronike 

1. Urdhër Prokurimi nr 2580 prot  datë 

28.08.2018  
3. Hartuesit e Dokumenteve Tenderit 

nr.2580 prot datë 28.08.2018 

1.V..B.. ekonimiste 

2.V..B.. IT 

3.G..D.. juriste 

4.E..D.. specialist 

5.B..X.. ekonomist 

 

4. Komisioni i Vlerësimit Ofertave 

Urdhër nr. 2580/2 dt. 28.08.2018 
1.E..D.. kryetar 

2.E..C.. anëtar 

3.E..S.. anëtar 

 

2. Lloji i Procedurës së Prokurimit  

“Procedurë e hapur” 

5.Fondi Limit (pa tvsh)  

10,880,500(dhjetëmilion e tetëqind e 

tetëdhjetë mijë e pesëqind) leke  

6. Oferta fituese (pa tvsh) 

10,799,960 (dhjetëmilion e shtatëqind e 

nëntëdhjetë e nëntë mijë e nëtëqind e 

gjashtëdhjetë) lekë 

7. Diferenca me fondin limit (pa tvsh) 

80,540 lekë 

8. Data e hapjes së tenderit 

Data 24.09.2018, ora 09:00 

 

9.Burimi Financimit  

Nga të ardhurat e USH “Luigj Gurakuqi”   
10. Operatoret Ekonomike 

a)Pjesëmarrës në tender Numër6 OE 

b) S’kualifikuar 4 OE,  
c) Kualifikuar 2 OE 

11. Ankimime 

Pranë AK- OE “PC Store 

shpk”nr.165 prot datë 10.10.2018. 

Pranë KPP datë 25.10.2018, si dhe 

nëpërmjet shkresë nr.3460/1 prot datë 

05.11.2018, AK ka dorëzuar 

informacionin e kërkuar pranë KPP-

së. 

12. Përgjigje Ankesës nga AK 

Me shkresën nr.3102/3 prot datë 16.10.2018, 

AK i ka kthyer përgjigje palës ankimuese duke 
vendosur mospranimin e ankesës. 

13. Përgjigje Ankesës nga KKP  

Shkresa 831/1 prot. datë 07.12.2018, me 

Vendimin nr.831/2018 datë 07.12.2018, ku AK 
duhet të anullojë vendimin e KVO-së, mbi 

kualifikimin e OE “A..”shpk, duke e 

skualifikuar                                                               

  b. Zbatimi i Kontratës Mallrave  

14. Lidhja e kontratës 

Nr.224/7 datë 23.01.2019, me afat prej 
30 ditëve 

15. Vlera e kontratës (me tvsh)  12,959,952 (dymbëdhjetëmilion e nëtëqind e pesëdhjetë e 

nëntëmijë e nëtëqind e pesëdhjetëe dy) leke me tvsh.  

  

16.Komisioni i marrjes në dorëzim: 

Urdhër nr.224/3 prot datë 29.01.2019 
1.I..H.. kryetar 

2.A..C..anëtar 

3.L..N.. anëtar 
4.S..L.. anëtare 

5.A..B.. anëtare 

17.Urdher-shpenzime 

18- Situacioni Përfundimtar/Faturë 

Malli; 

1.Faturë nr P022 dt.21.02.2019 vlerë 

3,904,160 lekë pa tvsh. 
2.faturë nr P023 dt. 21.02.2019 vlerë 

945,680 lekë  pa tvsh. 

3.Faturë nr.P 024 dt.21.02.2019 vlerë 
5,950,120 lekë pa tvsh. 

 

19.Afati i kontratës në dite 

30 ditë është realizuar brenda 28 diteve. 

   

 

Nga auditimi i procedurës me objekt u konstatua se, më datë 01.10.2018 operatori ekonomik 

“PC Store” shpk ka marrë pjesë në procedurën me mjete elektronike REF-84140-08-29-

2018,me vlerë prej 10,799,960 lekë pa tvsh i cili është kualifikuar së bashku me operatorin 

ekonomik “A..” shpk me vlerë prej 9,875,000 lekë pa tvsh. 

Nga auditimi, në bazë të relacionit përmbledhës për zhvillimin e prokurimit publik me 

shkresë nr.2580/6 prot datë 31.10.2018 dhe me shkresë nr.2580/7 prot datë 31.10.2018, KVO 

ka vendosur të shpallë fitues operatorin ekonomik “A..” shpk si dhe nga titullari i AK-së, zj. 

Shpori ka miratuar klasifikimin përfundimtar të tenderit me objekt “”pajisje kompjuterike dhe 

elektronike” të operatorit të mësipërme, në , në kundërshtim me ligjin e prokurimit, neni 46, 
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neni 2, neni 20, neni 53 dhe neni 55, pasi ka kualifikuar këtë operator ekonomik mbi mos 

plotësimin e kritereve si më poshtë: 

1.Në pikën 2.3.2 dhe 2.3.3  të “2.3 Kapaciteti teknik” të Dokumenteve të Tenderit kërkohet: 

2.3.2 Operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë Certifikate Cilësie ISO 9001:2015 të 

vlefshme të lëshuar nga organe të akredituara kombëtare ose ndërkombëtare për 

standardizimin dhe të njohura nda DPA(Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit). 

2.3.3 Operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë Certifikate ISO/IEC 27001:2013 të 

vlefshme të lëshuar nga organe të akredituara kombëtare ose ndërkombëtare për 

standardizimin dhe të njohura nga DPA (Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit). 

 

Nga auditimi, në faqen elektronike në SPE të app.gov.al me  REF-84140-08-29-2018, u 

konstatua se OE “A.. “ShPK, nuk i plotëson këto kritere pasi certifikata ISO9001:2015 dhe 

ISO/IEC 27001;2013 që ai zotëron, nuk janë lëshuar nga organe të akredituara kombëtare ose 

ndërkombëtare për standardizimin dhe të njohura nga DPA. 

Kështu sa më sipër, sipas ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006, “Për prokurimin publik”, të 

ndryshuar, neni 55, pika 1 dhe 2, fitues shpallet ajo ofertë që ka çmimin më të ulët, por që më 

parë është kualifikuar e vlefshme(më parë të ketë plotësuar kërkesat dhe kriteret e 

përcaktuara në dokumentet e tenderit). Në rastin konkret, OE nuk i plotëson kërkesat e 

kualifikimit. 

2.Në pikën 2.3.4, të “2.3 Kapaciteti teknik” të Dokumenteve të Tenderit, kërkohet: 

2.3.4 Operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë deklaratë mbi origjinën e mallit (firma 

prodhuese, modeli përkatës i mallrave, numri serial dhe vendi i prodhimit për secilin artikull 

të ofertuar). 

Nga auditimi, u konstatua se, OE “A..”shpk, se firmat prodhuese për produktet objekt 

prokurimi, rezultoi se janë paraqitur 2 autorizime nga distributorët e autorizuar konkretisht, 

distributori Evertek Computer Corporation për brandet kryesore si Apple, Dell,HP, Acer, 

Asus, Levono, Hitachi , LG, Philips, San Disk, Lexmark, Ricoh, Seagate, ActioveOn, 

Verbatim, Codi, IQFlex, Jlab, TP-Link, Toto link, Polaroid, Canon, Creative Labs, NEC, 

Cocoon, Excel, Elpida, UPS, StarBoard, felloës, Finlux dhe te tjera) si dhe Aturizimin 

Distrubutori lëshuar nga HUB që distrubuojnë  : Heëlett Packard, Acer, Ricoh Aficio, Toto 

Link, TP-Link, Kingston, Adata, Toshiba, Allstrong, Logilink, IQFLEX, NEC, SPS, 

Lexmark, Start Board, Canon, Huddle Cam HD, Trust, etj. 

Nga shqyrtimi në tërësi i dokumentacionit të dorëzuar nga operatori ekonomik “Atom”shpk, 

në asnjë rast nuk vërtetohet lidhja me distributorit me kompanitë prodhuese, nëpermjet 

paraqitjes së një dokumenti provues për krijimin e bindjes së autoriteti kontraktor mbi 

origjinalitetin e mallrave. 

Kështu KVO, do të konsideronte një ofertë të vlefshme, vetëm nëse ajo është në përputhje me 

të gjitha kërkesat dhe specifikimet e përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dokumentat 

e tenderit në bazë të nenit 66 të VKM nr.914 datë 29.12.2014 i ndryshuar, ku subjekti i parë 

është operatori ekonomik, i cili e përgatit ofertën e tij në përputhje me kuadrin ligjor, duke 

plotësuar të gjitha kriteret e përcaktuara në dokumentet e tenderit. 

Për sa më sipër, dokumentacioni i paraqitur nga operatori ekonomik “A..” shpk në këtë 

procedurë prokurimi, nuk mund të konsiderohet i plotë dhe i vlefshëm.  

Në të njëjtën linjë të arsyetimit me audituesit e KLSH-së, është dhe Vendimi i KPP 

nr.831/2018 prot datë 07.12.2018, duke e anuluar vendimin e KVO-së me shkresë nr.2580/6 

prot datë 31.10.2018. 
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Me Urdhër me shkresë nr.3460/3 prot datë 11.12.2018, është urdhëruar zbatimi i 

menjëhershme të Vendimit të KPP-së si dhe është rivlerësuar procedura e prokurimit, përsëri 

nga e njëjta KVO me shkresë nr.3460/4 prot datë 12.12.2018,  për operatorin ekonomik “P.. 

S..”shpk, duke e shpallur fitues me vlerë oferte prej 10,799,960 lekë pa tvsh ose 12,959,952 

lekë me tvsh, duke lidhur Kontratë blerje nr.224/1 prot datë 23.01.2019, e cila është finalizuar 

me pagesat në bazë të urdhër-shpenzimeve respektive. 

Si përfundim, nga AK të merren masa lidhur me mundësinë e rritjes së profesionalizimit në të 

ardhmen të punonjësve të prokurimit, në zbatim të  VKM-së  nr.914, datë 29.12.2014 “Për 

rregullat e prokurimit publik” i ndryshuar, neni 57 (personi përgjegjës për prokurimin dhe 

njësia e prokurimit), konceptin e personit përgjegjës, i cili do të jetë personi që do të ndjekë 

procesin e prokurimit në një autoritet kontraktor. 

Gjithashtu, AK i USH “Luigj Gurakuqi” në bashkëpunim me  APP-në në mënyrë të 

përhershme, duhet të sigurojë dhe asistojë, në trajnime të vazhdueshme me punonjësit e 

angazhuar në procesin e prokurimit , duke vendosur në strukturat e prokurimeve, burime 

njerëzore, të trajnuara, të cilët kryejnë detyra në procedurat e prokurimit me 

profesionalizëm, në mënyrë të tillë në mënyrë që të rritet efektiviteti, efiçienca dhe 

ekonomiciteti fondeve publike të Universitetit të Shkodrës , të përdorura për këtë qëllim. 

 

Në përfundim për sa konstatuar më sipër, me termat e referencave të cilat kanë eliminuar 

konkurrencën, bien në kundërshtim me ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006“Për prokurimin 

publik”,i ndryshuar, neni 1 ku përcaktohet: të nxisë pjesëmarrjen e operatorëve ekonomikë në 

procedurat e prokurimit publik, të nxisë konkurrencën ndërmjet operatorëve ekonomikë, të 

sigurojë një trajtim të barabartë dhe jo diskriminues për të gjithë operatorët ekonomikë, 

pjesëmarrës në procedurat e prokurimit publik, të sigurojë integritet, besim publik dhe 

transparencë në procedurat e prokurimit publik. Neni 2 të LPP Përzgjedhja e fituesve të 

kontratave publike realizohet në përputhje me parime të përgjithshme, mos diskriminim dhe 

trajtim i barabartë i ofertuesve ose kandidatëve dhe transparencë në procedurat e prokurimit. 

Neni 46, pika 3 e LPP citon se kërkesat për kualifikim duhet të hartohen në mënyrë të tillë që 

të stimulojnë pjesëmarrjen e biznesit të vogël dhe të mesëm dhe në çdo rast të jenë sipas 

përcaktimeve në rregullat e prokurimit publik. Në kundërshtim VKM nr. 914 datë 29.12.2014 

“Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” neni 61 “Hartimi dhe publikimi i 

dokumenteve të tenderit”, neni 16 Deklarimi i konfliktit të interesit dhe informacionit 

konfidencial, pika 1, neni 26 (Kontratat për punë publike), pika 5 dhe neni 27 (Kontratat e 

mallrave) pika 4. 

 

Gjithashtu, këto veprime , kanë ardhur si pasojë, pasi AK i Universitetit “Luigj Gurakuqi” 

Shkodër, ka mungesa të theksuara të burimeve njerëzore të cilët kryejnë detyra në procedurat 

e prokurimit, ndaj forcimi i kapaciteteve administrative të autoritetit kontraktor, mbetet një 

nevojë e vazhdueshme, ku në bashkëpunim me APP, e cila në mënyrë të vazhdueshme në 

bashkëpunim me Shkollën Shqiptare të Administratës Publike, organizon trajnime për 

punonjësit e institucioneve qendrore dhe vendorë të angazhuar me procedurat e prokurimit 

publik. 

 

Në lidhje mbi problematikat e konstatuara, grupi i auditimit ka mbajtur Akt konstatimin nr.7 

datë 31.10.2019, me nr.3023/4 prot të Universitetit “Luigj Gurakuqi” Shkodër, të cilët kanë 

paraqitur observimet me anë të shkresës nr.3901prot datë 08.11.2019, nga titullari i AK 

(Administratori) zj.E..S... 
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Grupi i auditimit është  njohur me observimet dhe në referim të tyre nuk merren në 

konsideratë për këto arsye: 

 

1.Në faqen nr.2 në fund të paragrafi (ii) shprehet se “...në asnjë rast nga ana e njësisë së 

prokurimit dhe AK nuk ka tejkaluar vlera 40% ose 50%, pra nuk është shkelur kufiri ligjor i 

përcaktuar. Gjithashtu nga ana e APP-së për një kriter të tillë, ku të na evidentohet se një 

kriter i tillë pengon operatorët, si dhe nuk ka pasur ankesa nga asnjë operator ekonomik që 

ky kriter e përjashton nga gara.” 

Nisur sa më sipër, AK me vendosjen e njësia e prokurimit, kërkon vlera jo më të vogël se 

50% duke eliminuar vlerat që janë më poshtë së 50% e vlerës së kontratës, duke ulur numrin 

e pjesëmarrjes së operatorëve ekonomikë , kjo në kundërshtim me ligjin nr.9643, datë 

21.11.2006 “Për prokurimin publik” neni 1; neni 20; neni 23 dhe me VKM nr. 914, datë 

29.12.2014 ”Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar, seksioni II 

(informacione të veçanta për kontratat) neni 26 (Kontratat për punë publike) pika 6 dhe neni 

27 (kontrata mallra) pika 4, duke ulur nxitjen dhe pjesëmarrjen e operatorëve ekonomikë në 

procedurat e prokurimit publik.  

2.APP, ka rritur rolin asistues në drejtim të hartimit të dokumenteve të tenderit nga autoritete 

kontraktore, në fazën e shpalljes së procedurës dhe dhënia e rekomandimeve të vazhdueshme, 

duke i sugjeruar që për çdo kriter i veçante duhet të jetë në përputhje me natyrën dhe 

përmasën e kontratës dhe në çdo rast, vendosja e tyre duhet të argumentohet teknikisht dhe 

ligjërisht, si dhe të dokumentohet në një procesverbal. 

Kështu në mbështetje të nenit 46 Ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i 

ndryshuar, dhe nenit 27 dhe 61 të Vendimit nr. 914, datë 29.12.2014 të Këshillit të Ministrave 

“Për rregullat e prokurimit publik” ,i ndryshuar, është miratuar Udhëzimi nr. 9, 

datë 29.03.2018 “Për koordinimin e veprimtarisë së prokurimit publik me personin 

 përgjegjës”  i shoqëruar me manual teknik. 

Këto fakte tregojnë, nuk e përjashtojnë detyrimin ligjor të vetë AK, në përmbushje të bazës 

ligjore të mësipërme.  

 

Për sa më sipër është mbajtur Akt Konstatimi me nr. 4,5,6 dhe 7, date 31.10. 

2019, i protokolluar zyrtarisht në subjektin e audituar. 

 

 

6. Mbi vlerësimin e funksionimit të sistemeve të menaxhimit financiar dhe kontrollit: 

 a. Vlerësimi i Mjedisit të Kontrollit 

 b. Vlerësimi i Menaxhimit të riskut  

 c. Vlerësimi i Aktiviteteve të Kontrollit. 

 ç. Informimi, Komunikimi dhe  

d . Monitorimi. 

 

U shqyrtua dokumentacioni dhe rezultoi si më poshtë: 
 

1. Strukturat përgjegjëse të subjektin Universitetit të Shkodrës “Luigj Gurakuqi” (në 

vijim USHLG) kanë dijeni mbi kuadrin ligjor dhe nënligjor në fuqi në fushën e menaxhimit 

financiar dhe kontrollit, duke filluar me ligjin nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin 

financiar dhe kontrollin” i ndryshuar, Manualin për MFK-në,(miratuar me urdhrin e Ministrit 

të Financave nr. 54, datë 15.7.2010) dhe Manualin e ri, (miratuar me urdhrin e Ministrit të 
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Financave nr. 108, datë 17.11.2016) si dhe urdhrat dhe udhëzimet e dala në zbatim të tij. 

Politikat institucionale janë bazuar në Strategjinë Sektoriale dhe PBA e periudhave 

respektive. Është miratuar dokumenti Strategjia e USHLG për periudhën 2017-2021, 

dokument i miratuar me datën 24.2.2017. 

 

Për periudhën objekt auditimi është ngritur grupi i menaxhimit strategjik (testuar 

praktikat shkresore për vitet 2017 dhe 2018). Me urdhrin e Rektorit të USHLG me nr. 

244/1 datë 11.08.2017, është ngritur GMS me këtë përbërje: rektori, zv/rektori, 

administratori, drejtorët dhe kryetarët e degëve, i cili është  ndryshuar me urdhrin nr. 244/1 

datë 07.09.2017 ku është shtuar drejtuesi i bibliotekës së universitetit. Nga outputet e 

dokumentuara të veprimtarisë së GMS për periudhën objekt auditimi, mund të theksojmë 

angazhimet për projekt buxhetin vjetor dhe hartimin e regjistrit të riskut sipas njësive dhe 

strukturave përbërëse. Sa sipër është vepruar në përputhje me përcaktimet e neneve 8, 10 dhe 

27/2 të Ligjit nr. 10296 datë 08.07.2010 dhe kreut III, të Manualit “Për MFK”. Më 

konkretisht:  

Manuali i MFK, ka përcaktuar se: 

Grupi i Menaxhimit Strategjik duhet të veprojë si një komitet, ku diskutohen dhe merren masa 

mbi çështjet kryesore dhe mangësitë serioze në kuadrin e menaxhimit të riskut. Ai duhet të 

këshillojë Nëpunësin Autorizues mbi përmbajtjen e raportit vjetor për efektivitetin e sistemit 

të menaxhimit të riskut. 

 

Gjithashtu, pika 4.2.9 e Manualit (faqe 84) nënvizon se: “Çdo Titullar i njësisë publike duhet 

të krijojë Grupin për Menaxhimin Strategjik me pjesëmarrjen e nivelit menaxherial ekzistues 

të njësisë….Grupi për Menaxhimin Strategjik përbëhet nga titullari i njësisë publike, 

zëvendës titullarët, nëpunësi autorizues, nëpunësi zbatues dhe të gjithë menaxherët e tjerë të 

nivelit të lartë.   

 

edhe në kreun II, pika 2.2.6 të Manualit të ri të MFK, miratuar me Urdhrin e Ministrit të 

Financave nr. 108, datë 17.11.2016, nënvizohet se:  

“GMS luan një rol kyç persa i takon integritetit të informacionit financiar të njësisë publike, 

sistemit të saj të kontrollit të brendshëm, si dhe sjelljes etike. Ai ofron mbështetje dhe këshilla 

për titullarin e njësisë si dhe përkujdeset për performancën e njësisë publike”. 

 Nga verifikimi i dokumentacionit të vënë në dispozicion të grupit të auditimit rezulton 

se ka gjetur zbatim nënpika nr. 3, e pikës 2.2.4 të Udhëzimit të Ministrit të Financave me nr. 

16, datë 20.07.2016 “Për koordinatorin e MFK dhe koordinatorin e Riskut në Njësitë 

Publike”, ku përcaktohet se “GMS mblidhet të paktën 4 herë në vit, dhe se vendimet e tij 

duhet të regjistrohen nga sekretari dhe vihen në dispozicion të drejtimit të njësisë publike”.  

 

 Rezulton se, nga ana e institucionit të  USHLG për periudhën deri ne fund të vitit 

2018 nuk është hartuar dokumenti “Plan Veprimi për MFK”, dhe “Plan për ngritjen e 

sistemit të menaxhimit financiar e kontrollit”, kërkesë e pikës 2.3.1, të Udhëzimit të 

Ministrit të Financave me nr. 16, datë 20.07.2016 “Për koordinatorin e MFK dhe 

koordinatorin e Riskut në Njësitë Publike”, ku përcaktohet se “plani për ngritjen e sistemit të 

MFK bëhet një herë në vit dhe përmban një panoramë të aktiviteteve që duhen ndërmarrë. Të 

gjithë aktivitetet e listuara në planin për ngritjen e sistemit të MFK duhet të lidhen me 

komponentët përkatës të MFK”. 

 

https://financa.gov.al/wp-content/uploads/2018/09/Udhezimi-nr.16-date-20.07.2016-Per-koordinatorin-e-MFK-dhe-koordinatorin-e-Riskut-ne-Njesite-Publike.pdf
https://financa.gov.al/wp-content/uploads/2018/09/Udhezimi-nr.16-date-20.07.2016-Per-koordinatorin-e-MFK-dhe-koordinatorin-e-Riskut-ne-Njesite-Publike.pdf
https://financa.gov.al/wp-content/uploads/2018/09/Udhezimi-nr.16-date-20.07.2016-Per-koordinatorin-e-MFK-dhe-koordinatorin-e-Riskut-ne-Njesite-Publike.pdf
https://financa.gov.al/wp-content/uploads/2018/09/Udhezimi-nr.16-date-20.07.2016-Per-koordinatorin-e-MFK-dhe-koordinatorin-e-Riskut-ne-Njesite-Publike.pdf
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2. Nga auditimi i kryer në lidhje me politikat, procedurat dhe kuadrin ligjor e rregullativ në 

fuqi dhe aktet e politikat vijuese të dala në zbatim të tij, konstatohet se ekzistojnë disa 

mangësi dhe mospërputhje, dhe më konkretisht: 

USHLG ushtron veprimtarinë mbështetur në ligjin Nr. 80/2015 “Për arsimin e lartë dhe 

kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë “, Statutin e 

Universiteti si dhe Rregulloren e brendshme të administratës USHLG, miratuar me vendimin 

e Senatit Akademik të USHLG me nr. 116, datë 18.05.2010, me ndryshimin sipas urdhrit 

nr.130, datë 13.10.2014 të ish-Kryetarit të Senatit z. A..H... Kjo rregullore është në fuqi për 

periudhën objekt auditimi dhe aktualisht, 

 

Në lidhje me plotësinë e kuadrin ligjor në fuqi dhe aktet e politikat vijuese të dala në zbatim të 

tij, konstatohet se ekzistojnë disa mangësi: 

 

USHLG për periudhën objekt auditimi ka ushtruar veprimtarinë dhe funksionet me akte 

nënligjore dhe dokumentacionin bazë, që janë mbështetur në ligjin nr. 9741, datë 

21.05.2007, “Për arsimin e lartë në Republikën e Shqipërisë”, i shfuqizuar nga ligji nr. 80/ 

2015, datë 22.07.2015; Statutit  si dhe Rregullores së brendshme të organizimit dhe 

funksionimit te sektorëve, degëve dhe aparatit të rektoratit, e miratuar në vitin 2010 në 

fuqi për periudhën objekt auditimi dhe aktualisht.  

 

Konkretisht:  

 Universiteti i Shkodrës u krijua me vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 167, datë 

28 maj 1991, mbi bazën e Institutit të Lartë Pedagogjik , i hapur më 3 shtator 1957, 

që konsiderohet edhe data e krijimit të Universitetit të Shkodrës “Luigj Gurakuqi” . 

 Statuti i Universitetit është hartuar në mars 2018 dhe miratuar me Vendimin nr.91 

datë 2.3.2018 të Senatit Akademik të USHLG –së. Statuti është miratuar nga Ministri 

i MASR me urdhrin nr.366, datë 5.7.2018 

 Rregullorja e brendshme e funksionimit të degëve, sektorëve, administratës së, është 

miratuar me Vendim të Senatit Akademik nr.116, datë 18.5.2010 ku përcaktohen dhe 

trajtohen misioni, qëllimi, përbërja e degëve, veprimtaria, kompetencat, organizimi i 

sektorëve, bibliotekës, dhe kriteret e rregullat e disiplinës së punës, etj. 

 

U konstatua se, për periudhën 2015 deri në mbylljen e raportit të auditimit  ka mangësi 

në plotësimin e kuadrit ligjor, pas daljes së Ligjit  nr.80/2015, datë 22.07.2015 “Për 

arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në Institucionet e Arsimit të Lartë në Republikën e 

Shqipërisë”, pasi ndonëse kanë kaluar afro 4 vite nga miratimi i këtij ligji Ministria e Arsimit, 

Sportit dhe Rinisë në bashkëpunim me Këshillin e Ministrave, nuk kanë hartuar dhe miratuar 

një pjesë e rëndësishme e akteve nënligjore (VKM dhe Udhëzime) si derivate të ligjit të 

mësipërm, pasi mos miratimi i tyre ka krijuar një ngërç në funksionimin e institucionit, në 

aspektin organizativ. 

Në referencë të ligjit nr.9741/2007, (neni 1 dhe neni 8 i Rregullores se Brendshme)  është 

hartuar dhe miratuar rregullorja e brendshme, ku janë përcaktuar përgjegjësitë dhe detyrat 

kryesore për çdo sektor, sipas strukturës dhe organikës së institucionit, në përputhje me 

misionin dhe objektivat e tij. Por, konstatohet se, në këtë akt, nuk janë pasqyruar ndryshimet 

e ndodhura në fushën e menaxhimit të financave, kontrollit të brendshëm financiar publik, etj. 

Duke analizuar përmbajtjen e ligjit që rregullon fushën e arsimit universitar, si dhe 

rregulloren e brendshme të institucionit, konstatohet se USHLG ka funksionuar mbi bazën e 
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akteve ligjore e nënligjore si dhe të strukturave, të cilat nuk janë sjellë në koherencë me 

legjislacionin e sistemit buxhetor dhe ligjin organik që rregullon funksionimin e tyre, ligjin 

nr. 80/2015. 

 

Konstatime: 

1. Nuk është miratuar pas daljes së ligjit nr. 80/2015 rregullorja e re e brendshme për 

administratën, pavarësisht ndryshimeve ligjore dhe në strukturën organike të Universitetit. 

Me shkresën nr. 2490, datë 16.07.2019 draft rregullorja e brendshme e funksionimit të 

administratës së USHLG i është dërguar për shqyrtim Senatit Akademik, por nuk ka një 

qëndrim dhe vendim marrje nga SA. 

2. Këto akte nuk janë në koherencë me dispozitat ligjore që normojnë kontrollin e brendshëm 

dhe menaxhimin financiar publik, pasi rregullorja nuk është rishikuar pas miratimit të ligjit 

nr. 10296, datë 8.7.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, i ndryshuar, pasi nuk 

janë të harmonizuara midis tyre edhe për faktin se, Statuti dhe Rregullorja janë hartuar në 

bazë dhe në detyrim të ligjit nr. 9741/2007, që është dispozitë e shfuqizuar.  

3. Statuti i universitetit, si dokumenti ku rregullohen normat kryesore të veprimtarisë 

akademike e administrative për këtë institucion shtetëror, është miratuar me shumë vonesë, 

afro tre vite pas miratimit të ligjit organik për arsimin e lartë. 

4. Rregullorja ekzistuese e universitetit ende përfshin emërtesa  dhe funksione administrative 

të rëna nga fuqia ligjore. Kështu, mund të përmendim: 

 Në nenin nr.12 dhe 13 të Rregullores trajtohen organet drejtuese dhe administrative 

të Universitetit, janë shënuar Kancelari dhe Këshilli i Administrimit, të shfuqizuar 

me hyrjen në fuqi të ligjit nr. 80/2015. 

 Në rregullore janë disa dispozita të shfuqizuara si p.sh në nenin 25, të rregullores 

është vënë ligji nr. 9720/2007 “Për auditimin e brendshëm”, shfuqizuar me ligjin nr. 

114/2015; ose në nenin 23 shënohet ligji nr. 7726, datë 29.6.1993 “Për arkivat dhe 

fondin arkivor”, i cili është shfuqizuar nga ligji nr. 9154, datë 06.11.2003”.   

Përfundimi: 

Për periudhën objekt auditimi, kuadri nënligjor dhe aktet normative themelore për 

organizimin dhe mirëfunksionimin e USHLG , të tilla si Statuti i Universitetit dhe rregullorja 

e degëve, sektorëve dhe administratës së rektoratit, janë hartuar në referencë te 

legjislacionit të vjetër e të shfuqizuar, si dhe janë konstatuar vonesa të pajustifikuara në 

zhvillimin e procedurave për miratimin e dokumenteve të reja dhe ngritjes se organeve 

të funksionimit të Universitetit, në përputhje më kërkesat e ligjit nr. 80/2015 datë 

22.07.2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në Institucionet e Arsimit të Lartë në 

Republikën e Shqipërisë”. 

Për sa sipër rekomandohet:  

Të merren gjithë hapat për rishikimin dhe përditësimin e rregullores së organizimit dhe 

funksionimit të brendshëm, duke mbajtur në vëmendje faktin se janë krijuar drejtoritë e reja 

dhe është kompozuar njësia e auditimit të brendshëm, të cilat duhet të gjejnë reflektim në këtë 

dokument që duhet miratuar nga Senati Akademik. 

 

3. Audituesit e autorizuar të KLSH-së analizuan dhe vlerësuan nëse ka gjetur zbatim 

përcaktimi i pikës nr. 4, të nenit 70, Kreu VIII “Autonomia financiare” të Statutit të 

USGHLG miratuar me Urdhrin e MASR nr. 366, datë 5.7.2018 mënyra e përdorimit të të 

ardhurave nga USH dhe njësitë përbërëse përcaktohen në rregulloren e brendshme për 

administrimin, financat dhe kontabilitetin, si dhe detyrat e BA, neni 49, “ Funksionet e Bordit 
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të Administrimit në institucionet e arsimit të lartë”,  germa “e” dhe “ç”, ku përcaktohet  

shprehimisht që BA: 

e) jep mendim për projekt rregulloren e institucionit dhe miraton rregulloren 

financiare të tij;   

ë) përcakton rregullat për shpërndarjen e të ardhurave që siguron institucioni nga 

ushtrimi i veprimtarive të tij, si dhe mbikëqyr përdorimin e burimeve të financimit; 

 Konstatohet se nga ana e USHLG nuk është hartuar rregullorja e brendshme për 

administrimin, financat dhe kontabilitetin në kundërshtim më sa më sipër. 

 Gjithashtu, rezulton se nuk ka gjetur zbatim kërkesa e pikës nr. 6, të nenit 72 

“Burimet e financimit”, pasi nuk është miratuar që rregullorja “Për mënyrën e 

përdorimit të fondeve të krijuara nga të ardhurat e veta”, pasi miratimit nga Senati 

Akademik merr dhe aprovimin e Bordit të Administrimit.    

 

Konstatimi: 

Për periudhën objekt auditimi, nuk janë hartuar rregullorja financiare e USH si dhe 

rregullorja për mënyrën e përdorimit të fondeve të krijuara nga të ardhurat e veta, në 

kundërshtim me nenet 70 dhe 74 të ligjit nr. 80/2015 datë 22.07.2015 “Për arsimin e lartë dhe 

kërkimin shkencor në Institucionet e Arsimit të Lartë në Republikën e Shqipërisë”. 

 

Për sa sipër rekomandohet:  

Nga ana e Administratorit të Universitetit, dhe Drejtoria Ekonomike të  merren gjithë masat e 

nevojshme për hartimin e rregullores financiare të USH si dhe rregullores mbi mënyrën e 

përdorimit të fondeve të krijuara nga të ardhurat e veta, të cilat duhet të miratohen nga Bordi i 

Administrimit dhe më pas tu komunikohen gjithë strukturave të Universitetit për zbatim. 

 

4. Grupi i auditimit të KLSH konstaton se janë përcaktuar nëpunësi autorizues (NA) dhe ai 

zbatues (NZ) ne pozicionin e Shefit te Sektorit të Financës, si vijon: 

Grupi i auditimit të KLSH konstaton se janë përcaktuar nëpunësi autorizues (NA) dhe 

zbatues (NZ) për USHLG, si vijon: 

Caktimi i nëpunësit autorizues dhe zbatues është kryer për çdo vit.  

Nëpunës autorizues: 

24.07.2014 deri me 02.05.2017 ..............Kancelar z.A..K.. (urdhër i MAS nr.317 datë     

24.07.2014) 

02.05.2017 - 21.07.2017.......................Administrator znj.S..M.. (emëruar me vendim BA 

nr.39, datë 02.05.2017 dhe pranuar dorëheqja me vendimin nr.51 datë 25.07.2017) 

25.07.2017..........................................Administrator i komanduar E..S.. (caktuar  me vendim 

BA nr.52 datë 25.07.2017) 

31.01.2018 e në vazhdim ..................Administrator E..S.. (Emëruar me vendim BA nr.48 datë 

31.01.2018) 

Nëpunës zbatues: 

znj S..H..................................nga 06.01.2005- 19.07.2019, (emëruar përgjegjëse e sektorit të 

financës me vendimin nr.3 datë 06.01.2005) 
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Aktualisht NZ është znj L..K.. (e komanduar me urdhrin e administratorit nr.263, datë 

22.07.2019 deri ne procedurat e rekrutimit të drejtorit të ri) 

Në funksion të ligjit nr.10296, datë 8.07.2010, (neni 12), nëpunësi zbatues, është niveli 

menaxherial në vartësi direkte të kancelari/administratori i institucionit. Në funksionet e tij, 

Drejtori Ekonomik mbulon çështjet e planifikimit, zbatimit të buxhetit, kontabilitetit, 

monitorimit, si dhe përgatitjes së pasqyrave financiare vjetore të njësisë, në përputhje me 

kërkesat e ligjit në fuqi. Aktualisht, znj. L..K.. është komanduar në pozicionin e shefit të 

sektorit të financës dhe kryen funksionet e përcaktuara më sipër, për të cilën shkrim nga 

Drejtoria e Përgjithshme e Harmonizimit të Kontrollit të brendshëm Financiar Publik 

DPHKBFP në MFE ka dhënë konfirmimi e përkohshëm mbi caktimin e znj.Kastrati në 

detyrën e Drejtorit të Dr. Ekonomike në universitet. 

 

5. U verifikuan me zgjedhje zbatimi i kërkesave të Neni 52 “Kryerja e shpenzimeve”,  të 

ligjit nr. 9936, datë 26.6.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në RSH”, i ndryshuar, ku 

përcaktohet se, “Nëpunësit zbatues të njësive shpenzuese të qeverisjes së përgjithshme 

paraqesin në strukturën përgjegjëse të thesarit dokumentacionin justifikues të shpenzimeve 

për rastet e pagesave ndaj operatorëve ekonomikë, brenda 30 ditëve nga data e faturës 

origjinale të operatorit ekonomik. Kryerja e shpenzimeve bëhet vetëm nëse masa e 

shpenzimit nuk kalon fondet e angazhuara për këtë qëllim”. Rezultoi se në numrin më të 

madh të rasteve të testuara për periudhën 2018-2019 likuidimet e faturave tatimore kanë 

zbatuar këtë përcaktim ligjor. Megjithatë, konstatohet se pagesat e situacioneve për subjektin 

privat “C..” shpk sipas kontratës me nr.803/4, datë 29.09.2011 me objekt “Ndërtimi i godinës 

së re të Fakultetit Ekonomik”, janë kryer me vonesa të pajustifikuara, të shoqëruara me efekte 

financiare dhe shpenzime pa efektivitet. 

 

6. Nga ana e institucionit janë përgatitur Pyetësorët e Vetëvlerësimit, Deklarata dhe 

Raporti për cilësinë e Sistemit të Kontrollit të brendshëm. 
Më hollësisht ato janë përgatitur dhe dërguar në ministrinë e linjës administrative si më 

poshtë: 

 Për vitin 2014 i janë dërguar MAS me shkresën nr. 350/1 prot., datë 28.01.2015  

Pyetësorët e Vetëvlerësimit, Deklarata dhe Raporti për cilësinë e Sistemit të Kontrollit të 

brendshëm për vitin 2015 , nënshkruar nga rektorit A..H...  

 Për vitin 2015: 

Është hartuar pyetësori i vetëvlerësimit për cilësinë e Sistemit të Kontrollit të Brendshëm në 

përgjigje të shkresës së MAS, nr..156/1 prot, datë 27.01.2016, dhe me shkresën nr..630 prot, 

datë  20.02.2017 nga ana e Kancelarit z.A..K.. i është përcjellë MAS (Drejtorisë se Financës). 

 Për vitin 2016: 

Është hartuar pyetësori i vetëvlerësimit për cilësinë e Sistemit të Kontrollit të Brendshëm në 

përgjigje të kërkesave të nenit 18 të ligjit nr. 10296/2010, dhe me shkresën nr.630 prot, datë  

20.02.2017 nga ana e Kancelarit z.A..K.. i është përcjellë Nëpunësit të parë Autorizues të 

Ministrisë së Financave, krahas Deklaratës së nëpunësit autorizues për cilësinë e sistemit të 

kontrollit, në bazë të përgjegjësive të kreut III, pika 3.3 e Manualit MFK dhe cilësimeve të 

nenit 18 të ligjit nr.10296, regjistri i riskut si dhe  raporti përkatës për cilësinë dhe gjendjen e 

sistemeve të kontrolleve të brendshme të njësisë publike USHLG për vitin 2016 

 Për vitin 2017: 
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Pyetësori i vetëvlerësimit për cilësinë e Sistemit të Kontrollit të Brendshëm është hartuar në 

përgjigje të shkresës së dërguar nga Sekretari i Përgjithshëm i MAS, me nr.12673/1 prot, datë  

28.12.2017, dhe me shkresën e Administratores Zj.E..S.., me nr.74/1 prot, datë  31.01.2018, 

ky dokument i është përcjellë SP së Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë, krahas 

Deklaratës së nëpunësit autorizues. Në këtë raport janë përfshirë dhe gjetjet e rekomandimet e 

AB  

 Për vitin 2018: 

Është hartuar pyetësori i vetëvlerësimit për cilësinë e Sistemit të Kontrollit të Brendshëm në 

përgjigje të shkresës së dërguar nga Sekretari i Përgjithshëm i MAS, me nr. 486/1 prot, datë 

28.1.2019, dhe me shkresat nr. 339/1 prot, datë 15.02.2019 dhe nr.339/1 prot, datë 

15.02.2019  të Administratores Zj.E..S.. i është përcjellë SP z.O.. M.. në Ministrinë e Arsimit, 

Sportit dhe Rinisë, krahas Deklaratës së nëpunësit autorizues. 

 

Nga misioni i auditimit të KLSH vërehet se Deklarata Vjetore mbi cilësinë dhe gjendjen e 

sistemeve të kontrollit të brendshëm është dorëzuar brenda afatit ligjor, përcaktuar në nenin 

18, të ligjit dhe pikat nr. 4 dhe 6, të Udhëzimit të Ministrit të Financave nr. 28, datë 

15.12.2011, që përcaktojnë se “deklarata së bashku me raportin i paraqitet paraprakisht 

titullarit të njësisë publike dhe brenda muajit shkurt të çdo viti tek Nëpunësit të Parë 

Autorizues në Ministrinë e Financave” 

Raporti mbi sistemet e kontrollit të brendshëm është i plotë dhe ka respektuar strukturën e 

parashikuar sipas manualit të MFK dhe detyrimet e pikës nr. 17 të Udhëzimit të Ministrisë së 

Financave nr. 28, datë 15.11.2008, “Mbi paraqitjen e Deklaratës dhe Raportit vjetor për cilësinë e 

sistemit të kontrollit të brendshëm në njësitë publike”. 

Nga analiza e hollësishme e këtij dokumenti vërejmë se: 

-Ky raport është përgatitur nga ana e NA, në koordinim me hallkat e tjera të këtij institucioni.  

-Raporti ka sintetizuar arritjet dhe mangësitë e konstatuara në procesin e MFK duke listuar 

dhe disa rekomandime për përmirësim gjatë periudhave të ardhshme. Raporti ka pasqyruar 

gjetjet dhe rekomandimet e raportit të auditimit të brendshëm të brendshëm te Universitetit. 

Grupi i auditimit të KLSH u fokusua në realizimin e objektivave të institucionit dhe 

përdorimin me efektivitet të fondeve të tij, për të gjithë komponentët si “mjedisi i kontrollit”, 

“menaxhimi i riskut”, “aktivitetet e kontrollit”, ”informimi dhe komunikimi” dhe 

“monitorimi”. Nga shqyrtimi i plotësimit të pyetësorëve të vetëvlerësimit kanë rezultuar disa 

mangësi, pasi nuk kanë gjetur zbatim kërkesat e kapitullit V, të Manualit për MFK. Analiza e 

të dhënave të pyetësorëve  tregon se, nëpunësi autorizues dhe zbatues janë mjaftuar vetëm me 

vendosjen e pikëve sipas kritereve të vetëvlerësimit (numrat nga 1-4 për çdo çështje), pa i 

shoqëruar rubrikat e pyetësorit që kanë vlerësimin më të dobët me shpjegimin e arsyeve 

dhe me komentet respektive, siç cilësohet në Kapitullin III, Hapi III, kreu “Procesi i 

Implementimit të MFK” dhe kreun V, të Manualit të MFK, miratuar me Urdhrin e Ministrit 

të Financave nr. 54, datë 15.7.2010, i ndryshuar.  

 Me konkretisht, në pyetësorin e vetëvlerësimit për v.2015 disa komente ose nuk janë 

plotësuar, ose nuk trajtojnë shpjegimi e parimit apo komponentit të kontrollit të 

brendshëm. Kështu, në komentin për pyetjen nr. 3 tek komponentit “Mjedisi i 

kontrollit”, në lidhje me pyeten n1se ka plan veprimi për arritjen e objektivave 

përgjigja është “ bëhet miratimi i buxhetit dhe analiza e punës kërkimore-

shkencore”...;  në lidhje me pyetjen nr. 9, “a është struktura organike e 

përshtatshme për dimensionet e saj?”, tek komponentit “Mjedisi i kontrollit”, 
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përgjigja është “ ka nevojë për përmirësim”, por pa sqaruar aspektet e 

mospërputhjes dhe cilat aspekte duhen korrigjuar. 

 Për vitin 2014 , (referuar shkresës se USH nr. 350/1 datë 28.1.2015) në rubrikën nr. 

15 të komponentit nr.1 “Mjedisi i kontrollit”, në pozicionin e NA është shënuar 

rektori A..H.., duke shprehur mangësi në linjat e organizimit të MFK, edhe pse kjo 

është miratuar nga ana e MF këto veprime nuk janë në përputhje me kërkesat e 

Ligjit nr. 10296 datë 08.07.2010 dhe Manualit “Për MFK”. pasi rektori ka qenë në 

cilësinë e titullarit të institucionit dhe nuk mund të ushtrojë dhe përgjegjësitë si NA 

i Universitetit;    

 Për vitin 2016 (referuar shkresës se USH nr. 156/1 datë 27.1.2016) në rubrikën nr. 

19 të komponentit nr.2 “Menaxhimi i riskut”, si dhe për vitin 2017 (referuar 

shkresës se USH nr. 74/1 datë 31.1.2017) në lidhje me rubrikën nr. 19 të 

komponentit nr.2 “Menaxhimi i riskut”, me objekt “a ka një regjistër risku të 

shkruar ku evidentohen risqet më të rëndësishme” është vënë shënimi që nuk ka një 

regjistër te tillë dhe nga ana tjetër bashkëlidhur pyetësorit është përcjellë regjistri i 

riskut i miratuar nga Rektori i Universitetit;    

 

7. USHLG ka krijuar që në vitin 2016 funksionin e auditimit të brendshëm sipas Vendimit të 

Senatit Akademik nr. 328, datë 25.07.2016 si dhe shkresës me nr. 3599 prot, datë 

13.10.2016 drejtuar MAS dhe MF, nënshkruar nga rektori z.A..B... Ngritja e strukturës 

është bërë nga Senati, pasi, siç citohet dhe në shkresën e sipërcituar, në kohën e ngritjes 

se NJAB nuk ishte konstituuar Bordi i Administrimit. 

 

Pozicioni strukturor i NJAB në organigramën e vitit 2016 ishte vendosur nën varësi të 

Rektorit, akt i cili është në kundërshtim me përcaktimet e ligjit nr. 80/2015. Në pikën 

nr. 17 të udhëzimit te MAS nr. 27, datë 29.12.2017 “Për strukturat e brendshme 

akademike dhe administrative në IPAL”, theksohet se “ Strukturat e AB janë në varësi 

të BA të IPAL”. 

 

Kapacitetet e strukturës së NJAB për periudhën e audituar regjistrojnë: 1 punonjës / 

auditues në vitin 2016,  2 auditues në periudhën 2017-2018 ndërsa në vitin 2019  është 

kompletuar NJAB sipas kërkesave të VKM  me 3 punonjës në fakt. 

Referuar Vendimit të Bordit te Administrimit me nr. 144, date 13.4.2018 “Për 

miratimin e strukturës se përgjithshme dhe kategorizimin e pagave për vitin 2018”, 

rezulton se NJAB është miratuar me 3 punonjës. 

Sipas organogramave të vëna në dispozicion, NJAB është përgjigjur si emërtesë përpara 

Rektorit të USHLG deri me në botimin në fletoren zyrtare (FZ nr.242 / 2017) të 

Udhëzimit të Ministrit të MASR me nr. 27, datë 29.12.2017 “Për strukturat e 

brendshme akademike dhe administrative në IPAL” dhe vendimit te BA me nr. 144, 

date 13.4.2018, veprim në kundërshtim me standardet profesionale të auditimit të 

brendshëm publik.  
Nga Njësia e Auditimit të Brendshëm, për periudhën 1.1.2015-31.12.2018 janë realizuar 20 

angazhime auditimi dhe në përfundim janë dërguar konkluzionet/përfundimet, ku janë 

kërkuar të zbatohen 55 rekomandime, nga të cilat janë zbatuar dhe janë në proces 29 

rekomandime ose 52.7 % e tyre, për të cilën strukturat përgjegjëse administrative dhe 

operacionale duhet të vlerësojnë dhe ri adresojnë përgjegjësitë për të mundësuar 

zbatimin e plotë të këtyre rekomandimeve brenda afateve të përcaktuara.  



 

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT 

Raport Perfundimtar për auditimin e ushtruar në Universitetin “Luigj 

Gurakuqi” Shkodër. 

 

145 
 

 

Viti Përshkrimi 

Nr. 

Vendimi Prot Date 

 Nr punonjësve të 

strukturës 

2015 Programi vjetor i miratuar  X 384 27.01.2015 

1 auditues.  

Miratimi i programit nga 

Rektori i Universitetit 

2016 Programi vjetori i miratuar  X 32 06.01.2016 

1 auditues. 

 Miratimi i programit nga 

Rektori i Universitetit 

2017 

Programi vjetori dhe strategjik i 

miratuar nga BA me vendim  X 4642 28.12.2016 

Miratimi i programit nga 

Bordi i Administrimit 

2017 

Dergimi i raportit vjetor dhe 

pyetësori i vlerësimit në MF  x 482 13.02.2018 2 auditues. 

2017 

Miratimi I Kartës së Auditimit 

të Brendshëm nga BA 71 102 10.11.2017 2 auditues. 

2018 

Programi vjetori dhe strategjik 

I miratuar nga BA me vendim 70   10.11.2017 2 auditues. 

2018 

Shtesë në programin vjetor me 

vendim të BA 70   16.02.2018 2 auditues. 

2018 

Shtesë në programin vjetor me 

vendim të BA 75   22.02.2018 2 auditues. 

2018 

Raporti vjetor dhe pyetësori I 

vlerësimit miratuar me vendim 

BA 65   21.02.2019 2 auditues. 

2019 

Miratimi I planit strategjik 

2018-2020 dhe vjetor miratuar 

nga BA me vendim 371   10.10.2018 3 auditues. 

  

Miratimi I planit strategjik 

2020-2022 dhe vjetor miratuar 

nga BA me vendim 304   10.09.2019 3 auditues. 

  

Shkresë MF për dërgim plani 

strategjik dhe vjetor 2020-2022   3214/1 01.10.2019 3 auditues. 

Burimi: NJAB USHLG 

Konstatim:  

Për sa më sipër, për periudhën nga 1 janar 2015 deri në qershor 2018, NJAB nuk është 

kompozuar dhe kompletuar me tre punonjës, sa vepruar në shkelje të përcaktimeve të 

pikës nr. 3, të VKM nr. 83, datë 03.02.2016, “Për miratimin e kritereve të krijimit të 

njësive të auditimit të brendshëm në sektorin publik” i ndryshuar, si dhe përcaktimeve të  

SNA të IIA 2230 – “Shpërndarja e Burimeve në Angazhim“, që ka përcaktuar se “ 

Audituesit e brendshëm duhet të përcaktojnë burime të përshtatshme dhe të mjaftueshme për 

të arritur objektivat e angazhimit, duke u bazuar në vlerësimin e natyrës dhe të kompleksitetit 

të secilit angazhim, kufizimeve kohore dhe burimeve në dispozicion”, si dhe të SNA IIA nr. 

2340 – Mbikëqyrja e Angazhimit”,  se, “Angazhimet duhet të mbikëqyren në mënyrën e 

duhur me qëllim që të sigurohet se janë përmbushur objektivat, është siguruar cilësia dhe 

është zhvilluar personeli”, meqenëse mungonte kontrolli i brendshëm i cilësisë së punës 

audituese. 

USHLG si një institucion që kryen funksione publike dhe që garantohet financiarisht nga një 

njësi e qeverisjes së përgjithshme ka si detyrim plotësimin e kërkesave të pikës 1/b të këtij 

vendimi, meqenëse të ardhurat janë mbi 400 milionë përgjatë tre viteve të fundit, dhe janë në 

plan mbi 300 punonjës respektivisht: 

 194 milion të ardhurat gjithsej në v.2015, dhe 344 plan e 280 fakt është nr. i 

punonjësve gjithsej. 

 142 milionë lekë në v.2016, 

 194 milionë lekë në v.2017, 



 

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT 

Raport Perfundimtar për auditimin e ushtruar në Universitetin “Luigj 

Gurakuqi” Shkodër. 

 

146 
 

 164 milionë lekë në v.2018. 

Kjo mangësi mbi krijimin e strukturës së AB, është korrigjuar vetëm pas miratimit të Statutit 

të ri nga ana e Ministrit të MASR, me Urdhrin nr. 366, datë 05.07.2018, neni 73, dhe me 

strukturën e re organizative te miratuar. 

 

Konstatim:  

Për një punonjës të sektorit të AB kontratat e punësimit është nënshkruar dhe lidhur nga 

Bordi i Administrimit 

Njoftimi  nga rektori  është bërë sipas shkresë me nr. 3655 prot., me datën 15.11.2017 për 

shpalljen e konkursit  për vend të lire pune  në rektorat, në pozicionin  specialist  pranë 

NJAB,  dhe janë vendosur kriteret specifike te miratuara  nga Bordi i Administrimit, (kriteret 

e përgjithshme, detyrat e audituesit  të brendshëm dhe dokumentet që duhet të paraqesin  

kandidatët),  në zbatim të kërkesave të nenit 6, pika 1, të "Rregullores së zënies dhe ruajtjes 

së vendit  të punës", miratuar nga Senati Akademik me vendimin nr. 260, datë 12.12.2009. 

Nga ana e USH janë ndjekur me komision ad hock procedurat e konkurrimit dhe vlerësimi i 

punonjësve për këtë pozicion dhe pas përfundimit të afatit të animimit  prej 5 ditë pune,  është 

ka marrë vendimin "Për  emërimin e specialistes pranë  NJAB e renditur e para”. 

 

Grupi i auditimit te KLSH nuk e gjen të arsyetuar dhe të bazuar ligjërisht këtë veprim, pasi 

bazuar në kompetencat e nenit 49 të ligjit nr. 80/2015 dhe Rregullores se funksionimit të 

BA (miratuar me vendimin nr.35, datë 15.3.2017) si dhe përcaktimeve të nenit 28 “Bordi i 

administrimit”, të Statutit të USHLG, BA nuk ka kompetenca për lidhje kontratë punësimi. 

  

Përfundimi: Konstatohet se ekziston një vakum ligjor dhe mungesë harmonizimi midis 

dispozitivit që rregullon funksionimin e auditimin e brendshëm të sektorit publik (Ligji 

nr.114/2015, datë 22.10.2015 “Për auditimin e brendshëm në sektorin publik”) dhe kuadrit 

rregullatv mbi arsimin e lartë (ligji nr. 80/2015 për arsimin e lartë dhe Udhëzimit të 

Ministrit të MASR me nr. 27, datë 29.12.2017 “Për strukturat e brendshme akademike dhe 

administrative në IPAL”). 

 Ekziston mungesa e kuadrit dhe e akteve  nënligjore, mos evidentimi i rolit dhe 

përgjegjësive në Statut dhe rregulloren  e brendshme, në lidhje me kompetencat e qarta të 

autoritetit vendimmarrës dhe nënshkrues të kontratës së punësimit dhe realizimit të 

procedurës së rekrutimit të specialistëve të auditimit të brendshëm në universitetet publike 

dhe institucionet e arsimit të lartë. 

 

Rektori nënshkruan kontratat e punës të personelit akademik dhe ndihmës akademik në 

institucionet e arsimit të lartë. 

 
Viti Angazhime 

auditimi 

Rekomandimet 

per përmirësim dhe niveli i zbatimit te tyre 

 

 

Planifikuar  Realizuar 

Rekomandime 

gjithsej 

Nga këto: 

 Të realizuara 

Të 

parealizuara 

 

Në proces 

 

2015 5 4 6 4 2 0 

2016 5 5 12 8 4 0 

2017 9 3 8 5 3 0 

2018 7 8 17 10 5 2 



 

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT 

Raport Perfundimtar për auditimin e ushtruar në Universitetin “Luigj 

Gurakuqi” Shkodër. 

 

147 
 

2019 7 3 12 0 0 0 

Totali 33 23 55 27 14 2 

Burimi: NJAB USH 

 

Me Vendimin e Bordit të Administrimit me nr. 144, date 13.4.2018 “Për miratimin e 

strukturës së përgjithshme dhe kategorizimin e pagave për vitin 2018 NJAB ka kaluar 

në varësi të BA. Sa sipër, në vijim,  kanë gjetur zbatim kërkesat e Standardit Ndërkombëtar 

te IIA me nr. 1110 – “Pavarësia Organizative”, që përcakton se “Drejtuesi i auditimit të 

brendshëm duhet të raportojë tek një nivel brenda organizatës i tillë që t’i japë mundësi 

aktivitetit të auditimit të brendshëm të përmbushë përgjegjësitë e tij. Drejtuesi i auditimit të 

brendshëm duhet t’i konfirmojë bordit, të paktën një herë në vit, pavarësinë organizative të 

aktivitetit të auditimit të brendshëm” si dhe SNA nr.1111 – “ Ndërveprimi i drejtpërdrejtë 

me bordin” , që shpreh se “Drejtuesi i auditimit të brendshëm duhet të komunikojë dhe ndër 

veprojë në mënyrë të drejtpërdrejtë me bordin”. 

 

 Në vlerësimin e sistemit të kontrollit të buxhetit rezultoi se: 

Procedurat e buxhetimit kanë ndjekur gjurmën standarde të parashikuar në dispozitat 

ligjore të buxhetit të shtetit. Treguesit e detajuar buxhetorë të hartuar janë diskutuar e 

analizuar në MAS dhe MF. Procedurat për hartimin e projekt-buxhetit i janë referuar akteve 

ligjore për hartimin dhe zbatimin e buxhetit dhe udhëzimeve të Ministrit të Financave. Nga 

auditimi u konstatua se: 

-Raporti i monitorimit për periudhën objekt auditimi si dhe raportet periodike që institucioni i 

ka dorëzuar Ministrisë se linjës administrative, janë të plotësuara me një informacion të plotë 

me shpjegimet përkatëse lidhur me ndryshimet e buxhetit nga plani fillestar deri në atë 

përfundimtar, në nivel programi dhe artikulli, lidhur me ndryshimet e planit të produkteve, si 

në sasi dhe në vlerë,  në bazë të kreut IV “Monitorimi”, të Udhëzimit plotësues të MF për 

zbatimin e buxhetit të shtetit. 

 

 Nga analiza e sistemit të kontrolleve të kontabilitetit rezultoi: 

Janë hartuar rregullat bazë për organizmin kontabël dhe administrimin e pasurisë. Veprimet 

financiare janë autorizuar sipas rregulloreve dhe janë regjistruar e dokumentuar rast pas rasti. 

Mbajtja e kontabilitetit, aplikimi i rregullave kontabël është mbështetur në parimin e 

kontabilitetit rrjedhës, pra mbi bazën e angazhimeve dhe detyrimeve të konstatuara. 

Procedurat e inventarizimit dhe vlerësimit për dalje jashtë përdorimit janë vonuar dhe janë 

konstatuar parregullsi në dokumentimin e procedurave të asgjësimit të AQT, në kundërshtim 

me kërkesat e Udhëzimit të M.F nr.30, datë 27.12.2011, i ndryshuar . 

 

8. Audituesit e KLSH-së konstatojnë se janë përmbushur detyrimet në kuadër të 

përgjegjshmërisë menaxheriale, për identifikimin dhe krijimin e Regjistrit të Risqeve, 

monitorimin e kontrolleve të risqeve që vënë në rrezik arritjen e objektivave dhe realizimin 

me sukses të veprimtarive, sipas kërkesave të neneve 10 , 11 /2, 12 /3, 9.4 /c dhe 21 të ligjit 

nr. 10296/ 2010 “Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”, i ndryshuar.  

Nga shqyrtimi i pyetësorit të vetëvlerësimit për vitin 2018, në lidhje me Parimi nr. 8 të COSO 

në komponentin “Menaxhimi i risqeve”, sipas së cilës, “njësia publike vlerëson mundësinë e 

riskut për mashtrime “, audituesit e KLSH kanë vërejtur se nga NA dhe NZ nuk ka vlerësim 

të këtij risku (Parimi nr. 8, Artikulli 54-57). Në fakt, sipas parimeve COSO mbi SKB, çdo 

autoritet publik apo privat nuk mund të jetë imun dhe se mund të ofrojë vetëm siguri të 
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arsyeshme se objektivat e vendosura nuk do të kërcënohen nga risqet e ndryshme, qofshin 

këto dhe risqet e mashtrimit.   

Në institucionin USHLG është hartuar regjistri i riskut ku janë  evidentuar risqet para 

kontrollit dhe përfshin zotëruesit e këtyre risqeve, si dhe rezultatet pas implementimit te KB. 

Ky dokument është hartuar sipas periudhës dhe ky dokument është përditësuar, duke 

evidentuar risqet qe shtohen dhe ato qe hiqen nga kjo matrice. 

 

Konstatohet se: 

Nuk kanë gjetur pasqyrimin e nevojshëm risqet nga mungesa e plotësimit te pozicioneve te 

punësimit me kohë të plotë të stafit akademik , si një risk operacional për te cilin duhet të 

ishin ndërmarrë veprime me energjike nga ana e Rektoratit dhe Dekanëve te Fakulteteve, 

meqenëse këto risqe janë faktor kërcënimi në përmbushjen e objektivave themelore të këtij 

institucioni akademik publik. 

 

8. Për periudhën objekt auditimi, nuk ishte hartuar Strategjia për Menaxhimin e Risqeve, 

detyrimi i neneve 8 (pika 8/a), 10 dhe 21 / (pika 2), të ligjit nr. 10296. Në mënyrë më të 

detajuar, përgjegjshmëria e hallkave të ndryshme në këtë njësi publike, rregullohet nga kjo 

dispozitë ligjore si më poshtë vijon:  

“Titullarët e njësive publike  në fushën e menaxhimit financiar dhe kontrollit kanë këto 

kompetenca kryesore: 

a) hartimin e politikave, miratimin dhe monitorimin e objektivave të njësive publike që ata 

drejtojnë,  të planeve strategjike e vjetore, përfshirë strategjinë e menaxhimit të riskut dhe  

të plan-veprimeve për arritjen e objektivave; 

b) ngritjen e grupit të menaxhimit strategjik të njësisë publike, në përputhje me kërkesat e 

nenit 27 të këtij ligji; 

Neni 21. Menaxhimi i riskut: 

Për t’i zbatuar veprimtaritë e përcaktuara në pikën 1 të këtij neni, titullari i njësisë publike 

miraton një strategji, e cila përditësohet çdo tre vjet ose sa herë që ka ndryshime thelbësore 

të mjedisit të riskut. Nëpunësi autorizues analizon dhe përditëson kontrollet që synojnë 

minimizimin e riskut, të paktën një herë në vit. 

si dhe përcaktimeve të kreut III, pika 3.2 të Manualit të MFK, miratuar me urdhrin e Ministrit 

të Financave nr. 108, datë 17.11.2016: 

“Çdo NjQQ ... duhet të përgatisë dhe të miratojë një strategji të menaxhimit të riskut që 

përditësohet rregullisht (çdo tre vjet) ose kur në mjedisin e riskut ndodhin ndryshime të 

rëndësishme. Strategjia duhet të përgatitet nga NA në cilësinë e KR. Titullari i njësisë 

miraton strategjinë e menaxhimit të riskut. NA analizon dhe përditëson kontrollet që synojnë 

minimizimin e riskut të paktën një herë në vit”. 

 

9. Grupi i auditimi konstaton se në institucion ka dhomë të serverave, administrimi i të 

dhënave kryhet nga Drejtoria e IT. Sistemi i teknologjisë së informacionit siguron një 

procedurë për hedhjen e të dhënave (data base) në një sistem rezervë, automatik e të 

sinkronizuar (backup),gjë që mundëson ruajtjen e një kopje të informacionit. 

Përsa i takon mbrojtjes së informacionit të përdoruesve dhe kontrollit periodik të pajisjeve 

dhe sistemeve të instaluara, institucioni zbaton udhëzimet e Agjencisë Kombëtare të 

Shoqërisë së Informacionit (AKSHI) dhe të RASH, për këtë qëllim.  

 



 

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT 

Raport Perfundimtar për auditimin e ushtruar në Universitetin “Luigj 

Gurakuqi” Shkodër. 

 

149 
 

10.Nga ana e institucionit te USHLG zbatohen rregullat dhe procedurat për mbrojtjen e 

aktiveve, për ruajtjen, administrimin dhe nxjerrjen jashtë përdorimit të aktiveve të njësisë 

publike, detyrim i parashikuar në nenin 8, germa “ç”, të ligjit nr. 10296/2010. Në pajtim me 

detyrimet e pikës nr. 5, të Udhëzimit të Ministrisë së Financave nr. 30, datë 27.12.2011 “Për 

menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik”, i ndryshuar, titullari i njësisë publike 

ka miratuar rregullat dhe procedurat për ruajtjen, mbrojtjen, dhe nxjerrjen jashtë përdorimit 

të aktiveve të njësisë publike. Konstatohet se, nga ana e Nëpunësit Zbatues, është hartuar 

regjistri i aktiveve, detyrim nga pika nr. 26, kreu III, e Udhëzimit të MF nr. 30, date 

27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik”. Gjithashtu, në zbatim të 

kërkesave të  kreut IV, paragrafi 74, të Udhëzimit të MF nr.30, datë 27.12.2011 “Për 

menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik”, i ndryshuar, janë iniciuar procedurat e 

inventarizimit të pasurisë dhe të drejtave e detyrimeve por nuk është zbatuar kriteri i 

inventarizimit të përvitshëm të pasurisë, (trajtuar në kapitullin mbi kontabilitetin dhe pasqyrat 

financiare) 

 

11. Evidentohet se kanë gjetur zbatim  detyrimet e nenit 16, të ligjit nr.10296/2010, mbi 

përgjegjësitë e titullarit të subjektit publik për përgatitjen dhe dokumentimin e gjurmës së 

auditimit, ku shprehimisht përcaktohet: 

“Titullarët e njësive publike miratojnë gjurmët e auditimit për procedura që lidhen me 

veprimtari kryesore të njësisë dhe sigurojnë që të gjitha operacionet e njësisë publike 

dokumentohen në atë formë, që u mundëson audituesve të brendshëm, të jashtëm dhe 

autoriteteve mbikëqyrëse të kuptojnë mjedisin e kontrollit”.  

Nga ana e Nëpunësit Autorizues zj.E..S.. është nxjerrë urdhri me nr. 186, datë 24.05.2019 

“Për miratimin e gjurmës së auditimit” , ku në disa anekse janë konceptuar gjurmët standarde 

për procedurat e prokurimit publik (aneksi A1); për monitorimin e sistemeve të ruajtjes dhe 

mbrojtjes se aseteve (A2);gjurma për tarifat e shkollimit (A3); për hartimin e projekt buxhetit 

(A4); gjurma për pagat e orët suplementare dhe orët jashtë orarit për administratën (A5). 

 

Grupi i auditimit sjell në vëmendje se: 

 Sipas cilësimeve të pikës nr. 19, neni 4 të ligjit: 

 “Gjurma e auditimit” përfaqëson rrjedhën e dokumentuar të transaksioneve financiare dhe 

të transaksioneve të tjera, nga fillimi deri në përfundim të tyre, që synon të ripërshkojë të 

gjitha veprimtaritë individuale dhe vendimmarrjen lidhur me to. Ajo përfshin mbajtjen e 

dokumentacionit, raportimin, kontabilitetin dhe sistemin e mbajtjes së dosjeve. “  

 Sipas kreut 3.3. “Aktivitetet e kontrollit”  të  Manualit të MFK  

“ Gjurma e auditimit është një instrument menaxhimi që mundëson nga njëra anë ndjekjen e 

ecurisë së një proçesi nga fillimi në fund dhe në anën tjetër, ndjekjen e ecurisë së këtij 

procesi përgjatë strukturave të njësisë, apo ndërmjet vetë njësisë dhe isntitucioneve të 

jashtme. Përveç kësaj, gjurma e auditimit (Shih Aneksin nr.4) jep informacione për të 

rindërtuar transaksione dhe operacione të veçanta në kuadër të një proçesi të caktuar si dhe 

për t’i verifikuar këto transaksione dhe operacione. ……. Titullarët e njësive publike 

miratojnë gjurmët e auditimit për procedura që lidhen me veprimtari kryesore të njësisë dhe 

sigurojnë që të gjitha operacionet e njësisë dokumentohen në atë formë, që u mundëson 

audituesve të brendshëm, të jashtëm dhe autoriteteve mbikëqyrëse të kuptojnë mjedisin e 

kontrollit. 

Përgjegjësia për miratimin e e gjurmës së auditimit i takon titullarit. Gjurmët e auditimit 

duhet të përgatiten nga manaxherët për proceset kryesore të punës së njësisë dhe është 
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përgjegjësi e NA të njësisë të sigurojë titullarin se këto procese janë identifikuar dhe janë 

përgatitur gjurmët e auditimit për to. Gjurmët e auditimit duhet të përfshijnë të paktën 

proceset kryesore që kontribuojnë në arritjen e objektivave të njësisë dhe që përfshijnë 

zbatimin e aktiviteteve, programeve dhe projekteve më të rëndësishme të saj. Gjurma e 

auditimit duhet të rifreskohet në mënyrë të vazhdueshme, për të garantuar pasqyrimin e 

ecurisë së aktiviteteve dhe dokumenteve që përmban një proces. 

 

Janë ndërtuar disa gjurmë të proceseve të auditimit, por ata nuk janë miratuar 

nga Titullari i Njësisë Publike, por nga Administratori, duke mos gjetur zbatim 

të plotë përcaktimet e pikës nr. 22 të nenit 4, të ligjit nr.10 296, datë 8.7.2010 

“Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, sipas së cilës:  

 

22. "Titullar i njësisë publike" është kreu i organit qendror të njësisë publike. 

23. "Nëpunës autorizues" është nëpunësi i nivelit më të lartë të menaxhimit në 

njësinë publike, përgjegjës për zbatimin e menaxhimit financiar dhe kontrollit në 

të gjitha strukturat, programet, veprimtaritë dhe proceset që menaxhohen prej 

tyre”. 

 

12. U verifikua zbatimi i kërkesave të pikës 3.3, të manualit të MFK, (miratuar me Urdhrin e 

Ministrit të Financave nr. 108, datë 17.11.2016), mbi përgatitja e hartës së proceseve dhe 

manualeve të proceseve të punës. Këto manuale garantojnë uniformitetin në kryerjen e 

proceseve të punës, identifikimin e aktiviteteve të kryera, përgjegjësitë për kryerjen e një 

aktiviteti, si dhe afatet brenda të cilave këto aktivitete duhet të kryhen së bashku me një 

pamje të përgjithshme të veprimtarive të kontrollit që identifikohen brenda një procesi dhe që 

garantojnë përmbushjen e objektivave të procesit. Auditimi i KLSH-së vëren se, mungon 

Manuali i Proceseve Kryesore të Punës, duke vepruar në kundërshtim me kërkesat e 

Manualit për MFK mbi këtë aspekt. 

 

Analiza e Komponentëve të Menaxhimit Financiar dhe KB: 

 

Mjedisi i kontrollit është baza e menaxhimit të fondeve buxhetore dhe përbën themelin ku 

ngrihen të gjithë komponentët e tjerë të kontrollit të brendshëm. 

 

a. Vendosja e objektivave 

Për periudhën objekt auditimi, USHLG ka funksionuar në bazë të ligjit të saj organik. Në 

nenin 4  të Statutit te ri është përcaktuar “Misioni i Universitetit”,  ka përcaktuar deklaratën e 

misionit të USH, ku thuhet se “Universiteti i Shkodrës ka si mision të krijojë, të transmetojë, 

të zhvillojë dhe të mbrojë dijet me anë të mësimdhënies, të kërkimit shkencor dhe të 

shërbimeve si dhe të nxisë e të zhvillojë artet, edukimin fizik dhe sportet. Gjithashtu, USH ka 

si mision të formojë specialistë të lartë dhe të përgatisë shkencëtarë të rinj”. Sa sipër, kanë 

gjetur zbatim kërkesat e Manualit të MFK, miratuar me Urdhër të Ministrit të Financave, Nr. 

8980, datë 15.07.2010, (i ndryshuar), ka përcaktuar në kapitullin e III, detyrimet në lidhje me 

Deklaratën e misionit dhe vizionit.  

Hapi I “Organizimi i procesit”, përgjegjësitë e menaxherëve të tjerë të njësisë publike. 

Zhvillimi i MFK-së kërkon gjithashtu zhvillimin e menaxhimit të riskut në mënyrë 

sistematike duke krijuar një mjedis të tillë në të cilin diskutimet për riskun të jenë pjesë e 

operacioneve të përditshme. GMS duhet të kontrollojë si janë menaxhuar risqet brenda 
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njësisë publike, si dhe të përgatisë një raport vjetor lidhur me këtë, gjë e cila nuk është 

realizuar. 

- Për vitin 2018 dhe 2019, janë kryer takime periodike të EMP (takime mujore dhe tre 

mujore) me stafin menaxherial mbi diskutimin e problematikave dhe dokumentimin e 

veprimtarisë së përditshme të menaxhimit të riskut, si dhe janë trajtuar disa aspekte të risqeve 

(ndër të tjera kërkohen plan pune javor nga çdo sektor, dhe ndarja e detyrave specifike mes 

punonjësve brenda secilit sektor).  

Punonjësit e institucionit për vitin 2017 , 2018 dhe 2019 kanë ndërtuar skemën e trajnimeve 

bazuar mbi tre kolona: 

 Trajnime për rolin menaxherial, 

 Trajnime të veçanta për nivelin zbatues dhe  

Konstatohet se nivelet menaxheriale kanë zhvilluar trajnime të dedikuara mbi njohuritë për 

menaxhimin financiar dhe kontrollin, (pasi në pyetësorin e vetëvlerësimit, pyetjes “a janë 

trahjnuar punonjësit mbi MFK gjatë periudhës së raportimit, parimi nr.4, pyetja nr.28), ku 

këto fusha janë duke përfshire trajnimin lidhur me aktivitetet e kontrollit të brendshëm, 

hartimin e regjistrit te riskut si dhe të nxitjen ndaj parregullsive, raportimin e tyre si dhe 

hartimi i masave për parandalimin e këtyre risqeve, ka si përgjigje se janë kryer disa trajnime 

të strukturuara si nga audituesit e NJAB dhe nga nivelet e tjera menaxheriale. 

Eshtë konstatuar se, pjesa më e madhe stafit administrativ e atij ndihmës akademik me 

karakter administrativ (rreth 20 punonjës),janë kualifikuar dhe kryer studime në Master 

Profesional për Menaxhimin Financiar e Kontrollin e Brendshëm në USHLG, për mënyrën e 

identifikimit dhe analizës së riskut, hartimin e gjurmës së auditit, etj, për të gjitha nivelet e 

punonjësve, konkretisht plani përmban: analizë e buxhetit të shtetit, kontabiliteti i sektorii 

publik, politikat fiskale, prokurimi publik, menaxhim risku në sektorin publik, etika në 

sektorin publik, kontrolli dhe auditimi, etj (viti akademik 2018-2019).Ky program studimi 

është miratuar me vendimin e Senatit Akademik nr.286, datë 02.10.2017.  

 

b. Etika personale dhe profesionale. 

Njësia buxhetore në mbështetje të kuadrit ligjor ekzistues, ka hartuar rregulloren e saj të 

brendshme në v.2010, ku ka të integruar disa zëra të rregullores së etikës për USH. Nga ana 

tjetër, në lidhje me zbatimin e Parimit 1 - Njësia Publike demostron angazhim për integritet 

dhe vlerat etike”, dhe se “Menaxherët e nivelit të lartë të njësisë publike, shprehin dhe 

demonstrojnë rëndësinë e integritetit dhe vlerave etike në të gjithë njësinë” hartuar sipas 

standardeve ndërkombëtare COSO dhe INTOSAI, konstatohet se nëpunësit e këtij 

institucioni bazojnë veprimtarinë e tyre në normat dhe parimet e ligjit nr. 9131, datë 

08.09.2003 “Për rregullat e etikës në administratën publike”.  

Referuar përcaktimeve të nenit 44 të ligjit organik për arsimin e lartë, “Rregullat e 

organizimit dhe funksionimit të këshillit të etikës përcaktohen në statutet e institucioneve të 

arsimit të lartë, si dhe në rregulloret e tyre të brendshme”. Në Universitet  është ngritur 

Këshilli i Etikës, bazuar në relacionin e paraqitur Senatit Akademik me shkresën nr. 3019, 

datë 07.9.2016 p1r ngritjen e Këshillit të Etikës me 5 anëtarë dhe vendimit të BA me nr. 21, 

datë 15.01.2018 për kët1 qëllim.  

 

c. Struktura organizative. 

Për periudhën e audituar (2015- 2019), për miratimin e strukturave organizative si bazë ka 

shërbyer VKM nr.329, date 12.4.2017 “Për statusin e trajtimit te veçante te personelit 

akademik” dhe VKM nr. 474, date 16.6.2011 “Për përcaktimin e standardeve dhe te 
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procedurave që dihet të ndiqen gjatë hartimit dhe miratimit të strukturave organizative në 

institucionet e administratës publike”. Auditimi i KLSH konstaton se, në lidhje me 

harmonizimin e shtrirjes dhe larmisë e madhësisë së aktiviteteve me strukturën organizative 

të njësisë, ka nevojë për përmirësime dhe përshtatje të strukturës, për ta përputhur atë me 

kërkesat e Udhëzimit të MAS me nr. 27, datë 29.12.2017 “Për strukturën e brendshme 

administrative e akademike në IAL”.   

 
Burimi:Administratori USH 

 

d. Stili i të vepruarit dhe filozofia e menaxhimit. 

Punonjësit e institucionit i rregullojnë marrëdhëniet e tyre sipas kuadrit ligjor dhe dispozitat e 

kodit të punës. Struktura dhe procedurat e brendshme garantojnë se funksionet dhe punonjësit 

mbikëqyren në kryerjen e detyrave të tyre nga eprorët, apo nivelet e duhura menaxheriale. 

 

e. Politikat dhe praktikat e menaxhimit të burimeve njerëzore. 

Në rregulloren e brendshme të organizimit dhe funksionimit, janë përcaktuar përgjegjësitë për 

çdo zyrë dhe punonjës. 

Manuali i MFK, miratuar me Urdhër të Ministrit të Financave, Nr. 8980, datë 15.07.2010, ka 

përcaktuar në kreun II, faqe 21 në lidhje me strukturat organike ka vendosur si parakushte : 

• Një procedure transparente për rekrutimin dhe emërimin e punonjësve; 

• Kritere dhe kërkesa të përshtatshme në drejtim të kualifikimit dhe përvojës 

profesionale në procesin e rekrutimit dhe të emërimit të stafit, që synojnë të fuqizojnë 

kapacitetin administrativ të njësisë dhe të krijojnë një ekip pune të besueshëm dhe kompetent; 

• Një sistem trajnimi dhe kualifikimi që synon t’i përgatisë punonjësit për kryerjen e 

detyrave në nivelin e pritur; 

• Një sistem për vlerësimin e performancës që të inkurajojë zhvillimin profesional të 

punonjësve dhe të ofrojë mundësi për ngritje të merituar në detyrë dhe të ndëshkojë në rast të 

kundërt; 

Njësia ka programin buxhetor, drejtues i të cilit është Administratori i Universitetit, që është 

dhe nëpunësi autorizues. Detyrat dhe përgjegjësitë e strukturave përkatëse të njësisë, janë të 
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përcaktuar në rregulloren e brendshme të institucionit. Na ana e kësaj njësie publike për vitin 

2017 - 2018, rezulton të jenë kryer vlerësime vjetore të punës për punonjësit, lidhur me 

detyrat që ata kryejnë, në përputhje me përcaktimet e rregullores se brendshme.  

Nga auditimi u konstatua se, nga institucioni nuk janë kryer trajnime për gjithë stafin 

menaxhues në drejtim të në drejtim njohjes së dispozitave të menaxhimit financiar dhe 

kontrollit dhe të menaxhimit të sistemit buxhetor, me qëllim rritjen e efikasitetit dhe eficencës 

së punës dhe menaxhimin e fondeve publike së njësisë menaxhuese.   

Nga auditimi janë konstatuar mangësi në plotësimin e strukturës organike të universitetit, 

pavarësisht kërkesave të vazhdueshme të Administratorit të USHLG në adresë  të rektoratit 

për marrjen e masave të menjëhershme për plotësimin e strukturës organike me staf 

akademik me kohë të plotë, pasi departamentet për mbulimin e orëve mësimore rekrutojnë 

staf me kohë të pjesshme, gjë që ndikon në shpenzimin pa efektivitet të të ardhurave të 

universitetit. Këtu mund të përmendim shkresa e administratorit me nr. 3560/1, datë 

7.11.2018, nr. 1666/1, datë 14.5.2019, nr. 3199, datë 26.09.2019, etj.  

 

2.Vlerësimi i riskut (a bën njësia vlerësim risku, a është i plotë dhe përditësohet, a është i 

bazuar ne analiza etj). 

- Nga auditimi i kryer për identifikimin, vlerësimin dhe kontrollin mbi ngjarje apo situata të 

mundshme që kanë efekt të dëmshëm për përmbushjen e objektivave, rezulton se në 

institucionin e USHLG janë identifikuar risqet që kërcënojnë objektivat krahas kontrolleve 

ekzistuese dhe nevojave për kontrolle të reja, por mungon një strategji me planin e veprimit 

për menaxhimin e risqeve në fushat e këtij institucioni.  

 

3.Aktivitetet e kontrollit: (a janë ndarë si duhet detyrat, a ka funksione të pa pajtueshme 

që kryhen nga i njëjti person, a dokumentohen si duhet të plota, të sakta e të kuptueshme 

transaksionet, a ka rregulla se si ruhen asetet, si përdoren si nxirren jashtë përdorimit, etj). 

Nga misioni i auditimit vërehet se ekziston një përcaktim dhe ndarje e qartë e detyrave dhe 

përgjegjësive lidhur me menaxhimin e aktiveve. Struktura aktuale i përgjigjet mbulimit të të 

gjitha funksioneve të parashikuara, pa krijuar konflikt interesi dhe pa mbivendosur detyrat. U 

konstatua se ekzistojnë dhe zbatohen procedurat përkatëse të shpallura mbi administrimin 

material të aktiveve, inventarizimin dhe nxjerrjen jashtë përdorimit të tyre, etj.   

Aktivitetet e kontrollit janë rregullat, procedurat dhe veprimet që kanë si qëllim reduktimin e 

risqeve me synim arritjen e objektivave. Në USH proceset kryesore të punës operacionale dhe 

financiare janë të shkruara në strukturën organike dhe në rregulloren për organizimin dhe 

funksionimin e institucionit. Nëpunësi autorizuar në bazë të ligjit për buxhetin merr përsipër 

angazhimet për realizimin e programit buxhetor afatmesëm. Transaksionet financiare kryen 

në bazë të rregullave të vendosura nga Ministria e Financave dhe për çdo transaksion 

zbatohet rregulli i firmës së dyfishtë. Regjistrimet kontabël bëhen me anë të programit  excel. 

Janë miratuar në zbatim të ligjit nr.9154, datë 6.11.2003 ”Për Arkivat” si të “Normave 

tekniko-profesionale e metodologjike të shërbimit arkivor në Republikën e Shqipërisë”, 

rregullat për menaxhimin, ruajtjen, dokumentimin e dosjeve dhe elementeve arkivor të 

fondkrijuesit, etj.  

 

4. Informacioni dhe Komunikimi (a ka rregulla të shkruara ku bazohet komunikimi brenda 

njësisë, si zbatohen ato). 

Administratori, Drejtoret e departamenteve dhe NZ i njësisë zotërojnë dhe shpërndajnë 
informacion të mjaftueshëm për qëllimet dhe rëndësinë e menaxhimit financiar.  
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Punonjësit brenda institucionit komunikojnë me shkrim, dhe në mënyrë verbale ndërsa, jashtë 

institucionit komunikohet kryesisht në formë shkresore zyrtare dhe ka korrespondencë të 

rregullt me subjektet kryesore të jashtme.  

Funksionimi i sistemit të kontrollit të brendshëm nga lart poshtë është i mirë, ky kontroll u 

kushton vëmendje të veçantë shpenzimeve administrative, prokurimeve me fonde publike, 

ndjekjes së çështjeve të deleguara, etj.  

Informimi është baza e komunikimit që nevojitet për kryerjen me cilësi të detyrave të 

ngarkuara  

  

5. Monitorimi (a ka një sistem të monitorimit të përditshëm të të gjitha operacioneve të 

punës, a janë të specifikuara se cili autoritet është i ngarkuar për monitorimin dhe kujt i 

raporton). 

Në USH është ngritur një sistem monitorimi, i pasqyruar në ndarjen e detyrave midis hallkave, 

ku janë specifikuar përgjegjësitë e drejtuesve për mbikëqyrjen e problematikave që mbulojnë. 

Nivelet më të ulëta drejtuese në bazë të ligjit dhe strukturës, raportojnë tek niveli më i lartë, 

respektivisht tek Rektori dhe Administratori si dhe tek Senati Akademik dhe Bordi I 

Administrimit. Nga analiza e buxhetit konstatohet se, raportet e monitorimit buxhetor, si dhe 

raportet financiare vjetore institucioni i ka paraqitur në MAS dhe i ka publikuar në faqen 

zyratre të tij. Për sa sipër, grupi i auditimit konstaton se nga ana e institucionit, janë zbatuar 

kërkesat e kreut VI, paragrafi 257, nënpika 63 “Raportet e monitorimit”, të Udhëzimit të 

Ministrisë së Financave nr. 2, datë 06.02.2012, “Për procedurat standarde të zbatimit të 

buxhetit”,  ku shprehimisht përcaktohet që: “Raportet e monitorimit të buxhetit të publikohen 

në faqen zyrtare të çdo ministrie të linjës, të cilat shfaqen edhe në faqen zyrtare të Ministrisë 

Financave nëpërmjet lidhjes së vendosur me faqet zyrtare të ministrive”. 

Në institucionin e USHLG, administratori dhe rektori sipas linjës së tyre të përkatësisë, 

informohen vazhdimisht nga drejtuesit dhe përgjegjësit e zyrave dhe njësitë bazë (fakultetet) 

mbi aktivitetin e strukturave që ata drejtojnë me anë të informacioneve, evidencave të 

ndryshme dhe raporteve periodike (javore, mujore dhe tremujore), me shkrim, apo verbalisht. 

 

Sa më sipër arrihet në konkluzionin që: 

Në përgjithësi ka një sistem të ngritur të menaxhimit financiar dhe kontrollit të 

brendshëm në institucionin e USHLG, që për periudhën e audituar ka reflektuar arritje 

por edhe dobësi në funksionimin e tij, ndaj kërkohet përmirësimi dhe koordinimi i 

hallkave në të ardhmen, për të cilën kërkohet një vëmendje e shtuar nga strukturat 

përgjegjëse menaxheriale dhe organet kolegjiale të universitetit. 

 

Për sa më sipër është mbajtur Akt Konstatimi me nr. 3, date 31.10.2019, i 

protokolluar zyrtarisht në subjektin e audituar. 

 

 

7. Zbatimi i rekomandimeve të lëna nga auditimet e mëparshme. 

 

Objekti i këtij akt verifikimi është: Verifikim i zbatimit të rekomandimeve të lëna nga KLSH 

për auditimin e USHLG për periudhën e veprimtarisë së institucionit nga data 01.01.2009 

deri më datë 30.09.2011, dërguar me shkresën nr. 427/5, datë 12.04.2012. 

 

Nga Shqyrtimi i dokumentacionit të sipër cituar konstatohet që: 
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Nga auditimi mbi zbatimin e rekomandimeve për auditimin e kryer nga Kontrolli I Lartë I 

Shtetit, në Universitetin e Shkodrës Luigj Gurakuqi, për periudhën e veprimtarisë nga data 

01.01.2009 deri më datë 30.09.2011, për përmirësimin e gjendjes janë rekomanduar me 

shkresën nr. 427/5, datë 12.04.2012. Nga verifikimi i zbatimit të këtyre rekomandimeve 

rezulton se: USHLG, i ka kthyer përgjigje KLSH, mbi zbatimin e rekomandimeve të lëna, me 

shkresën nr. 803/2, datë 07.05.2012, brenda  afatit ligjor (20 ditë). Më datë 27.12.2012, është 

mbajtur nga Kontrolli i Lartë i Shtetit Akt-verifikimi nr.1, me nr.892/1prot., mbi zbatimin e 

rekomandimeve. 

 

A. MASA ORGANIZATIVE. 

Nga Kontrolli i Lartë i Shtetit janë propozuar 8 masa  organizative, e përkatësisht: 

1. Në kundërshtim me nenin 15, të Statutit të Universitetit të Shkodrës, rregullorja e 

brendshme nuk është miratuar në Këshillin e Administrimit.  

Për sa më lartë është rekomanduar: 

Rektorati të kërkojë miratimin e saj në Këshillin e Administrimit. Menjëherë  

Përgjigja e subjektit: 

Administratori dhe Juristi I USHLG, I kanë paraqitur rregulloren e brendshme KA për 

miratim, e cila ka marrë vendimin nr.39/1prot., datë 01.08.2012 “Për miratimin e rregullores 

së brendshme të administratës së USHLG-së”. 

Komenti i grupit të auditimit: 

Për sa më sipër ky rekomandim konsiderohet i pranuar nga subjekti dhe i realizuar. 

 

2. Gjetje nga auditimi: Nisur nga fakti se, në kundërshtim me pikën 3, të nenit 73, të ligjit nr. 

7941, datë 21/5/2007 “Për Arsimin e Lartë në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, nuk 

është hartuar dhe miratuar nga Senati dhe Këshilli i Administrimit rregullorja mbi mënyrën e 

përdorimit të fondeve të krijuara nga të ardhurat.  

Për sa më lartë është rekomanduar: 

Të merren masat përkatëse për miratimin nga Senati dhe Këshilli i Administrimit të 

rregullores mbi mënyrën e përdorimit të fondeve të krijuara nga të ardhurat në shërbim të 

funksionit për të cilin janë ngritur. Menjëherë 

Përgjigja e subjektit: 

Administratori dhe Juristi kanë përgatitur draft rregulloren. Këshilli I Administrimit ka marrë 

vendimin nr.33/1prot., datë 09.05.2012 “Për miratimin e rregullores për krijimin e fondeve të 

krijuara nga të ardhurat e USHLG-së”. 

Komenti i grupit të auditimit: 

Për sa më sipër ky rekomandim konsiderohet I pranuar nga subjekti dhe I realizuar. 

 

3. Gjetje nga auditimi: Nga kontrolli u konstatua se, në kundërshtim me pikën 3 dhe 4 të 

vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 432, datë 28/6/2006 “Për krijimin dhe administrimin e 

të ardhurave që krijojnë institucionet buxhetore”, i ndryshuar, nga Universiteti i Shkodrës 

janë miratuar dhe zbatuar tarifa financiare për realizimin e të ardhurave në shërbimet që 

kryen institucioni, pa marrë miratimin e Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës dhe të Ministrisë 

së Financave.    

 

Për sa më lartë është rekomanduar: 
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Për këtë, Universiteti i Shkodrës të kërkojë nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës që të 

përcaktohen dhe të miratohen me udhëzim të përbashkët midis saj dhe Ministrisë së 

Financave,tarifat financiare.  Menjëherë 

Përgjigja e subjektit: 

Lidhur me këtë pikë është marrë vendimi nr.56, datë 09.05.2012 për tarifat e shërbimeve i 

KA dhe i është dërguar për miratim MASH. Është dërguar dhe shkresa nr.485, datë 

22.06.2012 me lëndë:”Kërkesë për miratim tarifash” e firmosur nga Rektori. 

Komenti i grupit të auditimit: 

Për sa më sipër ky rekomandim konsiderohet I pranuar nga subjekti dhe  I realizuar. 

 

4- Gjetje nga auditimi: Nga kontrolli i pagesave për pedagogët e jashtëm për vitet akademike 

2009-2010 dhe 2010-2011, rezultoi se, janë paguar si pedagogë të jashtëm në Fakultetin e 

Shkencave të Edukimit (Departamenti i Mësuesisë) mentorë, në shumën bruto 5,600 mijë 

lekë dhe në Fakultetin e Shkencave të Natyrës (Departamenti i Infermierisë) infermierë 

referent, në shumën bruto 5,129 mijë lekë,  pa u argumentuar dhe e mbështetur me bazë 

ligjore, pavarësisht nga miratimi i bërë nga Senati Akademik dhe Këshilli i Administrimit.    

Për sa më lartë është rekomanduar: 

Universiteti i Shkodrës, në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës të hartohet 

baza e nevojshme ligjore për punësimin dhe pagesën e këtij stafi mbështetës në procesin 

mësimor.  Menjëherë  

        

Përgjigja e subjektit: 

Është hartuar baza ligjore për punësimin dhe pagesën si asistent pedagog të jashtëm. 

Komenti i grupit të auditimit: 

Për sa më sipër ky rekomandim konsiderohet I pranuar nga subjekti dhe I realizuar.  

 

5. Gjetje nga auditimi: Nga kontrolli u konstatua se, në kontratat e lidhura nuk është shënuar 

Fakulteti ku pedagogu duhet të ushtrojë detyrën, nuk është shënuar lënda dhe shërbimet e 

tjera që do të kryejë dhe me kryesorja nuk janë shënuar sa orë do të punojë gjithsej brenda 

afatit të kontratës, pa tejkaluar limitin e lejuar me pagesë, në kundërshtim me ligjin nr. 9741, 

datë 21/5/2007 “Për arsimin e lartë në RSH”, ndryshuar me ligjin nr. 9862, datë 12/11/2007, 

neni 50 “Punësimi në institucionet e arsimit të lartë”, pika 3.              

Për sa më lartë është rekomanduar: 

Administrata e Universitetit të Shkodrës të marrë masa për të rishikuar të gjitha kontratat e 

lidhura dhe të përcaktojë në të, gjithë të dhënat e nevojshme për stafin e punësuar me 

kontratë. Menjëherë 

          
Përgjigja e subjektit: 

Kryetari I degës së Burimeve Njerëzore, juristi, Drejtoria Mësimore Shkencore ka përgatitur 

kontratat tip me të gjitha kërkesat sipas rekomandimit të KLSH-së dhe urdhër të Titullarit 

nr.1033prot., datë 20.04.2012. 

Komenti i grupit të auditimit: 

Për sa më sipër ky rekomandim konsiderohet i pranuar nga subjekti dhe i realizuar. 

 

6. Gjetje nga auditimi: Nga kontrolli u konstatua se, janë paguar orë mësimore për “Part 

Time” të kryera nga stafi akademik me kohë të plotë, sa dyfishi i orëve të ngarkesës 

mësimore sipas normativës  dhe se numri i pedagogëve të jashtëm është gati dy herë më i 
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madh se numri i pedagogëve të brendshëm, fakt ky që tregon se kërkesa për rekrutimin e 

pedagogëve të jashtëm nuk është bërë e studjuar mire.  

 

Për sa më lartë është rekomanduar: 

Administrata e Universitetit të marrë masa për të rishikuar  strukturën e institucionit dhe 

ngarkesën mësimore, si dhe të plotësojë kërkesat me staf akademik të brendshëm.menjëherë 

Përgjigja e subjektit: 

Janë hartuar planet dhe është bërë shpërndarja e orëve mësimore. Kjo çështje është ndjekur 

nga ana e rektoratit dhe administratores, më hollësisht ecuria e realizimit të këtij 

rekomandimi trajtohet në pikën nr.2 të raportit të auditimit. 

Komenti i grupit të auditimit: 

Për sa më sipër ky rekomandim konsiderohet i pranuar nga subjekti dhe në proces. 

 

7- Gjetje nga auditimi: Nga kontrolli rezultoi se, inventarët fizikë të aktiveve nuk janë kryer 

për vitet 2009 dhe 2010, në kundërshtim me ligjin nr. 9228, datë 29/4/2004 “Për 

kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”, i ndryshuar, neni 7, “Inventari i aktiveve dhe 

detyrimeve”.    

Për sa më lartë është rekomanduar: 

Sektori i Financës në Universitetin e Shkodrës të marrë masa për të kryer inventarizimin fizik 

e kontabël të pasurisë së institucionit, për të saktësuar rezultatin dhe për të bërë sistemimet 

kontabile në llogaritë  inventariale.  Menjëherë                      

Përgjigja e subjektit: 

Është përgatitur informacioni më datë 05.06.2012 si dhe tabelat përkatëse për llogaritë 3270 

dhe llogarinë 212. Është realizuar inventarizimi fizik dhe kontabël I pasurisë së institucionit 

nga grupi I punës. 

Komenti i grupit të auditimit: 

Për sa më sipër ky rekomandim konsiderohet I pranuar nga subjekti dhe i realizuar. 

 

8- Gjetje nga auditimi:  Nga kontrolli i ushtruar rezultoi se, bilanci i Administratës së  

institucionit për vitin 2009 dhe vitin 2010 ka pasaktësi dhe mosrakordime të shifrave me ato 

të pasqyruara në librin e madh, veprime në kundërshtim me ligjin nr. 9228, datë 29/4/2004 

“Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”, i ndryshuar dhe aktet e tjera nënligjore.    

Për sa më lartë është rekomanduar: 

Sektori i Financës të marrë masa të regjistrojë dhe saktësojë shifrat e pasqyruara në 

dokumentacionin kontabël të viteve 2009, 2010 dhe 2011, duke bërë dhe sistemimet 

përkatëse në zbatim të ligjit nr. 9228, datë 29/4/2004 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat 

financiare”, i ndryshuar.   Menjëherë                                        

            

                        

Përgjigja e subjektit: 

Specialistja e financës  ka bërë hedhjen dhe sistemimin në dokumentacion kontabël(libri I 

madh). 

Komenti i grupit të auditimit: 

Për sa më sipër ky rekomandim konsiderohet I pranuar nga subjekti dhe I realizuar. 

 

B. MASA SHPËRBLIM DËMI 
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Nga Kontrolli i Lartë i Shtetit është propozuar 1 masë  shpërblim dëmi, e përkatësisht: 

Mbështetur në nenin 27, të ligjit nr. 7961, datë 12.07.1995 “Për Kodin e Punës” me 

ndryshimet e mëvonshme, të nxirren urdhrat për shpërblim dëmi, të kryen kontabilizimet dhe 

të bëhen ndalesat si më poshtë: 

 

1- Gjetje nga auditimi:  . Të merren masa për të kërkuar shpërblimin e dëmit në vlerën 

541,280 lekë, duke ndjekur të gjitha proçedurat e nevojshme administrative dhe të gjitha 

shkallët e gjykimit, nga subjekti “N..” si rezultat i përfitimit të padrejtë nga rritja e 

paargumentuar e fondit limit, në zbatimin e kontratës me objekt “Mirëmbajtje ndërtimore dhe 

impianistike”.     

Brenda dates 30/06/2012                

 

Përgjigja e subjektit: 

Me shkresën nr.374, datë 02.05.2012, është njoftur subjekti “N..” për ndalesën e bërë në 

faturën nr.17 datë 27.12.2011 me nr. Serial 87190517 dhe me urdhër shpenzimi nr. 165 datë 

27.04.2012 me vlerë 541.280 lekë. Ndalesa është bërë në situacionin përfundimtar në 

kontrtën me objekt “Mirëmbajtja ndërtimore dhe e impjanistikës”. 

Komenti i grupit të auditimit: 

Për sa më sipër ky rekomandim konsiderohet I pranuar nga subjekti dhe I realizuar. 

 

 

C. MASA DISIPLINORE  

 Nga ana e KLSH për personat përgjegjës në lidhje me shkeljet e konstatuara janë lënë 7 

rekomandime për masa disiplinore si më poshtë: 

1. “Vërejtje me paralajmërim për largim nga puna”, ndaj dy personave: 

Znj. S..H.., me detyrë Kryetare e Degës së Financës.  

Znj. M..K.., me detyrë Specialiste e financës.  

 

2. “Vërejtje me shkrim” për 5 persona: 

           

Znj. S.. L.., me detyrë specialiste e inventarizimeve dhe listëpagesave.  

Z.B..X.., me detyrë Kryetar I Degës së Blerjeve dhe Shërbimeve. 

Znj.L..K.., me detyrë specialiste e numrit të punonjësve dhe pagave. 

Z.G.. B.., me detyrë Kryetar I Degës së Burimeve Njerëzore. 

Znj.V.. R.., me detyrë magaziniere.  

 

Përgjigja e subjektit: 

Me shkresat nr.423,427,428,429,430,431,432prot., datë 24.02.2012, janë dhënë masat 

disiplinore nga ana e Titullarit. 

Komenti i grupit të auditimit: 

Për sa më sipër ky rekomandim konsiderohet I pranuar nga subjekti dhe I realizuar. 

 

Për sa më sipër është mbajtur Akt Verifikimi me nr. 1, datë 31.10.2019, i 

protokolluar zyrtarisht në subjektin e audituar me nr.3023/5, datë 31.10.2019 
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8. Të tjera gjatë auditimit: Verfikim ankese e znj.L..D... 

Ne zbatim te shkreses me nr 683.prot, date 16/09/2019 me objekt: Kerkese për auditim. 
Grupi i auditimit te KLSH meqenëse ndodhet në një program auditimi gjatë kesaj periudhe ne 

USH mori ne trajtim e vemendje te veçante kete kërkese. Procedura e auditimit per kete 

kerkese u trajtua si pikë e veçante e programit nr 658/1 dt.10.09. 2019. Kërkesa është 

depozituar  nga zj. L.. D.., e cila ka ngritur pretendime për shkelje procedurash nga Rektori i 

USH, Dekani i Fakultetit të Shkencave të Natyrës si dhe Drejtori i Departamentit të Biologji -

Kimi. 

U kërkuan nga zyra e burimeve njerëzore dokumentet përkatës te dosjeve të aplikantëve, ku 

pjesëmarrëse është dhe zj. L..D.., e cila ka parashtruar dhe kërkesën për auditim duke 

parashtruar dhe pretendimet e saj mbi këtë procedurë. Procedura e ndjekur nga USH si 

Institucion që ka kryer këtë procedurë mbi nevojat e institucionit për rekrutim duke u bazuar 

nga nevojat e departamenteve të ndryshme të fakulteteve respektive. Shpallja e këtyre 

vendeve vakante është kryer nëpërmjet shpalljeve në buletinin nr 48, datë 03.12.2018 dhe 

buletini nr .24, datë. 17.06.2019 të APP-së.  

Më poshtë paraqitet kronologjia që nga fillimi i procedurës deri në përfundim. 

 

Buletini Nr. 48 datë. 03 Dhjetor 2018. 

Është kryer njoftimi për të gjithë të interesuarit se në Universitetin e Shkodrës “Luigj 

gurakuqi” shpallet konkursi për vend të lirë pune në Fakultetin e Shkencave të Natyrës, 

Departamenti i Biologjisë dhe kimisë, për pozicionin Lektor/e me kohë të plotë.  

Kandidatët duhet të plotësonin këto kritere specifike:   

1. Të kenë kryer të gjitha ciklet e shkollimit me kohë të plotë në specialitetin “Biologji” ose 

“Biologji-kimi”. 2. Të kenë kryer ciklin e pare të studimeve në sistemin me kohë të plotë, në 

degën “Biologji” ose “Biologji-kimi” me notë mesatare mbi 9.  

3. Të kenë kryer ciklin e dytë të studimeve me kohë të plotë me diplomë “Master i 

Shkencave” me drejtim Biologji me notë mesatare mbi 9.  

4. Të kenë kryer ciklin e dytë të studimeve me kohë të plotë me diplomë “Master i 

Shkencave” ose “DIND” (300 kredite) në profilin “Biologji” ose “Biologji-Kimi”, me notë 

mesatare jo më të ulët se 9-të. Për të diplomuarit jashtë vendit kërkohet certifikata e njohjes 

nga MASR.  

5. Të kenë noten mesatare të lëndëve për të cilat konkurrojnë mbi 9-të.  

 6. Të kenë titull akademik apo gradë shkencore “Doktor” në Biologji, preferohet me aktivitet 

të pasur botues dhe drejtim në “Botanikë”.  

7. Të kenë të mbrojtur njërën nga gjuhët e huaja të BE-së me notë jo më të ulët se 8 ose të 

ketë mbrojtur një nga pesë gjuhët e njohura nga Kuadri i Përbashkët Evropian i Referencave 

për gjuhët në nivelin C1.  

Kandidatët për pedagogë duhet të plotësonin këto kritere të përgjithshme :  

1. Të kenë zotësi të plotë veprimi, aftësi të punës në grup, aftësi komunikimi profesional.  

2. Të mos jenë të dënuar me vendim të formës së prerë nga gjykata.  

3. Të mos jetë marrë ndaj tyre masa disiplinore e largimit nga puna.  

4. Të mos jenë larguar nga USH “L.Gurakuqi” pa miratimin e këtij të fundit.  

5. Të mos kenë prishur në mënyrë publike imazhin e USH “L.Gurakuqi”.  

6. Të mos kenë lidhje familjare (bashkëshort/bashkjetues, bir, bijë dhe fëmijët e tyre), gjinie 

(prindër, motër e vëlla dhe fëmijët e tyre, emtë a ungj) apo krushqie (prind, fëmijë, 

vëlla/motër i/e bashkëshortit/es dhe bashkëshort/bashkëjetues i fëmijëve) me punonjës 

egzistues brenda të njëjtes njësi bazë apo ndihmëse ku kërkojnë të punësohen.  
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Kandidatët për pedagogë duhet të paraqisnin këto dokumente :  

1. Të aplikojë “on-line” në faqen zyrtare të USH në internet në adresen ëëë.unishk.edu.al 

(rubrika lidhje të shpejta)  

2. Letër-motivimi dhe jetëshkrim (CV) me foto personale.  

3. Fotokopje të noterizuara të diplomave universitare (Bachelor dhe MSH ose MIND) në 

specialitetin e lartpërmendur dhe lista përkatëse e notave të noterizuara. Për diplomat e fituara 

në universitetet e huaja, duhet të dorëzohet certifikata e njohjes nga MASR.  

4. Fotokopje e noterizuar e gradës shkencore “Doktor” në specialitetin e lartpërmendur 

dhe/ose titujve akademikë (nëse ka të tilla).  

5. Dy rekomandime nga të cilat të paktën një prej mësimdhënësit me tituj shkencorë në 

profilin përkatës dhe një rekomandim nga punëdhënësi i fundit.  

6. Fotokopje të artikujve të botuar, teksteve universitare apo parauniversitare, projekte 

shkencore, punime të tjera.  

7. Dëshmi e gjuhës së huaj të njohur zyrtarisht nga institucionet shtetërore (niveli C1) ose 

fotokopje e noterizuar.  

8. Dëshmi për kualifikime të ndryshme, pjesëmarrje në konferenca, seminare, workshop etj.  

9. Dëshmi e gjendjes gjyqësorë (dëshmi penaliteti + vërtetim gjykate + vërtetim prokurorie + 

vërtetim nga zyra e përmbarimit)  

10. Dëshmi e gjendjes mjekësorë (kartë shëndeti + librezë shëndetësore + raport mjeko-ligjor 

për aftësi në punë)  

11. Vërtetim nga qendra e punës në të cilën ka punuar ose punon (fotokopje e noterizuar e 

librezës së punës) dhe/ose vërtetim papunësie nga Zyra e punës.  

12. Deklaratë që provon kushtet e pikës 3/c të nenit 8 të rregullores së posaçme të 

Universitetit “Për zënien dhe ruajtjen e vendit të punës” (për mos-lidhje farefisnore).  

13. Certifikatë familjare dhe fotokopje e pasaportës ose letërnjoftimit ID.  

14. Vërtetim rajoni për adresën/rezidencën e banimit (kontratë qiramarrje).  

Shënim:  - Kontrata e punës do të jetë me afat 1 – vjeçar (vit akademik) me të drejtë rinovimi. 

- Kandidatët duhet të dorëzojnë me postë ose pranë Sektorit të Burimeve Njerëzore, 

dokumentacionin e mësipërm bashkë me një listë përmbledhëse të këtij dokumentacioni të 

firmosur, brenda dy javëve nga publikimi i njoftimit në Buletinin e Agjencisë së Prokurimit 

Publik. - Konkursi do të zhvillohet me dosje, dhe/ose testim, dhe/ose intervistë brenda tri 

javëve nga publikimi i njoftimit, sipas orarit që do të përcaktojë Departamenti i Biologjisë 

dhe kimisë. - Kandidatët që kualifikohen do të njoftohen me e-mail nga kryetari i komisionit 

ad-hoc. - Për hollësi të mëtejshme, si programi, mënyra e zhvillimit të konkursit dhe ora e 

saktë, t’i drejtoheni Dekanatit të Fakultetit të Shkencave të Natyrës dhe/ose Sektorit të 

Burimeve Njerëzore. 

 

Janë hartuar këto praktika shkresore nga institucioni, komisionet  ad hock te rekrutimit 

dhe ai i ngritur për shqyrtimin e ankesës etj. 

 

 Sipas shkresës me nr. 82 prot, datë 13.12.2018 të hartuar nga Departamenti “Biologji 

Kimi” është hartuar programi i testimit me shkrim për konkursin e vendit të lirë për 

pedagogë të brendshëm në Departamentin Biologji-Kimi” (Drejtori i Departamentit 

Biologji-Kimi). 

 Me shkresën e Departamentit “Biologji Kimi” drejtuar dekanatit të FSHN me nr. 83 prot, 

datë 15.12.2018 janë dërguar kriteret e përgjithshme dhe specifike te konkurrimit për kët1 

pozicion e “Informacion mbi mënyrën e zhvillimit të konkursit të konkurrimit për vend të 
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lirë për pedagogë të brendshëm në departamentin Biologji-Kimi” (nënshkruar nga 

Drejtori i Departamentit Biologji-Kimi znj.A..S..).Në pikën nr. 6 të saj është k1rkuar 

sipjese e kritereve te veçanta, titulli akademik “doktor” në biologji dhe preferenca per 

aktivitet te pasur botues dhe drejtim ne botanikë. 

 Janë kompozuar komisioni ad hock me vendimin e dekanit te FSHN me përfaqësues nga 

rektorati, dhe fakulteti (vendimi nr. 22, date 19.12.2018),  

 Pjesa e veprimtarisë se komisionit te vlerësimit dhe rekrutimit është  mbajtja e p/v të 

datës 18 dhjetor ku konfirmon se tre aplikonte kane kandiduar per kete pozicion, midis 

tyre dhe ankuesja L..D...  

 Ne reference të:  

-Shkresës me nr. 86 prot, datë 20.12.2018 Vendim (Komisioni i Vlersimit) ad-hoc. 

-Shkresës me nr. 87 prot, datë. 21.12.2018 Vendim (Komisioni i Vlersimit) ad-hoc. 

-Shkresës me nr. 88 prot, datë. 21.12.2018 Vendim (Komisioni i Vlersimit) ad-hoc, janë 

kryer vlerësimet dhe shpallur fitues kandidatja A.M. 

 

Bazuar në shkresën me nr. 89 prot, datë. 27.12.2018 rezulton se është dërguar 

“Informacion lidhur me konkursin për pozicionin, Lektor me kohë të plotë pranë 

Departamentit Biologji-Kimi” (Drejtori i Departamentit Biologji-Kimi). 

Për rezultatet e kontestuara te testimit, sipas shkresës me nr. 2041 prot, datë 28.12.2018 

“Kthim përgjigje” (nënshkruar nga anan e Dekanit te FSHN znj.S..G..), i është kthyer 

përgjigje ankueses L..D.. duke u shprehur se “jam dakord me vendimin e marre nga 

Komisioni i vlerësimit te dosjes , ku dosja juaj është s kualifikuar””. 

Për te shqyrtuar ankesës e depozituar në rektorat me Nr.4228, date 31.12.2018 nga 

Rektori eshte lëshuar urdhri  nr. 484, datë 31.12.2018 mbi ngritjen e komisionit ad-hoc 

për shqyrtimin e ankesës së znj.D..., me tre përfaqësues. 

-Për te shqyrtuar ankesës e depozituar edhe ne portalin/ Platformën e Bashkëqeverisjes , 

rezulton se sipas shkresës se MASR me  Nr. 2018/1 prot, më 19.02.2019 të nënshkruar 

nga SP i MASR z.O..M..është dërguar urdhri për ngritjen e grupit të punës për verifikimin 

e ankesës të depozituar në Platformën e Bashkëqeverisjes nga znj. L..D.., lidhur me 

procedurat e rekrutimit për personel akademik, në Departamentin e Biologji-Kimisë, 

Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Universitetit “Luigj Gurakuqi”, Shkodër”. Për sa më 

sipër, me shkresën nr. 2018/2 date 25.3.2018, ekipi i MASR ka dërguar raportin mbi 

analizën e këtij procesi tek SP i MASR, ku ne pjesën e rekomandimeve te tij, ne piken me 

nr. 9, ka rekomanduar “te ri përsëritet procedura e punësimit për personel akademik me 

kohe te plote ne depart,.Biologji-Kimi pranë USHLG” 

Nr. 333 prot, datë 29.01.2019 “Relacion në lidhje me ankesën e znj. L..D.., për rezultatin 

e konkursit të zhvilluar pranë Fakultetit të Shkencave të Natyrës, Departamenti Biologji-

Kimi” nga Rektori I USHLG. 

Për ankesën e paraqitur, me shkresën nr. 334 prot, datë 29.01.2019 “Kthim përgjigje”, e 

nënshkruar nga Rektori i USHLG, i është kthyer përgjigje ankueses. 

-Me vendimin nr. 57, date 15.2.2019 te rektorit është emëruar ne pune pedagogia A..M.. 

si lektore me kohë të plotë pranë FSHN të USHLG. Rektorati i USHLG sipas praktikes 

shkresore me Nr. 650/4 prot, datë 25.03.2019 “Mbi raportin e grupit të punës për ankesën 

e znj. L.. D..”, ne faqen nr. 2,të letrës drejtuar MASR  nuk shprehet dakord mbi 

ripërtëritjen e konkurrimit. 

Bazuar në sa më sipër, ankuesja e ka dërguar ankesën pranë MASR (ankesat e datës 

21.5.2019 dhe 21.6.2019)  dhe pranë Komisionerit per Mbrojtjen  nga Diskriminimi, i cili 
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ka regjistruar ankimin me nr. 99 te regjistrit datë 15.8.2019 dhe për të cilin ka filluar 

shqyrtimin e kësaj ankese.(shiko shkresat me nr. 1328/2, datë 23.8.2019 dhe 1361/2 date 

18.9.2019 të këtij institucioni drejtuar USHLG.   

-Referuar kërkesave te Komsionerit, nga ana e Rektorit të USHLG i është kthyer përgjigje 

duke i depozituar gjithë dokumentacionin e kërkuar prej tij, sipas shkresës se USH me nr. 

3105/1, date 25.09.2019, proces i cili po ndiqet dhe hetohet nga institucioni i 

Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi, 

 

Konstatime: 

 

 Miratimi i kritereve te punësimit është bere ne mbledhjen e njësisë baze te FSHN 

(departamenti), në ,mbledhjen e datës 02.11.2018, keto kritere i janë dërguar rektorit 

me shkresën nr. 1371, datë 02.11.2018 dhe janë miratuar e publikuar pa ndryshime; 

 Këto kritere janë publikuar ne faqen zyrtare te universitetit ( kjo referuar shkresës 

nr.333 date 29.1.2019 te komisionit ad hock); dhe ne buletin e APP nr.48, datë 

03.12.2018. 

 Në këtë proces kanë marrë pjese tre kandidate dhe një është kualifikuar. Për procesin 

ka patur kontestime dhe verifikime nga Ministria përgjegjëse, e cila ka patur 

qëndrime te ndryshme nga USHLG. 

 Procesi është administruar nga ana e Komisionerit per Mbrojtjen  nga 

Diskriminimi, i cili ka regjistruar ankimin me nr. 99 te regjistrit datë 15.08.2019 

dhe për të cilin ka filluar shqyrtimin e kësaj ankese. (Shiko shkresat me nr. 

1328/2, datë 23.8.2019 dhe 1361/2 date 18.9.2019 të këtij institucioni drejtuar 

USHLG).   

 

Rekomandim: Për të shmangur mbivendosjet dhe qëndrimet, si dhe për hir të faktit se 

ky proces është administruar më parë nga institucioni i Komisionerit per Mbrojtjen  

nga Diskriminimi, KLSH i kërkon USHLG, që me përfundimin e këtij procesi vlerësimi 

dhe hetimi të specializuar te njoftojë KLSH-ne për rezultatet e procesit dhe procedurat 

vijuese të USHLG. 

 

 

 

I. KONKLUZIONE DHE OPINIONI AUDITIMIT : 

 

Në vijim po paraqesim një opinion, bazuar në konstatimet kryesore që kanë rezultuar gjatë 

auditimit dhe të pasqyruara më lartë:  

 

Baza për opinionin (ISSAI 40006): 

 

Ne kemi audituar veprimtarinë e Universitetit të Shkodrës “Luigj Gurakuqi” në mbështetje të 

ligjit nr. 154/2014, datë 27.11.2014 “Për Organizimin dhe Funksionimin e Kontrollit të Lartë 

të Shtetit” dhe ISSAI 17007, dhe ISSAI 4000. 

                                                           
6 ISSAI 4000 –  Objektivi i audituesve në një auditim përputhshmërie është të japë siguri të arsyeshme nëse aktivitetet, 

transaksionet financiare dhe informacioni është në përputhje, në të gjitha aspektet materiale, me kuadrin ligjor dhe 

rregullator në fuqi. 
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Auditimi u krye në përputhje me kërkesat e manualit të auditimit të përputhshmërisë dhe atij 

financiar të KLSH si dhe Standardet Ndërkombëtare të Auditimit të zbatueshme për 

Institucionet Supreme të Auditimit. Sipas kërkesave etike, të cilat janë relevante për 

auditimin tonë në institucionet buxhetore, KLSH është e pavarur nga Universitetit të 

Shkodrës “Luigj Gurakuqi” dhe përgjegjësitë e tjera etike janë përmbushur në pajtim me këto 

kërkesa. Ne besojmë se dëshmitë e evidencës së auditimit që kemi marrë janë të mjaftueshme 

dhe të përshtatshme për sigurimin e bazës për opinionin tonë.  

Menaxhimi i Universitetit është përgjegjës për hartimin e pasqyrave financiare në përputhje 

me kuadrin e zbatueshëm të raportimit financiar dhe të kontrollit të brendshëm, për të 

mundësuar përgatitjen e tyre pa gabime materiale, qoftë për shkak të mashtrimit apo gabimit. 

Përgjegjësia e auditimit është të shprehë një opinion mbi pasqyrat financiare bazuar në 

rezultatet e auditimit të kryer, për të marrë siguri të arsyeshme se pasqyrat financiare janë pa 

gabime materiale. 

Audituesit e KLSH-së nëpërmjet auditimit të realizuar në Universitetit të Shkodrës “Luigj 

Gurakuqi”  krijuan bindjet, të cilat do të shprehen në opinionin e grupit të auditimit mbi 

saktësinë, vërtetësinë dhe besueshmërinë e ndërtimit të pasqyrave financiare, raportimit 

financiar (kriteret e auditimit financiar) dhe shkallës së zbatueshmërisë nga subjekti, të 

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

kushteve, mbi të cilat është rënë dakord (kriteret e auditimit të përputhshmërisë), ku u 

evidentuan devijime nga kuadri ligjor dhe rregullator në fuqi (kriteret), që nën gjykimin 

profesional të audituesit të pavarur janë materiale dhe konsistojnë si më poshtë: 

 

I. Nga auditimi financiar: Në mbajtjen e kontabilitetit, pavarësisht punës së bërë, nuk janë 

aplikuar në mënyrë të drejtë rregullat kontabël, në bazë të parimit të angazhimeve dhe 

detyrimeve të konstatuara; ekzistojnë shkelje të disiplinës financiare me dëm ekonomik në 

pagesën e kryer për bordin e administrimit në vleftën prej 4, 030 mijë lekë dhe parregullsi në 

pagesat për anëtarët e senatit akademik; parregullsi dhe vonesa të pa justifikuara në kryerjen e 

të gjithë fazave të inventarizimeve fizike të aktiveve; mos dokumentim i sipërfaqeve dhe 

vlerave të tokës truall, që rezultojnë me një vlere prej 149,169,492 lekë,; nuk është aplikuar 

amortimzi i AAJM për periudhën 2015-2018, etj. 

 

Opinion:  
Nga auditimi i pasqyrave financiare, mbështetur në Standardet Ndërkombëtare të Auditimit, 

Rregulloren e Procedurave të Auditimit të KLSH dhe  Manualet e Auditimit Financiar, përsa 

i takon shkallës së zbatimit nga subjekti Universiteti i Shkodrës “Luigj Gurakuqi”, të 

standardeve të kontabilitetit, të ligjit mbi kontabilitetin dhe pasqyrat financiare, udhëzimeve e 

kushteve të vendosura apo termave mbi raportimin financiar, mbi të cilat është rënë dakord 

(kriteret e auditimit financiar), u evidentua se informacioni financiar i këtij subjekti, është 

paraqitur në përgjithësi në përputhje me kuadrin rregullator të raportimit financiar dhe se 

pasqyrat financiare paraqesin në mënyrë të drejtë, në të gjitha aspektet materiale kornizën e 

zbatueshme të raportimit financiar. Megjithatë, nga auditimi i pasqyrave financiare, 

mbështetur në Standardet Ndërkombëtare të Auditimit dhe Standardin ISSAI 1700, u 

konstatuan edhe anomali në plotësimin e pasqyrave financiare dhe zbatimin e kuadrit ligjor 

                                                                                                                                                                                     
7 ISSAI 1700- Objektivi i audituesit është të formulojë një opinion mbi besueshmërinë e llogarive vjetore dhe bazuar në një 

vlerësim të përfundimeve të hartuara nga evidencat e marra të auditimit të shprehë qartë opinionin nëpërmjet një raporti të 

shkruar që shpjegon bazat e opinionit. 
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dhe rregullator në fuqi (të paraqitura më lartë), të konsideruara materiale, por jo të 

përhapura, për të cilën japim opinion të  kualifikuar8” 

  

II. Nga auditimi mbi përputhshmërinë9: Institucioni nuk ka përditësuar rregulloren e 

brendshme me ndryshimet ligjore që ka pësuar legjislacioni mbi arsimin e lartë dhe kërkimin 

shkencor; nuk është hartuar dhe miratuar rregullorja financiare e universitetit;konstatohen 

parregullsi në zbatimin e dispozitave të prokurimit publik, (që nga përllogaritja e fondit limit 

deri në marrjen në dorëzim të mallrave, punimeve e shërbimeve, dobësi në kontrollin dhe 

mbikëqyrjen e punimeve të ndërtimit); pagesa të pa ligjshme të Bordit të Administrimit dhe në 

konflikt interesi dhe me dëm ekonomik për fondet e universitetit; dobësi në zbatimin e 

procedurave të menaxhimit financiar dhe kontrolleve të brendshme, vonesa në ngritjen e 

njësisë së auditimit të brendshëm, parregullsi në administrimin e fondeve me financim të 

huaj, etj.  

 

Opinion: 

Nga auditimi i përputhshmërisë, mbështetur në Standardet Ndërkombëtare të Auditimit, 

ISSAI 400, Rregulloren e Procedurave të Auditimit të KLSH dhe Manualet e Auditimit të 

Përputhshmërisë, nën gjykimin tonë, aktiviteti i Universitetit të Shkodrës “Luigj Gurakuqi”, 

në përgjithësi është kryer në përputhje me kuadrin rregullator. Megjithatë, nga auditimi i 

përputhshmërisë, u konstatuan edhe devijime nga kuadri ligjor dhe rregullator në fuqi, të 

konsideruara materiale, por jo të përhapura, për të cilën japim opinion të  kualifikuar10. 

 

 

 

 

Për përmirësimin e gjendjes rekomandojmë marrjen e masave si më poshtë:  

 
 

A. PROPOZIME PËR NDRYSHIME APO PËRMIRËSIME NË 

LEGJISLACIONIN DHE AKTET NËNLIGORE NË FUQI: 
 

Titulli i 

Gjetjes 1: 

Nevoja për hartimin e kuadrit nënligjor nga ana e Ministrisë së 

Arsimit, Sportit dhe Rinisë në bashkëpunim me Ministrinë e  

Financave dhe Ekonomisë në mbi procedurën e rekrutimit dhe 

emërimit të audituesve të brendshëm të sektorit publik në Institucionet 

e Arsimit të Lartë 

 

                                                           
8- Sipas Manualit të Auditimit Financiar të KLSH-së, kapitulli IV, pika 4.2, “Opinioni me rezerve” do të jepet në rastet kur audituesi nuk 
është dakord ose është i pasigurt për një ose më shumë çështje specifike që bëjnë pjesë në pasqyrat financiare të cilat janë materiale, por jo 

thelbësore për arsyetimin e pasqyrave. Nëse efekti financiar i paqartësisë apo i mosmarrëveshjes është i përcaktuar si shumë nga audituesi, 

ndonëse nuk është gjithmonë e praktikuar ose e përshtatshme, atëherë kjo do të shërbente si ndihmë për përdoruesit e pasqyrave. 
9 Mbështetur mbi ligjin nr. 154/2014 “Për organizimin dhe funksionimin e KLSH-së”. 
10 Sipas Manualit të Auditimit Përputhshmërisë të KLSH-së, kapitulli V, pika 5.4, Konkluzionet/ opinionet e kualifikuara: Audituesi 

shpreh një konkluzion me rezervë kur në gjykimin profesional të tij, efekti ose efektet e mundshme të një çështjeje, nuk janë aq materiale sa 

që të justifikojnë një konkluzion të kundërt ose një refuzim të konkluzionit. Kur auditimi i përputhshmërisë kryhet së bashku me pasqyrat 

financiare, audituesi mund të shpreh një opinion me rezervë kur devijimet janë materiale por jo të përhapura, ose n.q.s. audituesi nuk është 
në gjendje të sigurojë evidencë auditimit të përshtatshme dhe të mjaftueshme dhe, efektet e mundshme, janë materiale por jo të përhapura. 
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Situata: 

Për një punonjës të sektorit të AB kontratat e punësimit është nënshkruar 

dhe lidhur nga Bordi i Administrimit. Grupi i auditimit te KLSH nuk e 

gjen të arsyetuar dhe të bazuar ligjërisht këtë veprim, pasi bazuar në 

kompetencat e nenit 49 të ligjit nr. 80/2015 dhe Rregullores se 

funksionimit të BA (miratuar me vendimin nr.35, datë 15.3.2017) si dhe 

përcaktimeve të nenit 28 “Bordi i administrimit”, të Statutit të USHLG, 

BA nuk ka kompetenca për lidhje kontratë punësimi. 

  

Konstatohet se ekziston një vakum ligjor dhe mungesë harmonizimi 

midis dispozitivit që rregullon funksionimin e auditimin e brendshëm të 

sektorit publik (Ligji nr.114/2015, datë 22.10.2015 “Për auditimin e 

brendshëm në sektorin publik”) dhe kuadrit rregullatv mbi arsimin e lartë 

(ligji nr. 80/2015 për arsimin e lartë dhe Udhëzimit të Ministrit të MASR 

me nr. 27, datë 29.12.2017 “Për strukturat e brendshme akademike dhe 

administrative në IPAL”). 

 Ekziston mungesa e kuadrit dhe e akteve  nënligjore, mosevidentimi i 

rolit dhe përgjegjësive në Statut dhe rregulloren  e brendshme, në lidhje 

me kompetencat e qarta të autoritetit vendimmarrës dhe nënshkrues të 

kontratës së punësimit dhe realizimit të procedurës së rekrutimit të 

specialistëve të auditimit të brendshëm në universitetet publike dhe 

institucionet e arsimit të lartë. 

 

Kriteri: 

- Ligji nr.114/2015, datë 22.10.2015 “Për auditimin e brendshëm në 

sektorin publik” 

-Ligji nr. 80/2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor” 

-Udhëzimi i Ministrit të MASR me nr. 27, datë 29.12.2017 “Për 

strukturat e brendshme akademike dhe administrative në IPAL”. 

  

Ndikimi/Efekti 

Mungesa e një norme udhëzuese nga ana e MFE dhe MAS mbi mënyrën 

e përcaktimit te pozicionit te NJAB ne IAL, autoritetin dhe mënyrën e 

rekruti dhe mungesa e unifikimit të praktikave te rekrutimit  për 

audituesit e brendshëm mbart risqe që lidhen me përmbushjen e 

standardeve profesionale te IIA dhe funksionimit të këtyre strukturave.  

Rëndësia I lartë 

Rekomandimi 

 

Te merren masa nga ana e NJQHKBFP ne MFE dhe MAS për 

përgatitjen dhe miratimin e një udhëzimi qe te përcaktoje dhe 

standardizoje procedurën e emërimit dhe largimit nga detyra te 

audituesve te brendshëm, në Njësitë e Auditimit te Brendshëm  të 

sektorit publik në Institucionet e Arsimit të Lartë. 

Afati Brenda 3 muajsh 

Titulli i Gjetjes 

2: 

Nevoja përmiratimin e Rregullores së Brendshme të Universitetit të 

Shkodrës, si dhe hartimi i rregullores financiare dhe asaj mbi 

shpërndarjen e të ardhurave të institucionit të arsimit të lartë.  

 

Situata: 

Nga auditimi u konstatua se, institucioni ka vijuar të funksionojë me 

rregulloren e brendshme të miratuar nga Senati Akademik, nr.116, datë 

18.05.2010 ku përcaktohen dhe trajtohen misioni, qëllimi, përbërja e 



 

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT 

Raport Perfundimtar për auditimin e ushtruar në Universitetin “Luigj 

Gurakuqi” Shkodër. 

 

166 
 

degëve, veprimtaria, kompetencat, organizimi i sektorëve, bibliotekës, 

dhe kriteret e rregullat e disiplinës së punës. Kjo rregullore është bazuar 

në ligjin 9741, datë 21.5.2007, i shfuqizuar. Ndonëse ka pasur ndryshime 

në strukturë si, krijimi i pozicioneve të reja apo sektorëve të rinj, nga 

auditimi u konstatua se, këto ndryshime vijojnë të mos reflektohen në 

rregulloren e institucionit. 

  

Nga ana tjetër, nuk është miratuar nga Bordi i Administrimit rregullorja 

financiare dhe ajo për shpërndarjen e të ardhurave. 

Në kuadër të funksionimit të Bordit të Administrimit, vërehet se nuk 

kanë gjetur zbatim detyrimet që burojnë nga përcaktimet e nenit 49, 

germa “e” dhe “f”, në bazë të të cilave, Bordi miraton rregulloren 

financiare të institucionit si dhe përcakton rregullat mbi shpërndarjen e të 

ardhurave të institucionit të arsimit të lartë, 

e) jep mendim për projekt rregulloren e institucionit dhe miraton 

rregulloren financiare të tij;  

ë) përcakton rregullat për shpërndarjen e të ardhurave që siguron 

institucioni nga ushtrimi i veprimtarive të tij, si dhe mbikëqyr përdorimin 

e burimeve të financimit; 

Kriteri: Ligji nr.10296 datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe 

Kontrollin”, i ndryshuar; Manuali i Menaxhimit Financiar dhe Kontrollit, 

miratuar nga Ministri i Financave me Urdhrin nr.108, datë17.11.2016. 

Ligji nr. 80/2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor” 

 

Ndikimi/ 

Efekti 

Mos rishikimi dhe miratimi i rregullores së brendshme mbart risqe që 

lidhen me mos përcaktimin e rregullave dhe detyrave të hollësishme të 

organizimit, funksionimit dhe aspekte të adresimit të përgjegjësive, 

kërkesës së llogarisë, marrëdhënieve ndërmjet pozicioneve të ndryshme 

të punës, etj. 

 

Rëndësia 

 

 

I lartë 

Rekomandimi 

 

2.1. Institucioni USHLG, në funksion të kryerjes së përgjegjësive ligjore 

dhe realizimit të objektivave, të marrë masa për të rishikuar dhe 

përmirësuar Rregulloren e Brendshme të rektoratit, duke reflektuar 

ndryshimet e ndodhura në kuadrin ligjor dhe aktet e tjera nënligjore. 

Përmirësimet e strukturës organike dhe organigramës së funksionimit të 

institucionit, ti shërbejnë ndihmesës së punonjësve të institucionit që të 

kuptojnë marrëdhëniet ndërmjet strukturave administrative të veçanta, 

vendin që ato zënë në njësi, si dhe të njihen me te drejtat dhe detyrimet, 

të cilat i korrespondojnë pozicioneve të tyre të punësimit. 

 

2.2. Nga ana e Senatiti Akademik dhe Bordit të Administrimit të 

miratohet rregullorja financiare dhe ajo për shpërndarjen e të ardhurave 

të institucionit të arsimit të lartë, në zbatim të detyrimeve që burojnë nga 

përcaktimet e nenit 49, germa “e” dhe “f”, të ligjit nr. 80/2015 “Për 

arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në Institucionet e arsimit të lartë 
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në RSH”. 

 

Afati për 

zbatimin e 

rekomandimit 

 

 

Brenda 30 ditëve 

 

 

 

 

B. MASA ORGANIZATIVE:  
  

Titulli i Gjetjes 

nr.1:   

Vlerësimi i përputhshmërisë dhe rregullshmërisë financiare të dy titullarëve, 

Titullari Akademik (Rektori) dhe Titullari i Autoritetit Kontraktor 

(Administratori) sipas ligjit  nr.80/2015, datë 22.07.2015 “Për arsimin e Lartë 

dhe Kërkimin Shkencor në Institucionet e Arsimit të Lartë në RSH” dhe 

kërkesave të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006, “Për prokurimin publik”, i 

ndryshuar,  dhe dispozitave të ligjit nr.10296, datë 08.07.2010 “Për 

menaxhimin financiar dhe kontrollin”. 

 

Situata: Nga auditimi, me miratimin e ligjit  nr.80/2015, datë 22.07.2015 “Për arsimin e 

Lartë dhë Kërkimin Shkencor në Institucionet e Arsimit të Lartë në RSH”, 

konstatohet se, ligji parashikon, ekzistencën e dy titullarëve, Rektorit dhe 

Administratorit, të cilët ushtrojnë kompetencat e tyre në fusha të ndryshme dhe 

pa varësi administrative nga njeri tjetri. 

Konkretisht, në nenin 39 e vijues, të ligjit në fjalë, përcaktohet qartë se 

“Rektori është autoriteti më i lartë akademik i institucionit të arsimit të lartë, 

si dhe përfaqësuesi ligjor i tij për çështjet akademike dhe protokollare(pritje 

përcjellje të delegacioneve, autoriteteve të larta shtetërore, ceremonitë zyrtare 

etj), sipas përcaktimeve të këtij ligji. 

Gjithashtu në nenin 5, të ligjit, përcaktohet qartë se “Administratori është 

autoriteti më i lartë administrativ dhe përgjegjës për mirëkuptimin financiar 

të institucionit. Ai është përfaqësues ligjor i institucionit të arsimit të lartë për 

çështjet financiare dhe administrative, sipas përcaktimeve të këtij ligji”. 

Nisur nga kjo ndarje me zgjedhjen e Rektorit Prof.Dr.A..B.., në fillim të 

marrjes së detyrës është ndjerë mbivendosje kompetencash, për shkak të 

interpretimeve të ndryshme të dispozitave ligjore që rregullojnë marrëdheniet 

juridike mes Rektorit të Universitetit dhe Administratorit në drejtim të 

ligjshmërisë së veprimeve të autoritetit kontraktor.  

Kështu me anë të shkresës nr.830/2 prot datë 16.03.2017,Rektori i USH, i është 

drejtuar Ministrisë së Financave dhe  Ministrisë së Arsimit dhe Sportit,  ku 

shprehet se në bazë edhe të  vendimit të Bordit të Administrimit nr.31, datë 

03.03.2017, Rektori do të mbajë dhe pozicionin e nëpunësit autorizues. 

Gjithashtu, në cilësinë e Rektorit të USH “Luigj Gurakuqi”, (por jo të titullarit 

të AK) është realizuar Akt-marrëveshja “Ndërtim Godinë e re fakultetit 

Ekonomik Universiteti i Shkodrës”, me shkresë nr.849/1 prot datë 07.03.2017, 

ku në neni 1 thuhet se “Objekti i kësaj aktmarrëveshje janë ndryshimet e 
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mëposhtme në preventivin e punimeve dhe për rrjedhojë dhe ë kontratën për 

ndërtimin e objektit, pakësim në masën prej 24,320,955 lekë nga vlera e 

kontratës bazë si dhe shtyrja e afatit të realizimit përfundimtar të kontratës deri 

më 30.04.2017”. 

Këto fakte, tregojnë për mospërputhshmëri ligjore të veprimeve të Rektorit dhe 

Bordit të Administrimit, fakt i cili është rregulluar, përsëri nga Bordi i 

Administrimit (BA) në bazë të Vendimit nr.52, datë 25.07.2017, duke e marrë 

pozicionin e nëpunësit autorizues Administratori i USH, duke zgjidhur situatën 

e vazhdimësisë së ecurisë së prokurimeve publike, ku si Titullar i AK, është 

Administratori i USH, si dhe është qartësuar plotësisht, në zbatim të  bazës 

ligjore, të ligjit  nr.80/2015, datë 22.07.2015 “Për arsimin e Lartë dhe Kërkimin 

Shkencor në Institucionet e Arsimit të Lartë në RSH” , të ligjit nr. 9643, datë 

20.11.2006, “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, të ligjin nr.10296, datë 

08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, me miratimin e 

Ministrit të Arsimit me Udhëzimin nr.27, datë 29.12.2017 “Strukturat e 

brendshëm akademike dhe administrative në institucionet publike të arsimit të 

lartë”. 
 

Kriteri: Ligji nr. 9643, datë 20.11.2006, “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, VKM nr. 

914/2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar, ligji  

nr.80/2015, datë 22.07.2015 “Për arsimin e Lartë dhë Kërkimin Shkencor në 

Institucionet e Arsimit të Lartë në RSH” dhe ligjin nr.10296, datë 08.07.2010 

“Për menaxhimin financiar dhe kontrollin.” 

Ndikimi/Efekti: Kemi mbivendosje kompetencash midis Rektorit të USH dhe Administratorit, 

për shkak të interpretimeve të ndryshme të dispozitave ligjore që rregullojnë 

marrëdhëniet juridike mes Rektorit të Universitetit dhe Administratorit në 

drejtim të ligjshmërisë së veprimeve të autoritetit kontraktor.  
 

Shkaku: Interpretime juridike jo të sakta dhe jo të qarta, si dhe vendimi i Bordit të 

Administrimit nr.31, datë 03.03.2017 

Rëndësia: I lartë  

Rekomandime: Nga ana e titullarit Akademik (Rektori) dhe titullarit të Autoritetit Kontraktor 

(Administratorit), të vazhdohet koordinimi dhe bashkëpunimi, pa mbivendosje 

kompetencash, në respekt të frymës së mirëkuptimit dhe të zbatimit të ligjit 

nr.80/2015, datë 22.07.2015 “Për arsimin e lartë dhe Kërkimin Shkencor në 

Institucionet e Arsimit të lartë në RSH” dhe ligjin për “Prokurimin publik”dhe 

çdo bazë ligjore që lidhen me to.                                                                                                               
 

 

Titulli i Gjetjes 

nr. 2:   

 

Përputhshmërisë dhe rregullshmërisë financiare të ekzekutimit dhe 

mbikëqyrjes procedurës së prokurimit “Ndërtim Godine e re Fakultetit 

Ekonomik të Universitetit Shkodrës, realizuar në vitin 2011, lidhur me 

Kontratë Pune nr. 803/4 prot., datë 29.09.2011. 

 

Situata: Nga auditimi e ecurisë së objektit të prokurimit “Ndërtim Godine e re 

Fakultetit Ekonomik Universiteti Shkodrës” me fond limit 313,000,000 

(treqind e trembëdhjetë milion) lekë pa tvsh, realizuar në vitin 2011 
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(lidhur Kontratë nr.803/4 prot datë 29.09.2011 me OE “C..” shpk me 

vlerë kontratë 304,386,488 lekë pa tvsh dhe 365,263,789.19 lekë me 

tvsh),  e financuar në masën 156,5 milion lekë nga Fondi i Zhvillimit të 

Rajoneve, sipas Vendimit të Komitetit të Zhvillimit të Rajoneve nr.4 

datë 19.04.2011, “Për shpërndarjen e Fondeve të Zhvillimit të Rajoneve 

për projektet e arsimit” dhe në vlerën prej 156,5 milion lekë nga të 

ardhurat publike të Universitetit “Luigj Gurakuqi”Shkodër. 

Në bazë të kontratës, së mësipërme, detyrimi kontraktor kohor i zbatimit 

ishte për 2 vjet  nga data e fillimit te punimeve (22.11.2011) dhe është 

kolauduar më datë 25.05.2017.  

Gjatë ecurisë së zbatimit të kontratës është konstatuar se, për shkak të 

mos planifikimit dhe mos menaxhimin e të ardhurave publike të USH,  

kontrata është realizuar për 6 vjet, dmth 4 vite me vonesë, duke realizuar 

kohë mbas kohe kontrata-shtesë, me arsyetimin e moslikujdimeve 

financiare ndaj operatorit ekonomik “C..” shpk. 

Për sa sipër, janë konstatuar këto veprime juridike midis palëve: 

-Kontratë Shtesë “Ndërtim Godinë e re fakulteti Ekonomik Universiteti i 

Shkodrës” me shkresë nr.803/12 prot datë 22.11.2013 e lidhur midis AK 

me ish- Rektorin USH prof.dr.A..H.. me operatorin ekonomik “C..” 

shpk, në thuhet se, neni 1 pika.1.1 “Objekti shtyrja e afatit të realizimit 

të kontratës edhe me 1 vit tjetër nga nënshkrimi I kontratës shtesë deri 

më 22.11.2014” dhe pika 1.4 “Kontraktuesi merr përsipër 

mosaplikimin e asnjë lloj kamatëvonesë për mosrealizimin në kohë të 

likujdimit në realizimin e kontratës.” 

- Kontratë Shtesë “Ndërtim Godinë e re fakulteti Ekonomik Universiteti 

I Shkodrës” me shkresë nr.803/20 prot datë 20.11.2014 e lidhur midis 

AK me ish- Rektorin USH prof.dok A..H.. me operatorin ekonomik 

“C..” shpk, në neni 1 pika.1.1 “Objekti shtyrja e afatit të realizimit të 

kontratës edhe me 1 vit tjetër nga nënshkrimi i kontratës shtesë deri më 

22.11.2015” dhe pika 1.4 thuhet se “Kontraktuesi merr përsipër 

mosaplikimin e asnjë lloj kamatvonese për mosrealizimin në kohë të 

likujdimit në realizimin e kontratës.”. 

Pra faktet e mësipërme, tregojnë, se palët kanë marrë detyrim kontraktor 

shtesë, për të mos vendosur kamatvonesa për realizimin e detyrimeve 

nga të dyja palët, të cilën e ka prishur operatori ekonomik “C..” shpk,  

duke depozituar Kërkesë padi për aplikimin e kamatëvonesave, të 

detyrimeve financiare, ku në bazë të Vendimit të Urdhrit të Ekzekutimit 

nr. 3313 Akti lëshuar me datë 14.05.2015, prej Gjykatës së Rrethit 

Gjyqësor Tiranë si dhe në bazë të Kodit Civil neni 589 dhe neni 591 dhe 

ligjit nr. 48/2014 neni 5, pika 1 të lëshuar me datë 14.05.2015, si në bazë 

ligjit nr. 10031 datë 11.12.2008 “Për shërbimin Përmbarimor Gjyqësor 

privat”, ka përfituar  vlerën  në total 3,879,444 lekë (interes vonesat, 

taksa e përmbaruesit gjyqësor privat, pagesa të ekspertit) nga buxheti 

publik i USH. 

Kështu, sa më sipër, USH, për vitin 2015, ka planifikuar 0 lekë për 

investimin e filluar në vitin 2011 objektit të prokurimit “Ndërtim 

Godine e re Fakultetit Ekonomik Universiteti Shkodrës”, kjo në 
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kundërshtim me ligjin nr 9643, datë 20.11.2006, “Për prokurimin 

publik”, të ndryshuar,  VKM nr. 914, datë 29.12.2014, “Për miratimin e 

rregullave të prokurimit publik”, neni 4, neni 60 (fondin e përllogaritur 

të vitit ushtrimor si dhe fondin total të përllogaritur, në rastin e 

kontratave shumëvjeçare) dhe Udhëzimit te APP nr. 2, datë 27.01.2015 

si dhe me përcaktimet e ligjit nr. 9936, datë 26.06.2008 “Për 

menaxhimin e sistemit buxhetor në republikën e Shqipërisë” i 

ndryshuar, neni 40 (E drejta për të kryer shpenzime) “Çdo njësi e 

qeverisjes së përgjithshme është e detyruar që, përpara fillimit të një 

procedure prokurimi, një apo shume vjeçare, të marrë një konfirmim 

nga Ministria e Financave që fondet, të cilat synohen të prokurohen, 

janë brenda limit të miratuar për angazhime”, ligjin nr.10296, datë 

08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, ligji nr.48, datë 

24.04.2014 “për pagesat e vonuara në detyrimet kontraktore e tregtare” 

të udhëzimit të Ministrit të Financave nr.30, datë 27.12.2011 “Për 

menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik dhe Udhëzimit nr.5, 

datë 27.02.2014 “Për shlyerjen e detyrimeve të prapambetura” të 

Ministrisë së Financave. 

Kjo vlerë prej 3,879,444 lekë paraqitet si efekt financiar negativ për 

buxhetin e Universitetit të Shkodrës “Luigj Gurakuqi” shkaktuar 

nga mosplanifikimi i të shpenzimeve në vendimmarrjet e për vitin 

2015, sipas vendimit të  KAD nr. 69, datë 19/02/2015 për “Për 

detajimin e buxhetit për vitin 2015”. 

 

Kriteri: Ligji nr 9643, datë 20.11.2006, “Për prokurimin publik”, të ndryshuar,  

VKM nr. 914, datë 29.12.2014, “Për miratimin e rregullave të 

prokurimit publik” neni 4, neni 60 (fondin e përllogaritur të vitit 

ushtrimor si dhe fondin total të përllogaritur, në rastin e kontratave 

shumëvjeçare) dhe Udhëzimit te APP nr. 2, dt 27.01.2015 si dhe me 

përcaktimet e ligjit nr. 9936, datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e 

sistemit buxhetor në republikën e Shqipërisë” i ndryshuar, neni 40, ligji 

nr.48, datë 24.04.2014 “Për pagesat e vonuara në detyrimet kontraktore 

e tregtare” të udhëzimit të Ministrit të Financave nr.30, datë 27.12.2011 

“Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik dhe Udhëzimit 

nr.5, datë 27.02.2014 “Për shlyerjen e detyrimeve të mbrapambetura”të 

Ministrisë së Financave. 

  

Ndikimi/Efekti: USH, për vitin 2015, ka planifikuar 0 lekë për investimin e filluar në 

vitin 2011 të objektit të prokurimit “Ndërtim Godine e re Fakultetit 

Ekonomik Universiteti Shkodrës”, kështu mos planifikimi i fondeve 

buxhetore për kontratë pune 2 vjeçare, mos implementimi dhe 

ekzekutimi i kontratës ka sjellë që  krijimin e vlerës prej 3,879,444 lekë 

me efekt financiar negativ për buxhetin e Universitetit të Shkodrës 

“Luigj Gurakuqi”, vlerë e krijuar nga penalitet si mos përmbushje të 

realizimit të saj me sukses, në përputhje me bazën ligjore të prokurimit 

publik dhe të menaxhimit financiar të fondeve buxhetor. 

Shkaku: Mos planifikimi dhe mos menaxhimi i fondeve publike të USH nga 
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strukturat drejtuese (vendimi të  KAD nr. 69, datë 19/02/2015 për “Për 

detajimin e buxhetit për vitin 2015). 

Rëndësia: I lartë  

Rekomandime: Nga Autoriteti Kontraktor i Universitetit Publik Shkodër, të merren 

masa, që përpara fillimit të një procedure prokurimi, një apo shume 

vjeçare, të planifikojnë procedurat, ku fillimisht të kenë siguruar fonde 

në buxhetin publik, në mënyrë që të  synohen të prokurohen dhe të 

realizohen në kohë, duke realizuar performancë pozitive.  

 

 

Titulli i Gjetjes 

nr. 3:   

Përputhshmërisë dhe rregullshmërisë financiare të  procedurave me 

objekt “Kabina elektrike" viti 2018; “Sisteme ventilimi dhe 

kondicionimi”,  viti 2018 “Pajisje laboratori, fizioterapi” viti 2018.  

 

Situata: Nga auditimi i procedurave me objekt  “Kabina Elektrike” viti 2018; 

“Sisteme ventilimi dhe kondicionim” viti 2018; “Pajisje laboratori, 

fizioterapi” viti 2018, u konstatua se, hartimi i dokumenteve të tenderit, 

hartimin e e specifikimeve teknike të miratuara nga titullari i AK-së, njësia 

e prokurimit ka vendosur  kriteret 2.3.1.a dhe 2.3.1.b, duke kërkuar:  

2.3.1.a) Punë të ngjashme për një kontratë të vetme në një vlerë prej jo më 

të vogël se 50% e vlerës së fondit limit në masën (X duke iu referuar 

secilit objekt tenderues) të realizuar gjatë tre viteve të fundit,  

Ose  

2.3.1.b)Punë të ngjashme ku vlera totale e kontratave të punëve të 

realizuara të marra së bashku gjatë tre viteve të fundit është në vlerën jo 

me pak se dyfishi i vlerës në masën (x) lekë. 

Ndërsa, sipas ligjit nr.9643, datë 21.11.2006 “Për prokrurimin publik” 

neni.1, VKM nr. 914, datë 29.12.2014 ”Për miratimin e rregullave të 

prokurimit publik” seksioni II (informacione të veçanta për kontratat) neni 

26 (Kontratat për punë publike) pika 6 ku thuhet se : 

a)punë të ngjashme  për një objekt të vetëm në një vlerë jo më të madhe se 

50% e vlerës së përllogaritur të kontratës që prokurohet dhe që është 

realizuar gjatë tre viteve të fundit. 

b)punë të ngjashme deri në një kufi, ku vlera monetare totale e punëve të 

kryera, e marrë së bashku gjatë tre viteve të fundit, është jo më e madhe se 

dyfishi  i vlerës limit të kontratës që prokurohet. 
 

Sipas kësaj dispozite, në prokurimin e kontratave punë publike, për të 

provuar realizimin me sukses të eksperiencave të ngjashme, sipas bazës 

ligjore, autoriteti kontraktor duhet të kërkojë ofertuesve të plotësojne 

njërin prej kushteve të sipërcituara, dukë kërkuar në një vlerë jo më të 

madhe se 50% e vlerës së përllogaritur të kontratës, d.m.th. nga 50% e 

poshtë, ndërsa AK kërkon vlera jo më të vogël se 50% , duke eliminuar 

vlerat që janë më poshtë së 50% e vlerës së kontratës, duke ulur numrin e 

pjesëmarrjes së operatorëve ekonomikë , kjo në kundërshtim me ligjin 

nr.9643, datë 21.11.2006 “Për prokurimin publik” neni.1; neni 20;neni 23 

dhe me VKM nr. 914, datë 29.12.2014 ”Për miratimin e rregullave të 
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prokurimit publik” i ndryshuar, seksioni II (informacione të veçanta për 

kontratat) neni 26 (Kontratat për punë publike) pika 6 dhe për kontratë 

mallra neni 27 pika 3. 

Gjithashtu, njësia e prokurimit ka vendosur dhe kriteret (2.3.5); 

(2.3.10);(2.3.11) dhe (2.3.12) të cilat janë publikuar vetëm në sistemin 

elektronik të Agjencisë së Prokurimeve Publike,  sipas referimit të numër 

reference të procedurave, duke mos argumentuar vendosjen e tyre, 

nëpërmjet një procesverbal, ku hartimi i tyre duhej të argumentohej 

teknikisht dhe ligjërisht, mbi përgatitjen e tyre, kjo në kundërshtim me 

VKM nr. 914, datë 29.12.2014 ”Për miratimin e rregullave të prokurimit 

publik” i ndryshuar, neni 26 (Kontratat për punë publike), pika 5 , neni 7 

pika 3. 

Gjithashtu, nga auditimi u konstatua se, njësia e prokurimit ka vendosur 

kriterin, (2.3.7) “Operatori ekonomik duhet të  paraqesë deklaratë ku të 

deklarojë origjinën e mallit, të gjitha paisjet dhe materialet (duhet te 

shoqërohen me Certifikatë e origjinës dhe Deklaratën e Konformitetit 

,CE),  të cilat do të përdoren për realizimin e objektit tenderues, sipas 

normave të Bashkimit Evropian ICE”,  duke mos  kërkuar në DST, që 

certifikatat e cilësisë të jenë të njohura nga Drejtoria e Përgjithshme e 

Akreditimit (DPA), ndonëse nga APP dhe DPA, në kuadër të 

bashkëpunimit të tyre institucional, me Rekomandimin nr.3330 prot datë 

20.03.2018 “Mbi hartimin e kërkesave të cilësisë”, si organi i specializuar 

në këtë fushë me qëllim për të verifikuar nëse, një certifikate e paraqitur 

në një procedurë prokurimi nga operatorët ekonomikë është lëshuar apo jo 

nga një organ i vlerësimit të konformitetit dhe nëse, ky organ është i 

akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma 

ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë. 

Si pasojë e vendosje së certifikatave të cilësisë, të panjohura nga Drejtoria 

e Përgjithshme e Akreditimit, është shpallur fitues operatorë ekonomikë në 

mënyrë të padrejtë, duke vënë në diskutim cilësinë e procedurave të 

prokurimeve të financuara nga fondet publike. 

Këto veprime , kanë si ardhur si pasojë, pasi AK i Universitetit “Luigj 

Gurakuqi” Shkodër, ka mungesa të theksuara të burimeve njerëzore të cilët 

kryejnë detyra në procedurat e prokurimit, ndaj forcimi i kapaciteteve 

administrative të autoritetit kontraktor, mbetet një nevojë e vazhdueshme, 

ku në bashkëpunim me APP, e cila në mënyrë të vazhdueshme në 

bashkëpunim me Shkollën Shqiptare të Administratës Publike, organizon 

trajnime për punonjësit e institucioneve qëndrore dhe vendorë të 

angazhuar me procedurat e prokurimit publik. 

Kriteri: Ligji nr.9643, datë 21.11.2006 “Për prokurimin publik” dhe VKM nr. 914, 

datë 29.12.2014 ”Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i 

ndryshuar, seksioni II (informacione të veçanta për kontratat) neni 26 

(Kontratat për punë publike) pika 6 dhe për kontratë mallra, neni 27, pika 

3 

Ndikimi/Efekti: Vendosja e kritereve të mësipërme nga Njësia e Prokurimit, ka ulur 

pjesëmarrjen e operatorëve ekonomikë në këto procedura, duke mos 

siguruar trajtim të barabartë dhe jo diskriminues për OE. 
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Shkaku: Zvogëlim të konkurrencës së pjesëmarrjes në procedurën e tenderimit. 

Këto veprime , kanë si ardhur si pasojë, pasi AK i Universitetit “Luigj 

Gurakuqi” Shkodër, ka mungesa të theksuara të burimeve njerëzore të cilët 

kryejnë detyra në procedurat e prokurimit, ndaj forcimi i kapaciteteve 

administrative të autoritetit kontraktor, mbetet një nevojë e vazhdueshme, 

ku në bashkëpunim me APP, e cila në mënyrë të vazhdueshme në 

bashkëpunim me Shkollën Shqiptare të Administratës Publike, organizon 

trajnime për punonjësit e institucioneve qendrore dhe vendorë të 

angazhuar me procedurat e prokurimit publik. 

Rëndësia: I lartë 

Rekomandime: Nga Autoriteti Kontraktor i USH, të merren masa, për të analizuar të gjitha 

veprimet nga strukturat prokuruese, që vendosja e kritereve dhe kërkesave 

kualifikuese , duhet të jenë për të patur mundësi që fondet publike,të 

realizohen në përputhje  efektivitet, eficencë dhe ekonomicitet, të 

financuara nga Buxheti i Publik i Universitetit të Shkodrës “Luigj 

Gurakuqi. 

 

Titulli i Gjetjes 

nr. 4:   

Mos arkivimi i dosjeve të prokurimit 

 

Situata: Nga auditimi i përputhshmërisë dhe rregullshmërisë financiare të  

procedurave tenderuese të zhvilluara nga USH, në cilësinë si autoritet 

kontraktor, për vitet buxhetor 2017 dhe 2018, u konstatua se, plotësimi 

dhe administrimi i dosjeve nuk paraqitet në nivelin e kërkuar, pasi nuk 

janë arkivuar, nuk janë nënshkruar nga marrësi dhe nga dorëzuesi,  

Kriteri: Ligjin nr. 9156 datë 06.11.2003 “ Për arkivat” i ndryshuar,  me  LPP, 

Kreu II, neni 12, pika 3.. 

Ndikimi/Efekti: Mospasja e dosjeve të arkivuara, mund të përbëje risk, në eliminimin e 

dokumentacionit ligjor, financiar, të procedurave prokuruese, duke mos 

lënë gjurmë të realizimit të tyre, të cilat financohet nga taksat e shtetasve 

shqiptarë, pranë Buxhetit të Shtetit. 

Shkaku: Mos marrja e përgjegjësive të anëtareve të grupit 

Rëndësia: I lartë 

Rekomandime: Nga Autoriteti Kontraktor i USHLG, të merren masa, në mënyrë sa më 

të shpejtë që të bëhet arkivimi i tyrë në përputhje me bazën ligjore 

respektive 

 

Titulli i Gjetjes 

nr.5:   

 

 

Përputhshmërisë dhe rregullshmërisë financiare të  procedurës me 

objekt “Blerje gazoil për ngrohje për kaldajë dhe për automjetet”, për 

vitet buxhetore 2017, 2018 dhe 2019, parashikuar dhe realizuar në 

vlerat prej 5,416,666 lekë pa TVSH, vlera prej 5,416,667 lekë pa 

TVSH dhe vlera prej 7,500,000 lekë për TVSH, realizuar në USH, në 

cilësinë si autoritet kontraktor. 

Situata: Nga auditimi është konstatuar se, arsyetimi për llogaritjen e sasisë së 

gazoilit për ngrohje, nuk rezulton e mbështetur në bazë të normës së 

harxhimit për orë nga  sasitë e kaldajave të ngrohjes, si dhe sasitë e 

gazoilit për  përdorimin në mjetet motorike, nuk rezulton e mbështetur 
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në bazë të normës së harxhimit sipas km vjetërsisë së automjeteve, por 

është mbështetur vetëm në bazë të kërkesavë të sasive nga Fakultetet e 

USH “Luigj Gurakuqi”. 

Gjithashtu, në procedurën kërkesë për propozim me objekt “Blerje 

gazoil për ngrohje për kaldajë dhe për automjetet”, për vitin  2017, në 

dokumentet e tenderit AK, shtojca 10 “Kriteret e veçanta të kualifikimit 

pika 2.3.3 e “Kapacitetit teknik”, u konstatua se, 

-AK ka kërkuar shprehimisht që operatorët ekonomikë pjesëmarrës në 

procedurën e prokurimit duhet të paraqesin dëshmitë përkatëse për 

rezultatet e testimeve zyrtare, të lëshuara nga institucione të autorizuara, 

që vërtetojnë pajtueshmërinë e produkteve me specifikimet teknike, 

duke paraqitur fletë analizat për karburantin e kërkuar nga autoriteti 

kontraktor sipas standardeve të përcaktuara në specifikimet teknike të 

shoqëruar nga treguesit për normat e parametrat e lejuara. AK në 

dokumentet e tenderit ka përcaktuar se të dhënat teknike të të Gazoilit 

(diesel 10ppm) duhet ti referohen standardit evropian (EN) të adoptuar 

nga Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit dhe që ka statusin e 

standardit shqiptar S SH EN 590:2013 +A1:2017. 

Nga auditimi i dokumentacionit të dorëzuar në Sistemin e Prokurimit 

Elektronik, nga operatori ekonomik “A..T..”sh.a, si dhe në 

dokumentacionin e dorëzuar në AK , për lidhjen e kontratës si operator 

ekonomik fitues, është paraqitur , Raport Analiza, lëshuar nga 

Ispektoriati Shtetëror Teknik dhe Industrial(ISHTI) datë 28.09.2017, me 

standart S SH EN 590:2013 dhe jo S SH EN 590:2013 +A1:2017. 

Nga verifikimi në faqen zyrtare të Drejtorisë së Përgjithshme të 

Standardizimit, rezulton se standardi S SH EN 590:2013 është i 

shfuqizuar dhë është zëvendësuar me standardin S SH EN 590:2013 

+A1:2017. 

Pra, ky dokument “kualifikues”, është në kundërshtim me përcaktimet e 

AK në dokumentet e tenderit, si rrjedhim KVO, e ka klasifikuar dhe më 

pas e ka shpallur fitues operatorin ekonomik, në kundërshtim me ligjit 

nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, neni 46, 

pika 1/a. 

Për sa më sipër, AK, duhet ta s’kualifikonte operatorin ekonomik 

“A..T..”sh.a, për mos plotësim të të kritereve të vendosur dhe miratuar 

nga autoriteti kontraktor, duke shpallur fitues operatorin ekonomik të 

klasifikuar në vend të dytë, i cili ka dokumentacion të plotë dhe të 

rregullt ligjor, teknik dhe financiar. 

 

Kriteri: Ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar 

neni 46, pika 1/a ,dhe  DST në pikën  2.3.3 shtojca 10 “kriteret e vecanta 

të kualifikimit pika 2.3.3 e “Kapacitetit teknik”. 

Ndikimi/Efekti: Nga verifikimi në faqen zyrtare të Drejtorisë së Përgjithshme të 

Standardizimit, rezulton se standardi S SH EN 590:2013 është i 

shfuqizuar dhe është zëvendësuar me standardin S SH EN 590:2013 

+A1:2017. 

Pra, ky dokument “kualifikues”, është në kundërshtim me përcaktimet e 
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AK në dokumentet e tenderit, si rrjedhim KVO, e ka klasifikuar dhe më 

pas e ka shpallur fitues operatorin ekonomik, në kundërshtim me ligjit 

nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, neni 46, 

pika 1/a. 

Për sa më sipër, AK, duhet ta s’kualifikonte operatorin ekonomik 

“A..T..” sh.a, për mos plotësim të të kritereve të vendosur dhe miratuar 

nga autoriteti kontraktor, duke shpallur fitues operatorin ekonomik të 

klasifikuar në vend të dytë, i cili ka dokumentacion të plotë dhe të 

rregullt ligjor, teknik dhe financiar. 

Rëndësia: I lartë  

 

Rekomandime: 

 

 

 

 

 

 

Nga Autoriteti Kontraktor i Universitetit të Shkodrës, të vlerësojë, në 

varësi të analizës së përgjegjësive, shkallën e përgjegjësisë për secilin 

punonjës për mangësitë dhe shkeljet e konstatuara të  procedurës së 

prokurimit, “Blerje gazoil për ngrohje për kaldajë dhe për automjetet”, 

për vitet buxhetore 2017 të trajtuara në Akt konstatimin nr.5.  

 

Titulli i Gjetjes 

nr. 6:   

 

Përputhshmërisë dhe rregullshmërisë financiare të  procedurës me 

objekt “Sisteme ventilimi dhe kondicionimi” realizuar në vitin 2018. 

 

Situata: Nga auditimi i procedurës me objekt  “Sisteme ventilimi dhe 

kondicionimi” viti 2018, kërkesë për propozim me  numër reference të 

procedurës REF -92341-10-31-2018, në bazë të auditimit mbi 

dorëzimin, shqyrtimin, klasifikimi dhe shpallja e operatorit ekonomik 

fitues, u konstatua, se kanë marrë në pjesë 2 (dy) operatorë ekonomik, 

dhe 1 person fizik, nga të cilët: 

1) S..K..shpk me Nuis K.., me ofertë ekonomike 1,979,000 lekë pa tvsh 

dhe 2,374,800 lekë me tvsh, në plotësim të plotë në bazë të  kritereve të 

kërkuara nga autoriteti kontraktor, duke u shpallur fitues. 

2) E.. shpk me Nuis J.., me ofertë ekonomike 1,960,100   lekë pa tvsh 

dhe 2,352,120  lekë me tvsh, i cili është skualifikuar, pasi nuk ka 

plotësuar kriteret e paraqitura nga AK, kriterin 

(2.3.2);(2.3.5);(2.3.9);(2.310);(2.3.11);(2.3.12) dhe (2.3.12). 

3) Personi fizik L..P..me Nuis K.., me ofertë ekonomike 2,057,000 lekë  

pa tvsh dhe 2,468,400  lekë me tvsh, u konstatua se nuk ka paraqitur 

asnjë dokumentacion  sipas kritereve të kërkuar nga AK, por vetëm 

ekstraktin QKB dhe formularin e ofertës.  

Nga auditimi, pranë sistemit të app.gov.al dhe në dokumentacionin e 

dërguar në AK për lidhjen e kontratës, u konstaua se personi fizik L.. P.., 

rezulton si punonjëse pranë operatorit ekonomik “S..K..shpk”, kjo në 

bazë të formularëve të liste pagesave janar-tetor 2018 e-sig25a të 

deklaruara në Drejtorinë e Tatimeve, të plotësuara në bazë të VKM 

nr.514 datë 20.09.2017 “Për miratimin e listës kombëtare të 

profesionistëve”.  

Ky fakt nëse është vetë personi i sipër cituar, si nga ana autoritetit 
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kontraktor USH në këtë rast (KVO) duhet ta kishte evidentuar si dhe 

nga vetë operatori ekonomik  “S..K..shpk”, ky veprim është në 

kundërshtim me ligjin nr.9643, datë 21.11.2006 “Për prokurimin publik” 

i ndryshuar, VKM nr. 914, datë 29.12.2014 ”Për miratimin e rregullave 

të prokurimit publik” neni 16 (Deklarimi i konfliktit të interesit dhe 

informacionit konfidencial)  pika 1,ku thuhet se “Ky deklarim garanton 

autoritetin kontraktor që ofertuesit/ kanditatët nuk ndodhen në kushtet e 

konfliktit të interesit. Ai përmban të dhëna personale të ofertuesit/ 

kanditatit dhe grupet e personave që konsiderohen si persona në 

konflikt, sipas legjislacionit përkatës në fuqi” si dhe neni 65 (Ndërhyrja 

në ofertë) “Asnjë ofertues nuk mund të marrë pjesë në ofertën e dikujt 

tjetër për të njëjtën kontratë, në çfarëdolloj kapaciteti. Pjesëmarrja nga 

një ofertues në më shumë se një ofertë, tek e tek ose me një ofertues 

tjetër, do të rezultojë në përjashtimin nga procesi të të gjitha ofertave, 

në të cilat është përfshirë ofertuesi.” 

 

 

Kriteri: ligji nr.9643, datë 21.11.2006 “Për prokurimin publik” i ndryshuar, 

VKM nr. 914, datë 29.12.2014 ”Për miratimin e rregullave të prokurimit 

publik” neni 16 (Deklarimi i konfliktit të interesit dhe informacionit 

konfidencial)  pika 1, neni 65. 

Ndikimi/Efekti: Në këtë  rast hedhin dyshime për marrëveshje të fshehta në paraqitjen e 

ofertave, dhe për rrjedhojë rasti duhet te raportohet tek Autoriteti i 

Konkurrencës, i cili duhet të kryejë hetime të mëtejshme për të 

konstatuar shkeljen e ligjit “Për mbrojtjen e konkurrencës”. 

 

Shkaku: Ka ardhur si pasojë, pasi AK i Universitetit “Luigj Gurakuqi” Shkodër, 

ka mungesa të theksuara të burimeve njerëzore të cilët kryejnë detyra në 

procedurat e prokurimit, ndaj forcimi i kapaciteteve administrative të 

autoritetit kontraktor, mbetet një nevojë e vazhdueshme, ku në 

bashkëpunim me APP, e cila në mënyrë të vazhdueshme në 

bashkëpunim me Shkollën Shqiptare të Administratës Publike, 

organizon trajnime për punonjësit e institucioneve qëndrore dhe vendorë 

të angazhuar me procedurat e prokurimit publik. 

Rëndësia: I lartë 

Rekomandime: Nga Autoriteti Kontraktor, të merren masa në bashkëpunim me 

Agjencinë e Prokurimeve Publike, të rishikojnë pozicionin e personit 

fizik “L.. P..me Nuis K.. në lidhje  me operatorin ekonomik 

“S..K..shpk”, nëse kanë konflikt interesi midis tyre. Rasti duhet te 

raportohet tek Autoriteti i Konkurrencës, i cili duhet të kryejë hetime të 

mëtejshme për të konstatuar shkeljen e ligjit “Për mbrojtjen e 

konkurrencës”. 

 

Titulli i gjetjes 7: Mbi respektimin e strukturës organike                

 

 

 

Pavarësisht faktit që, janë zhvilluar disa konkurse  për rekrutimin dhe 

plotësimin e pozicioneve të punësimit (2015-2019), rezulton se: Ende në 
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Situata: 

disa fakultete të USH, numri i personelit akademik dhe atij ndihmës 

nuk është plotësuar sipas strukturës së miratuar, në një trend 

pothuajse të njëjtë në gjithë periudhën nën auditim.  
Për vitin 2015 numri i punonjësve efektivë të miratuar nga BA për USH 

është 332,gjithsej dhe realizimi 272 ku 179 prej tyre është personel 

akademik, ndërsa 93 janë personel ndihmës administrate. Njëkohësisht 

konstatohet se edhe pse numri i punonjësve akademikë efektivë nuk 

është realizuar, kanë marrë pjesë 137 pedagogë të jashtëm me kohë të 

pjesshme.  

Po i njëjti fenomen konstatohet edhe për vitet në vijim, kështu, për vitin 

2016numri i punonjësve gjithsej i miratuar nga Bordi i Administrimit 

është 344 punonjës gjithsej. 344 (-58).  Në këtë vit akademik nuk ka 

punonjës akademik me kontratë dhe numri i pedagogëve të jashtëm me 

kohë të pjesshme është 253. 

Për vitin 2017 numri total i punonjësve efektiv është 344 (-54) ndërsa nr 

i pedagogëve të jashtëm me kohë të pjesshme është 215.  

Për vitin 2018 struktura ka po të njëjtët nr në strukturë, 344 gjithsej të 

miratuar. Nga këta ka mungesë në plotësimin e vendeve vakante për (-

54) pozicione pune, ndërsa nr i pedagogëve të jashtëm është 212.  

Viti 2019, po ashtu ka 344 punonjës të miratuar sipas vendimeve të BA 

dhe me një mungesë në(-52) vende vakante si dhe 189 pedagogë të 

jashtëm, të cilët kanë një rënie krahasuar me vitet e mëparshme. 

 

Kriteri:  Ligji nr. 80/2015, datë 17.09.2015 “Për Arsimin e Lartë dhe Kërkimin 

Shkencor në Institucionet e Arsimit të Lartë në Republikën e Shqipërisë” 

Rregullore e zënies e ruajtjes së vendit të punës., miratuar me vendimin e 

Senatit Akademik nr. 260 date 12.12.2009 

Ndikimi/ 

Efekti 

 Mungesa e personelit akademik me kohë të plotë në USH ka dhënë 

efekte negative sidomos në fakultetin e drejtësisë ku janë evidentuar 

parregullsi në procedurën e aktivizimit dhe ngarkesën me orë mësimore 

nga Dekani i fakultetit të 1  pedagogu  me kohë të pjesshme. Nisur që 

nga mosplotësimi i dokumentacionit të dosjeve individuale kriter i cili 

është i përcaktuar në rregulloren për ruajtjen/zënien e vendit të punës. 

Shpallja e vendeve të lira, konkurseve apo rekrutimi me kontratë të 

përkohshme do përmirësonte situatën në të cilën ndodhet aktualisht 

USH. 

Rëndësia 

 

I mesëm 

 

Rekomandimi 

 

 

 

 

 

Rektori i Universitetit dhe strukturat e tjera përgjegjëse të USHLG në 

zbatim të ligjit nr. 80/2015, datë 17.09.2015 “Për Arsimin e Lartë dhe 

Kërkimin Shkencor në Institucionet e Arsimit të Lartë në Republikën e 

Shqipërisë”, në përmbushjen e misionit, arritjen e objektivave, rregullave 

të krijimit, organizimit, drejtimit dhe administrimit, të rishikojë dhe 

analizojë strukturën organizative dhe numrin e personelit në të gjitha 

nivelet të marrë masa për: shpalljen dhe plotësimin e vendeve të lira të 

punës, në ato profile/ degë ku vendet e punës  për staf akademik e 

ndihmës janë të pa plotësuara, në zbatim të  përcaktimeve të  ligjit nr. 
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80/2015, datë 17.09.2015 “Për Arsimin e Lartë dhe Kërkimin Shkencor 

në Institucionet e Arsimit të Lartë në Republikën e Shqipërisë”, 

Rregullores së zënies e ruajtjes së vendit të punës, ku në nenin 21 

përcaktohet se:  

“Personeli akademik me kontratë. Për mbarëvajtjen e procesit mësimor 

këshillat e fakulteteve, me kërkesë të departamenteve, i propozojnë 

Senatit akademik të miratojë punësimin me kontratë të përkohshme pune 

(deri në një vit) të personelit akademik pa kualifikimin e kërkuar. 

Plotësimi I vakancave deri në shpalljen e konkurseve dhe përfundimin e 

shpalljes së fituesve do përmiresojë edhe zbatimin e buxhetit për 

strukturën e miratur poashtu dhe cilësinë e mësimdhënies në 

Universitetin e Shkodrës”. 

 

Afati për 

zbatimin e 

rekomandimit 

Menjëherë   

 

 

Titulli i  

Gjetjes 8: 

 

 Në kontabilitet nuk është llogaritur amortizimi AAJM duke 

denatyruar treguesit e vërtetësisë së të dhënave të bilancit kontabël. 

 

Situata: 

 Rezulton se nga ana e Sektorit të Financës / Drejtorisë Ekonomike nuk 

janë kryer llogaritjet e amortizimit të aktiveve të qëndrueshme të pa 

trupëzuara. Konkretisht, nuk është llogaritur amortizimi i AQPT për 

periudhën tre vjeçare, që përfshin vitet 2015, 2016, dhe 2017, e 

pasqyruar kjo situatë nga analiza e PF të sipërcituara dhe nga kontrollet 

mbi  formatin nr. 7/b, që shoqëron bilancin kontabël të vitit 2018, ku 

amortizimi i akumuluar për këtë llogari është regjistruar zero lekë. Si 

pasojë, për periudhën 1.1.2015 deri më 31.8.2019, vlera e amortizimit 

për klasën 20 “AQPT” regjistron vetëm përllogaritjet e vitit 2018, 

ndonëse shumë zëra që formësojnë këtë llogari kanë si origjinë 

transaksionet e vitit 2011 e në vazhdim. 

Rezulton se nga USHLG është kryer regjistrimi i lejes së ndërtimit dhe 

pajisjeve të dhëna nga Agjencia Kombëtare e Teknologjisë së 

Informacionit (AKTI) si vlerë për tu kontabilizuar në llog. 230 

”Shpenzime për rritjen e aktiveve të qëndrueshme të patrupëzuara”, 

mirëpor  kjo nuk është e bazuar, pasi këto zëra nuk janë pjesë e Manualit 

të Klasifikimit Ekonomik Kontabel për llogarinë 230.  

Auditimi vëren se, regjistrimi i kuotës së lejes së ndërtimit dhe i vleftës 

së pajisjeve të financuara nga AKTI duhet të klasifikoheshin si 

shpenzime për rritjen e aktiveve të qëndrueshme të trupëzuara, ashtu siç 

jane evidentuar në llogarinë 231 dhe shpenzimet e supervizimit, 

kolaudimit apo mbikëqyrjes së objekteve. 

Kriteri: Ligji nr.9228, datë 29.04.2004 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat 

financiare”, i ndryshuar  me ligjin nr. 9477, datë 9.2.2006 dhe me ligjin 

nr. 10110, datë 02.04. 2009; 

Ligji nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe 

Kontrollin”, i ndryshuar;   
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Udhëzimi  i Ministrit të Financave nr. 30, datë 27.12. 2011,“Për 

menaxhimin e aktiveveve në njësitë e sektorit publik”, i ndryshuar; 

UMF nr. 14, datë 28.12.2006, “Për përgatitjen dhe raportimin e 

pasqyrave financiare vjetore të vitit 2006, për institucionet qendrore, 

organet e pushtetit vendor dhe të njësive që varen prej tyre”, i ndryshuar. 

Ndikimi/ 

Efekti 

 Parregullsia ka ndikuar në mos evidentimin e vlerës reale të gjendjes 

pasurore të Universitetit në llogarinë AAJM, duke sjellë pasaktësi në 

pasqyrat financiare. 

Rëndësia 

 

I mesëm 

 

 

Rekomandimi 

 

 

 

 

 

Drejtoria Ekonomike 

1.Te transferoje vlerën e AQPT qe janë studime ne funksion te 

ndertesave tek vlera e tyre dhe pas kapitalizimit te llogaritet amortizimi 

kontabel 

2. Të merren  masat që të bëjë përmirësimet në plotësimin e këtyre 

pasqyrave financiare/formateve përkatëse, të kryhen sistemimet në 

kontabilitet dhe të reflektojë korrigjimet e duhura në pasqyrat financiare 

të vitit 2019  

Afati për 

zbatimin e 

rekomandimit 

Me mbylljen e pasqyrave financiare te vitit 2019 

 

Titulli i Gjetjes 

9: 

Mungon pasqyrimi në kontabilitet i vlerës së tokës në administrim të 

USHLG, (zëri “toka, troje e terrene”), ku duhet të ishte pasqyruar 

vlera prej 149,169,492 lekë, shifër kjo e konsideruar materiale për 

auditimin në dhënien e opinionit mbi pasqyrat financiare, nga 888 

mijë lekë e pasqyruar në bilancin e periudhës që auditohet. 

 

Situata: 

Konstatohet se, sipërfaqet e evidentuara të tokave dhe trojeve në 

llogarinë nr.210 si dhe vlera e tyre për USHLG në vitin 2015,2016,2017 

dhe 2018 nuk janë regjistruar në bilancin kontabël dhe janë evidentuar 

vetëm për vleftën 888 mijë lekë, e cila ka të bëjë me një transferim aktivi 

ndërtesë,  ku si përfitues është USHLG. Sipërfaqja totale e tokës që ka 

USH në dispozicion nuk është vlerësuar dhe nuk është pasqyruar në 

kontabilitet. Kjo çështje për grupin e auditimit konsiderohet materiale, 

pasi, bazuar në VKM nr. 89, datë 3.2.2016, ”Për miratimin e vlerës së 

hartës së tokës në Republikën e Shqipërisë”, (Harta sipas Fletores 

Zyrtare nr.14, viti 2016, faqe 961), vlera e pasurisë së paluajtshme të 

tokës truall për qytetin e Shkodrës, (referuar çmimeve të vitit 2014), 

përcaktohet me çmimin prej 12,223 lekë/m2. 

 

Kriteri: VKM nr. 89, datë 3.2.2016, ”Për miratimin e vlerës së hartës së tokës në 

Republikën e Shqipërisë”, referuar: 

  

Ndikimi 

Për sa sipër, nga përllogaritjet për sipërfaqen që administron ky 

institucion të tokës truall prej 12,204 m2 (sipas listës së pronave dërguar 

nga USHLG në MAS me nr.485 prot, datë 14.7.2014) me çmimin për 



 

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT 

Raport Perfundimtar për auditimin e ushtruar në Universitetin “Luigj 

Gurakuqi” Shkodër. 

 

180 
 

zonën kadastrale nr. 8592, në referencë të VKM nr. 89, datë 3.2.2016 

rezulton vlera 149,169,492 lekë,  e cila nuk është pasqyruar në 

kontabilitetin e Universitetit. 

Vlerësim jo realist i këtyre trojeve dhe tokave bujqësore krijon riskun e 

abuzimet me tokat, trojet dhe terrenet që administrohen nga ky 

institucion shtetëror.   

Rëndësia 

 

E mesme 

 

Rekomandimi 

 

 

 

 Administratori i USHLG të ngrejë një grup pune për identifikuar me 

planimetri dhe genplane sipërfaqet e tokës truall të këtij  Universiteti dhe 

pas saktësimit të sipërfaqeve dhe vlerave nga ekspertet e fushës, të 

ndërmarren veprimet e nevojshme të regjistrimit në kontabilitetin, duke 

evidentuar situatën e duhur në pasqyrat financiare të institucionit. Për 

këtë të informohet Bordi i Administrimit të Universitetit.    

 

Bordi i Administrimit të analizojë dhe mbikëqyrë në vijimësi 

rregullshmërinë e procedurave të ndjekura nga ana e komisioneve të 

inventarizimit dhe nxjerrjes jashtë përdorimit të aktiveve që do të 

ngrihen nga Administratori si dhe të miratojë rezultatet e procesit. 

 

Afati për 

zbatimin e 

rekomandimit 

Menjëherë e në vijimësi  

 

Titulli i gjetjes  10: Nga ana e USHLG nuk janë regjistruar pronësia dhe kufijtë e pasurive 

të paluajtshme si dhe nuk janë dokumentuar aktet e fitimit të pronësisë për çdo rast. 

 

Situata: 

USHLG nuk ka regjistruar pronësinë dhe kufijtë e pasurive të 

paluajtshme si dhe nuk janë dokumentuar aktet e fitimit të pronësisë për 

çdo rast, është vepruar në kundërshtim me përcaktimet e ligjit nr.8743, 

datë 22.02.2001 “Për pasuritë e paluajtshme shtetërore”, i ndryshuar si 

dhe kërkesat e ligjit nr. 33/2010 “Për regjistrimin e pasurive të 

paluajtshme”: 

Pronat e Universitetit të Shkodrës në vlerën 544 milionë lekë, (të tilla 

sipas pasqyrimit kontabël me vlerën e tyre bruto në bilancin kontabël të 

datës 31.12.2018, për zërin ”ndërtesa”, në vlerën  543 milionë lekë; 

“rrugë, rrjete e vepra ujore” në vlerën 462 mijë lekë, si dhe zëri “toka, 

troje e terrene”  në vlerën 888 mijë lekë), nuk janë të regjistruara në 

inventarin e shtetit pranë Zyrës Vendore të Regjistrimit të Pasurive të 

Paluajtshme dhe për to nuk zotërohet certifikatë pronësie. Ky veprim 

është në kundërshtim me përcaktimet ligjore e nënligjore sa më lartë për 

regjistrimin e pasurisë shtetërore. 

 

Kriteri: VKM nr. 500, datë 14.08.2001“Për inventarizimin e pronave të 

paluajtshme shtetërore dhe transferimin e pronave në njësitë e qeverisjes 

vendore”, i ndryshuar; ligji nr.8743, datë 22.02.2001 “Për pasuritë e 

paluajtshme shtetërore”, i ndryshuar si dhe kërkesat e ligjit nr. 33/2010 

“Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”. 
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Rëndësia 

 

E mesme 

 

 

Rekomandimi 

 

 

3. Administratori i Universitetit, të ngrejë një grup pune për të 

pasqyruar dinamikën dhe lëvizjet e këtyre objekteve, të ndërtojë 

gjurmën e auditimit për mënyrën e sigurimit të këtyre pasurive, 

duke saktësuar origjinën dhe administruar dokumentacionin e 

nevojshëm, në bashkëpunim dhe me ministrinë e Arsimit, 

Sporteve dhe Rinisë, dhe pas saktësimit të listës përfundimtare, 

duke reflektuar efektet e vendimeve të Këshillit të Ministrave për 

transferimin e pronave që ky Universitet ka administruar, të 

ndërmerren veprimet e nevojshme ligjore e të pasqyrojnë situatën 

e duhur në pasqyrat financiare të institucionit.    

4. Të riaplikohet pranë AITPP, pasi të jenë kryer korrigjimet e 

duhura dhe rakorduar gjendjen e këtyre pasurive me listën 

analitike të aktiveve, në pasqyrat financiare të vitit 2018, duke 

përfshirë dhe AQT qe ende nuk jane regjistruar si te tilla (Godina 

e re e Fak.Ekonomik etj.).  

 

Afati për 

zbatimin e 

rekomandimit 

Menjëherë 

 

Titulli i  

Gjetjes 11: 

 

 

 Mangësi dhe parregullsi në kryerjen e të gjithë fazave të 

inventarizimeve fizike të aktiveve si dhe mos finalizimi i plotë i procesit 

të inventarizimit në të gjitha rastet me miratimet e titullarit dhe 

raportet përmbledhëse. 

Situata: 

10. Referencat e vëna në disa nga këto urdhra administrativë mbi 

bazën e të cilit është kryer inventarizimi, janë dispozita të shfuqizuara, 

përkatësisht me ligjin nr. 10296, datë 08.7.2010 “Për menaxhimin 

financiar dhe kontrollin”, dhe UMF nr. 30, datë 27.12.2011, i ndryshuar, 

mirëpo nga analiza e praktikave të mësipërme rezulton se nuk zbatohen 

siç duhet dispozitat e menaxhimit financiar dhe kontrollit të brendshëm. 

11. Në rastin e nxjerrjes jashtë përdorimit lëvizja e aktiveve nuk 

është shoqërur me dokumentacion të rregullt. Mungojnë në dosjen e 

asgjësimit fletëdaljet për mallrat dhe materialet e dala jashtë 

përdorimit, (pasi artikujt e inventarit shkarkohen menjëherë sapo u 

kalojnë përdoruesve), duke shkelur kërkesat e pikës 34, të Udhëzimit të 

Ministrit të Financave Nr. 30, date 27.12.2011 “Per menaxhimin e 

aktiveve ne njesite e sektorit publik”, që përcakton se, “Veprimet 

ekonomike që kryhen në njësitë publike si dhe faktet që kanë sjellë ose 

mund të sillnin ndryshime në pasurinë që ato kanë në administrim e 

ruajtje, pasqyrohen kurdoherë në dokumentet përkatëse dhe menjëherë 

pasi kryhet veprimi”.   

12. Për periudhën 2015-2019 procedurat e inventarizimit dhe 

vlerësimit për dalje jashtë përdorimit, si dhe asgjësimi janë realizuar 

vetëm dy herë, me zgjatje të pajustifikuara. Konstatohet se ky proces 

është iniciuar sipas urdhrit të ish-Rektorit A..H.. me nr. 132, datë 
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14.05.2014 dhe është finalizuar në janar 2017. Në urdhrin e brendshëm 

të ish-Kancelarit A..K.. me nr. 400, datë 05.10.2016 është vendosur 

ngritja e grupit të punës “për vlerësimin e aktiveve te propozuara nga 

komisioni i inventarizimit për vitin 2014” (!)   
13. Sa sipër, është vepruar në kundërshtim me nenin 7, “Inventari i 

aktiveve dhe detyrimeve”, të ligjit nr. 9228, datë 29.4.2004 “Për 

kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”, i ndryshuar, ku përcaktohet se: 

“1. Njësitë ekonomike, subjekte të këtij ligji, duhet të 

kontrollojnë, të paktën një herë në vit, ekzistencën dhe vlerësimin 

e aktiveve, të detyrimeve dhe të kapitaleve të veta, nëpërmjet 

inventarizimit të këtyre elementeve dhe evidencës së tyre 

mbështetëse. 

2. Inventarizimi i aktiveve dhe detyrimeve kryhen nën 

përgjegjësinë dhe sipas procedurave të miratuara nga organi i 

drejtimit të njësisë ekonomike, që aktivet dhe detyrimet të 

paraqiten me vërtetësi dhe besueshmëri në pasqyrat financiare 

vjetore.” 

si dhe të Udhëzimit të Ministrit të Financave nr. 30 datë 27.12.2011 “Për 

Menaxhimin e Aktiveve në Njësitë e Sektorit Publik”, Kapitulli V, 

Sistemi i Kontrollit Periodik të Aktiveve, Inventarizimi i Aktiveve, pika 

74, ku përcaktohet:  

Çdo njësi publike duhet të kontrollojë të paktën një herë në vit 

ekzistencën dhe vlerësimin e aktiveve afatgjata materiale dhe 

jomateriale, aktiveve afatshkurtra, të detyrimeve dhe të drejtave, 

nëpërmjet inventarizimit të këtyre elementeve dhe 

dokumentacionit mbështetës. 

14. Nuk është kryer për periudhën objekt auditimi inventarizimi 

i gjendjes së sasive të karburantit në çdo fund viti     apo në çdo 

proces të inventarizimit të kryer, në shkelje të kërkesave të pikës 74, 

kreu IV, të UMF nr. 30/ 2011, sipas të cilit, “çdo njësi publike duhet të 

kontrollojë të paktën një herë në vit ekzistencën dhe vlerësimin e aktiveve 

afatgjata materiale dhe jomateriale, aktiveve afatshkurtra, të detyrimeve 

dhe të drejtave, nëpërmjet inventarizimit të këtyre elementeve dhe 

dokumentacionit mbështetës.  

15. Nga komisioni i inventarizimit të aktiveve për vitet 2015 dhe 

2016 nuk është hartuar raporti për inventarizimin e karburantit te 

USHLG për vitet 2015, 2016, 2017 dhe 2018, në kundërshtim me 

paragrafin nr. 85/ c, të UMF nr. 30, datë 27.12.2011 “Të përpilojë një 

raport lidhur me inventarizimin fizik të aktiveve, për kushtet e ruajtjes 

së tyre, gjendjen fizike dhe për vërejtjet lidhur me karakterin e 

diferencave e dëmtimeve te konstatuara, për shkaqet e tyre dhe personat 

përgjegjës, dhe, së bashku me gjithë dokumentacionin e inventarizimit, 

t'ia dorëzoje për veprime të mëtejshme Nëpunësit Autorizues”. Mungon 

një raport analize, me të dhënat sipas viteve të krijimit të aktivit, spo 

mallrave e materialeve. 
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Kriteri: ligji nr. 9228, datë 29.04.2004 “Për Kontabilitetin dhe Pasqyrat 

Financiare, me ndryshimet; 

Udhëzimi i Ministrisë së Financave nr. 30, dt. 26.12.2011 “Për 

menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik”, me ndryshimet. 

Ndikimi/ 

Efekti 

Si rezultat i mos kryerjes të plotë të inventarizimeve fizike të aktiveve si 

dhe mos finalizimi i plotë të atyre të kryera shkelet parimi themelor 

kontabël. Procesi i inventarizimit të aktiveve është një element i 

rëndësishëm i kontrollit në kuadrin e menaxhimit të aktiveve të njësisë 

shpenzuese, i cili kryhet për të vërtetuar saktësinë, cilësinë e gjendjes 

fizike të aktiveve në një kohë të caktuar, që kryhet nën përgjegjësinë e 

Nëpunësit Autorizues dhe Nëpunësit Zbatues të Njësisë Shpenzuese 

Rëndësia 

 

E lartë  

 

Rekomandimi 

 

 

 

 

 

1.Nga strukturat përgjegjëse, që menaxhojnë këto aktivitete të 

administrimit material (Nëpunësi Autorizues dhe Nëpunësi Zbatues), të 

kryhet një proces i kujdesshëm inventarizimi, shoqëruar gjithashtu me 

vlerësimin rast pas rasti të aktiveve për t’u nxjerrë jashtë përdorimit si 

dhe për sistemimin e diferencave. Nëpunësi Autorizues me mbylljen e 

rezultateve të inventarizimeve të aktiveve detyrimisht duhet të lejë 

gjurmë për mbikëqyrjen e procesit dhe miratimin e procedurave deri në 

veprimet përkatëse të sistemit të diferencave apo kryerjes së veprimeve 

përkatëse për materialet që janë jashtë përdorimit. 

2. .Bordi i Administrimit, në përmbushje të përgjegjësive menaxheriale 

që rrjedhin nga Statutit i USHLG, të marrë masat për analizimin dhe 

mbikëqyrjen e plotë të këtij procesi, bazuar në ndjeshmërinë dhe riskun e 

lartë që kanë aspektet e administrimit material. 

Afati për 

zbatimin e 

rekomandimit 

Menjëherë e në vazhdimësi 

 

Titulli i gjetjes 12 : Në SHLG nuk ka asnjë dokumentacion lidhur me procedurën e kryer 

nga komisioni i asgjësimit. 

 

 

Situata: 

Nga auditimi konstatohet nga USHLG janë nxjerrë jashtë përdorimit 

aktive. Referuar procedurës dhe procesverbaleve të nxjerrjes jashtë 

përdorimi dhe asgjësimit nga ana e personave te caktuar nga USH për 

asgjësimin e këtyre materialeve nuk ka asnjë dokumentacion lidhur 

me procedurën e kryer nga komisioni i asgjësimit, si vlerësimi dhe 

ndarja e materialeve sipas destinacionit të tyre, materiale për ankand ose 

materialeve që duhet të groposen, mjetin e transportit i cili ka kryer 

transportin e tyre, si dhe vend ndodhjen e groposjes së tyre, djegien etj. 

të shoqëruar me fotot përkatëse, duke mos e faktuar nxjerrjen jashtë 

përdorimi dhe asgjësimin e materialeve të asgjësuara, në kundërshtim me 

UMF nr. 30, datë 27.12.2011“Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e 

sektorit publik”.  

Komisionet e Vlerësimit të Aktiveve dhe nxjerrjen jashtë përdorimit, në 

përfundim të procesit të inventarizimit të aktiveve, nuk kanë përpiluar 
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një raport përmbledhës mbi rezultatin e inventarëve duke krahasuar 

gjendjen kontabël me atë fizike të raportuar nga komisionet e 

inventarizimit të aktiveve në kundërshtim me UMF nr. 30, datë 

27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik”.  

Kriteri: Ligji nr. 9228, datë 29.04.2004 “Për Kontabilitetin dhe Pasqyrat 

Financiare, me ndryshimet; 

Udhëzimi i Ministrisë së Financave nr. 30, dt. 26.12.2011 “Për 

menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik”, me ndryshimet. 

Rëndësia 

 

I lartë 

 

 

Rekomandimi 

 

 

1.1.- Nga ana e strukturave përgjegjëse të Universitetit te Shkodrës të 

merren masa që kryerja e inventarëve të aktiveve, nxjerrja jashtë 

përdorimit dhe asgjësimi i tyre, të shoqërohen me procesverbalet e 

nxjerrjes jashtë përdorimit dhe asgjësimit të aktiveve, bashkëlidhur             

me dokumentacionin mbi procedurën e kryer për vlerësimin dhe ndarjen 

e materialeve sipas destinacionit të tyre, për ankand, groposje, 

evidentimin e vend ndodhjes dhe groposjes së tyre, djegien, etj., 

shoqëruar me fotot përkatëse, mjetin e transportit i cili ka kryer 

transportin e tyre, duke e dokumentuar në mënyrë rigoroze procesin e 

nxjerrjes jashtë përdorimit dhe asgjësimin e materialeve, në përputhje me 

UMF nr. 30, datë 27.12.2011“Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e 

sektorit publik”.  

1.2.- Komisionet e Vlerësimit të Aktiveve dhe nxjerrjen jashtë 

përdorimit, në përfundim të procesit të inventarizimit të aktiveve të 

përpilojnë një raport përmbledhës mbi procedurën e ndjekur për 

vlerësimin e aktiveve për nxjerrje nga përdorimi, arsyet, efektin 

ekonomik të masave për riaftësimin e tyre dhe propozimin përkatës. 

 

Afati për 

zbatimin e 

rekomandimit 

Menjëherë e në vazhdimësi 

Titulli i Gjetjes 

13: 

Vlerësimi i riskut është një proces pak i zhvilluar në praktikë nga 

drejtuesit e programeve buxhetore. 

Situata: 

Nga auditimi u konstatua se, rastet konkrete të vlerësimit të riskut janë  

praktika pak të zhvilluara në praktikë. Nga ana tjetër, për natyrën e 

veçantë të këtij subjekti publik, koncepti i “Menaxhimit të Riskut” dhe 

vendosja e kontrolleve si përgjigje ndaj tij, mbetet një çështje që kërkon 

vëmendjen e posaçme nga drejtuesit e Universitetit. Ndonëse janë 

përmbushur detyrimet në kuadër të përgjegjshmërisë menaxheriale, për 

identifikimin dhe krijimin e Regjistrit të Risqeve, mungon monitorimi i 

kontrolleve të risqeve që vënë në rrezik arritjen e objektivave dhe 

realizimin me sukses të veprimtarive, sipas kërkesave të neneve 10 , 11 

/2, 12 /3, 9.4 /c dhe 21 të ligjit nr. 10296/ 2010 “Për Menaxhimin 

Financiar dhe Kontrollin”, i ndryshuar.   

Për periudhën objekt auditimi, nuk ishte hartuar Strategjia për 

Menaxhimin e risqeve dhe plani i veprimit që shoqëron aktivitetet, 
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detyrimi i neneve 8, pika 8/a, 10 dhe 21/ 2, të ligjit nr. 10296/ 2010. 

Kriteri: Ligji nr.10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe 

Kontrollin”, i ndryshuar me ligjin nr.110/2015 “Për disa ndryshime dhe 

shtesa në ligjin nr. 10296, datë 8.7.2010, “Për menaxhimin financiar dhe 

kontrollin”; Manuali i Menaxhimit Financiar dhe Kontrollit, miratuar 

nga Ministri i Financave (i ndryshuar). 

Ndikimi  Kërcënohen arritja e objektivave të institucionit 

Rëndësia 

 

I Lartë 

 

 

Rekomandimi 

 

 

 

 

 

13.1Administratori i USHLG të marrë masa që të plotësohet regjistri i 

riskut me të gjithë sektorët, fakultetet dhe aktivitetet, të bëhet 

përditësimi, miratimi dhe  dërgimi i tij në Drejtorinë e Buxhetit dhe 

Drejtorinë e Financës së Ministrisë së Arsimit, Sporteve dhe Rinisë, për 

të mundësuar vendimmarrje cilësore, optimizimin e burimeve në 

dispozicion, që kanë të bëjnë me prioritetet dhe shmangien e problemeve 

që mund të shfaqen gjatë punës për arritjen e objektivave të vendosura, 

konformë përcaktimeve të kreut III, pika 3.2 “Menaxhimi i riskut”, të 

Manualit për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin.  

13.2.Nëpunësi Autorizues në bashkëpunim me Grupin e Menaxhimit 

Strategjik (GMS) dhe në koordinim me Ministrinë e Arsimit, Sporteve 

dhe Rinisë, të azhornojë dhe të miratojë një strategji të menaxhimit të 

riskut së bashku me planin e veprimit për arritjen e objektivave të 

programit, e cila të përditësohet rregullisht (çdo tre vjet), ose kur në 

mjedisin e institucionitt ndodhin ndryshime të rëndësishme 

 

Afati për 

zbatimin e 

rekomandimit 

Në vazhdim 

 

Titulli i Gjetjes 

14: 

Nuk janë kontabilizyuar detyrimet e studentëve për tarifën e pa paguar 

të regjistrimit në universitet 

Situata: 

Sipas përfundimeve të misionit të auditimit MASR me shkresën nr. 

9815/5, datë 19.12.2016, rezultojnë tarifa të shkollimit të paarkëtuara për 

102 studentë, me një vlerë prej 4,053,598 lekë, për të cilat, edhe pse 

është lënë rekomandimi nr.2, ku kërkohet të vendoset sistemi i kontrollit 

të brendshëm për të realizuar në kohë arkëtimin e tarifë së shkolës nga 

studentët, rezulton se ky sistem nuk është efektiv, dhe se këto detyrime 

nuk janë kontabilizuar dhe arkëtuar pë vlerën e sipërshënuar. 

Nga analiza e kësaj problematike deri në fund të vitit 2018 del se, 

Nuk janë regjistruar në kontabilitet në llogarinë e të drejtave pë tu 

arkëtuar në fund të vitit 2018, detyrimet e tarifës së shkollimit për 

studentët që nuk kanë frekuentuar gjatë çdo viti akademik, që për 

periudhën 2015-2019 arrijnë në 2173 persona . Gjithashtu, vetëm gjatë 

vitit  2018 rezultojnë 482 studentë që nuk kanë frekuentuar me një vlerë 

detyrimi prej 14,536,500 lekë, si dhe 8 studentë që kanë frekuentuar por 

nuk kanë shlyer detyrimin për tarifën e regjistrimit prej 2,326,000 lekë, 
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vlefta këto që përbëjnë të ardhura të munguara dhe si detyrime të 

pashlyera, të pa kontabilizuara 

Kriteri: Ligji nr.10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe 

Kontrollin”, i ndryshuar me ligjin nr.110/2015 “Për disa ndryshime dhe 

shtesa në ligjin nr. 10296, datë 8.7.2010, “Për menaxhimin financiar dhe 

kontrollin”; Manuali i Menaxhimit Financiar dhe Kontrollit, miratuar 

nga Ministri i Financave (i ndryshuar). 

Ligji nr. 9228/2004 i ndryshuar 

Ndikimi 

Veprimet dhe mosveprimet e mësipërme janë në kundërshtim me ligjin 

për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare, ku në nenin 9 të ligjit nr. 

9228/2004 i ndryshuar ku thuhet se, “Pasqyrat financiare paraqesin me 

vërtetësi dhe besueshmëri gjendjen financiare, performancën, 

ndryshimet në gjendjen financiare dhe rrjedhjen e parasë së njësive 

ekonomike”.Mos evidentimi i saktë i të drejtave të arkëtueshme tregon 

për denatyrim të treguesve të kontabilitetit.  

Rëndësia 

 

E lartë 

 

Rekomandimi 

 

 

 

 

 

Nga ana e strukturave përgjegjëse në Universitet të nxierreen 

përgjegjësitë për veprimet e kryera në kundërshtim me ligjin për 

kontabilitetin dhe pasqyrat financiare, ku në nenin 9 të ligjit nr. 

9228/2004 i ndryshuar ku thuhet se, “Pasqyrat financiare paraqesin me 

vërtetësi dhe besueshmëri gjendjen financiare, performancën, ndryshimet 

në gjendjen financiare dhe rrjedhjen e parasë së njësive ekonomike”.dhe 

të pasqyrohen në kontabilitet gjithë detyrimet e studenteve duke 

analizuar gjithë periudhën objekt auditimi dhe të merren masa për të 

arkëtuar tarifat ligjore në fuqi 

Afati për 

zbatimin e 

rekomandimit 

Në vijimësi  

 

C.1 MASA PËR SHPËRBLIM DËMI 
 

 

Titulli i gjetjes 1 :  

Vendimmarrje nga Bordi i Administrimit në kushtet e konfliktit të interesit dhe  dëmi 

ekonomik i arkëtueshëm nga përllogaritja e gabuar për pagesat e kryera . Anëtarët e Bordit 

të Administrimit kanë përfituar padrejtësisht më tepër shumën prej Përcaktim i shpërblimit 

për Bordin e Administrimit ne konflikt interesi dhe me shkelje te kuadrit ligjor me dëm në 

shumën 4,030,500 lekë, që konsiderohet shkelje e disiplinës financiare me dëm ekonomik.   

 

Situata: 

  Me vendimin e Bordit të Administrimit (BA) nr. 41, datë 

05.05.2017, është vendosur të shpërblehen për çdo muaj anëtarët 

e BA me nga 22 mijë lekë dhe kryetari i BA me 25 mijë lekë. 

Ky vendim është bazuar në propozimin e administratores Senida 

Mesi. Në këtë vendim thuhet se “vendimi i shtrin efektet nga data 

e konstituimit të tij.”. Bazuar në këtë vendim është lëshuar urdhri 

i Administratores me nr. 170, date 16.5.2017 per pagesat e BA.  

 Me vendimin e Bordit të Administrimit (BA) nr. 44, datë 
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02.06.2017, është vendosur ndryshimi i masës së shpërblimit të 

BA për çdo muaj, ku për anëtarët e BA është caktuar masa e 

pagesës 35 mijë lekë dhe kryetari i BA me 40 mijë lekë. Bazuar 

në këtë vendim është lëshuar urdhri i Administratores me nr. 193, 

date 02.06.2017 per pagesat e BA.  

 

Konstatimi: 

iii. Pagesa e mësipërme në shumën prej 4,03,0500 lekë është në 

kundërshtim me ligjin nr. 9584, date 17.07.2006 “Për pagat, 

shpërblimet dhe strukturat e institucioneve të pavarura kushtetuese 

dhe të institucioneve të tjera të pavarura, të krijuara me ligj” dhe 

VKM nr. 418, date 27.06.2012 “Për përcaktimin e masës së 

shpërblimit të anëtarëve të këshillave, bordeve ose komisioneve të 

njësive të qeverisjes qendrore”, lidhja nr. 1 “Arsimi i Lartë Publik” 

ku është përcaktuar se, tarifat e shpërblimit për pjesëmarrje në borde, 

këshilla, është  8,000 lekë si për kryetarin dhe anëtarët e tjerë të bordit. 

Në pikën nr. 3 të VKM nr 418/2012, i ndryshuar, përcaktohet që,: 

“Emërtesa e çdo këshilli, bordi apo komisioni, numri i anëtarëve në 

përbërje të tyre, numri maksimal i pagesave në një vit pavarësisht nga 

numri i mbledhjeve të kryera, si dhe masa e pagesës së kryetarit dhe 

anëtarëve për çdo këshill, bord ose komision përcaktohen në lidhjen nr. 

1, që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij, me 

përjashtim të rastit kur ligji specifik parashikon ndryshe”. 
 

iv. Miratimi i tarifave të shpërblimit të anëtarëve të tij nga Bordi i 

Administrimit, është jo vetëm në kundërshtim me VKM nr. 418, datë 

27.02.2012, “Për përcaktimin e masës së shpërblimit të anëtarëve të 

këshillave, bordeve ose komisioneve të njësive të qeverisjes qendrore” 

lidhja nr. 1, por përbën edhe konflikti interesi, pasi Bordi i 

Administrimit nuk ka tagër ligjor të përcaktojë tarifat e shpërblimit 

për vetveten, pasi në nenin 5 të ligjit nr. 9367, datë 07.04.2005 “Për 

parandalimin e konfliktit të interesit në ushtrimin e funksioneve publike” 

i ndryshuar, është përcaktuar shprehimisht se: 

“Interesat privatë të  zyrtarit janë  ata  interesa që  përputhen,  

përmbajnë, bazohen  ose burojnë nga, të drejta dhe detyrime pasurore të 

çdo lloj natyre”. 

 

Kriteri: ligji nr. 9584, date 17.07.2006 “Për pagat, shpërblimet dhe strukturat e 

institucioneve të pavarura kushtetuese dhe të institucioneve të tjera të 

pavarura, të krijuara me ligj” ; 

VKM nr. 418, date 27.06.2012 “Për përcaktimin e masës së shpërblimit 

të anëtarëve të këshillave, bordeve ose komisioneve të njësive të 

qeverisjes qendrore”, lidhja nr. 1 

Ndikimi/ 

Efekti 

Për sa më lartë, anëtarët e brendshëm të Bordit të Administrimit kanë 

përfituar padrejtësisht më tepër shumën prej 4,030,500 lekë, që 

konsiderohet shkelje e disiplinës financiare me dëm ekonomik dhe 

pasqyrohet sipas përfituesve. 

Për sa më lartë, për anëtarët e jashtëm të Bordit të Administrimit të 
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përllogariten shumat e përfituara padrejtësisht  

Rëndësia 

 

E lartë 

 

 

Rekomandimi 

 

 

Nga USHLG, të kontabilizohet dhe të kërkohet në rrugë ligjore, duke 

ndjekur të gjitha procedurat e nevojshme administrative dhe procedurat e 

tjera në të gjitha shkallët e gjykimit, shpërblimi i dëmit ekonomik në 

vlerën 4,030,500 lekë, 

Afati për 

zbatimin e 

rekomandimit 

Menjëherë 

 

 

Titulli i gjetjes nr.2 : Sa paguar padrejtësisht dhe jashtë çdo kriter e pambështetje ligjore 

anëtaret e Komisionit të Etikes,  në shkelje te kuadrit ligjor në fuqi në shumën 105 mijë 

lekë, që konsiderohet shkelje e disiplinës financiare me dëm ekonomik   
 

 

Situata: 

Janë paguar padrejtësisht dhe jashtë çdo kriter e pambështetje ligjore 

anëtaret e Komisionit të Etikes,  në shkelje te kuadrit ligjor në fuqi në 

shumën 105 mijë lekë, që konsiderohet shkelje e disiplinës financiare me 

dëm ekonomik   

Kriteri:  

Ligji nr.10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe 

Kontrollin”, i ndryshuar me ligjin nr.110/2015 “Për disa ndryshime dhe 

shtesa në ligjin nr. 10296, datë 8.7.2010, “Për menaxhimin financiar dhe 

kontrollin”; Manuali i Menaxhimit Financiar dhe Kontrollit, miratuar 

nga Ministri i Financave (i ndryshuar). 

 

Ndikimi/ 

Efekti 

Kjo pagesë është e pabazuar në VKM mbi kriteret e pageses se 

këshillave, bordeve, komiteteve dhe nuk janë llogaritur efektet financiare 

nga bashkimi I pages me shpërblimin, ku paraqitet ky efekt financiar dhe 

duhet dëmshpërblyer: 

Për sa më lartë, anëtarët e Komisionit të Etikes kanë përfituar 

padrejtësisht këtë efekt  që konsiderohet shkelje e disiplinës financiare 

me dëm ekonomik dhe pasqyrohet sipas përfituesve. 

 

Rëndësia 

 

E lartë 

 

 

Rekomandimi 

 

 

Nga USHLG, të kontabilizohet dhe të kërkohet në rrugë ligjore, duke 

ndjekur të gjitha procedurat e nevojshme administrative dhe procedurat e 

tjera në të gjitha shkallët e gjykimit, shpërblimi i dëmit ekonomik në 

vlerën 105 mijë lekë, 

Afati për 

zbatimin e 

rekomandimit 

Menjëherë 

  



 

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT 

Raport Perfundimtar për auditimin e ushtruar në Universitetin “Luigj 

Gurakuqi” Shkodër. 

 

189 
 

 

Titulli i Gjetjes nr.3:  Shkelje në pagesat për honorare për 16 profesorë, anëtarët e Senatit 

Akademik të Universitetit, në shumën neto prej 317.311 lekë.. 

Situata: 

   

Me urdhër shpenzimet e nënshkruara për , janë paguar për honorare për 

16 profesorë, anëtarët e Senatit Akademik të Universitetit, qe sipas 

rillogaritjes nga grupi i auditimit rezultojnë  në shumën neto prej 317.311 

lekë. Llogaritjet e kryera për tatimin mbi të ardhurat janë kryer në 

kundërshtim me nenin 8, “E ardhura e tatueshme“, të ligjit nr. 8438, datë 

28.12.1998, i ndryshuar dhe Udhëzimit të Ministrit të Financave nr.5, 

datë 20.01.2016 “Për tatimin mbi të ardhurat”, i ndryshuar. Nga 

përllogaritjet për gjithë anëtarët e Senatit Akademik për pagesat e kryera  

rezulton detyrimi për tu kthyer, sa paguar padrejtësisht shuma 317.311 

lekë. 

 

Kjo pagesë është kryer duke aplikuar mbajtjen e tatimit në burim, por 

llogaritja e tatimit mbi të ardhurat është kryer në kundërshtim me nenin 

8, të ligjit nr. 8438, datë 28.12.1998, i ndryshuar, në bazë të cilit, “Për 

qëllime të tatimit mbi të ardhurat personale, merren si të ardhura të  

tatueshme: a) pagat dhe shpërblimet e tjera, në lidhje me marrëdhëniet 

aktuale të punës“; nenit 9/1 “Tarifat tatimore”, sipas të cilit, “Pagat dhe 

shpërblimet, në lidhje me marrëdhëniet e punës aktuale, do të tatohen 

sipas tarifave të përshkruara në pasqyrën nr. 1, e cila i bashkëlidhet këtij 

ligji dhe është pjesë përbërëse e tij.”, si dhe Udhëzimit të Ministrit të 

Financave nr.5, datë 20.01.2016 “Për tatimin mbi të ardhurat”, i 

ndryshuar,   

Kriteri: Ligjit nr. 8438, datë 28.12.1998, “Per tatimin mbi te ardhurat” 

Udhëzimi i Ministrit të Financave nr.5, datë 20.01.2016 “Për tatimin mbi 

të ardhurat”,  

Ligji nr. 9228, datë 29.04.2004 “Për Kontabilitetin dhe Pasqyrat 

Financiare, me ndryshimet; 

Rëndësia E mesme 

 

Rekomandimi 

 

 

Nga USHLG të kontabilizohet dhe të kërkohet në rrugë ligjore, duke 

ndjekur të gjitha procedurat e nevojshme administrative dhe procedurat e 

tjera në të gjitha shkallët e gjykimit, shpërblimi i dëmit ekonomik në 

vlerën 317.311 lekë. 

Afati për 

zbatimin e 

rekomandimit 

Menjëherë 

 

 

Titulli i Gjetjes  5:  

Dëmi i shkaktuar për pagesë penalitetesh/kamatvonesa  të vendosura nga 

ana e OSHEE Shkodër në shumën prej 50,102 lekë, sa ngarkuar fondeve te 

Universitetit 

Situata: 

Pagesa e kryer për kamatë energjie elektrike është një kundravajtje 

administrative që nuk duhet të mbulohet nga fondet e buxhetit të shtetit 

por duhet të ishte shlyer nga personat përjegjës qe ndjekin shpenzimet, 
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ose në rast të kundërt nga urdhëruesit/autorizuesit e pagesës. Shuma prej 

50,102 lekë është shkelje të disiplinës financiare dhe duhet të 

zhdëmtohët. 

 

 

Kriteri: Ligji nr.10296 datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe 

Kontrollin”, i ndryshuar me ligjin nr.110/2015 “Për disa ndryshime dhe 

shtesa në ligjin nr. 10296, datë 8.7.2010, “për menaxhimin financiar dhe 

kontrollin”. Ligji nr. 9228, datë 29.04.2004 “Për Kontabilitetin dhe 

Pasqyrat Financiare, me ndryshimet 

Rëndësia E ulët  

 

Rekomandimi 

 

 

 

Nga USHLG, të kontabilizohet dhe të kërkohet në rrugë ligjore, duke 

ndjekur të gjitha procedurat e nevojshme administrative dhe procedurat e 

tjera në të gjitha shkallët e gjykimit, shpërblimi i dëmit ekonomik në 

vlerën 50.102 lekë, të zhdëmtohet nga personat përgjegjës si vprime në 

kundërvajtje administrative.  

 

Afati për 

zbatimin e 

rekomandimit 

Menjëherë 

 

 

C.2. MASA PËR ELIMIMIN E EFEKTEVE NEGATIVE TË 

KONSTATUARA NË ADMINISTRIMIN E FONDEVE PUBLIKE DHE 

PËR MENAXHIMIN ME EKONOMICITET, EFICENCE DHE 

EFEKTIVITET TË FONDEVE PUBLIKE.  
 

Titulli i Gjetjes 

nr. 1:   

 

Veprime në kundërshtim me përputhshmërinë dhe rregullshmërinë 

financiare në kuadër të  procedurës me objekt “Ekspedita mësimore 

2015 dhe 2016”. 

Situata: Për vitin 2015 dhe 2016, respektivisht, procedura me objekt “Ekspedita 

mësimore”me  vlerë fond limit prej 6,000,000 lekë pa tvsh dhe vlerë 

kontrate prej 5,990,000 lekë pa tvsh (2015) dhe (2016)me vlerë fond 

limit prej 5,416,666 lekë pa tvsh dhe vlerë kontrate prej 5,366,146 lekë 

pa tvsh, u konstatua se; 

Për këto dy vite, AK ka përzgjedhur realizimin  e shërbimit jo në bazë të 

VKM nr.997 datë 10.12.2010 “Për trajtimin financiar të punonjësve që 

dërgohen me shërbim jashtë qëndrës së punës brenda vendit” (i 

ndryshuar) pika IV dhe VII, VKM nr.1101 datë 28.12.2015 “Për 

miratimin e kushteve dhe përcaktimin e rregullave për transportin rrugor 

të nxënësve të arsimit parashkollor, parauniversitar dhe të studentëve ”, 

por në bazë të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, 

i ndryshuar, dhe VKM nr. 914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e 

rregullave të prokurimit publik” . 

Kështu  autoriteti kontraktor i USH’ “Luigj Gurakuqi”, konkretisht 

njësia e prokurimit, për këtë shërbim, në kërkesat teknike kualifikuese, 
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nuk ka kërkuar dokumentacionin bazë (lista studente, akomodimi, 

dietat), elementë tregues jo pozitiv, si rrjedhim procedurat, nuk janë 

kryer në përputhshmëri të plotë ligjore, duke siguruar shërbime me 

performancë të dobët në të tre elementet (efiçencë, ekonomicitet dhe 

efektive). 

Pra, ndonëse janë realizuar sipas, ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për 

prokurimin publik”, i ndryshuar, dhe VKM-së nr. 914 datë 29.12.2014 

“Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, nga auditimi janë 

evidentuar, mangësi nga struktura e hartimit të fondit limit për vitet 

2015 dhe 2016, nuk është bërë në bazë të shumatores së tre ofertave 

(vlera prej 5,946,666lekë pa tvsh, apo të merrej si vlerë oferta me çmim 

më të ulët), por në Urdhërin e Prokurimit nr. 1130 prot datë 17.03.2015, 

vlera e fondit limit është 6,000,000 lekë pa tvsh, dmth 53,334 lekë pa 

tvsh më shumë se ofertat e ofruara nga testimit i tregut dhe për vitin 

2016 ( vlera prej 5,380,242 lekë pa tvsh, apo të merrej si vlerë oferta me 

çmim më të ulët), por në Urdhërin e Prokurimit nr. 1051 prot datë 

02.3.2016, vlera e fondit limit është 5,416,666 lekë pa tvsh, dmth 36,424 

lekë pa tvsh më shumë se ofertat e ofruara nga testimit i tregut. 

Veprime të realizuara nga kryetari i degës së blerjeve dhe shërbimeve, i 

miratuar nga ish- (Rektori i USH) në cilësinë e titullarit të autoritetit 

kontraktor, në kundërshtim me ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për 

prokurimin publik”, i ndryshuar, dhe VKM nr. 914 datë 29.12.2014 “Për 

miratimin e rregullave të prokurimit publik” Kreu VII, neni 59, pika 

1“Përllogaritja e vlerës limit të kontratës”. 

Gjithashtu, në zbatimin e kontratave, në lidhje mbi realizimi i pagesave 

për këtë shërbim, nëpunëzi zbatues së bashku me titullarin e AK, ish-

Rektori i USH, nuk kanë kërkuar dokumentacionin bazë (lista studente, 

akomodimi, dietat), elementë tregues jo pozitiv, si rrjedhim procedurat, 

nuk janë kryer në përputhshmëri të plotë ligjore, duke siguruar shërbime 

me performancë të dobët në të tre elementet (efiçencë, ekonomicitet dhe 

efektive), kjo në kundërshtim me VKM nr. 914 datë 29.12.2014 “Për 

miratimin e rregullave të prokurimit publik” neni 77, me ligjin nr.10296 

datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin” dhe 

Udhëzimin nr.30 datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë 

e sektorit publik” pika 35/ b  dhe pika 36, duke evidentuar vlerën prej 

11,356,000 lekë pa tvsh, të pajustifikuara me dokumenta vërtetues.  

Ndërsa për vitin buxhetor 2017, 2018, ky shërbim është realizuar në 

bazë të ligjit nr.80/2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimit shkencor në 

institucionet e arsimit të lartë, në Republikën e Shqipërisë”, të ligjit 

nr.9936, datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e Sistemit Buxhetor në 

Republikën e Shqipërisë”, ligjit nr.130/2016 “Për buxhetin  e vitit 2017, 

VKM nr.307, datë 20.07.1992 “Për tarifat e transportit të udhëtarëve” i 

ndryshuar, VKM nr.997 datë 10.12.2010 “Për trajtimin financiar të 

punonjësve që dërgohen me shërbim jashtë qëndrës së punës brenda 

vendit” (i ndryshuar) pika IV dhe VII, VKM nr.1101 datë 28.12.2015 

“Për miratimin e kushteve dhe përcaktimin e rregullave për transportin 

rrugor të nxënësve të arsimit parashkollor, parauniversitar dhe të 
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studentëve ”. 
 

Kriteri: Ligji nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, 

dhe VKM nr. 914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të 

prokurimit publik” Kreu VII, neni 59, neni 77, ligjit nr.80/2015 “Për 

arsimin e lartë dhe kërkimit shkencor në institucionet e arsimit të lartë, 

në Republikën e Shqipërisë”, të ligjit nr.9936, datë 26.06.2008 “Për 

menaxhimin e Sistemit Buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, ligjit 

nr.130/2016 “Për buxhetin  e vitit 2017, VKM nr.307, datë 20.07.1992 

“Për tarifat e transportit të udhëtarëve” i ndryshuar, VKM nr.997 datë 

10.12.2010 “Për trajtimin financiar të punonjësve që dërgohen me 

shërbim jashtë qëndrës së punës brenda vendit” (i ndryshuar) pika IV 

dhe VII, VKM nr.1101 datë 28.12.2015 “Për miratimin e kushteve dhe 

përcaktimin e rregullave për transportin rrugor të nxënësve të arsimit 

parashkollor, parauniversitar dhe të studentëve ”, me ligjin nr.10296 

datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin” dhe 

Udhëzimin nr.30 datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë 

e sektorit publik” pika 35/ b  dhe pika 36. 

 

Ndikimi/Efekti: Titullari i AK, komisioni i hartimit të fondit limit, duke mos u 

mbështetur në bazën ligjore si dhe të akteve normative, nuk ka realizuar 

në mënyrë të drejtë përllogaritjen e vlerës së fondit limit së procedurave 

me objekt “Ekpedita mësimore 2015 dhe 2016” si dhe zbatimin e 

kontratave, në lidhje mbi realizimi i pagesave për këtë shërbim nuk kanë 

kërkuar dokumentacionin bazë (lista studente, akomodimi, dietat), 

elementë tregues jo pozitiv, si rrjedhim procedurat, nuk janë kryer në 

përputhshmëri të plotë ligjore, duke siguruar shërbime me performancë 

të dobët në të tre elementet (efiçencë, ekonomicitet dhe efektive). 

Shkaku: Ka ardhur si pasojë, pasi AK i Universitetit “Luigj Gurakuqi” Shkodër, 

ka mungesa të theksuara të burimeve njerëzore të cilët kryejnë detyra në 

procedurat e prokurimit, ndaj forcimi i kapaciteteve administrative të 

autoritetit kontraktor, mbetet një nevojë e vazhdueshme, ku në 

bashkëpunim me APP, e cila në mënyrë të vazhdueshme në 

bashkëpunim me Shkollën Shqiptare të Administratës Publike, 

organizon trajnime për punonjësit e institucioneve qëndrore dhe vendorë 

të angazhuar me procedurat e prokurimit publik. 

Rëndësia: I lartë 

Rekomandime: Universiteti Shkodër “Luigj Gurakuqi”, të marrë  masa, dhe të 

analizojnë me grup pune të veçantë shkaqet, arsyet dhe përgjegjësitë 

për përdorimin pa efektivitet, pa ekonomicitet dhe pa efiçencë të 

fondeve buxhetore në vlerën prej 11,356,000 lekë pa tvsh. 
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Titulli i Gjetjes 

nr. 2:   

Shpenzime pa efektivitet në kuadër të përputhshmërisë dhe 

rregullshmërisë financiare, në lidhje me ekzekutimin dhe mbikëqyrjen 

e procedurës së prokurimit “Ndërtim Godine e re Fakultetit Ekonomik 

Universiteti Shkodrës " realizuar në vitin 2011, lidhur Kontratë Pune 

nr. 803/4 prot datë 29.09.2011. 

Situata: Nga auditimi e ecurisë së objektit të prokurimit “Ndërtim Godine e re 

Fakultetit Ekonomik Universiteti Shkodrës” me fond limit 313,000,000 

(treqind e trembëdhjetë milion) lekë pa tvsh, realizuar në vitin 2011 

(lidhur Kontratë nr.803/4 prot datë 29.09.2011 me OE “C..” shpk me 

vlerë kontratë 304,386,488 lekë pa tvsh dhe 365,263,789.19 lekë me 

tvsh),  e financuar në masën 156,5 milion lekë nga Fondi i Zhvillimit të 

Rajoneve, sipas Vendimit të Komitetit të Zhvillimit të Rajoneve nr.4 

datë 19.04.2011, “Për shpërndarjen e Fondeve të Zhvillimit të Rajoneve 

për projektet e arsimit” dhe në vlerën prej 156,5 milion lekë nga të 

ardhurat publike të Universitetit “Luigj Gurakuqi “Shkodër. 

Në bazë të kontratës, së mësipërme, detyrimi kontraktor kohor i zbatimit 

ishte për 2 vjet  nga data e fillimit te punimeve (22.11.2011) dhe është 

kolauduar më datë 25.05.2017.  

Gjatë ecurisë së zbatimit të kontratës është konstatuar se, për shkak të 

mos planifikimit dhe mos menaxhimin e të ardhurave publike të USH,  

kontrata është realizuar për 6 vjet, d.m.th. 4 vite me vonesë, duke 

realizuar kohë mbas kohe kontrata-shtesë, me arsyetimin e 

moslikujdimeve financiare ndaj operatorit ekonomik “C..” shpk. 

Për sa sipër, janë kontraktuar këto veprime juridike midis palëve: 

-Kontratë Shtesë “Ndërtim Godinë e re fakulteti Ekonomik Universiteti i 

Shkodrës” me shkresë nr.803/12 prot datë 22.11.2013 e lidhur midis AK 

me ish- Rektorin USH prof.dr A..H.. me operatorin ekonomik “C..” 

shpk, në thuhet se, neni 1 pika.1.1 “Objekti shtyrja e afatit të realizimit 

të kontratës edhe me 1 vit tjetër nga nënshkrimi I kontratës shtesë deri 

më 22.11.2014” dhe pika 1.4 “Kontraktuesi merr përsipër mos aplikimin 

e asnjë lloj kamatëvonesë për mosrealizimin në kohë të likuidimit në 

realizimin e kontratës.” 

- Kontratë Shtesë “Ndërtim Godinë e re fakulteti Ekonomik Universiteti 

I Shkodrës” me shkresë nr.803/20 prot datë 20.11.2014 e lidhur midis 

AK me ish- Rektorin USH prof.dr A..H.. me operatorin ekonomik “C..” 

shpk, në neni 1 pika.1.1 “Objekti shtyrja e afatit të realizimit të 

kontratës edhe me 1 vit tjetër nga nënshkrimi i kontratës shtesë deri më 

22.11.2015” dhe pika 1.4 thuhet se “Kontraktuesi merr përsipër mos 

aplikimin e asnjë lloj kamatëvonesë për mosrealizimin në kohë të 

likuidimit në realizimin e kontratës.”. 

Pra faktet e mësipërme, tregojnë, se palët kanë marrë detyrim kontraktor 

shtesë, për të mos vendosur kamatëvonesa për realizimin e detyrimeve 

nga të dyja palët, të cilën e ka prishur operatori ekonomik “C..”shko,  

duke depozituar Kërkesë padi për aplikimin e kamatvonesave, të 

detyrimeve financiare, ku në bazë të Vendimit të Urdhrit të Ekzekutimit 

nr. 3313 Akti lëshuar me datë 14.05.2015, prej Gjykatës së Rrethit 
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Gjyqësor Tiranë si dhe në bazë të Kodit Civil neni 589 dhe neni 591 dhe 

ligjit nr. 48/2014 neni 5, pika 1 të lëshuar me datë 14.05.2015, si në bazë 

ligjit nr. 10031 datë 11.12.2008 “Për shërbimin Përmbarimor Gjyqësor 

privat”, ka përfituar  vlerën  në total 3,879,444 lekë(interes vonesat, 

taksa e përmbaruesit gjyqësor privat, pagesa të ekspertit) nga buxheti 

publik i USH. 

Kështu, sa më sipër, USH, për vitin 2015, ka planifikuar 0 lekë për 

investimin e filluar në vitin 2011 objektit të prokurimit “Ndërtim 

Godine e re Fakultetit Ekonomik Universiteti Shkodrës”, kjo në 

kundërshtim me ligjin nr 9643, datë 20.11.2006, “Për prokurimin 

publik”, të ndryshuar,  VKM nr. 914, datë 29.12.2014, “Për miratimin e 

rregullave të prokurimit publik “neni 4, neni 60 (fondin e përllogaritur të 

vitit ushtrimor si dhe fondin total të përllogaritur, në rastin e kontratave 

shumëvjeçare) dhe Udhëzimit te APP nr. 2, dt 27.01.2015 si dhe me 

përcaktimet e ligjit nr. 9936, datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e 

sistemit buxhetor në republikën e Shqipërisë” i ndryshuar, neni 40 (E 

drejta për të kryer shpenzime) “Çdo njësi e qeverisjes së përgjithshme 

është e detyruar që, përpara fillimit të një procedure prokurimi, një apo 

shume vjeçare, të marrë një konfirmim nga Ministria e Financave që 

fondet, të cilat synohen të prokurohen, janë brenda limit të miratuar për 

angazhime”, ligjin nr.10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin 

financiar dhe kontrollin”, ligji nr.48, datë 24.04.2014 “për pagesat e 

vonuara në detyrimet kontraktore e tregtare” të udhëzimit të Ministrit të 

Financave nr.30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë 

e sektorit publik dhe Udhëzimit nr.5, datë 27.02.2014 “Për shlyerjen e 

detyrimeve të prapambetura” të Ministrisë së Financave. 

Kjo vlerë prej 3,879,444 lekë paraqitet si efekt financiar negativ për 

buxhetin e Universitetit të Shkodrës “Luigj Gurakuqi” shkaktuar 

nga mosplanifikimi i të shpenzimeve në vendimmarrjet e për vitin 

2015, sipas vendimit të  KAD nr. 69, datë 19/02/2015 për “Për 

detajimin e buxhetit për vitin 2015”. 

Gjithashtu, nga auditimi nga verifikimi me sondazhe në objekt të 

punimeve ndërtimore dhe impianteve u konstatua pasaktësi në kapitullin 

e sistemit të furnizimit me ujë.  

Kriteri: Ligji nr. 9643, datë 20.11.2006, “Për prokurimin publik”, të ndryshuar,  

VKM nr. 914, datë 29.12.2014, “Për miratimin e rregullave të 

prokurimit publik” neni 4, neni 60 (fondin e përllogaritur të vitit 

ushtrimor si dhe fondin total të përllogaritur, në rastin e kontratave 

shumëvjeçare) dhe Udhëzimit te APP nr. 2, datë 27.01.2015 si dhe me 

përcaktimet e ligjit nr. 9936, datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e 

sistemit buxhetor në republikën e Shqipërisë” i ndryshuar, neni 40, ligji 

nr.48, datë 24.04.2014 “Për pagesat e vonuara në detyrimet kontraktore 

e tregtare” të udhëzimit të Ministrit të Financave nr.30, datë 27.12.2011 

“Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik dhe Udhëzimit 

nr.5, datë 27.02.2014 “Për shlyerjen e detyrimeve të prapambetura “të 

Ministrisë së Financave. 



 

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT 

Raport Perfundimtar për auditimin e ushtruar në Universitetin “Luigj 

Gurakuqi” Shkodër. 

 

195 
 

Ndikimi/ 

Efekti: 

USH, për vitin 2015, ka planifikuar 0 lekë për investimin e filluar në 

vitin 2011 të objektit të prokurimit “Ndërtim Godine e re Fakultetiti 

Ekonomik Universiteti Shkodrës”, kështu mos planifikimi i fondeve 

buxhetore për kontratë pune 2 vjeçare, mos implementimi dhe 

ekzekutimi i kontratës ka sjëllë që  krijimin e vlerës prej 3,879,444 lekë 

me efekt financiar negativ për buxhetin e Universitetit të Shkodrës 

“Luigj Gurakuqi”, vlerë e krijuar nga penalitet si mos përmbushje të 

realizimit të saj me sukses, në përputhje me bazën ligjore të prokurimit 

publik dhe të menaxhimit financiar të fondeve buxhetor. 

Shkaku: Mos planifikimi dhe mos menaxhimi i fondeve publike të USH nga 

strukturat drejtuese (vendimi të  KAD nr. 69, datë 19/02/2015 për “Për 

detajimin e buxhetit për vitin 2015). 

Rëndësia: I lartë  

Rekomandime: Nga Autoriteti Kontraktor i Universitetit Publik Shkodër, të merren 

masa, dhe të analizojnë me grup pune të veçantë shkaqet, arsyet dhe 

përgjegjësitë për përdorimin pa efektivitet, pa ekonomicitet dhe pa 

efiçencë të fondeve buxhetore në vlerën prej 3,879,444 lekë pa tvsh. 

 

Titulli i  

Gjetjes 3: 

 

 Parregullsi në dokumentacionin e zbatimit të punimeve  

 

Situata: 

 Kontrata " Ndërtim Godine e re Fakultetit Ekonomik Universiteti 

Shkodrës ", reazlizuar sipas kontratës për punë publike nr. 803/4 prot 

datë 29.09.2011, të lidhur midis AK Universiteti i Shkodrës "Luigj 

Gurakuqi" dhe operatorit ekonomik "C.." sh.p.k. Procesverbali i fillimit 

të punimeve janë mbajtur më 22.11.2011. Për shkak të kushteve natyrore 

gjatë zbatimit të punimeve (shirat dhe përmbytjet në zonën e Shkodrës), 

shtimit të disa zërave të paparashikuara në projekt, pamundësia 

financiare nga AK për likuiduar situacionet, është miratuar shtyrje të 

punimeve dhe njoftimi i përfundimit të punimeve është realizuar më datë 

30.04.2017.  

- Nga dokumentacioni i vënë në dispozicion, në dosjen teknike 

konstatohet se Kontrata përbëhet prej 11 situacione pjesore progresive, të 

cilat disa prej tyre nuk janë shoqëruar me libreza masash pjesore, veprim 

i cili është në kundërshtim Udhëzimin Nr. 1, datë 16.6.2011 “Për disa 

ndryshime në udhëzimin nr. 3, datë 15.02.2001 të Këshillit të Ministrave 

“Për mbikëqyrjen dhe kolaudimin e punimeve të ndërtimit”, 3.3 ku 

përkatësisht përcaktohet se Situacionet mujore pjesore, progresive dhe 

përfundimtare hartohen mbi bazën e volumeve të llogaritura në librezën 

e masave dhe çmimeve faktike, mbështetur në analizat teknike të 

çmimeve, që përfshihen në manualin teknik të çmimeve të ndërtimit, të 

miratuara çdo vit me vendim të Këshillit të Ministrave. 

- Dosja teknike, u vu pjesërisht në dispozicion grupit të auditimit, ku nuk 

ishte e plotë, e qartë pasi mungonin një pjesë të librezave të masave, 

certifikata materialesh, teste, azhurnimi faktik, korrespondenca midis 
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palëve etj. Nga verifikimi me sondazhe në objekt të punimeve 

ndërtimore dhe impianteve mekanike u konstatua pasaktësi në kapitullin 

e sistemit të furnizimit me ujë.  

Zëri nr. 1 "Grupi i furnizimit me ujë sanitar me konvertitor frekuence për 

kontroll variabël të shpejtësisë ndërmjet 24 HZ dhe max 60HZ, me 

karakteristikat kryesore ( Prurja 15 m3/h dhe Prevalenca 35m k H2O)", 

nuk ishte vendosur në objekt nga verifikimi, ndërkohë ishte likuiduar në 

situacionin përfundimtar në vlerën 510,500 lekë pa TVSH ose 612,600 

lekë me TVSH. Kundërshtimet e dërguara nga mbikëqyrësi i punimeve 

me shkresën nr. 658/2 datë 13.11.2019, theksohet që zëri i "Grupi i 

furnizimit me ujë sanitar me konvertitor frekuence për kontroll variabël 

të shpejtësisë ndërmjet 24 HZ dhe max 60HZ, me karakteristikat ", është 

realizuar nga sipërmarrësi, pavarësisht që në momentin e verifikimit nga 

grupi i auditimit nuk ka qenë prezent, për arsye sepse është hequr pasi ka 

pësuar defekt dhe ndodhet në riparim. 

 

Kriteri: Udhëzimi Nr. 1, datë 16.6.2011 “Për disa ndryshime në udhëzimin nr. 3, 

datë 15.02.2001 i Këshillit të Ministrave “Për mbikëqyrjen dhe 

kolaudimin e punimeve të ndërtimit”, pika 3.3. 

 

Ndikimi/ 

Efekti 

Bilanci i kostos së ndërtimit në kundërshtim me aktet ligjore e nënligjore 

në mënyrë pajustifikuar. 

Rëndësia 

 

I lartë 

 

 

Rekomandimi 

 

 

 

 

- Nga Autoriteti Kontraktor të ngrihet një grup teknik i specializuar, për 

të verifikuar zhvendosjen e pompës së furnizimit me ujë sanitar, me 

qëllim riparimin e saj. Nw pwrfundim tw riparimit tw justifikohet 

vendosja e pompws me dokumentacion justifikues. Në rast se nuk arrihet 

të montohet sipas afatit të përcaktuar nga AK, të merren masa për 

zhdëmtim të pompës së ujit sanitar në vlerën 612,600 lekë. 

- Grupi teknik të marrë masa që të verifikojë vlerën përfundimtare të 

objektit, në zërat të cilat nuk janë argumentuar me libreza masash, duke 

realizuar bilancin total përfundimtar të objektit. 

Afati për 

zbatimin e 

rekomandimit 

Menjëherë dhe në vazhdimësi 

 

 

 

 

 

 

 

Për sa më sipër paraqitet ky Raport Auditimi. 

 

 



 

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT 

Raport Perfundimtar për auditimin e ushtruar në Universitetin “Luigj 

Gurakuqi” Shkodër. 
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