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KLSH DHE AKTIVITETI AUDITUES NË PERIUDHËN  
JANAR – DHJETOR 2019 (Buletini statistikor nr.3) 

 
I. TREGUESIT KRYESORË TË VEPRIMTARISË AUDITUESE 
 

Për periudhën janar – dhjetor 2019, Kontrolli i Lartë i Shtetit nga 151 auditime 

të planifikuara ka kryer 160 të tillë, nga të cilët ka përfunduar dhe evaduar 140 

dhe 20 auditime janë në proces.  

 

1 
 

Për vitin 2019, Drejtoria e Auditit të Brendshëm2 në KLSH ka realizuar 5 
auditime nga të cilat 4 i ka përfunduar dhe 1 është në proces auditimi. 
 
SHKELJET ME DËM EKONOMIK 

Indikatori i dobisë së auditimit (raporti i dëmeve të zbuluara dhe të 

kërkuara për zhdëmtim nga KLSH në vlerën 27,304,777,000 lekë  (223.8 milionë 

euro) me shpenzimet buxhetore faktike të KLSH-së në vlerën 377,008,979 lekë) 

është 72,4.  

                                                           
1 Në 41 auditimet e përputhshmërisë dhe rregullshmërisë klasifikuar si auditime mikse 
janë dhënë opinione për pasqyrat financiare dhe përputhshmërinë për 37 auditime.  
2 Auditimet e Brendshme nuk përfshihen në statistika. 

Auditime me dhënie opinioni

23 Financiare

42 Përputhshmërie

41 Auditime Rregullshmërie dhe 
Përputhshmërie 

(37 auditime me dhënie opinioni)

16 Auditime Performance

7 Auditime IT

11 Auditime tematike

Auditimet sipas 
tipologjisë

 

 

Auditime në 

proces 

20 

Parregullsi dhe shkelje financiare, në të ardhurat dhe në shpenzimet e 

kryera, me dëm ekonomik në shumën totale prej 27,304,777 mijë lekë ose 

223.8 milionë euro.  
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Puna audituese është përqëndruar kryesisht në fushat 

për të cilat Kontrolli i Lartë i Shtetit ka vlerësuar një 

nivel të lartë risku. Edhe këtë vit, shkeljet më të mëdha 

me efekte të konsiderueshme në buxhetin e shtetit dhe 

jo vetëm, lidhen me administrimin e të ardhurave: menaxhimin jo të 

kujdesshëm në procesin e përdorimit  të fondeve publike; keq administrimin e 

pronës shtetërore ndjekur nga paligjshmëritë proceduriale dhe ineficencat në 

realizimin e procedurave të prokurimit publik, si dhe shkëljet në zbatimin e 

legjislacionit fiskal.  

 

A.Përmbledhëse e shkeljeve me pasojë dëm ekonomik në Buxhetin e Shtetit në 
fushën e të ardhurave dhe shpenzimeve 

                   Tabela nr.1 

I. Dëm ekonomik në të ardhura  000/lekë 

Nga Shkeljet në Zbatimin e Legjislacionit Tatimor 113,650 

Nga Shkeljet në Zbatimin e Kodit Doganor 959,514 

Nga keqadministrimi i pronës shtetërore të dhënë me qera, 

marrëveshjet hidrokarbure dhe kontratat koncensionare 20,640,915 

Të tjera 3,397,540 

Totali  i Dëmit ekonomik në të ardhura 25,111,620 

  II. Dëm Ekonomik në shpenzime 000/lekë 

Në Shpenzimet për paga, sigurime dhe shpërblime 8,028 

Në Shpenzimet Operative 416,013 

Në Shpenzimet për Investime 1,678,989 

Të tjera 90,127 

Totali i Dëmit ekonomik në shpenzime 2,193,158 

 

27,304,777 

 
 

 

 

I. 46,632,192 mijë lekë në fushën e të ardhurave, afërsisht 382 milionë euro; 

 e fondeve të programuara apo mungesë kontrolli në realizimin e procedurave

 të prokurimit jo në përputhje me kuadrin ligjor.   

 Sh

II. 83,879,401 mijë lekë afërsisht 687.5 milionë euro, në fushën e shpenzimeve 

jo me eficiencë, efektivitet dhe ekonomicitet të fondeve, si dhe shkelje 

të disiplinës buxhetore lidhur me likujdimin e shpenzimeve, keqmenaxhimin

kelje të disiplinës financiare me ndikim negativ në perfomancën e 

subjekteve të audituara, në shumën totale prej 130,511,594 mijë lekë, afërsisht 
1,069 milionë euro:  

Totali i dëmit ekonomik (I+II) = 27,304,777 mijë lekë  
ose 223.8 milionë euro 
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B.Të ardhura apo shpenzime të realizuara në kushtet e parregullsive në zbatimin 
e dispozitave ligjore në fuqi dhe në fushën e shpenzimeve jo me eficiencë, 
efektivitet dhe ekonomicitet të fondeve  për periudhën janar – dhjetor 2019. 

Tabela nr.2 

I. Efekte Negative në të Ardhurat e Buxhetit  000/lekë 

1 Nga Shkeljet në Zbatimin e Legjislacionit Tatimor 42,105,458 

2 Nga Shkeljet në Zbatimin e Kodit Doganor 3,329,415 

3 
Nga keqadministrimi i pronës shtetërore të dhënë me qera, 
marrëveshjet hidrokarbure dhe kontratat koncensionare 

256,914 

4 Të Tjera 695,848 

5 Urbanistika 244,557 

  Totali  46,632,192 
 

II. Efekte Negative për Shpenzimet e Buxhetit 000/lekë 

1 Në Shpenzimet për Paga, Sigurime dhe Shpërblime 348,911 

2 Në Shpenzimet Operative 24,334,774 

3 Në Shpenzimet për Investime 50,487,166 

4 Të tjera 8,708,550 

  Totali 83,879,401 

   130,511,594 

 
 
 
 
 

INSTITUCIONET KU JANË USHTRUAR MISIONET E AUDITIMIT 

Auditimet janë kryer në 192 subjekte. Auditimet janë shtrirë në 

institucione qendrore dhe njësi të varësisë  për të patur një mbulim të 

kënaqshëm dhe për të garantuar një sistem menaxhimi financiar dhe kontrolli 

sa më efektiv. Këtu përfshihen ministritë dhe agjencitë (drejtori qendrore dhe 

rajonale) në varësi të tyre, organet e sistemit fiskal, shoqëritë aksionere me 

kapital shtetëror, në të cilën shteti ka mbi 50% të aksioneve, njësi të 

vetëqeverisjes vendore (qarqe, bashki, komuna) si dhe projekte me financim të 

huaj, duke mbuluar të gjithë ciklin e veprimtarisë së tyre (të ardhurat dhe 

shpenzimet). 

Tabela nr.3 Institucionet ku janë ushtruar misionet e auditimit 

Auditimet e KLSH-së janë ushtruar në këto institucione: Nr 

 Institucione të qeverisjes qendrore 26 

 Institucionet e vetëqeverisjes vendore dhe njësi të tjera në nivel 

vendor 

31 

 Institucione të tjera financiare, Ministria e Financave dhe 

Ekonomisë, dhe institucionet vartëse financiare 

14 

 Shoqëritë publike dhe projektet me financim të huaj  23 

 Institucionet e administrimit të aseteve dhe mbrojtjes së mjedisit 23 

 Institucionet në të cilat janë kryer auditimet IT 17 

 Institucionet në të cilat janë kryer auditimet e performancës  58 

TOTALI I SUBJEKTEVE 192 

 Totali i efekteve negative në të ardhurat dhe shpenzimet e buxhetit është 
130,511,594 mijë lekë ose 1,069 milionë euro 
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Grafik nr.1 Subjektet e audituara në periudhën Janar – Dhjetor  2019 

 
Burimi KLSH 

Trajtimi i Letrave të qytetarëve  

Kontrolli i Lartë i Shtetit gjatë periudhës Janar – Dhjetor 2019 ka vijuar të 

trajtojë me korrektesë dhe profesionalizëm letrat dhe ankesat e qytetarëve, të 

cilët në çdo rast kanë marrë përgjigje, edhe kur çështja e ngritur prej tyre ka 

qenë jashtë kompetencave të institucionit, duke i orientuar qytetarët, 

nëpërmjet përgjigjeve zyrtare se cilit institucion duhet ti drejtohen për të marrë 

përgjigje për shqetësimet e tyre.  

Përgjatë kësaj periudhe KLSH ka trajtuar 300 letra dhe ankesa, nga të cilat 148 

jashtë kompetencës dhe juridiksionit të institucionit. Nga 152 ankesa në 

kompetencë të KLSH, 127 prej tyre janë verifikuar dhe u është dhënë përgjigje, 

ndërsa 25 janë në proces verifikimi.  

Trajtimi i kërkesave për të drejtën e informimit  

E drejta e informimit si një e drejtë kushtetuese dhe tanie parashikuar qartazi 

në një legjislacion të veçantë, është e drejtë elementare e çdo individi në një 

shoqëri demokratike. Që me miratimin e ligji të ri nr. 119/2014 “Për të drejtën 

e informimit”, Kontrolli i Lartë i Shtetit ka pasur një numër në rritje kërkesash 

për informacion nga viti në vit, të ardhura nga individë, subjekte të ndryshme 

dhe OJF. Vetëm gjatë periudhës janar – dhjetor 2019 janë trajtuar dhe u është 

përcjellë informacioni i kërkuar 37 kërkesave, të ardhura në adresën e 

koordinatorit të informimit të KLSH-së, të cilat përfshijnë 34 raporte auditimi.  

Në grafikun e mëposhtëm pasqyrohen fushat kryesore të shqetësimit publik për 

çështje të qeverisjes në Shqipëri, nga të cilat 21% e ankesave të adresuara 

KLSH-së i takojnë administrimit financiar dhe fushës së prokurimit publik; 38% 

privatizimit dhe kthimit të pronës; 4% në tatime e dogana dhe 31% fushave të 

tjera dhe 7% trajtojnë çështje të ndryshme. 
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Grafik nr. 2 Fushat kryesore të shqetësimit publik 

Burimi KLSH 

KLSH DHE KUVENDI 

Në bazë të detyrimeve të ndërsjella kushtetuese midis dy institucioneve, KLSH 

për vitin 2019, i ka përcjellë Kryetarit të Kuvendit dhe Komisionit të Ekonomisë 

dhe Financave Raportet dhe Vendimet e Kryetarit të KLSH-së për 135 auditime 

të realizuara gjatë kësaj periudhe.  

Marrëdhënia dhe raporti institucional i KLSH-së me Kuvendin, në shërbim të 

interesit publik, ndërlidhet ngushtësisht dhe kryesisht me Komisionin për 

Ekonominë dhe Financat, por edhe me Komisione të tjera, në funksion të 

tematikës që trajtojnë auditimet tona. Për këtë arsye, Vendimet/raportet e 

auditimit i janë përcjellë kryesisht Komisionit për Ekonominë dhe Financat por 

edhe Komisioneve të tjera të Kuvendit, referuar fushës që mbulojnë.  

REKOMANDIMET SIPAS  NATYRËS 

KLSH, gjatë periudhës Janar – Dhjetor 2019, ka adresuar rekomandime për 

institucionet publike të audituara. Rekomandime për ndryshime apo 

përmirësime ligjore, organizative, masa administrative dhe disiplinore gjithsej 

janë 3441, nga të cilat: 100 janë përmirësime ligjore, 713 masa rekomandime 

disiplinore dhe administrative dhe 2628 rekomandime organizative.   

Grafik nr.3    Masat e rekomanduara nga KLSH për periudhën Janar- Dhjetor 2019 

 

Burimi KLSH 
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Kallëzimet Penale 

KLSH nga auditimet e realizuara në vitin 2019 ka përcjellë 28 kallëzime dhe 

indicie penale, nga të cilat 25 prej tyre kanë përfunduar dhe i janë dërguar 

prokurorisë si kallëzime dhe indicie, 3 janë dërguar për vlerësim në Prokurori 

dhe 2 janë në proces shqyrtimi dhe vlerësimi nga Departamenti Juridik në KLSH.  

KLSH në 8 vitet e fundit, 2012-2019, ka përcjellë 337 Kallëzime Penale për 999 

persona. Numri i kallëzimeve penale në 8 vitet e fundit 2012-2019 (337) është 2 

herë me shumë krahasuar me periudhën 10 vjeçare 2002 – 2011 (168), 

 

Grafiku nr.4: Numri kallëzimeve penale dhe persona të kallëzuar penalisht për vitet 2002-2011 

(10 vjet) vs 2012 – 2019 (8 vjet)  

 

Burimi KLSH 

Grafiku nr.5: Numri i personave të kallëzuar penalisht për vitet 2002-2011 (10 vjet) vs 2012 – 

2019 (8 vjet)  

 

Burimi KLSH 

Nga të dhënat e grafikut të dytë del qartë se numri i kallëzimeve penale në 8 

vitet e fundit 2012-2019 (337) është 2 herë me shumë krahasuar me 

periudhën 10 vjeçare 2002 – 2011 (168), ndërsa numri i personave të kallëzuar 

penalisht është 2 herë më i lartë .  
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TREGUESIT E DËMIT EKONOMIK  

Niveli i dëmit ekonomik dhe shpenzimeve joefektive apo me efekte negative 

(EEE) në buxhetin e shtetit në mënyrë të përmbledhur nga aktiviteti auditues 

përgjatë periudhës Janar – Dhjetor 2019 paraqiten si më poshtë: 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Këto shkelje financiare përgjithësisht i përkasin veprimtarisë ekonomiko-

financiare për periudhën kohore 2016-2018 përcaktuar për çdo subjekt të 

audituar në programet e auditimit. 

 

 

 

 

A. Parregullsi dhe shkelje financiare, në të ardhurat dhe në shpenzimet e 

kryera, me dëm ekonomik në shumën totale prej 27,304,777 mijë lekë 

ose 223.8 milionë euro. 

Treguesi (Indikatori) i dobisë së auditimit për periudhën Janar – Dhjetor 

është 72.4 . Treguesi i dobisë së auditimit llogaritet si raporti i dëmeve të 

zbuluara dhe të kërkuara për zhdëmtim nga KLSH në vlerën 27,304,777,000 

lekë  (223.8 milionë euro) me shpenzimet buxhetore faktike të KLSH-së në 

vlerën 377,008,979 lekë. 

B. Shkelje të disiplinës financiare me ndikim negativ në perfomancën e 

subjekteve të audituara, në shumën totale prej 130,511,594 mijë lekë, 

afërsisht nga e cila:  

I. 46,632,192 mijë lekë në fushën e të ardhurave, afërsisht 382 milionë 

euro;  

II. 83,879,401 mijë lekë afërsisht 687.5 milionë euro, në fushën e 

shpenzimeve jo me eficiencë, efektivitet dhe ekonomicitet të fondeve si 

dhe shkelje të disiplinës buxhetore lidhur me likujdimin e shpenzimeve, 

keqmenaxhimin e fondeve të programuara apo mugesë kontrolli në 

realizimin e procedurave të prokurimit jo në përputhje me kuadrin ligjor.   

 

Në total janë konstatuar shkelje në shumën 157,816,371 mijë lekë ose 

afërsisht 1,293.6 milionë euro. 

 

*Kursi i këmbimit të lekut/euro është kursi i Bankës së Shqipërisë i datës 

31.12.2019, 1 euro= 122 lekë. 
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Treguesi i Dobishmërisë  

Indikatori i dobisë së auditimit, i cili përbën një element thelbësor të Kuadrit të 

matjes së Performancës së Institucioneve Supreme të Auditimit, për periudhën 

Janar – Dhjetor  2019 rezulton 72.4, çka do të thotë se për çdo 1 (një) lekë të 

shpenzuar për KLSH-në nga Buxhetit i Shtetit për periudhën Janar – Dhjetor 

2019, janë zbuluar nga auditimet e kryera 72.4 lekë. 

Treguesi i dobisë së auditimit llogaritet si raporti i dëmeve të zbuluara dhe të 

kërkuara për zhdëmtim nga KLSH në vlerën 27,304,777,000 lekë  (223.8 milionë 

euro) me shpenzimet buxhetore faktike të KLSH-së në vlerën 377,008,979 lekë. 

Grafik nr.6: Indikatori i dobisë së auditimit ndër vite 

Burimi KLSH  

Duke analizuar në dinamikë, mesatarisht në 8 vitet 2012-2019 rezulton se për 

çdo një lek të shpenzuar për institucionin e KLSH-së është kërkuar për t’u 

zhdëmtuar 82,2 lekë, ose 4 herë më shumë, se sa është kërkuar në periudhën 

10 vjeçare 2002-2011 (21.1 lekë).  

Grafik nr.7  Indikatori i dobisë së auditimit per periudhën 10 vjet (2002-2011) Vs 

8 vjet (2012-2019) 

 

Burimi KLSH  
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BOTIMET E KLSH-së  PËR VITIN 2019 

Gjatë vitit 2019, KLSH ka vijuar botimin e librave të kolanës së KLSH-së, duke i 

shtuar 102 botimeve të viteve 2012-2018 edhe 11 botimet e 2019, me titujt e 

mëposhtëm : 

 Performanca e aktivitetit të KLSH-së për vitin 2018; 

 ALSAI Performance Report 2018; 

 Revista Kërkimore-Shkencore, “Auditimi Publik” Nr.21; 

 Revista Kërkimore-Shkencore, “Auditimi Publik” Nr.22; 

 Revista Kërkimore-Shkencore, “Auditimi Publik” Nr.23; 

 Manuali i Auditimit të Prokurimit Publik; 

 ... 3 Vjet Auditim i Jashtëm Publik (2016-2018) ; 

 Rregullorja e procedurave të Auditimit të KLSH-së dhe Rregullorja e Sistemit 

të Menaxhimit të Proceseve; 

 Audituesit e KLSH-së në shtypin e përditshëm (vëllimi XXII); 

 Konferenca Young ALSAI 2019; 

 GAO, NIK dhe Leksionet e Dodaros. 

Grafiku nr. 8  Botimet ndër vite 
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II.SHKELJET ME DËM EKONOMIK 
 

KLSH ka zbuluar parregullsi dhe shkelje financiare me pasojë dëm ekonomik në 

të ardhura dhe shpenzime, në shumën totale prej 27,304,777 mijë lekë, nga e 

cila ka rekomanduar për shpërblim dëmi shumën 27,300,769 mijë lekë. 

Tabela nr.4 

I Dëmi ekonomik sipas fushave  000/Lekë 

1 NGA SHKELJET NË ZBATIMIN E LEGJISLACIONIT TATIMOR 113,650 

2 NGA SHKELJET NË ZBATIMIN E KODIT DOGANOR 959,514 

3 NGA KEQADMINISTRIMI I PRONËS SHTETËRORE TË DHËNË ME QERA, 
MARRËVESHJET HIDROKARBURE DHE KONTRATA KONCESIONE 20,640,915 

4 TË TJERA 3,487,667 

5 NË SHPENZIMET PËR PAGA, SIGURIME DHE SHPËRBLIME 8,028 

6 NË SHPENZIMET OPERATIVE 416,013 

7 NË PROKURIME PUBLIKE 1,678,989 

 TOTALI I DËMEVE PËR PERIUDHËN JANAR - DHJETOR 2019 27,304,777 

Burimi KLSH 

Grafik nr.9 Dëmi ekonomik sipas fushave në mijë lekë 

Burimi KLSH 
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Grafik nr.10 Dëmi ekonomik sipas fushave në milionë lekë 

Burimi KLSH 

Parregullsitë dhe shkeljet financiare, në të ardhurat dhe në shpenzimet e kryera, 

me dëm ekonomik, janë pasqyruar në mënyrë më të detajuar në formularin nr. 

2, bashkëlidhur këtij Buletini Statistikor. 

DËMI EKONOMIK 
II.a) Në fushën e të ardhurave 

1.1. Në sektorin e Tatim – Taksave, në vlerën e përgjithshme prej 113,650 

mijë lekë, konstatuar në institucionet: 

 Bashkia Shkodër, në vlerën 8,000 mijë lekë, si pasojë e mosarkëtimit të 

tarifës për dhënien dhe përsëritjen e licencave për njësitë e shitjes së 

lëndëve djegëse, që ushtrojnë veprimtarinë e tregtimit të tyre për 

përdorim nga konsumatorët  fundorë.  

 Bashkia Tropojë, në vlerën 7,150 mijë lekë, si pasojë e aplikimeve në 

mënyrë të gabuar të tarifës për pajisjen me leje tregtimi për 

karburantet nga ish-komunat dhe ish-bashkitë.  

 Bashkia Kurbin, në vlerën 5,600 mijë lekë, si pasojë e aplikimeve të 

tarifës në mënyrë të gabuar dhe të paarkëtuar për pajisjen me leje 

tregtimi për karburantet dhe lëndëve djegëse për popullatën.   

 Bashkia Himarë, në vlerën 15,634 mijë lekë, si pasojë e mos taksimit 

disa nga subjektet sipas sipërfaqeve së ndërtimit që ato disponojnë.  

 Spitali Rajonal Korçe, në vlerën 2,221 mijë lekë,si pasojë e shmangies 

së detyrimeve të sigurimeve shoqërore e shëndetësore pёr pagat dhe 

detyrimet për tatimet mbi të ardhurat personale. 

 Projekti “Fuqizimi i Qendrës Traumatologjike Kombëtare të Tiranës”, 

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, në vlerën 75,045 mijë 

lekë, si pasojë e pagesave të munguara nga kontraktori për tatim 
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fitimin për të ardhurat e realizuara në Republikën e Shqipërisë dhe 

derdhjen e kësaj shume pranë organeve tatimore.  

1.2. Në sektorin e doganave, në vlerën e përgjithshme prej 959,514 mijë 

lekë konstatuar në institucionet: 

 Drejtoria e Përgjithshme e Doganave, në vlerën 919,541 mijë lekë, si 

pasojë e trajtimit me transaksion të mallrave të importuar dhe 

keqklasifikim i kodit doganor të artikujve në kuadratin 31 dhe 33 të DAV 

me pasojë shmangien e detyrimeve doganore. 

 Dega e Doganës Elbasan, në vlerën 39,973 mijë lekë, nga të cilat: 

- Vlera 34,912 mijë lekë, si pasojë e mosllogaritjes me saktësi, nga 

personeli përpunues doganor, elementët e vlerës doganore për 

efekt taksimi doganor, për raste të mospagimit të taksës 

kombëtare të ambalazhit plastik dhe për mosllogaritje të 

shpenzimeve të transportit për qëllime të vlerësimit doganor; 

- Vlera 1,808 mijë lekë, si pasojë e diferencave për mallra të hyra në 

prodhim dhe sasive të nxjerra si produkt përfundimtar; 

- Vlera 1,487 mijë lekë, si pasojë e mosrespektimit të afateve dhe 

sasive autorizuese që lidhen me veprimtarinë e operatorëve 

ekonomikë që janë autorizuar të operojnë në fushën e regjimeve 

doganore të përpunimit aktiv si dhe regjimeve doganore 

ekonomike të lejimit të përkohshëm; 

- Vlera 1,263 mijë lekë, si pasojë e vendimeve administrative të 

nxjerra jo në përputhje me bazën ligjore të Kodit Doganor të RSH.  

1.3. Në fushën e shitjes, blerjes dhe dhënies me qira të pasurisë shtetërore, 
marrëveshjeve hidrokarbure dhe kontratave koncensionare në shumën 
e përgjithshme prej 20,640,915 mijë lekë. 

Administrimi i pronës publike është një koncept mjaft i gjerë. Në mënyrë 

të përmbledhur sjellim gjetjet më të rëndësishme lidhur me 

administrimin e pronës duke qënë se në këtë grup kemi dhe dëmet dhe 

ineficencat më të mëdha të strukturave shtetërore. 

 Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore, në vlerën 15,168,778 mijë lekë 

nga të cilat:  

- Vlera 22,820 mijë lekë, si pasojë e mos lidhjes në kohë të kontratave 

shtesë nga ana e Ministrisë së linjës, në rolin e Autoritetit Kontraktor. 

Midis kontratave koncensionare të lidhura dhe projekteve të zbatimit të 

veprave të miratuar nga AK, evidentohen ndryshime thelbësore për sa i 

përket prodhimit vjetor të energjisë. Këto ndryshime, pavarësisht 

rekomandimit të lënë në çdo raport të OT-së për amendim kontrate, nuk 

janë përmbyllur në të gjitha rastet me kontrata koncesioni shtesë, 

mungesa e të cilave ka bërë që, Fee-ja koncesionare të llogaritet mbi 
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kontratën bazë dhe jo mbi parametrat e rinj të miratuar në projekt 

zbatim; 

- Vlera 7,020 mijë lekë, si pasojë e mosllogaritjes së TVSH-së mbi vlerën e 

tarifës por në mënyrë të pasaktë e ka përfshirë tatimin brenda saj për 

169 fatura të prera në shërbim oponence teknike. Kjo mënyrë faturimi ka 

ndikuar në uljen e vlerës së faturimit të këtij shërbimi në masën 20 

përqind, duke ulur për rrjedhojë të ardhurat e institucionit; 

- Vlera 1,617 mijë lekë, si pasojë e vlerësimit të projekt zbatimit pa u 

paguar më parë tarifa e shërbimit të oponencës teknike për katër raste; 

- Vlera 13,112,040 mijë lekë, si pasojë e mungesës së lejeve nga organet 

kompetente për kryerjen e punimeve të ndërtimit për 28 shoqëritë e 

kontraktuara për ndërtimin dhe shfrytëzimin e veprave hidroenergjitike. 

Veç aspekteve të tjera ligjore, mungesa e lejes ndikon në kufizimin e të 

drejtës për kreditimin e TVSH-së, për ato punime që janë kryer pa leje 

apo në shkelje të saj. Vlera e mësipërme e llogaritur bazuar në Pasqyrat 

Financiare të depozituara nga shoqëritë pranë QKB-së ka tendencë rritje, 

pasi në të nuk përfshihet viti ushtrimor 2018, pasqyrat financiare të të 

cilit ende nuk janë publikuar. Megjithëse mungesa e lejeve në kryerjen e 

punimeve prej AKBN-së është evidentuar në raportet e monitorimit të 

dërguar periodikisht drejt Autoritet Kontraktor (MIE), në të cilat nuk 

evidentohet një përcjellje informacioni lidhur me këto mangësi pranë 

administratës tatimore për vlerësimin dhe trajtimin fiskal të situatës, 

duke bërë që bashkëveprimi midis institucioneve kundër evazionit fiskal 

dhe paligjshmërisë të mbetet në nivele minimale, pavarësisht 

marrëveshjes dypalëshe të nënshkruar midis tyre dhe angazhimeve 

ndërinstitucionale të marra; 

- Vlera 2,025,281 mijë lekë, si pasojë e mungesës së propozimit me vlerën 

përkatëse sipas detyrimit kontraktual të penalitetit që rrjedh nga neni 23 

“Sanksionet” i kontratës së koncensionit lidhur midis palëve që lidhet me 

vonesat në fillimin/përfundimin e punimeve, të evidentuara këto në 

gjashtë raporte të monitorimit të shqyrtuara për HEC-et. Mungon 

llogaritja e penalitetit për mosrealizimin e prodhimit sipas detyrimit 

kontraktual për periudhën para daljes së VKM-së Nr. 332 datë 

06.06.2018. 

 Bashkia Pukë, në vlerën 5,265 mijë lekë, nga të cilat: 

- vlera 5,209 mijë lekë, si pasojë e detyrimit të taksës së ndikimit në 

infrastrukturë sipas kontratave për dhënie me qira të sipërfaqeve 

pyjore e kullosore; 

- vlera 55 mijë lekë,si pasojë e detyrimit të taksës së ndikimit në 

infrastrukturë nga ndërtimet e reja. 

 Bashkia Shkodër, në vlerën 2,525 mijë lekë, si pasojë e moskryerjes 

plotësisht të monitorimit për arkëtimin e detyrimit sipas kontratave të 
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qirasë, për kontratat e lidhur midis Bashkisë Shkodër dhe shoqërive 

private, për dhënien me qira të aseteve.  

 Bashkia Tropojë, në vlerën 563 mijë lekë, si pasojë e mosmbajtjes dhe 

derdhjes në buxhet të tatimit në burim për kontratat e lidhura me 

Bashkinë për strehimin e banorëve që kanë përfituar bonus strehimi në 

vitin 2017.  

 Bashkia Kurbin, në vlerën 288 mijë lekë, si pasojë e mosarkëtimit të 

qirasë kur kontrata ka përfunduar dhe personi qirramarrës nuk ka 

dorëzuar objektin, të cilin ka vazhduar ta posedojë, gëzojë dhe 

disponojë.  

 ALBpetrol SHA, në vlerën 5,410,422 mijë lekë, si pasojë e 

mosrespektimit të kushteve kontraktuare të Marrëveshjeve 

Hidrokarbure për naftë bruto, gas, apo shërbime të ofruara nga 

shoqëria si dhe ankandi i shitjes së naftës. 

 Qëndra Spitalore Universitare Nënë Tereza, Tiranë, në vlerën 29,518 

mijë lekë, si pasojë e mosrespektimit të kushteve të kontratave në 

fushën e dhënies me qira të aseteve, si dhe nga mangësitë e 

konstatuara në drejtim të zbatimit të kontratës koncesionare të 

sterilizimit të aseteve kirurgjikale. 

 Ujësjellës Kanalizime Pogradec SHA, në vlerën 6,630 mijë lekë, si 

pasojë e pagesave të qerasë dhe lidhjeve të kontratave të panevojshme 

nga shoqëria për ambjente jo në përdorim.   

 Spitali Rajonal Durrës, në vlerën 312 mijë lekë, si pasojë e 

mosllogaritjes së sipërfaqes së plotë funksionale të nevojitur për 

funksionimin e një makinete, që është rregulluar me kontratat e qirasë 

të lidhura për periudhën 2017-2018.  

 Rezidenca Studentore Universitare Nr.1 SHA Tiranë, në vlerën 11,474 

mijë lekë, si pasojë e një detyrimi të palikujduar me subjektin “T..P..” 

për përdorimin e truallit të Qytetit Studenti si parkim autobuzash pa 

kontratë/marrëveshje.  

1.4. Në fushën Të Tjera, në shumën e përgjithshme prej 3,397,540 mijë lekë. 

 Bashkia Tropojë, në vlerën 1,766 mijë lekë, si pasojë e kostatimit 

tëdiferencave të mëdha midis inventarit fizikë dhe kontabëlit në pasqyrat 

financiare. 

 Qëndra Spitalore Universitare Nënë Tereza, Tiranë, në vlerën 35,078 mijë 

lekë, si pasojë e mosaplikimit të penaliteteve për vonesa në realizimin e 

kontratave dhe dorëzimin e mallit në kohë; 

 Ujësjellës Kanalizime Durrës SHA, në vlerën 4,090 mijë lekë, si pasojë e 

pagesave ekstra për shërbime që janë brenda periudhës së garancisë. 
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 Spitali Rajonal Korçe, në vlerën 3,338 mijë lekë, si pasojë e mosaplikimit të 

penaliteteve për vonesa  në dorëzimin e mallit siç është parashikuar në 

kushtet e realizmit të kontratës; 

 Spitali Rajonal Durrës, në vlerën 2,479 mijë lekë, si pasojë e shkeljeve në 

menaxhimin e konsumit të karburantit për gjeneratorin e kirurgjisë, i cili ka 

sjellë rritje të pa argumentuar të sasisë së karburantit të konsumuar.   

 Operatori i Sistemit të Transmetimit OST, në vlerën 1,779 mijë lekë, si 

pasojë e mosllogaritjes së kamat-vonesave për vonesën në mbarimin e 

punimeve dhe mos konfiskimin e sigurimit të kontratës në vlerën 717 mijë 

lekë. 

 Ujësjellës Kanalizime Lushnje SHA, 575 mijë lekë, si pasojë e mosaplikimit 

të penaliteteve për dorëzim të vonuar të mallit. 

 ALBpetrol SHA, në vlerën 77 mijë lekë, si pasojë e mosaplikimit të 

penaliteteve në realizmin e kontratës për dorëzimin të vonuar të mallit.  

 Projekti “Fuqizimi i Qendrës Traumatologjike Kombëtare të Tiranës”, 

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, në vlerën 20,191 mijë lekë, 

si pasojë e mosaplikimit të penaliteteve ndaj operatorit ekonomik  për 

vonesa në dorëzimin e mallit në zbatim të kontratave; 

Nga auditimi në degët e ALUIZN-it 

 ALUIZNI Tirana Rurale, në vlerën 281,867 mijë lekë, si pasojë e mos pagesës 

së taksës së ndikimit në infrastrukturë për 382 objekte dhe përsëri ka 

proceduar me vendim kualifikimi pa marrë konfirmimin mbi pagesën e kësaj 

takse.  

 ALUIZNI Tirana Jug, në vlerën 161,317 mijë lekë, si pasojë e mosllogaritjes 

së Taksës së Ndikimit në Infrastrukturë. 

 ALUIZNI Vlorë, në vlerën 157,280 mijë lekë, nga të cilat: 

- Vlera 120,947 mijë lekë, si pasojë e mosllogaritjes së taksës së ndikimit 

në infrastrukturë; 

- Vlera 15,132 mijë lekë, si pasojë e përfitimit të padrejtë të vlerës së 

truallit nga subjektet.  

 ALUIZNI Kavajë, në vlerën 142,674 mijë lekë, si pasojë e mospagesës së 

taksës së ndikimit në infrastrukturë. 

 ALUIZNI Elbasan, në vlerën 69,193 mijë lekë, si pasojë e mosllogaritjes së 

Taksës së Ndikimit në Infrastrukturë dhe nga mos likujdimi i vlerës Pronë-

Shtet, mbi të cilat janë legalizuar ndërtimet informale. 

 ALUIZNI Korçë, në vlerën 47,337 mijë lekë, si pasojë e mosllogaritjes së 

Taksës së Ndikimit në Infrastrukturë. 

 ALUIZNI Lezhë, në vlerën 42,251 mijë lekë, si pasojë e mosllogaritjes së 

Taksës së Ndikimit në Infrastrukturë. 
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Nga auditimi i ZVRPP 

 ZVRPP Berat, në vlerën 26,298 mijë lekë, si pasojë e përfitimit padrejtësisht 

të vlerës nga regjistrimi i pasurive të shpronësuara nga projekti i TAP dhe 

nga mosllogaritja e Taksës së Ndikimit në Infrastrukturë. 

 ZVRPP Lushnje, në vlerën 10,289 mijë lekë, si pasojë e mungesës së 

dokumentacionit që konfirmon shlyerjen e detyrimeve për blerjen e objektit 

të privatizuar si dhe mungesë e pagesës së taksës së shërbimit për 

regjistrimin e pasurive të paluajtshme. 

 ZVRPP Lezhë, në vlerën 3,172 mijë lekë, si pasojë e mosllogaritjes së Taksës 

së Ndikimit në Infrastrukturë. 

 ZVRPP Devoll, në vlerën 1,309 mijë lekë, nga të cilat: 

- Vlera 709 mijë lekë, si pasojë e mosarkëtimit të taksës së ndikimit në 

infrastrukturë; 

- Vlera 600 mijë lekë, si pasojë e mosvendosjes së penaliteteve për aplikim 

të vonuar për regjistrim pasurie. 

 ZVRPP Gramsh, në vlerën 858 mijë lekë, si pasojë e mosllogaritjes së Taksës 

së Ndikimit në Infrastrukturë. 

 ZVRPP Tropojë, në vlerën 300 mijë lekë, si pasojë e kamatvonesave për 

regjistrime të vonuara. 

Nga auditimi i DRM 

 Agjencia Kombëtare e Mjedisit Tiranë, në vlerën 264,970 mijë lekë, si 

pasojë e mungesës së aplikimit të penaliteteve ndaj subjekteve private, të 

cilat kanë shkelur detyrimet e legjislacionit mjedisor. 

 DR ISHMPU Tiranë, në vlerën 54,972 mijë lekë, si pasojë e mungesës së 

aplikimit të penaliteteve ndaj subjekteve private, të cilat kanë shkelur 

detyrimet e legjislacionit mjedisor. 

 DR ISHMPU Fier, në vlerën 4,800 mijë lekë, si pasojë e mungesës së 

aplikimit të gjobave nga inspektimet me shkelje të legjislacionit mjedisor. 

 Drejtoria Rajonale e Mjedisit Elbasan, në vlerën 825 mijë lekë, si pasojë e 

mospagesës së tarifës vjetore për lejet mjedisore nga subjektet private. 

 

Përmbledhëse e shkeljeve me pasojë të ardhura të munguara 
                   Tabela nr.5 

Të ardhura të munguara  000/lekë 

Nga shkeljet në zbatimin e legjislacionit tatimor 113,650 

Nga shkeljet në zbatimin e kodit doganor 959,514 

Nga keqadministrimi i pronës shtetërore të dhënë me qera, 
marrëveshjeve Hidrokarbure dhe kontratave koncensionare 20,629,441 

Të tjera 3,397,540 

Totali  25,111.620 

Burimi KLSH 
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Grafik nr.11 Dëmi si të ardhura të munguara (në mijë lekë) për periudhën Janar-Dhjetor 
2019 

 
Burimi KLSH 

 

DËMI EKONOMIK 
II.b) Në fushën e shpenzimeve 

 
2.1    Në fushën e pagave, shpërblimeve dhe sigurimeve shoqërore, në vlerën e 

përgjithshme prej 8,028 mijë lekë, konstatuar në institucionet: 

 Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor, në vlerën 

948 mijë lekë, si pasojë e përfitimit padrejtësisht të shpërblimit për 

vjetërsinë në punë në kohën e punësimit nga FSDKSH pa shkëputje 

brenda sistemit për 5 (pesë) punonjës, të cilët kanë qenë në 

mërrëdhënie financiare me DAPSHET (njësi vartëse e Fondit).  

 Spitali Rajonal Korçë, në vlerën 5,432 mijë lekë, si pasojë operatori ka 

shmangur detyrimet e sigurimeve shoqërore e shëndetësore nga pagat 

e papaguara ndaj punonjësve për 12 muaj si dhe detyrimin për Tatimin 

mbi të ardhurat personale.  

 Ujësjellës Kanalizime Pogradec SHA, në vlerën 595 mijë lekë, si pasojë 

e përfitimeve padrejtësisht të pagave dhe shpërblimeve të anëtarëve të 

Këshillit të Administrimit për 7 muaj, në të cilën ky organ nuk ka 

zbatuar detyrimin ligjor të ushtrimit të aktivitetit të tij.  

 Ujësjellës Kanalizime Gjirokastër SHA, në vlerën 544 mijë lekë, si pasojë e 

vendimeve jo të drejta për dhënien e shpërblimit vjetor për anëtarët e 

Këshillit administrativ, të cilat janë marrë përpara daljes së rezultatit 

financiar të shoqërisë pa miratimin e Aksionerit të shoqërisë.  

 Operatori i Sistemit të Transmetimit OST, në vlerën 385 mijë lekë, nga të 

cilat:  
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- Vlera 147 mijë lekë, si pasojë e mosllogaritjes saktë të vlerës së 

masës së dëmshpërblimit sipas pagës bruto për punonjesën e 

larguar nga puna; 

- Vlera 135 mijë lekë, si pasojë e përfitimit të shpërblimit të fundvitit 

në masën e një page mujore edhe pse punonjësi është larguar nga 

puna; 

- Vlera 103 mijë lekë, si pasojë e mosllogaritjes saktë ose mos 

përditësimit të vjetërsisë në punë, të cilat reflektohen në pagën 

totale bruto mujore.  

 Agjencia Kombëtare e Mjedisit Tiranë, në vlerën 124 mijë lekë, si pasojë e 

përfitimit të pagave më tepër në formën e shpërblimit. 

2.2  Dëmi ekonomik3 i rezultuar në fushën e prokurimit të nevojave për 

mallra/shërbime/investime publike, kap vlerën e përgjithshme 1,678,989 

mijë lekë. Dëmi është konstatuar si në fazën e zhvillimit të procedurave të 

prokurimit, ashtu edhe në fazën e zbatimit të kontratave dhe dorëzimit të 

punimeve 

Problematikat e konstatuara nga auditimet lidhen jo vetëm me planifikim jo të 

drejtë të nevojave por edhe një proces të realizuar jo në përputhje me kërkesat 

ligjore në fuqi. Mangësitë i referohen implementimit jo të saktë të kërkesave 

dhe detyrimeve ligjore nga entet publike që prokurojnë fondet përmes sistemit 

të prokurimit publik, fakt që lidhet edhe me kapacitetet njerëzore jo gjithmonë 

profesionale, që përfshihen në realizimin e këtij procesi. Dëmi ekonomik në 

fushën e prokurimeve publike konstatohet si shkelje në: përgatitjen e 

dokumentacionit të tenderit, hartimin e specifikimeve teknike dhe kritereve të 

vlerësimit; llogaritjen e vlerës së kontratës; respektimin e kufijve monetar/ 

përzgjedhjen e procedurës së prokurimit publik; paraqitjen dhe pranimin e 

ofertave; hapjen dhe shqyrtimin e ofertave të paraqitura në konkurim; në 

njoftimin e fituesit, në procedurat e prokurimit me një ofertues, në lidhjen e 

kontratave dhe marrëdhëniet me nënkontraktorët, arkivimin e dosjeve për 

tenderat e zhvilluar; zbatimin e kontratave nga kontraktorët në përputhje me 

kushtet e përgjithshme etj. Në total, për periudhën janar - dhjetor 2019, vetëm 

nga auditimi i procedurave të prokurimit ka një dëm ekonomik në shumën 

1,678,989 mijë lekë nga të cilat vlera 417,212 mijë lekë në procedurë prokurimi 

dhe vlera 1,261,777 mijë lekë gjatë zbatimit të kontratave dhe dorëzimit të 

punimeve.  

 

 

 

                                                           
3 Përmirësimi ligjor që propozohet nga KLSH është fokusuar në vlefshmërinë e procedurave të 

prokurimit në jo më pak se dy operatorë ekonomik pjesëmarrës që plotësojnë kriteret e 

kualifikimit nisur nga numri i lartë i procedurave të prokurimit me një pjesëmarrës dhe fitues 

njëhkohësisht.  
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Grafik nr.12: Dëmi ekonomik në fushën e prokurimeve 

Burimi KLSH 

Në bazë të auditimeve të realizuara nga KLSH në autoritete të ndryshme 

kontraktore është konstatuar se janë zhvilluar procedura prokurimi me një 

pjesëmarrës dhe fitues njëhkohësisht. Nga analiza e të dhënave për vitin 2018 

rezulton se në 5116 procedura të përfunduara me fitues, 1686 ose 33% e tyre 

janë përfunduar me një operator dhe finalizuar me lidhje kontrate. Përfundimi i 

procedurave të prokurimit me një pjesëmarrës jo vetëm ul ndjeshëm 

konkurrencën e pjesëmarrësve, përdorimin e fondeve jo me eficience, 

efektivitet, ekonomicitet, ndikon në keqmenaxhimin e fondeve publike por 

njëkohësisht edhe nuk i jep mundësi KLSH të auditojë. KLSH ka rekomanduar 

midis të tjerave ndryshim ligjor në lidhje me vlefshmërinë e procedurave të 

prokurimit me jo më pak se dy operatorë ekonomikë pjesëmarrës që plotësojnë 

kriteret e kualifikimit, me qëllim rritjen e konkurrencës së pjesëmarrjes dhe 

efektivitetit të përdorimit të fondeve publike.  

2.2.1 Shkelje në realizimin e procedurave të prokurimit 

Shkeljet në procedurat e prokurimit vetëm në 13 subjekte, kanë sjellë një dëm 

ekonomik në buxhetin e shtetit në masën 417,212 mijë lekë. Shkeljet kanë 

rezultuar në plotësimin e kritereve të kualifikimit, në skualifikimet e ofertuesve, 

në hapjen e shqyrtimin e ofertave, në ofertat anomalisht tëulta, etj. 

Tabela nr. 6 

Subjektet e audituara 
Vlera (në 

mijë lekë) 
Agjencia Kombëtare e Ujësjellës Kanalizimeve dhe Infrastrukturës 
së Mbetjes 

299,109 

Qëndra Spitalore Universitare Nënë Tereza, Tiranë 104,425 
Operatori i Sistemit të Transmetimit OST 6,854 
ALBPetrol SHA 2,523 
Shoqëria e parë e investimeve FAF SHA  1,162 
Bashkia Mat 1,362 
Bashkia Sarandë 1,018 
ALUIZNI Kavajë 384 
Ujësjellës Kanalizime Lushnje SHA 298 
Ujësjellës Kanalizime Gjirokastër SHA 169 
Në subjekte të tjera (Ministria e Drejtësisë, ZVRPP Devoll, Ujësjellës 
Kanalizime Pogradec SHA, Posta Shqiptare SHA) 

292 

Totali (në mijë lekë) 417,712 

Burimi KLSH 
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2.2.2 Shkelje në zbatimin e punimeve, në institucionet si më poshtë: 

Shkeljet në zbatimin e kontratave për38 subjekte, kanësjellë dëm ekonomik në 

buxhetin e shtetit në masën 1,261,777 mijë lekë. Shkeljet e këtij grupimi fillojnë 

me problemet ne lidhjen e kontratave, aktet e marrjes në dorëzim, në mungesa 

apo problematika në kryerjen e punimeve të ndërtimit, inventarizim dosjesh etj..  

Tabela nr. 7 

Subjektet e audituara 

 

Vlera (në 

mijë lekë) 

Autoriteti Rrugor Shqiptar 611, 675 

Qëndra Spitalore Universitare Nënë Tereza, Tiranë 152,767 

Agjencia Kombëtare e Ujësjellës Kanalizimeve dhe Infrastrukturës së 
Mbetjes 

177,470 

Ujësjellës Kanalizime Fier SHA 76,356 

Projekti “Mirëmbajtje dhe Siguri Rrugore bazuar në rezultate” ARRSH 67,161 

Fondi Shqiptar i Zhvillimit 47,325 

Bashkia Himarë 13,398 

ALBPetrol SHA 10,926 

Bashkia Sarandë 10,595 

Bashkia Berat 8,946 

Hekurudha Shqiptare SHA 8,187 

Posta Shqiptare SHA 6,999 

Bashkia Librazhd (Riauditim) 5,496 

Spitali Rajonal Durrës 5,328 

Bashkia Libohovë 4,616 

Bashkia Pukë 4,337 

Projekti  “Fuqëzimi i Qendrës Traumatologjike Kombëtare të 

Tiranës”,  Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale 
4,321 

Projekti “Ndërtimi i rrugës Qukës – Qafë Plloce” Autoriteti Rrugor 

Shqiptar 
4,040 

Bashkia Tiranë 4,008 

Ujësjellës Kanalizime Durrës SHA 3,496 

Bashkia Dropull 3,420 

Bashkia Patos 3,285 

Bashkia Delvinë 2,875 

Bashkia Mat 2,740 

Ujësjellës Kanalizime Lushnje SHA 2,592 

Bashkia Tepelenë 2,404 

Bashkia Gramsh 2,307 

Operatori i Sistemit të Transmetimit OST 2,144 

Bashkia Tropojë 1,993 

Bashkia Korçë (Auditim Tematik) 1,828 

Spitali Rajonal Korçe 1,751 

Bashkia Fushë Arrëz 1,666 
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Bashkia Librazhd 1,484 

Bashkia Shkodër 1,345 

Bashkia Kurbin 1,332 

Bashkia Bulqizë 462 

Ujësjellës Kanalizime Pogradec  SHA 458 

Ujësjellës Kanalizime Gjirokastër  SHA 243 

Totali (në mijë lekë) 1,261,777 

Burimi KLSH 

2.3  Në fushën e shpenzimeve operative, në vlerën e përgjithshme prej 

416,013 mijë lekë, konstatuar në institucionet: 

Tabela nr. 8 

Subjektet e audituara 
Vlera (në mijë 

lekë) 

Agjencia Kombëtare e Ushqimit 344,383 

Autoriteti Rrugor Shqiptar 51,239 

Universiteti “Luigj Gurakuqi” Shkodër 6,829 

Spitali Rajonal Korçe 3,116 
Autoriteti i Aviacionit Civil Shqiptar 2,589 
Univeristeti “Ismail Qemali” Vlorë 2,377 

Ujësjellës Kanalizime Gjirokastër SHA 1,661 

Spitali Rajonal Durrës 1,379 

Ujësjellës Kanalizime Shkodër SHA 480 

Projekti “Ofrimi i shërbimeve publike me në qëndër 
qytetarin” ADISA 

429 

Bashkia Pukë 418 

ALUIZNI Kavajë 384 

Ujësjellës Kanalizime Pogradec SHA 237 

Rezidenca Studentore Universitare nr.1 Tiranë SHA 223 

ALBPetrol SHA 121 

Në subjekte të tjera (Posta Shqiptare SHA, Garda e 
Republikës, Ujësjellës Kanalizime Durrës SHA) 

148 

Totali (në mijë lekë) 416,013 

Burimi KLSH 

2.4 Në fushën të Tjera, në shumën e përgjithshme prej 90,127 mijë lekë. 

 Agjencia e Zhvillimit Bujqësor dhe Rural, në vlerën 2,058,455 mijë lekë, si 

pasojë e borxhit të mbartur prej shumë vitesh i krijuar nga implementimi 

ish-Projektit 2KR (kredi pa interes që i ka dhënë Qeveria Japoneze Ministrisë 

së Bujqësisë për të ndihmuar fermerët shqiptar). AZHBR, ka hapur procese 

gjyqësore për 30 subjekte  debitorë. Nga  Ministria e Bujqësisë dhe nga ish-

Projekti 2KR, nuk janë analizuar shkaqet dhe arsyet objektive apo subjektive 

të krijimit të vështirësive financiare që i kanë detyruar këta fermerë  të mos 

paguajnë këstet dhe kamatëvonesat sipas kontratave (shkaqet dhe arsyet, 
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kanë të bëjnë me braktisjen e aktiviteteve nga vetë fermerët përfitues apo 

me mos subvencionimin e karburantit, inputeve bujqësore, mungesën e 

lehtësirave fiskale, etj).  

 Shoqëria e parë e investimeve FAF SHA, sot Agrocredit SHA, në vlerën 

5,135 mijë lekë nga të cilat: 

- Vlera 3,246 mijë lekë, si pasojë e dublimeve të shpenzimeve për 

përmbarues privat, pra janë lidhur kontrata me përmbarues të tjerë 

privat, në një kohë që më parë janë kryer veprime nga përmbarues të 

tjerë; 

- Vlera 610 mijë lekë, si pasojë e likujdimit më tepër për detyrimin e një 

muaji më shumë subjektit qiradhënës, pasi kontrata e qirasëështë lidhur 

më datë 22.10.2018. por duke përfshirë pikën 3.2 ku përcaktohet dhe se 

Ambientet e përshkruara në objektin e qerasë janë marrë nga 

qiramarrësi me datë 20.09.2018(neni 803 i Kodit Civil paragrafi i fundit) 

dhe qiraja e kontratës ka filluar efektet e saj po në datën 20.09.2018 dhe 

data e mbarimit të qirasë do të jetë 20.08.2027. 

- Vlera 308 mijë lekë, si pasojë e mos respektimit të termave dhe kushtet e 

nënhuasë me Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë dhe për pasojë janë 

aplikuar penalitete në dëm të shoqërisë.  

- Vlera 240 mijë lekë, si pasojëe marrjes me qira të ambienteve për degën 

FAF SHA. Dibër, ku shoqëria nuk ka bërë shpallje për shprehje interesi për 

marrje me qira në adresën zyrtare të vetë shoqërisë apo në median e 

shkruar e elektronike, si dhe në Buletinin e APP.  

- Vlera 131 mijë lekë, si pasojë e mos respektimit të afateteve për pagesën 

e tatim fitimit dhe afatet për deklarimet e ndryshme në tatime sipas 

dispozitave lihjore dhe nënligjore.  

 AlbPetrol SHA, në vlerën 65,635 mijë lekë, si pasojë e mungesës së aseteve, 

pas kryerjes së inventarizimit në zonën e Marrëveshjes hidrokarbure për 

zhvillimin dhe prodhimin e hidrokarbureve për vendburimin Gorisht – Kocul, 

e cila është marrë në administrim nga shoqëria në vitin 2017.  

 Ujësjellës Kanalizime Pogradec SHA, në vlerën 18,751 mijë lekë, si pasojë e 

detyrimeve që rrjedhin nga mos pagesa e kredisë (penalitete) deri në 

31.12.2017, vlerë e cila rritet me akt-rakordimin për vitin 2018.  

 Ujësjellës Kanalizime Durrës SHA, në vlerën 4,090 mijë lekë,si pasojë e 

mosmbajtjes së penaliteteve, për mos dorëzim të mallit sipas kushteve të 

kontratës dhe specifikimeve teknike rënë dakort midis palëve. 

 Spitali Rajonal Durrës, në vlerën 84 mijë lekë, si pasojë e diferencave të 

rezultuara në magazinën e farmacisë së spitalit, mangësi në sasitë e 

medikamenteve në 5 raste.  
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Përmbledhja e shkeljeve me pasojë dëm ekonomik në fushën e shpenzimeve 
Tabela nr.9 

Dëm Ekonomik  000/lekë 

Në Shpenzimet për paga, Sigurime dhe Shpërblime 8,028 

Në Shpenzimet Operative 416,013 

Në Shpenzimet për Investime 1,678,989 

Të tjera 90,127 

Totali  2,193,157 

Burimi KLSH 

Grafik nr. 13 Dëmi ekonomik në shpenzime (në mijë lekë) për periudhën Janar-Dhjetor 

2019 

 

Burimi KLSH 

III. SHKELJE TË DISIPLINËS FINANCIARE ME NDIKIM NEGATIV NË 

PERFORMANCËN E ADMINISTRIMIT TË TË ARDHURAVE DHE NË PËRDORIMIN E 

FONDEVE PUBLIKE PËR SUBJEKTETE AUDITUARA 

Kontrolli i Lartë i Shtetit, gjatë periudhës janar - dhjetor 2019, ka evidentuar 

shkelje të disiplinës financiare me ndikim negativ në performancën e 

administrimit të të ardhurave dhe në përdorimin e fondeve publike në vlerën 

totale 130,511,594 mijë lekënga të cilat: 46,632,192 mijë lekë në fushën e të 

adhurave dhe 83,879,401 mijë lekë në fushën e shpenzimeve jo me eficiencë, 

efektivitet dhe ekonomicitet të fondeve, si dhe shkelje të disiplinës buxhetore 

lidhur me likujdimin e shpenzimeve, keqmenaxhimin e fondeve të programuara 

apo mugesë kontrolli në realizimin e procedurave të prokurimit jo në përputhje 

me kuadrin ligjor. Në grafikun e mëposhtëm ilustrohen shkeljet e disiplinës 

financiare në fushën e të ardhurave dhe shpenzimeve.  

Grafik nr.14 Shkelje të disiplinës financiare në fushën e të ardhurave dhe shpenzimeve 
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Grafik nr.15 Shkelje të disiplinës financiare në fushën e të ardhurave dhe shpenzimeve 

(në milionë lekë) 

Burimi KLSH 

Shkeljet e disiplinës financiare me ndikim negativ në performancën e subjekteve të 

audituara, janë pasqyruar në mënyrë më të detajuar në formularin nr. 3, bashkëlidhur 

këtij Buletitini Statistikor.  

 

III.1 Shkelje të disiplinës financiare me ndikim negativ në administrimin e të 

ardhurave 

 

 

 

Grafik nr.16: Shkelje të disiplinës financiare në fushën e të ardhurave 

Burimi KLSH 
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Shkelje e të disiplinës financiare me ndikim negativ në performancën e 

administrimit të të ardhurave për subjektet e audituara, kapin vlerën 

46,632,192 mijë lekë. 
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Efektet negative të lidhura me administrimin e sistemit tatimor & doganor, 

nga qiratë & privatizimit, koncensionet, Urbanistikës dhe në fushën të tjera.    

 Drejtoria e Përgjitshme e Tatimeve, në vlerën 38,923,755 mijë lekë, nga të 

cilat: 

- Vlera 12,194,594 mijë lekë, rritja e borxhit tatimor, si pasojë e mangësive 

në ndjekjen e veprimeve proceduriale nga ana e administratës, duke mos 

ezuaruar në kohë dhe me efakisitet të gjitha hapat dhe mekanizmat e 

përcaktuar në legjislacionin tatimor dhe doganor për të siguruar 

mbledhjen e borxhit; 

- 14,397,000 mijë lekë, vlera e rimbursimit të TVSH gjatë vitit 2018. Nëse 

do ti referohemi likuidimeve të kryera gjatë vitit 2018, kemi pothuajse 

thyerje të radhës së rimbursimit, nisur jo vetëm prej afateve të 

parashikuara ligjore, por edhe të datës së miratimit të rimbursimit pas 

plotësimit të kushteve proceduriale të administratës tatimore. 

- Vlera 9,320,181 mijë lekë është rritja e stokut, si pasojë e detyrimeve të 

prapambetura të krijuara rishtazi për rimbursimin e TVSH në bazë 

vjetore.  

- Vlera 2,018,000 mijë lekë, si pasojë e mossaktësimit të vlerës së 

punimeve faktike të realizuara në vepra hidroenergjitike deri në 

llogaritjen e tatimit mbi vlerën e shtuar, e për rrjedhojë ligjshmërine e 

shumës së TVSH-së së rimbursuar shoqërisë. Gjithashtu shoqëria 

koncensionare, në zbatim të kontratës koncensionare, nuk disponon leje 

ndërtimit të veprës hidroenergjitike.  

- Vlera 993,980 mijë lekë, si pasojë e kamatvonesave të reja dhe mos 

pasqyrimit në kontabilitet detyrimet e akcizës për vitin 2018. Detyrimet e 

akcizës për 48 subjekte arrin në shumën 13.3 miliardë lekë nga 12.3 

miliardë që ishtë para procesit të transferimit të detyrimeve të pa 

paguara.  

 Drejtoria e Përgjitshme e Doganave, në vlerën 3,299,965 mijë lekë, si 

pasojë e mos ndjekjes së fazave për masat dhe procedurat e përcaktuara në 

legjislacionin doganor për borxhin doganor si dhe udhëzimeve përkatëse të 

nxjerra për rikuperimin e detyrimeve të papaguara nga subjekete debitore  

 Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor, në vlerën 

215,000 mijë lekë, si pasojë e evidentimit të llogarisë debitore “Detyrim të 

ISSH” krijuar që nga viti 2012 në pasqyrat financiare të FSDKSH.  

 Dega e Doganës Elbasan, në vlerën 29,450 mijë lekë, si pasojë e 

mosrillogaritjes me saktësi të elementëve të vlerës doganore për efekt 

taksimi doganor, që lidhen me vlerësimin doganor të artikujve që janë 

deklaruar në kapitullin *02 4 * dhe pasi janë evidentuar diferenca të 

rillogaritura me çmimet e publikuara sipas Dosjes së të Dhënave të 

                                                           
4Kapitulli “02”- Mishi dhe të brendshmet e ngrënshme të mishit 
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Disponueshme në RS, të dhëna këto të marra nga databaza i deklarimeve 

doganore. 

 Bashkia Shkodër, në vlerën 894,000 mijë lekë, si pasojë e mos arkëtimit të 

detyrimeve të subjekteve fizik/juridik, për të gjitha detyrimet tatimore të 

pambledhura ndaj 4195 subjekteve. 

 Bashkia  Sarandë, në vlerën 774,205 mijë lekë, nga të cilat: 

- Vlera 632,558 mijë lekë, mosarkëtimin e vlerës së debitorëve të subjekteve 

fizik/juridike, abonentëve familjarë dhe kontratat e plazheve. 

- Vlera 141,647 mijë lekë, mosarkëtim të vlerës së 171 gjobave nga IMTV. 

 Bashkia Librazhd, në vlerën 233,833 mijë lekë, nga të cilat:  

- Vlera 225,000 mijë lekë, si pasojë e mos zbatimit të kërkesave ligjore 

për lidhjen e kontratave për shfrytëzim të fondit pyjor nga subjekte të 

ndryshme, të cilat kanë marrë leje shfrytëzimi të sipërfaqeve Pyjore dhe 

kollosore nga MIE; 

- Vlera 8,833 mijë lekë, si pasojë e mos vjeljes së taksës së ndikimit në 

infrastrukturë për objektetet ndërtimore të legalizuara nga zyra 

vendore e ALUIZNI-t. 

 Bashkia Tiranë, në vlerën 206,707 mijë lekë, si pasojë e detyrimeve 

debitore për tatim taksa dhe tarifat vendore të subjekteve, të pa vjela dhe të 

trashëguara nga bilancet e Njësive Administrative (Ish Komuna) deri më 

datën 31.07.2015.  

 Bashkia Kurbin, në vlerën 110,710 mijë lekë, nga të cilat: 

- Vlera 107,155 mijë lekë, si pasojë e mosarkëtimit të vlerës së borxhit 

tatimor (taksa dhe tarifa) nga subjektet private dhe abonentët familjarë. 

- Vlera 3,555 mijë lekë, si pasojë e mosarkëtimit të vlerës së gjobave të 

aplikuara nga IMTV. 

 Bashkia Kurbin (Auditim tematik për Pasqyrat Financiare 2018), në vlerën 

113,000 mijë lekë, si pasojë e mosvjeljes dhe arkëtimit të detyrimeve për 

taksat dhe tarifat vendore nga bizneset private. 

 Bashkia Tropojë, në vlerën 37,152 mijë lekë, si pasojë e mosvjeljes dhe 

arkëtimit të detyrimeve për taksat dhe tarifat vendore nga bizneset private. 

 Bashkia Gramsh, në vlerën 31,911 mijë lekë, nga të cilat: 

- Vlera 28,436 mijë lekë, si pasojë e mosaplikimit të gjobës për mos 

pagimin në afat të detyrimit tatimor nga subjektet.  

- Vlera 3,475 mijë lekë, si pasojë e mosarkëtimit të detyrimeve të qirasë 

për kontratat e lidhura me 25 subjekte private, të cilat përdoren për 

banesa sociale.  
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 Bashkia Fushë Arëz, në vlerën 22,528 mijë lekë, si pasojë e mosvjeljes dhe 

arkëtimit të detyrimeve për taksat dhe tarifat vendore nga bizneset private. 

 Bashkia Libohovë, në vlerën 21,257 mijë lekë, si pasojë e krijimit të 

debitorëve për taksa dhe tarifa vendore nga të cilat: vlera 5,544 mijë lekë 

për 72 subjekte private, vlera 13,659 mijë lekë për taskapaguesit e 

kategorisë familjare dhe vlera 3,054 mijë lekë kamatvonesë për mos pagimin 

e detyrimeve në kohë.  

 Bashkia Patos, në vlerën 20,506 mijë lekë, si pasojë e detyrimeve debitore 

për tatim taksa dhe tarifat vendore të subjekteve.  

 Bashkia Pukë, në vlerën 10,014 mijë lekë, si pasojë e mosvjeljes dhe 

arkëtimit të detyrimeve për taksat dhe tarifat vendore nga bizneset private.  

 Bashkia Bulqizë, në vlerën 11,027 mijë lekë, si pasojë e mosvjeljes së taksës 

së ndikimit në infrastrukturë për objektetet ndërtimore të legalizuara nga 

zyra vendore e ALUIZNI-t. 

 Bashkia Dropull, në vlerën 7,567 mijë lekë, si pasojë e mosvjeljes dhe 

arkëtimit të detyrimeve për taksat dhe tarifat vendore nga bizneset private. 

 Bashkia Mat (Auditim tematik për Pasqyrat Financiare 2018), në vlerën 

7,853 mijë lekë, si pasojë e mosvjeljes dhe arkëtimit të detyrimeve për 

taksat dhe tarifat vendore nga bizneset private.  

 Bashkia Berat, në vlerën 423,342 mijë lekë,  

- Vlera 309,188 mijë lekë,si pasojë e mosvjeljes dhe arkëtimit të detyrimeve 

për taksat dhe tarifat vendore nga bizneset private; 

- Vlera 75,504 mijë lekë,si pasojë e mos lidhjes së kontratave të qerasëpër 

asetet e Bashkisë me subjektet private, të cilat janë pajisur me leje 

minerare të miratuara Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Turizimit, Tregtisë 

dhe Sipërmarrjes, për shfrytëzimin e sipërfaqeve pyjore dhe kullosore ku 

ushtrojnë aktivitetin e tyre për qëllime biznesi për periudhën 01.01.2017 

deri më 30.09.2019; 

- Vlera 38,650 mijë lekë,si pasojë e mos arkëtimit të gjobave të vendosura 

nga IMTV për ndërtime të kundërligjshme/mos zbatim të rregullave për 

kolaudimin dhe ndërtimet të cilat janë dënuar me vendime për dënimin me 

gjobë.  

 Bashkia Krujë, në vlerën 249,581 mijë lekë, nga të cilat: 

- Vlera 237,681 mijë lekë,si pasojë e mosvjeljes dhe arkëtimit të detyrimeve 

për taksat dhe tarifat vendore nga bizneset private. 

- Vlera 11,900 mijë lekë,si pasojë e mos ndjekjes në rrugë ligjore nga ana e 

Bashkisë Krujë me padi në gjykatë për 38 raste “dënim me gjobë” për 

ndërtime të kundërligjshme.   

 Bashkia Himarë, 361,328 mijë lekë nga të cilat:  
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- Vlera243,516 mijë lekë,si pasojë e mosvjeljes dhe arkëtimit të detyrimeve 

për taksat dhe tarifat vendore nga bizneset private. 

- Vlera 36,307 mijë lekë, nga të cilat:29,753 mijë lekë,si pasojë e mos kryerjes 

së pagesave sipas kushteve dhe vlerës së përcaktuar në kontratat e lidhura 

për kullotje dhe 6,554 mijë lekë si pasojë e mos arkëtimit të detyrimeve për 

19 kontrata me telefoninë celulare. 

- Vlera 81,505 mijë lekë,si pasojë e mosarkëtimit të gjobave të aplikuara për 

119 subjekte të vendosura nga IMTV për periudhën 4 vjeçare  respektivisht 

nga data 01.01.2015 deri 29.05.2019.  

 Bashkia Delvinë, në vlerën 47,486 mijë lekë, si pasojë e mosarkëtimit e 

detyrimeve të subjekteve fizik/juridik, për të gjitha detyrimet tatimore të pa 

mbledhura për 245 subjekte. 

 Bashkia Klos, në vlerën 47,405 mijë lekë, si pasojë e mosarkëtimit të 

detyrimeve tatimore për taksën e tokës, për taksat dhe tarifat efamiljarëve 

dhe vlerat totale të debisë për bizneset (detyrim+kamatë).  

 Bashkia Tepelenë, në vlerën 32,431 mijë lekë, nga të cilat: 

- Vlera 25,104 mijë lekë,si pasojë e krijimit të debitorëve për taksat dhe 

tarifat vendore nga subjektet private. 

- Vlera 5,927 mijë lekë,si pasojë e mos arketimit të taksës së ndikimit në 

infrastrukturë për objektet ndërtimore që legalizohen nga ALUIZNI – 

Drejtoria Rajonale Gjirokastër. 

- Vlera 1,400 mijë lekë,si pasojë e mosarkëtimit të gjobave për 4 masa 

administrative të vendosura nga IMTV. 

 Qëndra Spitalore Universitare Nënë Tereza, në vlerën 253,953 mijë lekë, 

nga të cilat:   

- Vlera 107,272 mijë lekë, si pasojë e mosllogaritjes saktë të vlerës së 

amortizimit për pajisjet kompjuterike, informatike, si dhe aktiveve 

afatgjata jo materiale që ka si efekt mos paraqitjen e nevojave për 

investime dhe një pasqyrim jo të saktë të kostove spitalore.  

- Vlera 11,566 mijë lekë, si pasojë e detyrimeve të prapambetura që 

institucioni duhet ti paguajë shoqërisë telefonike për të gjithë numrat që 

zotërohen sipas kontratës së lidhur. 

 Rezidenca Studentore Universitare Nr.1 SHA Tiranë, në vlerën 586 mijë 

lekë, efekt ekonomik i krijuar nga një vendimarrje përtej kompetencave të 

Këshillit Mbikëqyrës për vendosje të pa studjuar dhe të pa argumentuar të 

uljes së tarifave për dhënien me qera të objekteve të shoqërisë.  

 Drejtoria Rajonale e Mjedisit Elbasan, në vlerën 220,800 mijë lekë, si 

pasojë e mosaplikimit të gjobave ndaj subjekteve, të cilat nuk kanë dorëzuar 

raportet e vetë monitorimit. 
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 Drejtoria Rajonale e Inspektoratit Shtetëror të Mjedisit, Pyjeve dhe Ujrave, 

Fier, në vlerën 17,640 mijë lekë, mosarkëtim i gjobave të vendosura ndaj 

subjekteve privat. 

 ZVRPP Bulqizë, në vlerën 6,117 mijë lekë, si pasojë e mungesës së 

dokumentacionit që vërteton kryerjen e pagesës së tarifës 1% të vlerës së 

investimit nga subjekti privat.  

III.2 Shkelje të disiplinës financiare me ndikim negativ në perfomancën e 
përdorimit të fondeve publike nga subjekteve të audituara. 

 

 

 

Shkeljet e disiplinës financiare me ndikim negativ në performancën e 

subjekteve të audituara, në shpenzimin e fondeve kanë rezultuar në fushën e 

pagave dhe shpërblimeve, në fushën e keqmenaxhimit të fondeve të 

programuara për shpenzime operative, në fushën e prokurimit të fondeve 

publike dhe realizimin e procedurave të prokurimit jo në përputhje me kuadrin 

ligjor. 

Grafik nr.17: Shkelje të disiplinës financiare në fushën e shpenzimeve 

 

Burimi KLSH 

Efekte financiare në fushën e pagave dhe shpërblimeve 

 Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor, në vlerën 

147,000 mije lekë, nga të cilat:  

- Vlera 108,000 mijë lekë, si pasojë e zbatimit me vonesë nga FSDKSH të 

procesit të ristrukturimit. Vlera e pritshme e detyrimit për vendimet 

gjyqësore pritet të sjellë një efekt negativ për buxhetin.  

- Vlera 35,100 mijë lekë, si pasojë shpërndarjes së fondeve nga rezerva e 

buxhetit të shërbimit spitalor në zërin shpërblime për disa prej 

punonjësëve të QSUT ndërkohë që, punonjësit e shërbimeve spitalore 

janë strukturë e MSHMS dhe jo e FSDKSHsë. 
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Shkelje e të disiplinës financiare me ndikim negativ në performancën e 

subjekteve të audituara, në shpenzimin e fondeve në dispozicion, kapin 

vlerën 83,879,401 mijë lekë. 
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- Vlera 2,400 mijë lekë, si pasojë e shpenzimeve për paga për punë të pa 

kryer përgjatë muajve Janar, Mars, Maj dhe Dhjetor 2018 nga Sektori i 

Depove Farmaceutike.  

- Vlera 1,512 mijë lekë, si pasojë e rritjes së zërit shpenzime, duke 

punësuar një punonjës nga jashtë në postin e sekretarit të Këshillit në 

kundërshtim me Ligjin “Për Sigurimin e Detyrueshëm të Kujdesit 

Shëndetësor në RSH”. 

 Autoriteti Kombëtar i Ushqimit, në vlerën 344,385 mijë lekë, nga të 

cilat: 

- 329,967 mijë lekë, si pasojë e kryerjes së ekzekutimit të pagesës së 

vendimit të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë e cila ka vendosur 

ndryshimin e vendimit të gjykatës Administrative të Shkallës së Parë 

duke pranuar kërkesën e palës paditëse dhe ngarkuar palën e paditur 

AKU me detyrimin e dëmshpërblimit të dëmit jashtëkontraktor.  

- 14,416 mijë lekë, si pasojë e pagesave të panevojshme për suport 

teknik të avancuar, ku ky sistem e ka pasur standard support të tij dhe 

suport zhvillimi sipas përshkrimit të shërbimeve nëmirëmbajtjen e 

sistemit.  

 Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore (tematik), në vlerën 4,060 mijë 

lekë, si pasojë e pagesave të kryera në formë shpërblimi për anëtarët e 

brendshëm të grupit OT, veprim qe bie ndesh me dispozitën ku përcaktohen 

vetëm kompetencat e Këshillit Drejtues lidhur me numrin e specialisteve të 

jashtëm, por në të nuk trajtohet pagesa dhe shpërblim të punonjësve të 

brendshëm.  

 Drejtoria Arsimore Rajonale Durrës, në vlerën 1,592 mijë lekë, si pasojë e 

likuidimit të shpenzimeve për ekzekutimin e vendimeve gjyqësore për 

largimin e padrejtë nga puna të punonjësve. 

 Ministria e Shëndetësisë, në vlerën 80,305 mijë lekë, nga të cilat: 

- Vlera 72,304 mijë lekë, si pasojë e moszbatimit në kohë të vendimeve të 

gjykatës të formës së prerë për largim të padrejtë, duke paguar në 

vijëmësi ish-punonjësit e larguar, të cilët nuk japin kontributin e tyre në 

punë. 

- Vlera 8,001 mijë lekë, si pasojë e menaxhimit joefektiv gjatë procesit të 

ristrukturimit, për të cilën nuk është bërë e mundur për këta punonjës të 

sistemoheshin në marrëdhënie pune dhe janë liruar nga detyra, 

pavarësisht se institucioni ka mbartur vazhdimisht pozicione vakante. 

 Bashkia Himarë, në vlerën 7,502 mijë lekë, si pasojë e mos rregjistrimit të 

48 subjekte në QKB, bën që këto subjekte të mos evidentohen nga 

Drejtoritë Rajonale Tatimorë Vlorë dhe Sarandë si subjekte aktive për 

evidentimin, llogaritjen dhe arkëtimin e detyrimeve për kontributet e 

Sigurimit Shoqërore e Shëndetësore.  



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT| 

33 

 

 Ujësjellës Kanalizime Pogradec SHA, në vlerën 33,080 mijë lekë, si pasojë e 

pagesave të dëmshpërblimeve për ndërprerje të paligjshme të 

marrëdhënieve të punës dhe shpenzimeve përmbarimore për 24 çështje 

gjyqësore  të humbura në apel.  

 Operatori i Sistemit të Transmetimit OST, në vlerën 20,768, si pasojë e 

moszbatimit të kushteve të kontratës dhe Kodit të punës për ndërprerjen e 

marrëdhënieve të punës në mënyrë të mënjëhershme.  

 AlbPetrol SHA, në vlerën12,168 mijë lekë, shpenzime të pajustifikuara, të 

paparashikuara në planifikimin e miratuara nga MIE për vitin 2018, të 

aprovuara nga Këshilli Mbikëqyrës. 

 Spitali Rajonal Durrës, në vlerën 7,849 mijë lekë, si pasojë e ndërprerjes së 

marrëdhënieve për 264 punonjës të spitalit për arsye të ndryshme. Në lidhje 

me largimet nga detyra të punonjësve të Spitalit Rajonal Durrës, rezultoi se 

nuk është bërë një analizë për arsyet e lëvizjeve të personelit. 

 Ujësjellës Kanalizime Durrës SHA, në vlerën 4,125 mijë lekë, si rezultat i 

zgjidhjes së kontratës së punësimit pa shkaqe të arsyeshme dhe në mënyrë 

të njëanshme me punonjësit, të reflektuara në vendimet e gjykatave 

respektive 

 Ujësjellës Kanalizime Gjirokastër SHA, në vlerën 3,551 mijë lekë nga të 

cilat:  

- 2,598 mijë lekë, si pasojë e shpenzimeve për proceset gjyqësore së 

bashku me shpenzimet përmbarimore për punonjësit që janë larguar pa 

shkaqe të përligjura, duke detyruar punonjësit të ndjekin procedurat 

ligjore duke paditur shoqërinë.  

- 953 mijë lekë, si pasojë e detyrimeve të palikuiduara, të cilat janë 

detyrime për kontribute shoqërore nga mos pagesa në kohë, e cila ka 

gjeneruar interesa.   

 Spitali Rajonal Korçë, në vlerën 1,706 mijë lekë, si pasojë e mos-ndjekjes së 

procedurave ligjore në largimin e punonjësve nga puna. 

 Qëndra Spitalore Universitare Nënë Tereza (QSUT), në vlerën 415 mijë 

lekë, si pasojë e moszbatimit të kushteve të kontratës dhe Kodit të punës 

për ndërprerjen e marrëdhënieve të punës në mënyrë të mënjëhershme.  

 Posta Shqiptare SHA, në vlerën 108,667 mijë lekë, nga të cilat:  

- 60,037 mijë lekë, si pasojë e mos ndjekjes së procedurave ligjore në 

largimin e punonjësve nga puna.  

- 48,629 mijë lekë, si pasojë e dhënies së shpërblimeve pa marrë miratimin 

nga Ministria përkatëse.  

 Hekurudha SHA, në vlerën 10,954 mijë lekë, si pasojë e zgjidhjes së pa 

arsyeshme të kontratës së punësimit të punonjësve të shoqërisë. Punonjësit 



|BULETINI STATISTIKOR PËR PERIUDHËN JANAR – DHJETOR 2019 

34 

 

e larguar nga puna kanë hapur procese gjyqësore ligjore për të cilat janë 

marrë 11 vendime të formës së prerë në vitet 2018-5 mujori 2019. 

 Rezidenca Studentore Universitare Nr.1 SHA Tiranë, në vlerën 7,407 mijë 

lekë, si pasojë e mos ndjekjes së procedurave ligjore në largimin e 

punonjësve nga puna duke mos respektuar afatet e ndërprerjes së 

marrëdhënieve të punësimit si dhe mos zbatimin e vendimeve të Gjykatës 

për rikthimin në punë të punonjësve të larguar padrejtësisht.  

 Autoriteti i Aviacionit Civil, në vlerën 7,382 mijë lekë, si pasojë e 

shpenzimeve nga humbja e proceseve gjyqësore dhe ekzekutim i detyruar i 

titujve ekzekutivë për punonjës të larguar nga puna, për periudhën viti 2018 

dhe 8 muajt e parë të vitit 2019.  

Efekte financiare nga keqmenaxhimi i fondeve të programuara për 

shpenzime operative, lidhur që me shkeljet ligjore lidhur me marrjen e 

angazhimeve deri në mungesën e kontrolleve për të mbajtur kostot 

buxhetore në nivelin e programuar, apo shkelje të tjera të disiplinës 

buxhetore lidhur me likujdimin e shpenzimeve. 

 Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor, në vlerën 

1,528,800 mijë lekë,  nga të cilat:  

- Vlera 574 milionë lekë, si pasojë e një rritje të shpenzimeve të rimbursimit 

në skemën e rimbursimit duke kaluar nga 10,453,000 mijë lekë të 

planifikuara në vlerën 11,027,054 mijë lekë. 

- Vlera 306 milionë lekë, si pasojë e shpenzimeve mbi parashikimet  për 

kontratën koncensionare të “Shërbimit të Integruar të Furnizimit të Setit 

të Personalizuar të Instrumenteve Kirurgjikale Sterile dhe Furnizim me 

materiale Mjekësore Sterile”.  Gjithashtu mungon një udhëzues i qartë 

mbi të cilin monitorohet ky lloj shërbimi dhe kontrolle reale në terren dhe 

si pasojë hapja e pastudiuar e këtij shërbimi ka krijuar detyrime të 

prapambetura në fund të vitit 2018; 

- Vlera 287 milionë lekë, si pasojë e lidhjes së kontratave me spitalet 

private pa një proces të rregullt vlerësimi të plotësimit të kritereve dhe 

me efekt paraveprues si dhe mungesë monitorimi dhe analize duke patur 

dhe rënien e rasteve të ofrimit të shërbimit të dializës me 49%; 

- Vlera 168 milionë lekë, si pasojë e mosveprimit të strukturave shtetërore, 

vijohet të paguhen kosto për shërbim të pakryer dhe shpenzime të pa 

ndodhura, por edhe që ky shërbim të trajtohet me TVSH, duke sjellë një 

kosto shtesë të konsiderueshme; 

- Vlera 109.8 milionë lekë, si pasojë e mosmarrjes së masave për 

minimizimin e qarkullimit të barnave të skaduara dhe mungesës së 

ushtrimit të një kontrolli mbi sasitë e barnave në mbyllje dhe hapje të 

periudhës me hyrjen e LBR së re; 



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT| 

35 

 

- Vlera 71 milionë lekë, si pasojë e diferencave të inventareve në minus 

(gjendja fizike e mallrave barnave është më e vogël se gjendja kontabël) 

në shumën 236,672 mijë lekë të padeklaruara nga shitja e mallrave, 

diferenca në plus në shumën totale 35,597 mijë lekë me një vlerë 

shmangie të tatimeve  gjithësej për diferencat në plus dhe minus në 

shumën 71,097 mijë lekë; 

- Vlera 13 milionë lekë, si pasojë e dërgimit me vonesë të vendimit të marrë 

nga KSHA në njësitë shpenzuese dhe subjektet ankimuese për 

ndërprerjen e kontratave respektive, duke krijuar rimbursim edhe pas 

marrjes së vendimit dhe krijimin e efekteve financiare negative në 

buxhetin e njësive vartëse të FSDKSH. 

 MFE: Drejtoria e Përgjithshme të Thesarit, në vlerën 14,600,000 mijë lekë, 

si pasojë e angazhimeve pa fonde buxhetore disponibël dhe/ose për 

projekte pa kaluar në procesin ligjor të miratimit në PBA, të konstatuar në 

11 projekte. 

 Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, në vlerën 532,846 mijë lekë, nga të 

cilat:  

- Vlera 456,767 mijë lekë, si pasojë e detyrimeve të Vendimeve Gjyqësore 

të krijuara nga ish punonjësit e larguar nga puna dhe mos regjistrimi e 

paraqitja e detyrimeve të vendimeve gjyqësore të formës së prerë në 

llogarinë 467 “Kreditorë të ndryshëm” të pasivit të bilancit; 

- Vlera 81,969 mijë lekë, si pasojë e kryerjes së likuidimeve në tejkalim të 

afatit kohor 30 ditor nga data e faturës origjinale të operatorit ekonomik.  

- Vlera 76,079 mijë lekë,si pasojë e inicimit të procedurave të prokurimit 

nga AKSHI pa dijeninë e institucionit përfitues, DPT dhe për pasojë pa 

fonde të planifikuara në buxhet; 

- Vlera 14,897 mijë lekë, si pasojë e blerjes mall/shërbime jo konform 

kërkesave nënligjore. 

 Shoqëria e parë e investimeve FAF SHA, sot Agrocredit SHA, në vlerën 

111,846 mijë lekë, nga të cilat: 

- Vlera 88,180 mijë lekë, si pasojë e parregullsive në procedurën e ndjekur 

nga kërkesa e deri tek miratimi i kredisë, ku nga moszbatimi i Manulait të 

Administrimit të Kredisë dhe të Politikave të Kredisë dhe Rrezikut në 

momentin e disbursimit ka çuar, në shumë raste, në kategorizimin e 

kredive në klasa të ndryshme e deri në klasën 5 “të humbura”; 

- Vlera 17,520 mijë lekë, si pasojë e shpenzimeve të përllogaritura për 

pagat për punonjësit jo rentabël krahasuar me mesataren e 

performancës së shoqërisë, të cilat përballohen nga të ardhurat që 

gjenerohen nga stafi tjetër mirëpërformues; 
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- Vlera 5,210 mijë lekë, si pasojë e dhënies së shpërblimit të fundvitit nga 

Këshilli Mbikëqyrës për punonjësit e Shoqërisë përpara daljes së 

rezultatit financiar; 

- Vlera 936 mijë lekë, si pasojë e përdorimit të kritereve të pa 

argumentuara hollësisht nga njësia e hartimit të dokumenteve të 

tenderit, si dhe kualifikimit dhe shpalljes fitues OE padrejtësisht.  

 Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore (tematik), në vlerën 18,358 mijë 

lekë, si pasojë e keq menaxhimit nga strukturat drejtuese në përdorimin e 

sistemit elektronik Revzone. Efektet negative vihen re qartë në numrin e 

ulët të raportimeve nga ana e shoqërive për informacionet periodike apo 

progresive, mungesa e të cilave ka ndikuar në kryerjen në kohë dhe me cilësi 

të monitorimeve nga strukturat përgjegjëse, për investimet e kryera në 

hidrocentrale si dhe monitorimin në vijueshmëri të prodhimit të energjisë 

elektrike të tyre.  

 Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme, në vlerën 38,496mijë lekë, si 

pasojë e kryerjes së transfertave për llogari të përfaqësive diplomatike në 

valutën EUR dhe USD pa marrjen dhe dokumentimin e një kursi preferencial 

nga banka ku aktualisht depozitohen dhe transferohen fondet.  

 Ministria Shëndetësisë, në vlerën 901,303 mijë lekë nga të cilat: 

- Vlera 669,503 mijë lekë, si pasojë e vlerës së TVSH së llogaritur në 

shërbimin e sterilizimit prej koncensionarit. Kjo mënyrë faturimi e 

shërbimit shëndetësor nuk rezulton të jetë kundërshtuar nga Autoriteti 

apo të jenë marrë nisma për qartësimin e frymës së ligjit me MFE, për 

zgjidhjen e ngërçit, i cili vijon të rëndoj në vazhdimësi financat publike.  

- Vlera 231,800 mijë lekë, si pasojë e pagesave të kryera për seanca të 

parealizuara për koncensionin për shërbimin e Hemodializës që ka filluar 

të implementohet në muajin qershor të vitit 2016. Nga ana e MSHMS-së 

nuk rezultojnë të jenë marrë masa për amendim të kontratës 

koncesionare lidhur me këto raste që përbëjnë likujdim për punë të 

pakryer e cila vijon ende të paguhet nga buxheti i shtetit. 

 Ministria e Arsimit Sportit dhe Rinisë, në vlerën 316,911 mijë lekë, si pasojë 

e shpenzimeve jo efektive për buxhetin e shtetit, nga ekzekutimi i 

vendimeve gjyqësore e ndarë: 

- Aparati i MASR nga ekzekutimi i vendimeve gjyqësore vlera 46,699 mijë 

lekë; 

- Njësitë e tjerë shpenzuese ku përfshihen Njësitë Arsimore Vendore, IAL si 

dhe institucione të tjera varësie në vlerën 270,211 mijë lekë. 

 Ministria e Drejtësië (tematik), në vlerën 67,075 mijë lekë, nga të cilat: 

- Vlera 58,748 mijë lekë, si pasojë e shpenzimeve nga ana e institucionit 

për shërbime përkthimi në përkthyes të paregjistruar; 
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- Vlera 5,862 mijë lekë, si pasojë e pagesave pa të drejtë nga buxheti i vet 

për mirëmbajtjen e katër nga pesë sistemet, të cilat janë në funksionim 

vetëm gjatë periudhës janar – tetor 2019 ndërkohë që këto shpenzime 

duhet të ishin përballuar nga AKSHI.  

 Drejtoria Arsimore Rajonale Fier, në vlerën 24,837 mijë lekë, si pasojë e 

likujdimit për 76 punonjës të ish-DAR-eve, që aktualisht janë pjesë e DRAP 

Fier, për lirimin nga shërbimi civil dhe humbjen e statusit e nënpunësit dhe 

rregullimit në vijëmësi të marrëdhënieve të punësimit sipas dispozitave të 

Kodit të Punës.  

 Universiteti “Luigj Gurakuqi” Shkodër, në vlerën 11,536 mijë lekë, si pasojë 

e veprimeve në kundërshtim me kriteret e përputhshmërisë dhe 

rregullshmërisë financiare në kuadër të procedurës me objekt “Ekspedita 

mësimore 2015-2016”.  

 Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë, në vlerën 5,307 mijë lekë, si pasojë e 

pagesave shpërblime për Senatin Akademik për periudhën janar – gusht 

2018, në kundërshtim me bazën ligjore në fuqi.  

 Drejtoria Arsimore Rajonale Durrës, në vlerën 126 mijë lekë, si pasojë e 

kalimit në shpenzime të vlerës së gjobës së ekzekutuar nga ana e 

Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave 

Personale.  

 Bashkia Tiranë, në vlerën 2,649 mijë lekë, si pasojë e pagesave për 

telefonat celularë për punonjësit e administratës. Për këto pagesa mungojnë 

urdhërat nga Titullari i Bashkisë për miratimin e listës për personat përfitues 

të këtij shërbimi. 

 Qëndra Spitalore Universitare Nënë Tereza (QSUT), në vlerën 260,006 mijë 

lekë, nga të cilat: 

- 124,891 mijë lekë, si pasojë e mosvënies në përdorim për përmbushjen e 

kërkesave në rritje për sterilizime, si dhe ofrimin e shërbimit me cilësi të 

lartë për të gjithë periudhën 2012-2016 të Repartit të Sterilizimit Qendror.  

- 135,115 mijë lekë, si pasojë e akumulimit të medikamenteve të skaduara 

në QSUT, të cilat janë pasojë e keqplanifikimit të shpenzimeve nga 

Shërbimet Mjekësore.    

 Operatori i Sistemit të Transmetimit OST, në vlerën 124,560 mijë lekë, si 

pasojë e diferencave midis vlerës së energjisë së paguar me vlerën e 

energjisë.  

 Ujësjellës Kanalizime Durrës, në vlerën 9,380 mijë lekë, si pasojë 

diferencave ndërmjet tarifave të paguara nga UKD për shoqëritë 

përmbarimore dhe arkëtimit të kësaj nga debitorët.  

 Ujësjellës Kanalizime Pogradec SHA, në vlerën 2,582 mijë lekë,si pasojë e 

mospagesës së faturës për shërbimin e sigurimit të ruajtjes së godinës për 
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periudhën Shtator deri Nëntor 2017. Ky detyrim i cili buron nga shërbimi i 

kryer tek UK Pogradec SHA. 

 Posta Shqitare SHA, në vlerën 3,682 mijë lekë, si pasojëe përdorimit të 

fondeve të shoqërisë jo me efektivitetet dhe ekonomicitet, e cila ka të bëjë 

pagesat e telefonisë celulare të planifikuar për rimbursim në kundërshtim 

me aktet ligjore në fuqi.  

 Rezidenca Studentore Universitare Nr.1 SHA Tiranë, në vlerën 25 mijë lekë, 

si pasojë e dy gjobave me vlerë 10 mijë lekëtë paguara gjatë vitit 2018 për 

deklarim me vonesë në tatime mbi fitimin vjetor të shoqërisëdhe 15 mijë 

lekë për deklarimin me vonesëtë pasqyrave financiare.  

 Agjencia Kombëtare e Mjedisit, Tiranë, në vlerën 8,290 mijë lekë, 

shpenzime operative të paargumentuara nga punonjësit e agjencisë. 

 Shërbimi Gjeologjik Shqiptar, në vlerën 4,078 mijë lekë, si pasojë e rritjes 

së pa justifikuar të vlerës së financimit të kontratës për projektin e realizuar 

gjatë vitit 2016, për monitotimin e ujërave nëntokësor ku janë përfshirë 23 

stacione monitorimi, të cilat nuk kanë qenë të miratuara në Programin 

Kombëtar të Monitorimit të Mjedisit 2016. 

Efekte negative të lidhura me mungesa kontrolli nga strukturat shtetërore 

gjatë prokurimit të fondeve publike dhe realizim të procedurave të prokurimit 

jo në përputhje me kuadrin ligjor. 

Nga auditimet e realizuar janë konstatuar problematika të cilat lidhen me 

mungesën e sistemeve të kontrollit nga strukturat përgjegjëse të prokurimeve, 

shoqëruar me paligjshmëri të proceseve të prokurimit të fondeve publike, duke 

ulur efekshmërinë e qëllimit kryesor të ligjit për prokurimet publike, pra at të 

sigurimit të dobishmërisë maksimale të fondeve të prokuruar.  

Po ti referohemi efekteve negative në fushën e prokurimeve të evidentuara në 

43 auditimete realizuara përgjatë vitit 2019, rezulton se 16 subjektet e 

mëposhtme zënë rreth 98% të vlerës sëpërdorimit jo me efektivitet të fondeve 

të prokuruara si dhe rreth 39%të vlerës totale të evidentuar nëshkeljet e 

disiplinës financiare me ndikim negativ në performancën e subjekteve të 

audituara, në shpenzimin e fondeve në dispozicion.  

Tabela nr.10 

Subjektet me efekte negative në fushën e prokurimeve 
Vlera në 

milionë lekë 

MFE: Drejtoria e Përgjithshme të Thesarit 38,830 

MFE: Drejtoria e Buxhetit dhe Borxhit 3,639 

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve 2,250 

Drejtoria e Koncensioneve 1,389 

AKUKM 525 

Fondi Shqiptar i Zhvillimit  523 

Autoriteti Rrugor Shqiptar 488 

Bashkia Sarandë 448 

ARRSH Projekti "Mirembajtja dhe Siguria Rrugore bazuar ne rezultate" 378 

Bashkia Tropojë 339 
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Bashkia Mat  247 

Bashkia Shkodër 148 

Bashkia Libohovë 129 

Bashkia Fushë Arrëz 125 

Bashkia Gramsh 122 

Bashkia Pukë 106 
Burimi KLSH 

Problematikat janë konstatuar në institucionet: 

 CFCU, në vlerën 121,700 mijë lekë, si pasojë e mos njohjes së shpenzimeve 

të kryera nga ana e delegacionit të Bashkimit Europian për kontratën 

“Ngritja e kapaciteteve për Ministrinë e Europës dhe Punët e Jashtme dhe 

ministrive të linjës për përgatitjen e procesit të negociatave dhe përafrimit 

ligjor”, për shkak të parregullsive të konstatuara në realizimin e procesit të 

prokurimit të shërbimit. 

 Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, në vlerën 2,250,053 mijë lekë, si 

pasojë e parregullsive dhe vendimmarrjeve jo në përputhje me rregullat dhe 

kriteret ligjore në drejtim të: identifikimit dhe propozimit të projekteve, të 

planifikimit sipas fazave, inicimit të procedurave të prokurimit të pa 

mbështetura në fonde buxhetore, pagesave dhe parapagesave të bëra, 

marrjes në dorëzim.  

 MFE: Drejtoria e Përgjithshme të Thesarit, në vlerën 38,830,000 mijë lekë, 

nga të cilat  

- Vlera 19,800,000 mijë lekë, si pasojë e pagesave për fatura të 

prapambetura të vitit 2001-2017, nga të cilat 13,7 milionë lekë i përkasin 

shpenzime për investime dhe pjesa tjetër për shpenzime operative dhe 

shpenzime të vendimeve gjyqësore; 

- Vlera 15,500,000 mijë lekë, si pasojë e gjendjes së stokut të detyrimeve 

të prapambetura të mbartura si detyrim për buxhetin e vitit 2019. Nga 

këto 7.5 miliardë janë detyrime për shpenzime për investime të kryera 

por të papaguara; 

- 2,200,000 mijë lekë, si pasojë e zhvillimit të 29 procedurave të prokurimit 

të ndërmarra pas 15 tetor 2018. Në kushtet kur nuk regjistrohet në SIFQ, 

PBA dhe plani i pagesave i kontratave shumëvjeçare dhe nuk mund të 

jepet siguri nëse këto prokurime janë në përputhje me VKM apo në 

shkelje të LOB.  

- 473,000 mijë lekë, si pasojë e rasteve të kontratave të lidhura me vlera 

më të larta se fondet e miratuara, pra fondi limit pa TVSH sipas shpalljeve 

është në vlera më të larta se fondi disponibël i regjistruar në SIFQ, 

konstatuar 16 prokurime projektesh; 

- 465,000 mijë lekë, si pasojë e pagesave nga Degët e Thesarit jashtë afatit 

30 ditor në 341 raste faturash.  
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 MFE: Drejtoria e Buxhetit dhe Borxhit, në vlerën 3,650,071 mijë lekë, si 

pasojë e parregullsive dhe vendimmarrjeve jo në përputhje me rregullat dhe 

kriteret ligjore në drejtim të: identifikimit dhe propozimit të projekteve, të 

planifikimit sipas fazave, inicimit të procedurave të prokurimit të pa 

mbështetura në fonde buxhetore, pagesave dhe parapagesave të bëra, 

marrjes në dorëzim.  

 MFE – Drejtoria e Koncensioneve, në vlerën 1,388,706 mijë lekë, nga të 

cilat: 

- Vlera 738,210 mijë lekë, si pasojë e keqllogaritjeve në kontratën e 

procedurës Milot – Balldren prej shpenzimeve të interesit dhe principalit 

tëmbivlerësuar, ndërkohë që si pasojë e vendosjes në dispozicion të 

projektit fondet përtej nevojave financiare tëtij në vitet e para, akumulohen 

interesa të panevojshme; 

- Vlera 650,496 mijë lekë, si pasojë e keqllogaritjeve të fondeve si dhe 

vendosjes në dispozicion të projektit fondet përtej nevojave financiare në 

kontratën e projektit Orikum – Dukat, arrin të akumulohen interesa të 

panevojshme. 

 Drejtoria e Përgjithshme e Doganave, në vlerën 8,235 mijë lekë, si pasojë e 

shpalljes fitues të operatorëve ekonomik edhe pse kanë mangësi në 

dokumentacionin e paraqitur sipas kërkesave të DST në 2 (dy) procedura 

prokurimi. 

 Fondi Shqiptar i Zhvillimit,në vlerën 522,513 mijë lekë, si pasojë e 

diferencës midis ofertës së skualifikuar për shkaqe jo thelbësore në 

krahasim me objektin e prokurimit me ofertat fituese me të cilat AK ka 

lidhur dhe kontratat përkatëse.  

 Ministria e Drejtësisë, në vlerën 31,224 mijë lekë, si pasojë e mos likujdimit 

të faturës tatimore nga MD lëshuar nga OE në kundërshtim me ligjin për 

MFK. Sipas faturës tatimore është kërkuar të paguhet, çdo element përbërës 

i kontratës duke përfshirë dhe mirëmbajtjen të përcaktuar sipas DT, e cila do 

të realizohej me periudhë kohore prej 48 muaj.  

 Agjencia Kombëtare e Ujësjellës Kanalizimeve dhe Infrastrukturës së 

Mbetjes, në vlerën 524,966 mijë lekë, si pasojë e menaxhimit të fondeve pa 

efektivitet dhe ekonomicitet, për procedurat e prokurimit me objekt 

“Ndërtimi i Kolektorit kryesor të ujërave të zeza dhe I.T.U.P, në zonën 

turistike Gjiri i Lalzit, Durrës”, “Rikonstruksion i Ujësjellësit të Lagjes "28 

Nëntori dhe "Skënderbeu" në qytetin e Elbasanit”, “Impianti i Trajtimit të 

Ujërave të Ndotura në zonën Bregdetare Dhrale -Palasë, Loti i parë”, 

“Furnizimi me ujë i fshatrave të Komunës Golem”, “Furnizimi me ujë i 

plazheve Durrës - Kavajë nga pus shpimet e Çermës, Loti II”, si dhe 

procedura e prokurimit me objekt “Përmirësimi i furnizimit me ujë i zonës se 

plazhit, Lagja 13, Durrës;(Shtesë kontrate)”.  
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 Autoriteti Rrugor Shqiptar, në vlerën 488,121 mijë lekë, si pasojë e 

menaxhimit të fondeve pa efektivitet dhe ekonomicitet, për procedurat e 

prokurimeve të zhvilluara nga ARRSH.  

 Ministria e Arsimit Sportit dhe Rinisë, në vlerën 47,076 mijë lekë, si pasojë 

e mos sigurimit të mirë përdorimit të fondeve publike duke mos nxitur 

pjesëmarrjen e operatorëve ekonomik, konkurrencën ndërmjet operatorëve 

ekonomikë dhe mos sigurimit të një trajtimi të barabartë për të gjithë 

operatorët bazuar në kriteret kualifikuese të padrejta.  

 Universiteti “Luigj Gurakuqi” Shkodër, në vlerën 4,582 mijë lekë, si pasojë e 

mosplanifikimit dhe mos menaxhimit të drejtë të të ardhurave publike, 

kontrata është realizuar për disa vjet vonesë, në kundërshtim me detyrimin 

kontraktor, duke realizuar kohë mbas kohe kontrata shtesë.  

 Qëndra Spitalore Universitare Nënë Tereza, Tiranë, në vlerën 95,411 mijë 

lekë, nga të cilat: 

- Vlera 60,135 mijë lekë, si pasojë e mosdokumentimit dhe mosdetajimit 

të saktë të përllogaritjes së vlerës së fondit limit për procedurën e 

prokurimit me objekt “Shërbim mirëmbajtje, përditësimin e zhvillim i 

sistemeve SISP”; 

- Vlera 13,926 mijë lekë, si pasojë e kryerjes së zërave të punimeve shtesë 

nga OE fituese. Zërat e punimeve shtesë janë zëra jashtë projekt 

preventivit fillestar, si dhe nuk kanë asnjë lidhje teknike me kontratën 

bazë; 

- Vlera 8,250 mijë lekë, si pasojë e marrjes së mallit në dorëzim në 

kundërshtim me kushtet kontraktuale dhe specifikimet teknike; 

- Vlera 5,748 mijë lekë, si pasojë e mosdokumentimit dhe mosdetajimit të 

saktë të përllogaritjes së vlerës së fondit limit si dhe zbatimit të kushteve 

kontraktuale;  

- Vlera 51 mijë lekë, si pasojë e diferencës së ofertës të kualifikuar dhe asaj 

të skualifikuar në kundershtim me ligjin. 

 Ujësjellës Kanalizime Gjirokastër SHA, në vlerën 6,750 mijë lekë, si pasojë e 

shpalljes fitues të OE me mangësi në dokumentacion duke shkaktuar 

paligjshmërinë përgjatë tre procedurave të prokurimit për vitin 2016, 2017 

dhe 2018. 

 Projekti “Ndërtimi i Sistemit të Kanalizimeve në Vlorë” CFCU, në vlerën 

19,100 mijë lekë, si pasojë e përdorimit të fondeve jo me efektivitet, 

eficiencë dhe ekonomicitet në procedurë prokurimi. 

 Projekti “Mirëmbajtja dhe Siguria Rrugore bazuar në rezultate”, në vlerën 

378,367 mijë lekë, si pasojë e mos tërheqjes së fondeve të kredisë pra mos 

aftësisë menaxhuese të tërheqjes së disbursimeve referuar planfikimit të 

paraqitur në marrëveshje, ku janë paguar komisione angazhimi deri më 30 

tetor të vitit 2019.  
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 Posta Shqitare SHA, në vlerën 32,095 mijë lekë, si pasojë e diferencave në 

vlerat e përllogaritura të fondit limit midis kontratës së mëparshme me 

përllogaritjen në këtë procedurë tenderi, kur kriteret janë pothuajse të 

njëjta.  

 Rezidenca Studentore Universitare Nr.1 SHA Tiranë, në vlerën 1,747 mijë 

lekë, si pasojë e bërjes hyrje në magazinë të mallrave të prokuruar pa u 

kontrolluar nga grupi i marrjes në dorëzim për të vërtetuar origjinalitetin e 

mallit të prokuruar, konstatuar në 7 (shtatë) raste.  

 Autoriteti i Aviacionit Civil, në vlerën 48,600 mijë lekë, nga të cilët: 

- Vlera 33,186 mijë lekë, si pasojë e inicimit të procedurës së prokurimit 

për pozicionin ekonomik të kontratës koncensionare të Aeroportit 

NënëTereza, i cili mund të shmangej pasi AAC këtë detyrë mund ta 

kryente me strukturat e saj pa patur nevojë të kryente këtë procedurë; 

- Vlera 14,814 mijë lekë, si pasojë e përdorimit të fondeve jo me 

efektivitet, eficiencë dhe ekonomicitet në procedurë prokurimi. 

 Agjencia Kombëtare e Mjedisit, Tiranë, në vlerën 8,186 mijë lekë, si pasojë 

e përdorimit të fondeve jo me efektivitet, eficiencë dhe ekonomicitet në 

procedurë prokurimi. 

 ALUIZNI Vlorë, në vlerën 8,819 mijë lekë, si pasojë e mos llogaritjes së 

nevojave në mënyrë të qartëe të saktë për fazën e punës nga sektori GIS dhe 

hartografisë në procedurën e prokurimit me objekt “Për evidentimin faktik 

në terren i ndërtimeve pa leje”.  

 Auditim IT: Ujësjellës Kanalizime Berat, Kuçovë, në vlerën 30,455 mijë lekë, 

si pasojë e blerjes së softëare-it si pjesë e projektit, e cila është kryer në 

mungesë të nevojës, pasi UKBK në kohën e këtij investimi ka patur një 

sistem funksional me të cilin ka vazhduar të punojë. Ky sistem i ri nuk është 

përdorur deri në shtator të vitit 2018, pasi UKBK SHA ka pasur një kontratë 5 

vjeçare për sistemin e vjetër të faturimit.  

Efektet negative në fushën e prokurimeve të evidentuara në auditimet e 

realizuara në Njësitë e Vetëqeverisjes Vendore  

Nga auditimet e realizuara në njësitë e Vetëqeverisjes Vendore si Bashkitë 

Sarandë, Tropojë, Mat, Shkodër, Tiranë etj, janë evidentuar problematika si 

pasojë e mos eleminimit të praktikave të prokurimeve me vlerë të vogël për 

mallra/shërbime, numër në rritje të procedurave më një ofertues si dhe 

përdorim jo efektiv të fondeve në procedura prokurimi. 

Në tabelën më poshtë kemi grupuar problematikat me një shtrirje dhe 

shpërndarje thuaj uniforme në strukturat e audituara në njësitë e 

vetëqeverisjes vendore. 
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Tabela nr.11 

Subjektet e auditimit Mijë lekë 

Bashkia Sarandë 448,000 

Bashkia Tropojë 338,782 

Bashkia Himarë 233,857 

Bashkia Mat 246,627 

Bashkia Shkodër 148,390 

Bashkia Libohovë 128,995 

Bashkia Fushë Arëz 125,022 

Bashkia Pukë 105,560 

Bashkia Gramsh 69,000 

Bashkia Patos 46,736 

Bashkia Delvinë 26,933 

Bashkia Berat 19,171 

Bashkia Tiranë 10,164 

Bashkia Bulqizë 8,981 

Bashkia Kurbin 4,744 

Bashkia Korçë (Auditim Tematik) 3,500 

Drejtoria Nr.2 e Punëtorëve të Qytetit, Bashkia Tiranë 2,506 

Drejtoria e Konvikteve dhe Shkollave, Bashkia Tiranë 1,045 

Tirana Parking, Bashkia Tiranë 306 

Burimi KLSH 

Efekte financiare në fushën të tjera 

MFE: Drejtoria e Buxhetit dhe Borxhit, në vlerën 8,708,550 mijë lekë nga të 

cilat: 

- 5,465,000 mijë lekë, si pasojë e mos marrjes së masave nga Ministria e 

Financave dhe Ekonomisë për mos shlyerjen e nënhuasë nga 

nënhuamarrësit duke krijuar detyrime të reja për vitin 2018. 

- 2,317,000 mijë lekë, si pasojë e detyrimeve që lindin nga mos shlyerja e 

garancive të jashtme nga përfituesit e garancive. MFE nuk ka ndërmarr 

masat e duhura për arkëtimin e tyre, ku për vitin 2017 evidentohet krijimi i 

detyrimeve të reja. Detyrimet e reja të krijuara janë si pasojë e dështimit 

të pagesave për kreditë e garantuara nga përfituesit e garancisë.  

- 926,550 mijë lekë, si pasojë e përdorimit të Fondit Rezervë të Buxhetit të 

Shtetit si ”shtesë buxheti” për vitin 2018, fonde të cilat duhet të 

parashikohen në përputhje me procedurat dhe kriteret ligjore të 

planifikimit të buxhetit. Në dosjen e domosdoshme të dokumentacionit ka 

mangësi në dokumentacion si dhe mungon përllogaritja e efekteve 

financiare.  
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RISQE PËR DËME POTENCIALE TË MUNDSHME EKONOMIKE 

(Të cilat nuk janë llogaritur në të dhënat e këtij Buletini Statistikor) 

Me qëllim raportimin sa më të plotë të informacionit financiar dhe risqeve 

potenciale për Buxhetin e Shtetit, KLSH ka raportuar për fusha të cilat mund të 

vendosin në vështirësi menaxhimin e financave publike në vitet e ardhshme. 

Këto fusha përfshijnë kryesisht veprimtari të qeverisjes së përgjithshme në 

proces/të vlerësuara si jo ligjore nga ana e gjykatave kombëtare dhe 

ndërkombëtare si pasoje e prishjes në mënyre te njëanshme të kontatave për 

punime civile apo për shkelje të rregullave të prokurimeve publike, veprimtari 

në kuadrin e kontratave koncesionare/PPP apo administrimin e marrëveshjeve 

hidrokarbure. Duke vlerësuar si materiale nga ana sasiore dhe cilësore këto 

çështje dhe probabilitetin e lartë të ndodhjes së tyre në një pikë të caktuar në 

të ardhmen, konsiderimi me prioritet i tyre do ti shërbente mirëmenaxhimit të 

përgjithshëm të financave publike, sot dhe në të ardhmen. Gjithashtu KLSH ka 

klasifikuar dhe dëme ekonomike të mundshëm (potencial) në auditime të tjera 

me vlera të një rangu më të ulët se entitetet e mëposhtme. 

1. Vendimet gjyqësore  

Për Vendimet e arbitrazhit ndërkombëtar Avokatura e Shtetit nuk disponon 

informacion të plotë lidhur me shumat e paguara nga institucionet që janë palë 

në gjykim, e si e tillë vlerat e ekzekutuar dhe të pa ekzekutuar nga buxheti i 

shtetit nuk mund të konfirmohen nga ky institucion, çka në vlerësimin e KLSH,  

paraqet nevojë imediate për një qasje ndryshe në dispozitat ligjore lidhur me 

këto detyrime. 

Sipas të dhënave të paraqitura prej Avokaturës së Shtetit, rezulton se, që nga 

viti 2011, janë 10 vendimet e formës së prerë të  arbitrazhi ndërkombëtar 

kundër Shtetit Shqiptar, me vlerë detyrimi potencial për tu paguar nga buxheti i 

shtetit në shumën  total 114,963,255 Euro. Vlen të theksojmë se, peshën me të 

madhe  të këtyre vendimeve e ka, çështjen “Hydro SRL, Costruzioni SRL, 

Francesco Becchetti, Mauro de Renzis, Stefania Grigolon Liliana Condomiti vs 

Albania”, zhvilluar pranë Qendra Ndërkombëtare për Zgjidhjen e 

Mosmarrëveshjeve të Investimit (ICSID). Për këtë çështje,  ICSID ka dënuar 

Shqipërinë me vlerën 110,000,000 euro. Qeveria ka aplikuar për anulimin e këtij  

vendimi dhe Gjykata e ka pranuar aplikimin duke pezulluar përkohësisht 

zbatimin e tij. Çështja vazhdon të jetë në proces e sipër dhe nëse gjyqi fitohet 

nga ky sipërmarrës buxhetit të shtetit do ti shkaktohet dëm ekonomik 

potencial i konsiderueshme që mund të shkon deri 110,000,000 euro 

2. Agjencia Kombëtare e Ujësjellës Kanalizime dhe Infrastrukturës së 

mbetjeve urbane (AKUKM) 

-Në 5 procedura prokurimi janë bërë  skualifikime ne kundërshtim me rregullat 

e prokurimit publik të operatorëve ekonomik me oferta me të ulta se fituesit që 

shkojnë në vlerën totale rreth 317,984 mijë lekë, si dhe kontrata e punimeve 

për  "Furnizimin me ujë i qytetit të Kukësit dhe 14 fshatrave rreth tij, faza II”, 

edhe pse është  likuiduar   në vlerën e plotë  171,979 mijë lekë nuk është 

realizuar dhe nuk është venë në funksion dhe për këtë mos realizim, AKUM ka 
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zgjidhur kontratën në mënyrë te njëanshme me sipërmarrësin e punimeve. 

Këto operatorë të skualifikuar dhe sipërmarrësi i punimeve   kanë hapur 

procese gjyqësor dhe në rast të fitimit të këtyre proceseve, buxhetit te shtetit 

do ti shkaktohej një dëm ekonomik potencial në vlerën 489,958 mijë lekë.   

-Vlera 90 milion euro, klasifikuar si dëm ekonomik i mundshëm në lidhje me 

projektin “përmirësimit të sistemit të kanalizimeve të Tiranës së Madhe”. Ky 

projekt është financuar përmes marrëveshjes së financimit ABA-P3 lidhur midis 

Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë Japoneze (JICA, Japanese International 

cooperation agency) dhe ratifikuar në Kuvend përmes ligjit nr. 9964, datë 

24.7.2008. Kjo kontratë është ndërprerë në datën 04.07.2018 dhe deri në këtë 

datë, punimet ishin kryer rreth 70% ose në vlerën 56 Milion Euro. Ndërprerja 

(zgjidhja ) e kësaj kontratë është bërë  në mënyrën të njëanshme nga MIE 

nëpërmjet AKUKM në kundërshtim me marrëveshjen e financimit dhe me 

kushtet e kontratës së lidhur me kontraktorin. Gjëndja aktuale e ecurisë së 

zbatimit të projektit paraqitet problematika për: mungesën e hapësirave për të 

kryer punimet; mungesën apo vonesa të tejzgjatuara të pagesave në vlera 

bllokuesve ndaj kontraktorit si vonesa në likuidim të TVSH dhe pagesat e 

situacioneve; mungesa apo vonesa të theksuara bashkëpunimi në lidhje me 

marrjet e lejeve, miratimet e punimeve, etj; probleme të hasura gjatë zbatimit 

me projektin dhe mungesa e gatishmërisë për korrigjimin apo përmirësimin e 

tij, etj. Për prishjen e kësaj kontrate në kundërshtim me marrëveshjen e 

financimit dhe me kushtet e kontratës, kontraktori ka hapur çështje në gjykatën 

pranë Dhomës Ndërkombëtare të Tregtisë, Londër. Duke marrë në konsideratë 

paligjshmërinë e zgjidhjes në mënyrë të njëanshme të kontratës ka shumë gjasa 

që kontraktori këtë çështje ta fitojë dhe buxheti i shtetit do të paguajë një 

shumë të konsiderueshme që llogaritet  mbi 90 milion Euro. 

3. Projeket koncesionare/PPP 

Rritja e vlerës së fondeve buxhetore të angazhuara në projekte 

koncesionare/PPP adresoi zhvillimin e auditimit mbi përballueshmërinë, 

qendrueshmërinë dhe fizibilitetit fiskal të këtyre projekteve në MFE. KLSH 

auditoi 6 projekte koncesionare/PPP, kryesisht të kontraktuari rishtazi, të cilat 

rezultuan me mbartjen e anomalive që në studimet e fizibilitetit të hartuara nga 

autoritetet kontraktuese dhe nga implementimi i kontratave të të cilave, në 

vitet në vijim pritet të materializohen shpenzime jo me efektivitet eficencë dhe 

ekonomicitet (Inceneratori i Tiranës, Rruga Milot-Balldren, Rruga Orikum-Dukat, 

Rruga Thuman-Kashar, Laboratorët Spitalor dhe shkollat e Bashkisë Tiranë). Për 

këtë arsye, për aq sa ka qenë e mundur, KLSH ka raportuar në lidhje me vlerën 

e parregullsive të identifikuara dhe në të njejtën kohë ka parashikuar zhvillimin 

e auditimeve të plota në autoritetet kontraktuese përkatëse si përgjegjëse për 

të gjithë procedurën. 

3.1 Në masat për eleminimet e efekteve negative të konstatuara, për efekt të 

statistikave janë raportuar 2 nga 6 masat e trajtuara në Vendimin e Kryetarit, 

duke qenë se vetëm 2 projekte që kanë konkluduar në kontrata janë sjellë për 

mendim në MFE, përkatësisht:  
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a) Për projektin koncesionar/PPP “Projektimi, ndërtimi, financimi dhe 

mirëmbajtja e segmentit rrugor Orikum - Dukat” janë raportuar si efekte 

negative: 

- shpenzimet e interesit të panevojshme si pasojë e strukturës jo të duhur të 

financimit sipas së cilës akumulohen mjete monetare të tepërta në vitet e 

para të implementimit përtej nevojës reale për kryerjen e investimeve (3.6 

milion euro). 

- efektet në principal dhe shpenzime interesi si pasojë e keqllogaritjeve në 

skemën e financimit për shkak të ekzistencës së huasë së kthyer më shumë 

se huaja e marrë. (1.7 milion euro). 

b) Për projektin koncesionar/PPP “Projektimi, ndërtimi, financimi dhe 

mirëmbajtja e segmentit rrugor Milot – Balldren” janë raportuar si efekte 

negative: 

- shpenzimet e interesit të panevojshme si pasojë e strukturës jo të duhur të 

financimit sipas së cilës akumulohen mjete monetare të tepërta në vitet e 

para të implementimit përtej nevojës reale për kryerjen e investimeve (1.3 

milion euro) 

- efektet në principal dhe shpenzime interesi si pasojë e keqllogaritjeve në 

skemën e financimit për shkak të ekzistencës së huasë së kthyer më shumë 

se huaja e marrë (4.8 milion euro). 

Gjithashtu, nga auditimi për këtë projekt koncesionar/PPP është 

konstatuar se në studimin e fizibilitetit të hartuar nga Autoriteti 

Kontraktues nuk justifikohet nevoja e kryerjes së investimit në rrugë të 

tipit “A”, pasi të dhënat e projektuara të trafikut (mbi bazën e të cilave 

kryhet argumentimi për zgjedhjen e llojit të rrugës) sygjerojnë kryerjen e 

investimit në një rrugë të tipit “C2”. Nga faza e projekt idesë (sipas 

propozimit të paraqitur nga operatori ekonomik) e deri në fazën e studimit 

të fizibilitetit, kostoja ndërtimore e rrugës të projektuar sipas tipit “A” 

është rritur nga 61.5 milion euro në 140 milion euro, pasi ka kaluar në 

Këshillin Teknik të ARRSH. Me qëllim përcaktimin e saktë të këtyre 

anomalive të identifikuara për rritjen e kostove ndërtimore dhe në të 

njejtën kohë përcaktimin e vlerës së kostos së saktë ndërtimore sipas 

nevojës për kryerjen e investimit (rrugë tip “C2”) është parashikuar 

ushtrimi i auditimit në autoritetin kontraktues përkatës përgjatë vitit 2020.  

3.2 Për projektet e tjera të audituara që përfshijnë projektin e Inceneratorit të 

Tiranës, projektin e laboratorëve spitalorë, projektin e ndërtimit të shkollave në 

Bashkinë e Tiranës dhe projektin e anuluar e në konflikt gjyqësor të rrugës 

Thumanë - Kashar, bazuar në risk dhe materialitet, gjatë auditimit janë trajtuar 

miratimet e MFE mbi studimet e fizibilitetit të paraqitura nga Autoritetet 

Kontraktuese, pa fazën e kontraktimit duke qenë se nuk janë sjellë në MFE për 

mendim dhe për të konkluduar tërësisht në lidhje me efektet negative të 

mbartura në kontratë është parashikuar të trajtohen në auditimet e radhës për 

projektet përkatëse në Autoritetet Kontraktore. Gjatë auditimit është 

konstatuar se 5 nga 6 projektet e paraqitura për miratim në MFE nga 

autoritetet kontraktuese mbartin gabime materiale në drejtim të strukturave 
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financiare të propozuara dhe supozimet kryesore. Nga ana tjetër, në të gjitha 

projektet e audituara nuk argumentohet përzgjedhja e alternativës së 

koncesionimit/PPP përkundrejt prokurimit, duke mos garantuar vlerën më të 

mirë për para për sektorin publik. Gjithashtu nga auditimi është konstatuar se 

sektori publik ka marrë një pjesë të konsiderueshme të risqeve me efekt të 

drejtpërdrejtë në Buxhetin e Shtetit duke qenë se nuk janë materializuar në 

mbështetjen buxhetore të kërkuar për secilin projekt dhe që përfshijnë ndër të 

tjera: 

-riskun e inflacionit (si në rastin e Ineneratorit të Tiranës apo kontratave në 

sektorin e shëndetësisë që përfshijnë indeksiimin e tarifës së shërbimit me 

normën e inflacionit me efekt në rritjen e pagesvae të kërkuara për 

implementimin e kontratës vit pas viti). 

-riskun e kërkesës (si në rastin e inceneratorit të Tiranës apo kontratave në 

sektorin e shëndetësisë për të cilat pagesa është e varur nga niveli i ofrimit të 

shërbimit sipas tarifës përkatëse dhe i gjithë risku i mbi konsumimit është 

transferuar në Buxhetin e Shtetit) 

-të normës së interesit (si në rastin e inceneratorit të tiranës apo kontratave në 

sektorin e rrugëve që përfshijnë ndryshimin e llogaritjeve mbi mbështetjen 

buxhetore bazuar në normën e interesit mbi të cilën e siguron financimin 

koncesionari). 

-të kursit të këmbimit (si në rastin e kontratave në sektorin e rrugëve, të 

inceneratorit të Tiranës apo laboratorëve spitalorë që janë nënshkruar në 

monedhë të huaj duke ekspozuar pagesat për to nga luhatjet e normave kurset 

të këmbmit). 

-të ndërtimit (si në rastin e kontratave në sektorin e rrugëve të cilat përfshijnë 

klauzola që lejojnë mundësinë për rritjen e financimit të kërkuar si pasojë e 

risqeve gjatë zbatimit të punimeve të ndërtimit) 
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IV.DHËNIE OPINIONI PËR AUDITIMET FINANCIARE 

Bazuar në planin vjetor të auditimeve, për periudhën Janar – Dhjetor të vitit 
2019, KLSH ka kryer 23 auditime financiare nga të cilat 7 janë auditime ku janë 
dhënë opinione të pakualifikuara në subjektet Bashkia Librazhd, Dropull, 
Libohovë, Instituti i Sigurimeve Shoqërore etj. Opinioni ka qenë i kualifikuar në 
15 subjekte, ndërsa në Bashkinë Gramsh, grupi i auditimit ka arritur në 
konkluzionin e 1 (një) Opinion të Kundërt. 

Tabela nr. 12 Opinioni për auditimet financiare 

OPINIONI I AUDITUESIT 

Opinione të pakualifikuar5 

(7) 
Opinione të kualifikuar6 

(15) 

Opinione të 

Kundërt7 
(1) Pa rezervë Me rezervë 

Bashkia Librazhd Bashkia Dropull Bashkia Mat (auditim tematik) Bashkia Gramsh 

Bashkia Libohovë Bashkia Klos Bashkia Pukë  (Auditim Tematik)  

Inspektorati 
Qendror 

Bashkia Librazhd–auditim 
tematik (Riauditim 
prokurimet) 

Bashkia Fushë Arrëz  

 Instituti i Sigurimeve 
Shoqëror  
(me rezervë) 

Bashkia Sarandë  

  Bashkia Patos  

  Bashkia Bulqizë  

  Bashkia Shkodër  

  Bashkia Tiranë  

  Tirana Parking (Bashkia Tiranë)  

  Drejtoria e Përgjithshme Nr. 2 të 
Punëtorëve të Qytetit (Bashkia 
Tiranë) 

 

  Drejtoria e Konvikteve të shkollave 
të mesme (Bashkia Tiranë) 

 

  Univeristeti “Ismail Qemali” Vlorë  

  Bashkia Delvinë  

  Bashkia Krujë  

  Bashkia Kurbin  

Burimi KLSH 

Grafik nr. 18  Opinioni i audituesit për auditimet financiare 

 

Burimi  KLSH 

                                                           
5Opinioni i pakualifikuar – Audituesi duhet të shpreh një opinion të pakualifikuar mbi rregullshmërinë e 

pasqyrave financiare kur ai/ajo konkludon se transaksionet financiare përputhen në të gjitha aspektet 

materiale me kuadrin e raportimit financiar në fuqi. 

6Opinioni i kualifikuar. Audituesi duhet të shprehë një opinion të kualifikuar: 1. kur audituesi ka marrë dëshmi 

të mjaftueshme dhe të përshtatshme të auditimit dhe arrin në përfundimin se anomalitë apo rastet e 

mospërputhshmërisë, individualisht ose së bashku, janë materiale, por jo të përhapura, në llogaritë vjetore 

apo transaksionet në fjalë; ose 2. kur audituesi nuk është në gjendje për të marrë dëshmi të mjaftueshme dhe 

të përshtatshme të auditimit ku të bazojë opinionin, dhe efektet e mundshme mbi llogaritë vjetore apo 

transaksionet të kësaj pamundësie janë materiale por jo të përhapura. 

7 Opinioni i kundërt – Audituesi jep një opinion të kundërt në rastet kur konstatohen devijime materiale dhe të 
përhapura në prezantimin e rezultateve të aktivitetit dhe/ose pasqyrave financiare 

31%

65%

4% Opinione të pakualifikuar

Opinione të kualifikuar

Opinione të Kundërt
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V.DHËNIE OPINIONI PËR AUDITIMET E PËRPUTHSHMËRISË 

Bazuar në planin vjetor të auditimeve, për periudhën Janar – Dhjetor të vitit 
2019, KLSH ka kryer 42 auditime përputhshmërie nga të cilat 6 janë auditime ku 
janë dhënë opinione të pakualifikuar në subjektet Instituti i Studimeve 
tëKrimeve dhe Pasojave të Komunizmit, Fondi Shqiptar i Zhvillimit, Agjencia e 
Prokurimit Publik, Instituti i Sigurimeve Shoqërore etj. Në subjektet Agjencia 
Kombëtare e Burimeve Natyrore, Bashkia Kurbin, ZVRPP Tropojë, ZVRPP 
Gramsh, ALUIZNI Elbasan etj., opinioni ka qenë i kualifikuar, ndërsa nëFondin e 
Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor, Agjencinë Kombëtare të 
Mjedisit, ZVRPP Lezhë, CFCU etj, grupi i auditimit ka arritur në konkluzionin e 
një Opinioni të Kundërt. 

Tabela nr. 13 Opinioni për auditimet e përputhshmërisë 

Opinione të pakualifikuar 
(6) Opinione të kualifikuar 

(22) 

Opinione të 

Kundërt8 
(14) Pa rezervë 

Me theskim 
çështjë 

Instituti i Studimeve të  
Krimeve dhe Pasojave të 
Komunizmit 

Komisioni i 
Prokurimit 
Publik 

Agjencia Kombëtare e 
Burimeve Natyrore 

ZVRPP Lezhë 

Fondi Shqiptar i Zhvillimit  Bashkia Kurbin Agjencia Kombëtare e Mjedisit 
Tiranë 

Agjencia e Prokurimit Publik  Instituti i 
Sigurimeve 
Shoqëror  

ZVRPP Bulqizë CFCU 

Autoriteti Rrugor Shqiptar  ZVRPP Tropojë FSDKSH 

  ZVRPP Gramsh Agjencia Kombëtare e Ujësjellës 
Kanalizimeve dhe Infrastrukturës së 
Mbetjeve  

  ZVRPP Lushnje Drejtoria e Përgjithshme e 
Tatimeve 

  ZVRPP Gjirokastër MFE: Drejtoria e Zbatimit të 
Buxhetit 

  ALUIZNI Elbasan MFE: Drejtorinë e Përgjithshme të 
Thesarit 

  Ujësjellës Kanalizime Lushnje 
SHA 

Ish Shoqëria e parë Financiare 
(Agrokredit SHA) 

  Spitali Rajonal Korçë MFE: Drejtorinë e Përgjithshme të 
Harmonizimit të Kontrollit të 
Brendshëm Publik 

  Albpetrol SHA MFE: Drejtorinë e Koncensioneve 

  MSHMS: Projekti “Fuqëzimi i 
Qendrës Traumatologjike 
Kombëtare të Tiranës” 

Projekti: “Mirëmbajtje dhe siguri 
rrugore bazuar në rezultate” ARRSH 

  AKU: Projekti IPA 2013 
“Ristrukturimi dhe forcimi i 
rrjetit laboratorik të sigurisë 
ushqimore dhe veterinarisë 
në Shqipëri” 

ALUIZNI Vlorë (me rezervë) 

  Autoriteti Rrugor Shqiptar, 
Projekti “Asistencë teknike 
për përmirësimin e 
standardeve të sigurisë 
rrugore" 

Raporti i Zbatimit të Buxhetit të 
Shtetit për vitin 2018 

  CFCU: Projekti “Ndërtimi i 
Sistemit të Kanalizimit në 
Vlorë, Faza II” 

 

                                                           
8 Sipas Manualit të Auditimit të Përputhshmërisë pika 5.4 “Konkluzionet/opinioni”: Audituesit e sektorit publik 
modifikojnë konkluzionet e tyre në një mënyrë të përshtatshme në rastet kur evidentohet: a. Mospërputhje 
materiale. Në varësi të shtrirjes së mospërputhjes mund të rezultojë që: i. Një opinion apo konkluzion me 
rezerve ose një opinion ose konkluzion të kundërt” 
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  Bashkia Korçë (Auditim 
Tematik) 

 

  Ujësjellës Kanalizime 
Shkodër SHA 

 

  Rezidenca Studentore 
Universitare Nr.1 Tiranë (me 
rezervë) 

 

  Posta Shqiptare SHA  

  Hekurudha Shqiptare SHA  

  Autoriteti i Aviacionit Civil 
Shqiptar 

 

  Projekti: “Ndërtimi i Rrugës 
Qukës-Qafë Plloçe”Autoriteti 
Rrugor Shqiptar 

 

Burimi KLSH 

Grafik nr. 19  Opinioni i audituesit për auditimet e përputhshmërisë 

 

Burimi  KLSH 
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VI.Auditimet e Performancës (Përmbledhja e pyetjeve kryesore dhe mesazhi 

auditues) 

 

Për periudhën janar – dhjetor janë evaduar 16 auditime performance me 

tematikë si më poshtë: 

Tabela nr.14  Auditimet e Peformances sipas fushave  

1. Reformat qeveritare 2. Projektet mjedisore 

- Performanca e Institutit të 

Sigurimeve Shoqëror 

- Performanca e MBZHR-së në 

kuadër të zbatimit të Politikave të 

Peshkimit dhe Akuakulturës 

- Efektiviteti i Menaxhimit dhe administrimit të 

fondit pyjor dhe kullosur 

- Ndotja akustike 

- Ndotja e deteve 

3. Projektet Infrastrukturore 4. Shërbimet socio-ekonomike 

- Sigurimi i Cilësisë së Veprave 

Ndërtimore 

- Siguria rrugore në Shqipëri 

- Mbikëqyrja e tregut të telefonisë 

celulare 

 

- Cilësia dhe siguria e barnave në rrjetin e hapur 

farmaceutik dhe shërbimin spitalor 

- Efektiviteti i Programeve Sociale të Strehimit 

- Efektiviteti i politikave për nxitjen e barazisë 

gjinore dhe forcimin e rolit të gruas 

- Zhvillimi i Shërbimeve Sociale për Personat me 

Aftësi të Kufizuara 

- Efektiviteti i kasave fiskale në rritjen e të 

ardhurave tatimore 

- Monitorimi i projekteve të huaja në Shqipëri 

- Performanca e Kopshteve dhe Çerdheve 

- Performanca e Zyrave të Punës 

 

1. Performanca e Institutit të Sigurimeve Shoqërore 

Pyetja 

kryesore  

A ka qenë efiçiente dhe efektive veprimtaria e ISSH-së gjatë 

periudhës 2015-2018? 

Mesazhi i auditimit: Instituti i Sigurimeve Shoqërore, për periudhën nën 

auditim 2015-2018, ka qenë joeficient dhe joefektiv në ushtrimin e veprimtarisë 

institucionale. Reforma e vitit 2014 nuk ka qenë efektive. Kjo reformë paraqitet 

e vakët, pasi nuk pasqyron ndryshime thelbësore të ligjit ekzistues dhe nuk ka 

reflektuar zgjidhje për problematikat e konstatuara përpara hartimit të saj. ISSH 

nuk ka një strategji institucionale dhe plane veprimi, si dhe nuk disponon një 

rregullore të brendshme në përputhje me strukturën organizative. Organet e 

ISSH-së kanë treguar mungesë eficience në përmbushjen e funksioneve të tyre. 
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Si pasojë e moskryerjes së analizave kosto/përfitim lidhur me alternativat e 

mundshme të investimit të fondit rezervë nga KA, ISSH ka të ardhura 

potencialisht të munguara në vlerën 710 milionë lekë. ISSH nuk ka zbatuar me 

efektivitet marrëveshjet e bashkëpunimit me DPT-në dhe Postën Shqiptare. 

Aktualisht, borxhi nga debitorët për kontribute të papaguara është 12 miliardë 

lekë dhe DPT nuk ka dërguar në ISSH 1,4 milionë listëpagesa. ISSH nuk ka 

vepruar në mënyrë të koordinuar me institucionet e varësisë dhe marrëdhënia 

e tyre paraqitet evazive. duke mos u mbështetur në një akt nënligjor. ISSH nuk 

ka ofruar një shërbim cilësor kah qytetarëve, duke mos iu vënë në dispozicion 

të gjithë informacionin e nevojshëm dhe duke reflektuar vonesa dhe tejkalim 

afatesh në lidhjen e pensioneve. Procedura e lidhjes së pensionit është 

burokratike dhe me afate të tejzgjatura dhe të pajustifikuara. DRSSH-të nuk 

kanë një format për paraqitjen e ankesave nga qytetarët, duke mos marrë në 

konsideratë të gjitha pretendimet e paraqitura prej tyre. 

2. Performanca e MBZHR-së në kuadër të zbatimit të Politikave të Peshkimit 

dhe Akuakulturës 

Mesazhi i auditimit: MBZHR nuk ka hartuar dhe miratuar një sërë aktesh 

nënligjore duke dështuar në plotësimin e kuadrit ligjor të peshkimit dhe 

akuakulturës. Ligji i Akuakulturës i miratuar në vitin 2016 ende nuk ka gjetur 

zbatim si rezultat i mos miratimit të Zonave të Përcaktuara për Akuakulturë 

duke penguar kështu zhvillimin e këtij sektori. Bashkëpunimi jo i mirë midis 

MBZHR-së dhe institucionit në varësi të saj DSHPA-së si dhe komunikimi i dobët 

institucional brenda MBZHR-së, janë tregues direkt të mos menaxhimit efektiv 

të veprimtarisë së peshkimit dhe akuakulturës. Pamjaftueshmëria në mjete 

logjistike dhe burime njerëzore bën që DSHPA të mos jetë efektive në 

inspektimin e aktiviteteve lidhur me peshkimin dhe akuakulturën. Mungesa e 

sistemit të sinjalizimit satelitor për monitorimin e anijeve të peshkimit bën të 

pamundur identifikimin e lëvizjes së anijeve, kontrollin e peshkimit të 

paligjshëm dhe regjistrimin e të dhënave në format elektronik.  

Portet e peshkimit të vendit tonë menaxhohen në mënyrë jo efektive dhe kanë 

mungesë të hapësirave ankoruese, kantiereve për riparimin e anijeve të 

peshkimit si dhe furnizimit me ujë dhe energji elektrike.Ekonomitë e rritjes së 

rasatit të Koranit në Lin dhe Krapit në Zvezdë nuk furnizohen mjaftueshëm me 

ujë dhe cilësia e tij nuk është në parametrat e duhura. QGDM Sarandë nuk 

siguron që e gjithë sasia e prodhuar e midhjeve të kalojë në qendër për 

certifikim, etiketim apo depurim sipas klasifikimit. 

Masat e marra nga MBZHR në vitet 2016-2018 për menaxhimin e aktivitetit të 

peshkimit dhe akuakulturës nuk kanë qenë të mjaftueshme. Mos zbatimi i 

“Objektivave Specifikë Zhvillimorë” të Strategjisë Kombëtare të Peshkimit ka 

Pyetja 

kryesore  

A ka qenë efektiv menaxhimi i sektorit të peshkimit dhe 

akuakulturës nga MBZHR në zbatim të politikave për këtë 

aktivitet?  
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bërë që politikat e ndërmarra nga qeveria për këtë sektor të mos jenë efektive 

në drejtim të garantimit me cilësi të aktivitetit të peshkimit dhe akuakulturës. 

Rekomandimet për problematikat e identifikuara në këtë auditim kanë 

konsistuar në plotësimin e kuadrit ligjor të peshkimit dhe akuakulturës, 

riorganizimin e duhur strukturor të MBZHR-së në përputhje me Strategjinë 

Kombëtare të Peshkimit, mbulimin me inspektim të të gjithë zinxhirit të 

aktivitetit të peshkimit dhe sigurimin e mjeteve logjistike në dispozicion të 

inspektorëve të peshkimit si dhe përmirësimin e infrastrukturës së 

përgjithshme të porteve të peshkimit dhe ekonomive të akuakulturës. 

3. Efektiviteti i Menaxhimit dhe administrimit të fondit pyjor dhe kullosur 

Pyetja 

kryesore  

A e është efektiv menaxhimi dhe administrimi i fondit pyjor nga 

MTM dhe Bashkitë për periudhën 01.01.2016-31.12.2018? 

Mesazhi i auditimit: Kontrolli i Lartë i Shtetit konstaton se problemet me 

kuadrin strategjik, rregullator dhe burimet njerëzore të reduktuara kanë cenuar 

realizimin me efektivitet dhe eficiencë të detyrave të MTM në sektorin e 

pyjeve. Strategjia për zhvillimin e sektorit të pyjeve dhe kullotave në Shqipëri ka 

qenë tërësisht e pa përditësuar e rrjedhimisht jofunksionale, duke bërë që prej 

disa vitesh sektori i pyjeve të funksionojë pa objektiva dhe drejtime të qarta 

strategjike. 

Numri i lartë i shkeljeve të konstatuara dhe niveli shumë i ulët i arkëtimit të 

sanksioneve administrative kanë cenuar zbatimin e moratoriumit për pyjet në 

Shqipëri. Mungesa e strukturave profesionale në bashkitë, bashkëkomunikimi 

dhe bashkëpunimi pasiv me ministrinë, mosshfrytëzimi i burimeve dhe të 

ardhurave që fondi pyjor gjeneron, duke e çuar atë në degradim, tregon qartë 

për mungesë eficience dhe efektiviteti të bashkive në administrimin e pyjeve si 

pasuri kombëtare. Për më tepër, mungesa e inventarizimit të pyjeve për një 

periudhë prej më shumë se tre dekadash, ka bërë që informacioni mbi fondin 

pyjor të jetë jo plotësisht i saktë dhe i pa përditësuar. 

4. Ndotja akustike 

Pyetja 

kryesore  

A ka qenë efektiv menaxhimi i zhurmave mjedisore nga institucionet 

përgjegjëse për periudhën 2016-2018? 

Mesazhi i auditimit: Masat e marra nga MTM dhe MSHMS si dhe Bashkia 

Tiranë për manaxhimin e zhurmave mjedisore në vendin tonë nuk kanë qenë 

efektive. Ministria e Turizmit dhe Mjedisit duke mos miratuar një sërë 

udhëzimesh ka dështuar të plotësojë kuadrin ligjor mbi zhurmat mjedisore me 

akte nënligjore edhe pse kanë kaluar 12 vite që nga krijimi i ligjit kryesor të 

zhurmave. Bashkia Tiranë nuk ka hartuar politika të përshtatshme lidhur me 

manaxhimin e zhurmave mjedisore. Plani Vendor i Veprimit të zhurmave, 

hartëzimi i zhurmave, shpallja e zonave të qeta urbane janë disa nga detyrimet 

ligjore të cilat Bashkia Tiranë nuk ka arritur t’i përmbushë. Nga ana tjetër, 
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monitorimi i zhurmave nga Agjencia Kombëtare e Mjedisit nuk është i 

mjaftueshëm për të prodhuar të dhëna përfaqësuese dhe të besueshme për 

qytetet përkatëse si pasojë e buxhetit të vogël të alokuar nga MTM, çka 

evidentohet edhe në mos përmbushjen e objektivave që vetë Ministria e 

Turizimit dhe Mjedisit vendos. Mosakreditimi i procesit të monitorimit të 

zhurmave ndikon gjithashtu në besueshmërinë e ulët të të dhënave. Mungesa e 

aparaturave të matjes së zhurmave në ISHMPUT, sjell vështirësi në inspektim 

dhe marrjen e masave konkrete kundrejt subjekteve që lëshojnë zhurma sipër 

normave të lejuara. ISHP nuk ka kryer asnjë studim epidemiologjik që të 

vlerësojë lidhjen shkak pasojë mbi ndikimin e zhurmave mjedisore në shëndetin 

e popullatës. Megjithatë, situata mund të përmirësohet nëse të gjitha 

institucionet subjekt auditimi do të zbatojnë rekomandimet e lëna në këtë 

auditim. 

5. Ndotja e deteve 

Mesazhi i auditimit: Agjencia Kombëtare e Bregdetit të krijojë një qasje të re 

ligjore në bashkëpunim me ministrinë e Turizimit dhe Mjedisit, Agjencinë 

Kombëtare të Mjedisit, pushtetin vendor, specialistë të fushës, institucionet 

ligjvënëse dhe grupet e interesit në rritjen e kompetencave të saj për ruajtjen 

mjedisore të ujërave detare, zhvillimit të ekonomisë dhe turizmit detar, ruajtjes 

së florës e faunës në dete dhe rritjes së besimit qytetar.  

Objektivi i auditimit: është analizimi me objektivitet i situatës për të rritur 

përgjegjësitë institucionale të strukturave shtetërore në monitorimin dhe 

menaxhimin e ruajtjes ujërave detare nga ndotjet dhe ndotësit si pasuri 

kombëtare e brezave.  

Rëndësia e auditimit: është vlerësimi i performancës, përsosja e monitorimit,  

modernizimi i standardeve, rritja e besueshmërisë publike, për mbrojtjen e 

mjedisit në ujërat detare, në funksion të ruajtjes shëndetit njeriut, florës dhe 

faunës detare zhvillimit të turizmit, rritjes së punësimit e zhvillimit të 

ekonomive që kanë lidhje më detin. 

Disa nga konkluzionet e auditimit janë: 

-Trashëgimia është vlerë e përcjellë brez pas brezi. Ajo përbën vlerë të mjedisit 

natyror dhe, si e tillë, është natyrore, por edhe vlerë materiale e shpirtërore e 

shoqërisë dhe, si e tillë, është kulturore. Vlerat e saj mund të kenë rëndësi 

kombëtare dhe cilësohen si "Trashëgimi Natyrore Kombëtare”. Ato mbrohen 

nga ligjet kombëtare. Çdo vend i kulturuar e cilëson dhe e trajton si të shenjtë 

trashëgiminë natyrore dhe kulturore, sepse me to është i lidhur identiteti 

kombëtar. Vazhdimisht trashëgimia natyrore kombëtare është kërcënuar dhe 

kërcënohet nga veprimtaria njerëzore mbi mjedisin dhe vlerat e tij. Kjo e ka 

Pyetja 

kryesore  

A e ka realizuar menaxhimi dhe monitorimi i detit si pasuri 

natyrore kombëtare, ruajtjen nga ndotjet dhe zhvillimin e tij si 

vlerë e mjedisit natyror në shërbim të njeriut? 



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT| 

55 

 

bërë të domosdoshme gjetjen dhe aplikimin e mënyrave e rrugëve për 

mbrojtjen e saj; 

-Legjislacionit është i rëndësishëm në të gjitha fushat ai shërben si rregullatori 

më i mirë i të gjithë marrëdhënieve në shoqërinë njerëzore pse jo dhe në atë të 

gjallesave të tjera që u binden verbërisht ligjeve të natyrës duke dhënë kështu 

një shembull të mirë dhe për ne qenien njerëzore që vetë natyra e solli në majë 

të piramidës ekzistenciale. Njohja, zbatimi dhe harmonizimi i legjislacionit është 

shumë i rëndësishëm sepse shërben si urë lidhëse midis institucioneve 

qendrore, pushtetit vendor dhe komunitetit, gjithashtu tre komponentët e 

mësipërm të legjislacionit sjellin besueshmëri, efikasitet, siguri dhe sukses.  

-Përmirësimet ligjore kanë si qëllimi t’iu sigurojë atyre të cilëve iu drejtohet një 

rregullim sa më të saktë dhe të kuptueshëm të problemit që shqyrtohet duke ju 

përmbajtur rregullimit objektiv të rrethanave, referuar karakteristikave të 

identifikueshme, duhet të përmbajnë shprehje të qarta dhe të sakta të drejtave 

dhe detyrimeve dhe të ofrojnë një zgjidhje të qëndrueshme. 

6. Sigurimi i Cilësisë së Veprave Ndërtimore 

Pyetja 

kryesore  

A i ka shërbyer kuadri rregullativ dhe administrativ i përmirësimit të 

sigurisë së objekteve ndërtimore? 

A ka qenë efektive veprimtaria e IN për rritjen e sigurisë së 

objekteve ndërtimore në vend? 

A ka qenë efektive veprimtaria e Ministrisë së Infrastrukturës dhe 

Energjisë, Autoritetit Rrugor Shqiptar dhe Fondit Shqiptar të 

Zhvillimit për rritjen e sigurisë së objekteve ndërtimore në vend dhe 

përmirësimit të cilësisë së projekteve që zbatojnë? 

Mesazhi i auditimit: Raporti i auditimit të performancës me temë “Sigurimi i 

cilësisë së veprave ndërtimore” krahas evidentimit të kornizës legjislative mbi 

të cilën duhet të mbështetet veprimtaria e Institutit të Ndërtimit, ka synuar në 

vlerësimin e situatës aktuale të këtij institucioni dhe të institucioneve të tjera 

përgjegjëse, për kontrollin e cilësisë së veprave ndërtimore. Ky auditim është 

fokusuar në nivelin me të cilin janë arritur objektivat e kontrollit të cilësisë së 

projekteve dhe produkteve të ndërtimit,  si dhe në ndikimet që ato japin në 

sigurimin e cilësisë së veprave ndërtimore, me synimin e parandalimit të 

situatave të kolapsit në raste të jashtëzakonshme. Kushtet të cilat janë të 

nevojshme për të siguruar efektivitetin e sigurimit të cilësisë, kanë të bëjnë me 

nivelin e performancës së subjekteve nën auditim. Në këtë auditim jemi 

përqendruar në Institutin e Ndërtimit, si institucion i ngritur për të siguruar një 

nivel të lartë të mbrojtjes së qytetarëve, për të krijuar besim dhe garanci për 

qëndrueshmërinë në objektet e ndërtimit në vendin tonë në mbrojtje të 

shëndetit të qytetarit dhe të mjedisit, Ministrinë e Infrastrukturës dhe 

Energjisë, si institucion epror, si dhe Autoritetin Rrugor Shqiptar dhe Fondin 

Shqiptar të Zhvillimit si dy institucione të rëndësishme që menaxhojnë fondet 
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publike për ndërtimin e objekteve. Objektivi kryesor i auditimit ka qenë 

analizimi i institucioneve përgjegjëse në hartimin e politikave dhe zbatimin e 

ligjshmërisë që lidhet me disiplinimin e punimeve të ndërtimit, me synimin që 

t’i garantojnë komunitetit mundësinë e jetesës dhe përdorimin e ambienteve të 

garantuara nga ana e qëndrueshmërisë teknike dhe cilësisë së tyre. 

Veprimtaria e Institutit të Ndërtimit për të ndikuar në sigurimin e cilësisë në 

objektet ndërtimore nuk ka qenë efektive. Çështjet e sigurisë së cilësisë për 

veprat e ndërtimit duhet t’i besohet një institucioni kompetent dhe të 

garantohet me ligj, i cili do të ishte i domosdoshëm për ngritjen e këtij 

institucioni. Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë duke mos u angazhuar në 

plotësimin e kuadrit ligjor mbi organizimin dhe funksionimin e Institutit të 

Ndërtimit, i cili prej 15 vjetësh funksionon në zbatim të Urdhrit të Ministrit të 

Punëve Publike nr. 225, datë 29.06.2014 “Për Krijimin e Institutit e Ndërtimit”, 

ka dështuar të plotësojë kuadrin ligjor që do të ndikonte në sigurimin e cilësisë 

së objekteve të ndërtimit, nëpërmjet kontrollit të cilësisë së produkteve dhe 

dhënies së oponencave teknike për objektet ndërtimore. Mungesa e një stafi të 

kompletuar teknikisht, rekrutimi i punonjësve jashtë profili dhe pa 

eksperiencën e domosdoshme, si dhe mungesa e një laboratori të paakredituar, 

ka sjellë dhënien e oponencave jocilësore dhe mungesën e kontrollit të 

produkteve ndërtimore, duke e kthyer këtë institucion në një zyrë të thjeshtë 

punësimi që siguron të ardhurat për vetfinancim. 

7. Siguria rrugore në Shqipëri 

Pyetja 

kryesore  

A është sistemi i sigurisë rrugore sipas standardeve të miratuara në 

mbrojtje të jetës njerëzore të përdoruesve të rrugës?   

Mesazhi i auditimit: Me moton “Siguria rrugore fillon nga ne” Ministria e 

Infrastrukturës dhe Energjisë, Ministria e Brendshme, Autoritetin Rrugor 

Shqiptar, të rrisin bashkëpunim nëpërmjet një procesi dinamik të ndërsjellë, 

shtojnë investimet dhe financimet, realizimin e auditimeve nga projektimi, 

ndërtimi shfrytëzimi për rrugët e reja, shtimin e inspektimeve për rrugët 

ekzistuese, përmirësimin dhe forcimin e sistemit të kontrolleve policore në 

zbatim të ligjit, për rritjen e sigurisë rrugore, me qëllim mbrojtjen e shëndetit 

publik dhe shmangies fataliteteve të përdoruesve të rrugës. KLSH ka ndërmarrë 

këtë auditim performance në rritjen e besimit qytetar sepse në shumë raste 

performancat e shërbimeve maten vetëm me shifra, por harrojmë se mënyra 

sesi i menaxhojmë ato reflekton qasjen sociale për brezat e ardhshëm. Dhënia e 

opinioneve, për përmirësimin, modernizimin e sistemit të sigurisë rrugore, 

është prioritare sot më shumë sepse nuk është plotësisht në harmoni të plotë 

me kërkesat e përdoruesve të rrugës në drejtim të:  

 minimizimit të shanseve për shfaqjen e aksidenteve në rrjetin rrugor; 

 uljes së shkallës së aksidenteve dhe rrjedhimisht dhe e kostove të 

komunitetit; 
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 dhënies përparësi të sigurisë rrugore;  

 realizimit e auditimve nga momenti i projektimit e deri në shfrytëzimin e 

rrugëve të reja; 

 realizimin e inspektimeve për rrugët ekzistuese;  

 mundësisë së minimizimit të nevojave për punime riparuese të 

kushtueshme (është më e lehtë të ndryshosh një projekt se të modifikosh 

një seksion me rrezik të lartë te një rruge pasi është ndërtuar); 

 përmirësimit dhe forcimin e sistemit të kontrolleve policore në akset 

rrugore; 

8. Mbikëqyrja e tregut të telefonisë celulare 

Mesazhi i auditimit: 

“Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare për periudhën nën auditim 

2017-2018 nuk ka përmbushur me efektivitet mbikëqyrjen e tregut të 

telefonisë celulare kah ruajtjes së konkurrencës së lirë dhe të ndershme në 

tregun e telefonisë celulare. 

Pavarësisht rëndësisë, bashkëpunimi ndërinstitucional ndërmjet AKEP dhe AK, 

nuk ka qenë frytdhënës. Gjithashtu, edhe nga bashkëpunimi ndërmjet AKEP 

dhe MIE nuk janë arritur rezultatet e pritshme, pasi ende nuk është ndërmarrë 

asnjë veprim me qëllim implementimin dhe realizimin e ofrimit të shërbimit 

universal. 

Përsa i përket mbrojtjes së konsumatorëve, AKEP nuk ka ndërmarrë asnjë 

veprim për t’iu mundësuar përdoruesve me aftësi të kufizuara dhe me të 

ardhura shumë të ulëta çmime të përballueshme siç përcakton Ligji nr. 

9918/2008 i AKEP dhe Direktiva 2018/1972 e BE-së, nuk ka kryer asnjë 

inspektim pranë kompanive te telefonisë celulare për të vlerësuar zbatimin e 

detyrimeve të tyre ndaj pajtimtarëve, si dhe nuk ka përmbushur objektivat e 

vendosura për mbrojtjen dhe rritjen e përfitimeve të konsumatorëve.  

Në lidhje me rregullimin e tarifave, AKEP nuk përdor metoda të orientuara në 

kosto, duke ndikuar kështu që Shqipëria të ketë tarifat e terminimit të thirrjeve 

celulare MTR më të larta sesa mesatarja e vendeve të rajonit, BE-së dhe BEREC, 

të cilat ndikojnë në mënyrë indirekte në çmimet që paguajnë konsumatorët. 

*** 

AKEP dhe Qeveria në tërësi nuk kanë kryer një analizë paraprake lidhur me 

pasojat dhe efektet që do të sjellë implementimi i teknologjisë 5G në vendin 

tonë. Përfitimet ekonomiko-sociale duhet të ecin krah per krah me ato të 

Sigurisë Kombëtare. Implementimi i teknologjisë së gjeneratës së 5-të (5G) në 

Shqipëri mbart me vete një risk të lartë të thyerjes së sigurisë së informacionit 

Pyetja 

kryesore  

A ka qenë efektive veprimtaria e AKEP në mbikëqyrjen e tregut të 

telefonisë celulare gjatë periudhës 2017-2018? 
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dhe kërkon domosdoshmërisht të kryhet duke u bazuar në një plan-veprimi 

kombëtar, të detajuar qartë dhe gjithëpërfshirës, me qëllim mbrojtjen e 

padiskutueshme nga aksesi i paautorizuar, tjetërsimi, keqpërdorimi apo mos-

disponueshmëria, e një aseti të çmuar për konsumatorin shqiptar, siç është 

informacioni. Për më tepër, si një vend anëtar i NATO-s dhe me aspirata për 

integrim në BE, Qeveria shqiptare duhet të tregohet tejet e përgjegjshme në 

vlerësimin e risqeve që bart për Shqipërinë dhe partnerët strategjikë 

implementimi i teknologjisë 5G me burim kompanitë kineze. 

AKEP duhet të kryejë një analizë paraprake lidhur me pasojat dhe efektet që do 

të sjell implementimi i teknologjisë 5G në vendin tonë. Implementimi i 

teknologjisë së gjeneratës së 5-të (5G) në Shqipëri kërkon domosdoshmërisht 

të kryhet duke u bazuar në një plan-veprimi kombëtar, të detajuar qartë dhe 

gjithëpërfshirës, me qellim mbrojtjen e padiskutueshme nga aksesi i 

paautorizuar, tjetërsimi, keqpërdorimi apo mos-disponueshmëria, e një aseti të 

çmuar për konsumatorin shqiptar, siç është informacioni. Implementimi i kësaj 

teknologjie duhet të ketë si detyrim kryesor respektimin e obligimeve tona në 

fushën e sigurisë si vend anëtar i NATO-s dhe partner strategjik i SHBA-ve. 

9. Cilësia dhe siguria e barnave në rrjetin e hapur farmaceutik dhe shërbimin 

spitalor 

Pyetja 

kryesore  

A e kanë garantuar institucionet përgjegjëse të sektorit farmaceutik 

cilësinë dhe sigurinë e barnave për qytetarët/pacientët, gjatë vitit 

2017 – 2018? 

Mesazhi i auditimit: Mungesa e objektivave strategjikë për shërbimin 

farmaceutik në vend ka bërë që politikat e ndërmarra nga qeveria për këtë 

sektor të mos jenë efektive në drejtim të garantimit të cilësisë dhe sigurisë së 

barnave. Ndërkohë që heqja e detyrimit ligjor për importin e medikamenteve të 

prodhuara në vendet e Ballkanit: "... që ato të qarkullojnë në një nga vendet e 

BE-së", duke u mjaftuar vetëm që të ato të kenë regjistrim lokal në vendet e 

origjinës, e kanë ekspozuar publikun shqiptar ndaj barnave të cilat vijnë nga 

vende që nuk kanë standardet e BE-së në drejtim të garantimit të cilësisë dhe 

sigurisë së barnave. 

AKBPM, si një institucion përgjegjës për garantimin e cilësisë dhe sigurisë së 

barnave vijon të jetë jo efektive në veprimtarinë e saj edhe si rezultat i 

mungesës së certifikimit dhe akreditimit të laboratorit të analizave, ku numri i 

analizave të kryera për periudhën 2017-2018 është 12% e barnave që duhej të 

analizonte. Gjithashtu, sistemi i farmakovigjilencës është pothuajse inekzistent 

në veprimtarinë e tij, duke mos patur fare ndikim në garantimin e sigurisë së 

barnave në vend.  

Shërbimet farmaceutike pranë spitaleve vazhdojnë të jenë të paakredituara 

dhe në kushte jo optimale sipas praktikave të mira të ruajtjes dhe qarkullimit të 

barnave. Spitalet publike vijojnë të akumulojnë barna jashtë afatit të 

skadencës, si rezultat i planifikimeve të gabuara dhe të keqmenaxhimit të tyre.  
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Cilësia dhe siguria barnave mbeten ende ndër shqetësimet kryesore të 

qytetarëve shqiptarë dhe një problem i vazhdueshëm i sistemit shëndetësor në 

Shqipëri. Perceptimi i tyre është që cilësia dhe siguria e barnave është e pa 

garantuar nga institucionet përgjegjëse. 

10. Efektiviteti i Programeve Sociale të Strehimit 

Pyetja 

kryesore  

A kanë qenë efektive programet sociale të strehimit? 

Mesazhi i auditimit: Programet e strehimit nuk janë zbatuar plotësisht si 

politika sociale, duke adresuar vetëm raste individuale, por jo fenomenin social 

të të pastrehëve. Mungojnë regjistri kombëtar mbi numrin e të pastrehëve dhe 

investimet në banesa sociale, stoku i të cilave është inekzistent në shumicën e 

bashkive dhe i pamjaftueshëm në disa të tjera.  

“Asgjësimi” i strehimit në nivel qendror bashkë me Ministrinë e Zhvillimit 

Urban, në një kohë kur kjo ministri kishte krijuar një profil institucional mbi 

çështjet e strehimit dhe kishte përgatitur një strategji për strehimin 2016-2025, 

ka ndikuar negativisht në financimin dhe zbatimin e programeve sociale. 

Aksesi në programet sociale është mjaft i kufizuar. Bashkitë stepen në ofrimin e 

një informacioni të plotë për qytetarët nga risku i dyndjeve të papërballueshme 

në skemën e strehimit social.  

Ligji i ri Nr. 22/2018 “Për strehimin social”, ndonëse ndjek modele të mira 

europiane, rrezikon të mos ofrojë një zgjidhje reale për zbatimin e plotë të 

programeve sociale të strehimit, pasi shtrihet përtej asaj që përballojnë 

kapacitetet e bashkive. Në kushtet kur burimet e tyre financiare qenë të 

kufizuara për të menaxhuar një skemë strehimi me 3 programe, dinamika që 

ofron ligji i ri e bën më riskoz zbatimin e një skeme strehimi të ngarkuar me 5 

programe. 

Bashkitë duhet të kenë një qasje proaktive, jo pasive, ndaj strehimit social duke 

filluar me inkuadrimin e strehimi social në planifikimet urbane dhe duke 

aplikuar metoda bashkëkohore.  

11. Efektiviteti i politikave për nxitjen e barazisë gjinore dhe forcimin e rolit të 

gruas 

Pyetja 

kryesore  

A ka rezultuar efektiv zbatimi i Strategjisë Kombëtare për barazinë 

Gjinore 2016-2018 në funksion të nxitjes sëBarazizë Gjinore dhe 

fuqëzimit të rolit të gruas, për periudhën 2017-2018? 

Mesazhi i auditimit: Me gjithë përpjekjet e vazhdueshme dhe aplikimin e 

programeve nxitëse, fokusi ka mbetur thjeshtë tek zbatimi dhe mungon 

monitorimi në kuptimin e rezultateve. Përmirësimet hasen më së shumti në 

procesin e hartimit të kuadrit rregullator e politik dhe ngritjen e strukturave, 

ndërkohë që progresi në aspektin e treguesve gjinor ka vështirësi në matje pasi 
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mungojnë analizat sasiore dhe krahasuese me relacione mbështetëse mbi 

arsyet e hendeqeve, pasojat që ato sjellin dhe rekomandimet për përmirësim. 

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, në rolin e organit kryesor 

përgjegjës për hartimin, zbatimin dhe monitorimin e politikave që lidhen me 

çështjet gjinore, nuk arrin të mbledhë apo prodhojë tregues progresiv të 

qendrueshëm për çështjet gjinore, kjo si pasojë edhe e mungesës së një 

raportimi të standardizuar statistikor dhe krahasues nga aktorët e përfshirë në 

këtë çështje. Me gjithë përpjekiet pozitive, në të ardhmen fokusi më i madh 

duhet të jetë mbi procesin monitorues të përbashkët dhe të orientuar drejt 

rezultateve që i vijnë në ndihmë vendimarrjes, jo thjeshtë detyrimit për të 

zbatuar një plan masash. 

12. Zhvillimi i Shërbimeve Sociale për Personat me Aftësi të Kufizuara 

Pyetja 

kryesore  

A kanë qenë efektive institucionet publike në garantimin e 

shërbimeve sociale për PAK në periudhën 2017 – 2018? 

 

Mesazhi i auditimit: Ministria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale, për 

periudhën 2017-2018, nuk ka qenë efektive ne rolin e vet garantues të 

shërbimeve sociale cilësore dhe të barabarta për të gjithë qytetarët shqiptarë 

me aftësi të kufizuara dhe nevoja të veçanta. MSHMS, nuk ka arritur të realizojë 

një koordinim efektiv të institucioneve të tjera shtetërore për të mundësuar 

dhënien në kohë dhe me cilësi të shërbimeve sociale që personat me aftësi të 

kufizuar i kanë të garantuara me ligj. MSHMS, ka arritur të jetësojë deri diku 

Strategjinë Kombëtare të Mbrojtjes Sociale 2015-2020 dhe Planin Kombëtar të 

veprimit për personat me Aftësi të Kufizuar 2016-2020, por ende është mbrapa 

me arritjen e afateve dhe realizimin e të gjitha qëllimeve strategjike. Në fund të 

periudhës nën auditim, jetesa e personave me aftësi të kufizuar në Shqipëri, 

NUK është cilësisht më e mirë prej shërbimeve sociale të marra nga 

institucionet shtetërore krahasuar me fillimin e periudhës nën auditim. 

Për sa i takon Bashkisë Tiranë mungon një plan masash për zbatimin e ligjit 

93/2014. Mungon një studim mbi aksesueshmërinë e qytetit nga personat me 

AK. Kjo ka sjellë si rezultat një qytet që zhvillohet pa marrë parasysh nevojat 

aktuale dhe urgjente të këtij grupi të anashkaluar njerëzish. Këto mungesa, 

pamundësojnë lëvizjen autonome të PAK në qytet dhe për rrjedhojë edhe 

mungesën e përfshirjes sociale dhe integrimit në të gjitha fushat e jetës. 

Për sa i takon Bashkisë Vlorë, ka mungesë të theksuar e të dukshme të 

aksesueshmërisë në infrastrukturën e qytetit, madje edhe në projekte madhore 

si “Lungo Mare”. Në mjediset e Bashkisë dhe të vetë Drejtorisë së Shërbimit 

Social, mungojnë standardet minimale për aksesueshmërinë e institucionit nga 

PAK. Kjo parashtron një situate emergjente, e cila ka sjellë edhe mungesën e 

përfshirjes sociale të PAK në jetën e qytetit. 
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13. Efektiviteti i kasave fiskale në rritjen e të ardhurave tatimore 

Mesazhi i auditimit: “Në përpjekjet e Qeverisë për të luftuar evazionin fiskal, 

veçanërisht në tatimin mbi vlerën e shtuar (TVSH), Administrata Tatimore 

Qendrore ka implementuar pajisjet fiskale për evidentimin e xhiros nga 

subjektet tatimpaguese. Implementimi i pajisjeve fiskale kërkon përpjekje të 

vazhdueshme dhe kushton si për administratën, ashtu edhe për subjektet 

tatimpagues që duhet të zbatojnë kërkesat e përdorimit të pajisjeve fiskale. 

MFE dhe DPT nuk kanë patur objektiva dhe një Strategji të qartë për pajisjet 

fiskale si pjesë e një përmirësimi gjithëpërfshirës të luftës kundër evazionit 

fiskal, që do të përcaktonte qartë risqet për segmentet e ndryshme të 

tatimpaguesve dhe parashikonte masa për zbutjen e këtyre risqeve. 

Instalimi dhe përdorimi i pajisjeve fiskale është interpretuar nga organet 

shtetërore si "shkopi magjik" për rritjen e të ardhurave tatimore dhe uljen e 

evazionit fiskal, por megjithë koston e konsiderueshme në implementimin e 

tyre, pajisjet fiskale nuk kanë patur efektivitet në rritjen e të ardhurave 

tatimore në Buxhetin e Shtetit. Kontrollet e ushtruara nga Administrata 

Tatimore Qendrore në subjektet tatimpagues për përdorimin e pajisjeve fiskale, 

janë organizuar me fushata, ndërsa masat shtrënguese nuk kanë dhënë efektin 

e pritshëm në uljen e evazionit tatimor nëpërmjet  rritjes së të ardhurave 

tatimore nga TVSh e brendshme apo tatimi mbi fitimin." 

Bazuar në përfundimet e auditimit dhe në eksperiencën më të mirë të vendeve 

të BE- së, për një implemetim të suksesshëm të sistemit të fiskalizimitKLSH ka 

rekomanduar:  

- Në drejtim të kuadrit rregullator për nje përdorimin efektiv te kasave fiskale; 

- Në drejtim të output-eve te përfituara nga përdorimi i kasave fiskale, në 

rritjen e të ardhurave tatimore; 

- Në drejtim të monitorimit të xhiros së bizneseve nga ATQ; 

- Në drejtim te zgjidhjeve që ofron sistemi i ri i fiskalizimit për administratën 

tatimore dhe biznesin. 

14. Monitorimi i projekteve të huaja në Shqipëri 

Mesazhi i auditimit: Projektet IPA janë konceptuar si një instrument orientues 

e lehtësues drejt anëtarësimit në BE të një vendi me perspektivë europiane. 

Ndonëse në Shqipëri projekte të tilla po aplikohen prej më se 10 vjetësh dhe në 

Pyetja 

kryesore  

A kanë qenë efektive kasat fiskale në rritjen e të ardhurave 

tatimore? 

Pyetja 

kryesore  

A ka qenë efecient procesi i monitorimit të fondeve IPA për 

periudhën 2015-2018? 
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shuma të konsiderueshme financiare, progresi real i vendit tonë drejt 

anëtarësimit në BE vijon të jetë i vakët.  

Pala shqiptare në përgjithësi dhe MEPJ e MFE në veçanti, kanë dëshmuar: a) 

pasivitet në aplikimin për projekte të tilla, duke treguar se qasja jonë europiane 

vijon të mbështetet më shumë në slogane sesa në punë; b) menaxhim të dobët 

në nivel strategjik, taktik e operacional të projekteve të ndërmarra, ku 

mungojnë struktura që duhet të ishin ngritur me kohë, njësi të dedikuara IPA në 

përputhje me prioritetin politik e social, monitorim eficient në dimensionin 

financiar dhe atë performant, duke treguar rrjedhimisht për një proces më së 

Projektet IPA janë konceptuar si një instrument orientues e lehtësues drejt 

anëtarësimit në BE të një vendi me perspektivë europiane. Ndonëse në Shqipëri 

projekte të tilla po aplikohen prej më se 10 vjetësh dhe në shuma të 

konsiderueshme financiare, progresi real i vendit tonë drejt anëtarësimit në BE 

vijon të jetë i vakët.  

Pala shqiptare në përgjithësi dhe MEPJ e MFE në veçanti, kanë dëshmuar: a) 

pasivitet në aplikimin për projekte të tilla, duke treguar se qasja jonë europiane 

vijon të mbështetet më shumë në slogane sesa në punë; b) menaxhim të dobët 

në nivel strategjik, taktik e operacional të projekteve të ndërmarra, ku 

mungojnë struktura që duhet të ishin ngritur me kohë, njësi të dedikuara IPA në 

përputhje me prioritetin politik e social, monitorim eficient në dimensionin 

financiar dhe atë performant, duke treguar rrjedhimisht për një proces më së 

shumti fiktiv të rritjes së kapaciteteve administrative dhe integrimi europian; c) 

proces i mangët feedback-u në nxjerrjen e mësimeve nga gabimet e kaluara, 

korrigjimin e tyre në kohë dhe parandalimin e rindodhjes së tyre në ardhmen, 

duke treguar mungesë përgjegjësie dhe shkaktuar dëme financiare. 

Në linjë me Marrëveshjen Kuadër dhe investimin e fuqishëm financiar të BE-së 

për integrimin europian të Shqipërisë, projektet IPA mund dhe do ta japin 

efektin e tyre të plotë vetëm pasi të ngrihen të gjitha strukturat e nevojshme, të 

dedikohen ato në përputhje me rëndësinë strategjike që kanë dhe të 

monitorohen e auditohen me përgjegjshmëri, koordinim dhe qasje proaktive. 

15. Performanca e Kopshteve dhe Çerdheve 

Mesazhi i auditimit: Bashkitë Tiranë dhe Vlorë nuk kanë arritur të garantojnë 

një shërbim efektiv në kopshte dhe çerdhe. Sa i takon Bashkisë Tiranë, për 

çështjet që administron, përpjekjetjanë bërë vetëm në drejtim të 

rikonstruksionit të godinave, ndërkohë që në Vlorë gjendja paraqitet e 

mjerueshme. Pothuaj të gjithë elementët që garantojnë mirë rritjen dhe 

zhvillimin e fëmijëve janë jashtë standardeve, duke filluar që nga mungesa e 

hapësirave të përshtatshme, mbi popullimi tej kapaciteteve, raporti i cënuar 

edukator/fëmijë, kushtet higjieno-sanitare, inekzistenca e shërbimit të mjekut 

Pyetja 

kryesore  

A kanë mundësuar Bashkia Tiranë/QEZHEF dhe Bashkia Vlorë një 

shërbim efektiv në funksion të kujdesit dhe mirë rritjes së 

fëmijëve në kopshte dhe çerdhe? 
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dhe psikologut me përjashtim të çerdheve të Tiranës, etj. Në një kohë kur 

vendet që ne synojmë të kemi shembull i kanë përqendruar tashmë përpjekjet 

vetëm drejt përsosjes së teknikave edukuese dhe zhvilluese të fëmijës, vendi 

ynë ende nuk ju siguron dot kushtet elementare të nevojshme për qëndrimin 

në një institucion “përgjegjës për të ardhmen”. Ndërkohë, për periudhën objekt 

auditimi evidentohen përmirësime të dukshme sa i takon kompetencave që ka 

QEZHEF.  

16 Performanca e Zyrave të Punës 

Mesazhi i auditimit: Shërbimi Kombëtar i Punësimit dhe Zyrat e Punës duhet të 

bëjnë përpjekje serioze dhe konsistente sa i përket shërbimeve të informimit, 

këshillimit dhe ndërmjetësimit në punë, sidomos në drejtim të punësimit të 

kategorive të veçanta dhe atij afatgjatë. Punësimi duhet të shihet në mënyrë të 

integruar edhe me fenomenin shqetësues të emigracionit, ku, sipas INSTAT dhe 

EUROSTAT, pjesa dërrmuese e shtetasve shqiptarë largohen për mundësi të 

reja pune. 

Ministria përkatëse për çështjet e punësimit nuk ka krijuar ndër vite Fondin 

Kombëtar të Punësimit për shkak të mungesës së akteve nënligjore. Kjo i ka 

sjellë të ardhura të munguara të konsiderueshme buxhetit të shtetit, që në 

mënyrë indikative dhe mesatarisht për një vit, shkojnë deri në shumën 6,2 

miliardë lekë, vetëm për subjektet e regjistruara në SHKP dhe që kanë 

detyrimin të paguajnë pagat minimale për çdo Punëkërkues të Papunë me 

Aftësi të Kufizuar. Procedura dhe mbarëvajtja e programit të nxitjes së 

punësimit sipas VKM 47 është zbatuar në shumicën e rasteve të shqyrtuara nga 

KLSH, por ka patur edhe punëdhënës që kanë shkelur kontratën dhe nuk kanë 

realizuar punësimet pas trajnimit. Rasti i Shkodrës tregon për nevojën e një 

filtrimi dhe përzgjedhjeje më të kujdesshme nga ana e SHKP të punëdhënësve 

dhe punëkërkuesve që kërkojnë të mbështeten me fonde publike nëpërmjet 

programeve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pyetja 

kryesore  

A është përmbushur e drejta e të gjithë shtetasve banues në 

Shqipëri për t’u trajtuar me shërbime punësimi? 
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Gjetjet, Konkluzionet dhe Rekomandimet të ndara sipas dimensionit të  3E-ve të 

performancës 

Tabela nr. 15 Dimensionet e Performancës së 3E-ve 

Dim. Perf. 3E-te Gjetje Konkluzione 

Rekomandime 

Masa 
organizative 

Për 
përmisim 

ligjor 
Shuma 

Ekonomicitet 82 14 7  7 

Eficencë 160 97 68 3 71 

Efektivitet 499 277 317 49 366 

Total  741 388 392 52 444 

Burimi KLSH 

 

Grafik nr.20  Dimensionet e Performancës së 3E-ve 

 

Burimi KLSH 

 

Grafik nr.21  Dimensionet e Performancës së 3E-ve 

 

Burimi KLSH 
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VII. Auditimet e Teknologjisë së Informacionit 

Për periudhën janar – dhjetor 2019  janë evaduar 7 auditime IT si më poshtë: 

Ujësjellës kanalizime Berat, Kuçovë 
SHA 

Korporatën Elektroenergjitike Shqiptare 
SHA 

Ujësjellës kanalizime Lushnje SHA 
Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë, 
Njësia e TIK e AKSHI-t atashuar për MFE 

FSDKSH 
Përformanca e përdorimit të Internetit 
në Administratën Publike 

Auditim Tematik ushtruar mbi Zbatimin e Rekomandimeve  të lëna në nga KLSH  

(Auditimet IT) 

Për vitin 2019 në planin e auditimeve ishin planifikuarar 7 auditime të cilat u 

realizuan në masën 100% dhe u zhvillua në 17 subjekte.  

Në grafikun nr 22 paraqiten Auditimet e teknologjisë së informacionit nga viti i 

parë i fillimit 2015 deri në 2019 ku vërehet se hapat e hedhur në konsolidimin e 

ketij lloji auditimi kanë qenë të matura duke ruajtur trendin rritës. 

 

Burimi KLSH 

Për vitin 2019 janë Audituar dhe janë konstatuar në subjektet e paraqitura: 

- 29 Gjetje Rekomandime në subjektin Ujësjellës Kanalizime Lushnje SHA  

- 25 Gjetje Rekomandime në subjektin Ujësjellës Kanalizime Berat 

Kuçovë SHA 

- 37 Gjetje Rekomandime në subjektin FSDKSH 

- 19 Gjetje Rekomandime dhe 1 propozim për përmirësim ligjor në 

subjektin Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë 

- 23 Gjetje Rekomandime në subjektin KESH SHA 

- 93 Gjetje Rekomandime në 11 subjekte për “Performancen e 

përdorimit të Internetit në Administratën Qendrore” 

- 103 Gjetje Rekomandime dhe 3 propozime për përmirësime ligjore në 

auditimin “Për zbatimin e rekomandimeve të lëna në auditimet e 

mëparshme”. 

 

viti 2015 viti 2016 viti 2017 viti 2018 viti 2019

numri i Auditimeve 2 2 4 6 7

2 2

4

6

7

0

1

2

3

4

5

6

7

8



|BULETINI STATISTIKOR PËR PERIUDHËN JANAR – DHJETOR 2019 

66 

 

Grafiku nr.22 Numri i gjetjeve ndër vite 

 

Burimi KLSH 

Grafiku nr.24 Subjektet e audituara 

 

Burimi KLSH  

Nga analizat grafike e Gjetjeve dhe subjekteve të mbuluara me Auditim e 

Teknologjisë së Informacionit në vitet 2015-2019 vërehet se trendi rritës ndjek 

atë të numrit të auditimeve por në saj të metodologjive të përdorura në analize 

risku e planifikim për vitin 2019 kemi një rritje rreth 2.8 herë në krahasim me 

një vit më parë për: 

- Numrin  gjetjeve  

- Mbulimin e Subjekte me Auditim TI  

Grafik nr.25 Struktura e gjetjeve per vitin 2019 

        Burimi KLSH 

viti 2015 viti 2016 viti 2017 viti 2018 viti 2019
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Nga analiza e strukturës se gjetjeve sipas fushave të përcaktuara në 

metodologjinë e Auditimit TI të paraqitura në grafikun në vijim tregon se edhe 

për këtë vit fushat me problematike të teknologjisë se informacionit qe zënë 

75% të rasteve ngelen: 

1. Siguria e Informacionit 

2. Qeverisja TI 

3. Zhvillimi dhe blerja  

Konkluzione dhe opinioni i Auditimit 

Tabela nr.16 Opinionet e auditimeve IT 

Subjektet e 

Audituara 

Opinion i Auditimit 

KLSH mbështetur në Standartet ndërkombëtare të Auditimit përkatësisht në ISSAI 
100, ISSAI 5300, ISSAI 5310 si dhe nenet 3 dhe 14 të ligjit 154 "Për Organizimin dhe 

Funksionimin e KLSH" datë 27.11.2014, ka dhënë opinionet si më poshtë 

UJËSJELLËS 

KANALIZIME 

BERAT KUÇOVË 

SH.A. 

 

KLSH konstaton se, mungesa e Strategjisë në drejtim të 

teknologjisë, mbart riskun e keq adresimit të burimeve të 

nevojshme për mbështetjen e veprimtarisë së UKBK SHA. Në 

gjykimin tonë, identifikimi dhe administrimi i elementëve 

kritikë në ofrimin dhe garantimin e sigurisë së të dhënave, 

ofrimit si dhe vazhdimësisë në ofrimin e shërbimit nëpërmjet 

teknologjisë së informacionit është i pa pamjaftueshëm, çfarë 

mbart një risk të lartë në mbarëvajtjen e funksionaliteteve të 

ndërtuara në shërbim të qëllimit dhe objektivave instiucionale 

FSDKSH KLSH konstaton se, mungesa e Strategjisë së Teknologjisë së 

Informacionit, ka çuar në keq adresimin e burimeve për 

mbështetjen e veprimtarisë së FSDKSH nga sistemet e 

teknologjisë së informacionit. 

Teknologjia e Informacionit në FSDKSH nuk është në 

përputhje me kërkesat ligjore dhe nënligjore. Masat 

organizative të lidhura me sigurinë e informacionit nuk janë të 

mjaftueshme dhe trajtuar në mënyrë të përshtatshme, gjë që 

mbart riskun të lartë në keqtrajtimin e aseteve të 

informacionit, cënim të integritetit të të dhënave, qasje të 

paautorizuara. Masat e marra nga FSDKSH për sigurimin e 

Vazhdueshmërisë së Punës dhe Rimëkëmbjes nga Katastrofat 

kanë dështuar. 

Të dhënat e ruajta në sistemet e FSDKSH janë të pa sigurta 

KESH SHA KESH SH.A ka zhvilluar teknologjinë e informacionit në 
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mungesë të një Strategjie që mbështet objektivat e shoqërisë 

Auditimi IT me 

temë 

“Performanca e 

përdorimit të 

internetit në 

Administratën 

qendrore” 

ushtruar në 11 

subjekte 

KLSH konstaton se, mungesa e akteve rregullatore mbi 

përcaktimin e nevojave, përdorimin dhe mbikëqyrjen e 

shërbimit të internetit, ka sjellë përdorimin pa ekonomicitet të 

fondeve, si dhe aksesin e pakontrolluar brenda institucioneve 

dhe jashtë tyre. 

Mungesa e kontrolleve të nevojshme, nuk jep siguri të 

arsyeshme mbi mbrojtjen e sistemeve të teknologjisë së 

informacionit që realizojnë shërbimet kryesore të e-

qeverisjes G2C (Government to Citizen), G2B (Government to 

Business) G2G (Government to Government). 

Mungesa e dokumentacionit të nevojshëm dhe të 

mjaftueshëm për këtë shërbim dhe devijimet e konstatuara, 

ndikuar edhe nga fusha e audituar, janë jo të përhapura. 

Në gjykimin tonë, identifikimi dhe administrimi i elementëve 

kritikë në ofrimin e shërbimit të internetit dhe vazhdimësisë 

së ofrimit të këtij shërbimi pa ndërprerje është i pa 

pamjaftueshëm. 

 

VIII. REKOMANDIMET SIPAS NATYRËS  

KLSH, gjatë periudhës Janar – Dhjetor 2019, ka adresuar rekomandime për 

institucionet publike të audituara. Rekomandime për ndryshime apo 

përmirësime ligjore, organizative, administrative dhe disiplinore gjithsej janë 

3441, nga të cilat: 100 janë përmirësime ligjore, 713 rekomandime disiplinore 

dhe administrative dhe 2628 rekomandime organizative.   

Grafik nr.26  Masat e rekomanduara nga KLSH për periudhën Janar- Dhjetor 2019 

 

Burim KLSH 

8.1 Masat disiplinore 

Bazuar në Ligjin nr. 154, datë 27.11.2014 “Për Organizimin dhe Funksionimin e 

Kontrollit të Lartë të Shtetit”, KLSH, për të metat dhe shkeljet e konstatuara ka 

adresuar rekomandimet për masat disiplinore dhe administrative, subjekteve të 
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audituara dhe ka bërë publike rezultatet e auditimeve në media-n e shkruar 

dhe atë elektronike. Gjithashtu, për shkeljet e konstatuara në bazë të ligjit të 

mësipërm, Ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, neni 58 dhe Kodin e Punës, 

KLSH u ka kërkuar organeve respektive shqyrtimin dhe marrjen e 713 masave 

disiplinore dhe administrative, si më poshtë: 

Tabela nr. 17 Masat disiplinore dhe administrative 

 Masa disiplinore bazuar në:   Në numër 

I Ligjin nr. 152/2013 “Për Nëpunësin Civil”, neni 58: 218 

 Vërejtje 81 

 Mbajtja deri 1/3 të pagës 16 

 Pezullim ngritje në detyrë 42 

 “Largim nga shërbimi civil” 8 

 Në kompetencë të titullarit (Nga Vërejtje deri në largim nga 
shërbimi civil) 

71 

II Kodin e Punës dhe Kontratën Kolektive apo Individuale të 
Punës: 

369 

 Vërejtje 75 

 Vërejtje më paralajmërim 93 

 Zgjidhje Kontratës së Punës 4 

 Në kompetencë të titullarit (Nga Vërejtje deri në largim nga 
puna) 

197 

III Masat Administrative: 126 

 Kompetencë të APP-së, IMTV-së, etj. 114 

 Ministrisë, Linjës, Heqje Licence 12 

IV Shuma (I+II+III) 713 

 

Grafik nr 27 Masa disiplinore bazuar në Ligjin nr. 152/2013 “Për Nëpunësin Civil” 

 

Burimi KLSH 

Grafik nr 28 Masa disiplinore bazuar në Kodin e Punës dhe Kontratën Kolektive apo Individuale të 

Punës 

 Burimi KLSH 
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*Shënim: Numri i masave disiplinore dhe administrative për periudhën janar - dhjetor 

2019 do të ndryshoj (trend rritës)pasi subjektet e audituara, brenda afatit 20 ditor dhe 

6 muajve nga data e njoftimit të raportit të auditimit, i raporton KLSH-së mbi ecurinë e 

rekomandimeve të zbatuara (neni 15. pika j dhe neni 30 i Ligjit Nr.154/2014 të KLSH-

së).KLSH ka rekomanduar titullarit të intitucionit vlerësimin e shkeljeve dhe fillimin e 

procedurave përkatëse për shqyrtimin dhe dhënien e masave disiplinore për personat 

përgjegjës të atakuar në Raportin Përfundimtar të Auditimit për subjektet si më poshtë: 

në Drejtorinë e Përgjithshme të Doganave;Drejtoria e Përgjithshme e tatimeve; ish FAF 

SH.A, sot AGROKREDIT  SH.A; MFE:Drejtoria e Koncesioneve; ISSH tematik, Drejtoria 

Arsimore Rajonale Fier, Univeristeti Ismail Qemali Vlorë, Ministria e Drejtësisë; Dega e 

Doganës Elbasan, MFE- Zbatimi i Buxhetit; MFE- Drejtoria e Përgjithshme e Thesarit;  

Instituti i Mjekësisë Ligjore; Agjencia Kombëtare e Ujësjellës Kanalizimeve dhe 

Mbetjeve. Në varësi të Vendimeve të ndërmarra nga titullarët e entiteteve të audituara, 

KLSH do të përditësojë ecurinë e zbatimit të rekomandimeve.  

Grafik nr. 29  Masat disiplinore dhe administrative të rekomanduara nga KLSH për 

periudhën  Janar- Dhjetor 2019 

Burimi KLSH 

Masat disiplinore dhe administrative janë pasqyruar në mënyrë më të detajuar 

në formularin nr. 4, bashkëlidhur këtij Buletini statistikor.  

 

8.2 Masat për ndryshime apo përmirësime ligjore  dhe masat organizative 

Gjatë periudhës Janar – Dhjetor 2019 janë rekomanduar nga KLSH 2728 

rekomandime, për ndryshime apo përmirësime ligjore dhe masa organizative.   

KLSH ka rekomanduar gjithësej 100 propozime për ndryshime apo përmirësime 

ligjore, ndryshime që prekin nga rekomandime për amendime në korniza 

ligjore, raportimin financiar por edhe në përmirësime të kuadrit të brëndshëm 

rregullativ të institucioneve me synim forcimin e sistemeve të kontrollit të 

brëndshëm dhe rritjen e efektivitetit të përdorimit të fondeve publike etj. Nga 

100 rekomandime janë pranuar 23 rekomandime dhe 73 janë në proces 

pranimi. 

Gjithashtu KLSH ka rekomanduar 2628 masa organizative, në drejtim të forcimit 

të menaxhimit financiar dhe sistemeve të kontrollit, rezulton se 774 masa janë 

pranuar dhe 1854 masa janë proces pranimi. 
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Grafik nr.30  Masat për ndryshime apo përmirësime ligjore  

Burimi KLSH 

 

Grafik nr.31  Masat organizative 

 

Burimi KLSH 

Rekomandime për ndryshime apo përmirësime ligjore dhe masat organizative 

janë pasqyruar në mënyrë më të detajuar në formularin nr. 5 dhe 5.1, 

bashkëlidhur këtij Buletini Statistikor. 
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IX.Kallëzimet Penale 

Përgjatë vitit 2019 KLSH është angazhuar në rreth 101 procese gjyqësore, të 

cilat vijojnë nga kallëzimet penale apo procese të ndryshme gjyqësore.  

KLSH nga auditimet e realizuara në vitin 2019 ka përcjellë 28 kallëzime dhe 

indicie penale, nga të cilat 25 prej tyre kanë përfunduar dhe i janë dërguar 

prokurorisë si kallëzime dhe indicie, 3 janë dërguar për vlerësim në Prokurori 

dhe 2 janë në proces shqyrtimi dhe vlerësimi nga Departamenti Juridik në KLSH.  

Kallëzim Penal dhe Indicie Penale 

1) Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor (Indicie Penale); 

2) Agjencia Kombëtare e Ushqimit (Indicie Penale); 

3) Agjencia Kombëtare Burimeve Natyrore (Indicie Penale); 

4) Bashkia Mat (Indicie penale); 

5) Bashkia Fushë-Arrëz (Indicie penale); 

6) Bashkia Gramsh (Indicie penale); 

7) ZVRPP Lushnje (Drejtoria Vendore e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës 
Lushnje) Indicie Penale; 

8) ALBpetrol SHA (Indicie Penale);  

9) Autoriteti Rrugor Shqiptar (Drejtor i Përgjithshëm i ARRSH, nëpunës në 
cilësinë e Kryetarit të Komisionit Vlerësimit të Ofertave, nëpunës në cilësinë 
e Kryetarit të Komisionit Vlerësimit të Ofertave, nëpunës në cilësinë e 
Kryetarit të Komisionit Vlerësimit të Ofertave (Indicie);  

10) Bashkia Pukë (Administrator Firme); 

11) Bashkia Mat (Administrator Firme); 

12) ZVRPP Bulqizë (Ish Regjistruese, Ish specialist, Specialiste, Hartograf, Ish 
koordinator projekti); 

13) ALUIZNI Tirana Jug (Përgjegjës Sektor Legalizimi, Ish Drejtor, Ish 
Përgjegjës); 

14) ZVRPP Gjirokastër; 

15) ZVRPP Berat; 

16) ZVRPP Lezhë; 

17) Ujësjellës Kanalizime Pogradec SHA – (Ish-anëtarët e Këshillit Mbikëqyrës 

të shoqërisë)9; 

18) ALUIZNI Vlorë (Ish drejtor i ALUIZN-it); 

19) Agjencia e Auditimit të Programeve të Asistencës së BE-së (Drejtor i 
Përgjithshëm i Agjencisë së Auditimit të Programeve të Asistencës së BE-
së); 

                                                           

9Kallëzimi Penal në Ujësjellës Kanalizime Pogradec SHA është përcjell në prokurorinë e rrethit 

Gjyqësor Pogradec, gjatë auditimit të zhvilluar në dhjetor të vitit 2018. Ky kallëzim penal nuk 

është raportuar në statistikat e vitit 2018. 
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20) ALUIZNI Zona Rurale Tiranë (Ish Drejtor, Ish Përgjegjës i Sektorit të 
Legalizimit, Ish Përgjegjës i Sektorit të Hartografisë, Ish specialist ne 
Sektorin e Legalizimit); 

21) Rezidenca Studentore Universitare nr. 1 SHA Tiranë (Vlerësim për 
procedurat e prokurimit);  

22) Bashkia Himarë (Indicie Penale); 

23) Drejtoria e Përgjithshme e Financimeve dhe Kontraktimeve për Fondet e 
BE-së, Bankës Botërore dhe Donatorëve të tjerë (CFCU)  Indicie Penale; 

24) Muzeu Historik (Indicie Penale); 

25) Agjencia e Auditimit të Programeve të Asistencës së BE-së (Indicie Penale). 

26) Drejtoria e Përgjithshme e Thesarit (Dërgim materiali për vlerësim nga 
prokuroria); 

27) Bashkia Dropull (Dërgim materiali për vlerësim nga prokuroria); 

28) Qëndra Spitalore Universitare “Nënë Tereza” (Dërgim materiali për 
vlerësim nga prokuroria); 

 

Grafiku nr.32: Numri kallëzimeve penale dhe persona të kallëzuar penalisht për vitet 

2002-2019 

Burimi KLSH 

Grafiku nr.33: Numri i kallëzimeve penale për vitet 2002-2011 (10 vjet) vs 2012-2019 (8 

vjet) 

 

Burimi KLSH 

*Shënim: Numri i personave të kallëzuar nga KLSH për auditimet e kryera 

përgjatë vitit 2019 në shumë indicie penale është përcjell në një fashë të gjerë 

pa nominuar emra konkret, për të cilët do vendoset nga organet e prokurorisë.  
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BOTIMET E KLSH-së  PËR VITIN 2019 

Gjatë vitit 2019, KLSH ka vijuar botimin e librave të kolanës së KLSH-së, duke i 

11 botime, me titujt e mëposhtëm: 

 

Raporti vjetor i performancës së 

KLSH-se për vitin 2018 në gjuhën 

shqipe dhe në gjuhën angleze (ALSAI 

Performance Report 2018) vjen në 

vazhdën e kësaj kategorie botimesh 

që KLSH gjeneron që nga viti 2012. 

KLSH për gjithë periudhën 2012-2018 

ka botuar çdo vit raportet vjetore të 

performances institucionale. Në këto 

botime janë përfshirë në mënyrë të 

plotë raportet që KLSH në përmbushje të detyrimit kushtetues dhe ligjor 

paraqet çdo vit në Parlament. 

Revista Kërkimore-Shkencore, 

“Auditimi Publik” Nr.21; 

Revista Kërkimore-Shkencore, 

“Auditimi Publik” Nr.22; 

Revista Kërkimore-Shkencore, 

“Auditimi Publik” Nr.23.  

Tre numra të Revistës Kërkimore-

Shkencore të KLSH-së i shtohen çdo vit kolanës së botimeve të Institucionit, 

duke filluar  që nga viti 2012. Edhe për vitin 2019 janë përfunduar tre numra  

21, 22 dhe 23, në të cilët kanë kontribuar me shkrimet e drejtues të Zyrës së 

Auditimit të Qeverisë së SHBA Gjykata Evropiane të Audituesve dhe partnerë të 

KLSH-së. Revista Kërkimore Shkencore botohet në gjuhën shqipe dhe angleze.  

 

Manuali i Auditimit të Prokurimit Publik. Si 

produkti më i rëndësishëm me vlera dhe për 

qëndrueshmërinë e projektit të BB në KLSH ishte 

hartimi i “Manualit të Auditimit të Prokurimit 

Publik”, i përgatitur nga z. Simeon A Sahaydachny, 

ekspert i Bankës Botërore në fushën e 

prokurimeve publike.  
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... 3 Vjet Auditim i Jashtëm Publik (2016-2018). 

Ky botim vjen në vijim të botimit “4 vjet Auditimi 

i Jashtëm Publik” (2012-2015) dhe i referohet 

aktivitetit të Kontrollit të Lartë të Shtetit 

(Kryetarit) për periudhën tre vjeçare 2016-2018. 

Në të njëjtën linjë me këto dy botime, KLSH ka 

botuar edhe librin “Dokumente të Këshillit 

Kontrollues 1925-1939”. 

 

 

Rregullorja e procedurave të Auditimit të 

KLSH-së dhe Rregullorja e Sistemit të 

Menaxhimit të Proceseve. KLSH i udhëhequr 

nga praktikat më të mira profesionale 

ndërkombëtare, i angazhuar për t’u zhvilluar 

dhe ecur përpara, zhvillon dhe përditëson 

bazën metodologjike, rregullatore dhe 

udhëzuese dhe për këtë arsye ka si pjesë të 

kolanës së saj të vitit 2019 botimin:  

-Rregullorja e Procedurave të Auditimit; dhe  

-Rregullorja e Sistemit të Menaxhimit të 

Proceseve(RevZone). 

Përfshirja në këtë botim e  Rregullores së Sistemit të Menaxhimit të Proceseve 

i referohet faktit që përdorimi i teknologjisë së informacionit është i 

domosdoshëm për rritjen e efektivitetit, efiçencës dhe transparencës së 

procesit të auditimit.  

 

Audituesit e KLSH-së në shtypin e përditshëm 

(vëllimi XII). KLSH sjell tek lexuesit e interesuar, 

që përfshijnë jo vetëm audituesit por dhe 

studentët, profesionistë të fushave të tjera të 

lidhura me auditimin, botimin e shkrimeve të 

audituesve të KLSH-së, si libra të këshillueshëm 

për t’u lexuar, me qëllim njohjen e profesionit të 

audituesit dhe të  botës së audituesit publik. 

Dymbëdhjetë volumet e prezencës së 

audituesve të KLSH-së në media shpalosin 

përpara lexuesit ndryshimin dhe evoluimin e 

KLSH-së në kulturën e punës audituese dhe në 

rritjen e cilësisë së gjetjeve dhe rekomandimeve të saj.Prezenca e audituesve të 
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KLSH-së në median e shkruar, shkrimet e të cilëve i janë paraqitur të 

përmbledhura publikut në disa volume dhe konkretisht KLSH në vitin 2019 ka 

përfunduar volumin e XII-të të këtyre botimeve, ose ndryshe “Enciklopedinë” 

me 12 volume të punës së Audituesve të KLSH-së në 7 Vjet (periudha 2013-

2019).  

Young ALSAI 2019, “Sfidat e Auditimit Publik në 

kontekstin e anëtarësimit të vendit në BE”. 

Konferenca shkencore “Young ALSAI 2019” vjen 

në edicionin e saj të dytë dhe synon të 

shndërrohet në një aktivitet traditë për 

institucionin, si dhe në një pikë referimi, 

platformë dhe tribunë shkëmbimi eksperiencash, 

për nxitjen e brezit të ri të audituesve për të 

vijuar në karrierën e tyre profesionale në KLSH, 

duke thelluar dijet në auditim dhe rritur 

bashkëpunimin mes tyre dhe audituesve më me 

përvojë, si dhe me rrjetin e audituesve të rinj në 

SAI-t partnere në  Evropë dhe më gjerë.  

 

GAO, NIK dhe Leksionet e Dodaros. Ky libër 

është një triptik i një lloji të veçantë, triptik 

auditimi. Botimi nuk është një studim i mirëfilltë 

akademik,  por një narrativë horizontale për të 

sjellë me modesti e nderim  pranë lexuesit të 

interesuar shqiptar e veçanërisht pranë 

audituesve, përvojën dhe kontributin e tre prej 

institucioneve më të shquara, të tre liderëve të 

përmasave ndërkombëtare: GAO amerikane, NIK-

u polak dhe, krahas tyre, portreti profesional i 

zotit Gene Dodaro, Kontrollori i Përgjithshëm 

aktual i GAO-s, personalitet me kontribut dhe 

vlera të veçanta. 

Dobia e librit qëndron në njohjen nga audituesit tanë të praktikave të shumta 

dhe të gjera të auditimit të GAO-s dhe NIK, si dhe të korpusit integral të 

mesazheve dhe eksperiencave që ndan me ne ikona e auditimit të jashtëm 

publik botëror, Kontrollori i Përgjithshëm i SHBA-ve Gene L. Dodaro, së bashku 

me sfidën e madhe të implementimit të tyre në vendin tonë. 
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Anekse 

Evidenca nr.1  

Institucionet e audituara nga KLSH, gjatë periudhës Janar – Dhjetor 2019 

  DEPARTAMENTI I AUDITIMIT TË BUXHETIT TË SHTETIT 

  Auditimet të evaduara 

1 1 Drejtoria e Përgjithshme e Financimeve dhe Kontraktimeve për Fondet e BE-
së, Bankës Botërore dhe Donatorëve të tjerë (CFCU) 

2 2 Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor 

3 3 Dega Doganore Elbasan 

4 4 Instituti i Sigurimeve Shëndetësore 

5 5 FAF SHA 

6 6 Drejtoria e Përgjithshme e Doganave 

7 7 Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve 

8 8 MFE: Drejtoria e Buxhetit dhe Borxhit 

9 9 MFE: Drejtoria e Përgjithshme të Thesarit 

10 10 MFE: Drejtoria e Pergjithshme te Harmonizimit të Kontrollit të Brendshëm 
Publik 

11 11 MFE: Drejtoria e Koncensioneve  

12 12 Instituti i Sigurimeve Shëndetësor (tematik për pensionet e minatorëve) 

13 13 Auditim Tematik ushtruar mbi Zbatimin e Rekomandimeve të lëna në nga 
KLSH për 8 subjekte  

14 14 Raporti i Zbatimit të Buxhetit të Shtetit për vitin 2018 

  
DEPARTAMENTI I AUDITIMIT TË INSTITUCIONEVE QËNDRORE 

  Auditimet të evaduara 

15 1 Autoriteti Kombëtar i Ushqimit 

16 2 Ministria e Drejtësisë 

17 3 Drejtoria Arsimore Rajonale Durrës 

18 4 Agjencia për Zhvillim Bujqësor dhe Rural 

19 5 Instituti i Studimeve të Krimeve dhe Pasojave të Komunizmit 

20 6 Muzeu Historik Kombëtar 

21 7 Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore 

22 8 Agjencia e Prokurimit Publik 

23 9 Garda e Republikës 

24 10 Fondi Shqiptar i Zhvillimit (Për projektet e financuara nga Buxheti i Shtetit) 

25 11 Auditim Tematik ushtruar mbi Zbatimin e Rekomandimeve të lëna në nga 
KLSH për 22 subjekte 

26 12 Ministria e Arsimit, Sporteve dhe Rinisë 

27 13 Autoriteti Rrugor Shqiptar 

28 14 Agjencia Kombëtare e Ujësjellës Kanalizimeve dhe Mbetjeve 

29 15 Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë 

30 16 Avokaturën e Shtetit 

31 17 Ministria e Shëndetësisë dhe Mirëqënies Sociale 

32 18 Universitetin e Shkodrës Luigj Gurakuqi 

33 19 Universitetin Ismail Qemali Vlorë 

34 20 Inspektorati Qendror 

35 21 Ministria e Drejtësisë  

36 22 Instituti i Mjeksisë Ligjore  

37 23 Drejtoria Arsimore Rajonale Fier 

38 24 Komisioni i Prokurimit Publik 

39 25 Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme 
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40 26 Agjencia e Zhvillimit të Investimeve në Shqipëri (AIDA) 

  
DEPARTAMENTI I AUDITIMIT TË NJËSIVE TË VETQEVERISJES VENDORE 

  Auditime të evaduara 

41 1 Bashkia Kurbin 

42 2 Bashkia Tropojë 

43 3 Bashkia Librazhd 

44 4 Bashkia Pukë 

45 5 Bashkia Tiranë 

46 6 Tirana Parking  

47 7 Drejtoria e Konvikteve dhe Shkollave Tiranë  

48 8 Bashkia Libohovë 

49 9 Bashkia Mat  

50 10 Bashkia Fushë Arëz 

51 11 Bashkia Bulqizë 

52 12 Bashkia Gramsh 

53 13 Auditim Tematik ushtruar mbi Zbatimin e Rekomandimeve të lëna në nga 
KLSH për 13 subjekte  

54 14 Auditim Tematik ushtruar mbi Zbatimin e Rekomandimeve të lëna në nga 
KLSH për 17 subjekte  

55 15 Bashkia Shkodër 

56 16 Bashkia Sarandë 

57 17 Bashkia Patos 

58 18 Drejtoria Nr. 2 e Punëtorve të Qytetit 

59 19 Bashkia Dropull 

60 20 Bashkia Pukë Auditim Tematik (Pasqyrat  Financiare 2018) 

61 21 Bashkia Mat Auditim Tematik (Pasqyrat  Financiare 2018) 

62 22 Bashkia Kurbin Auditim Tematik (Pasqyrat  Financiare 2018) 

63 23 Bashkia Librazhd (Pasqyrat  Financiare 2018 dhe Riaud auditim prokurimet) 

64 24 Bashkia Korçë (Auditim Tematik 1 procedurë prokurimi) 

65 25 Bashkia Cërrik (Auditim Tematik 1 procedurë prokurimi) 

66 26 Bashkia Himarë  

67 27 Bashkia Berat 

68 28 Bashkia Tepelenë 

69 29 Bashkia Delvinë 

70 30 Bashkia Klos 

71 31 Bashkia Krujë 

  
DEPARTAMENTI I AUDITIMIT TË ASETEVE, DHE MJEDISIT 

  Auditime të evaduara 

72 1 ZVRPP Bulqizë 

73 2 ZVRPP Tropojë 

74 3 ZVRPP Gramsh 

75 4 ALUIZNI Lezhë 

76 5 ALUIZNI Tirana Jug 

77 6 DR ISHMPU Fier 

78 7 Drejtoria Rajonale e Mjedisit Durrës 

79 8 ZVRPP Berat 

80 9 DR ISHMPU Tiranë 

81 10 ZVRPP Lezhë 

82 11 ALUIZNI Korcë 

83 12 ALUIZNI Elbasan 

84 13 Agjencia Kombëtare e Mjedisit Tiranë 

85 14 ZVRPP Gjirokastër 
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86 15 Drejtoria Rajonale e Mjedisit  Elbasan 

87 16 ZVRPP Lushnje 

88 17 Auditim Tematik ushtruar mbi Zbatimin e Rekomandimeve të lëna në nga 
KLSH për 7 subjekte  

89 18 Auditim Tematik ushtruar mbi Zbatimin e Rekomandimeve të lëna në nga 
KLSH për 6 subjekte  

90 19 ZVRPP Devoll 

91 20 ALUIZNI Vlorë 

92 21 ALUIZNI Kavajë 

93 22 ALUIZNI Zonave Ruraral .1 Tiranë 

94 23 Shërbimi Gjeologjik Shqiptar Tiranë 

  DEPARTAMENTI I AUDITIMIT TË SHOQËRIVE PUBLIKE DHE INVESTIMEVE 
TË HUAJA 

  Auditime të evaduara 

95 1 Ujësjellës Kanalizime Pogradec, SHA 

96 2 Ujësjellës Kanalizime Durrës, SHA 

97 3 Operatori i Sistemit të Transmetimit OST SHA 

98 4 Spitali Rajonal Durrës 

99 5 Ujësjellës Kanalizime Gjirokastër SHA 

100 6 Ujësjellës Kanalizime Fier SHA 

101 7 Qendrën Spitalore Universitare Nënë Tereza, Tiranë 

102 8 Ujësjellës Kanalizime Lushnje SHA 

103 9 Spitali Rajonal Korcë 

104 10 Albpetrol SHA 

105 11 Ujësjellës Kanalizime Shkodër SHA 

106 12 Rezidenca Studentore Universitare Nr.1 SHA, Tiranë 

107 13 Posta Shqiptare SHA 

108 14 Hekurudha Shqiptare SHA 

109 15 Autoriteti i Aviacionit Shqiptar  

110 16 Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale Projekti "Fuqizimi i Qendrës 
Traumatologjike Kombëtare të Tiranës" 

111 17 Autoriteti Kombëtar i Ushqimit, Projekti IPA 2013 “Ristrukturimi dhe forcimi 
i rrjetit laboratorik të sigurisë ushqimore dhe veterinarisë në Shqipëri" 

112 18 Autoriteti Rrugor Shqiptar, Projekti “Asistencë teknike për përmirësimin e 
standardeve të sigurisë rrugore" 

113 19 CFCU, Projekti "Ndërtimi i Sistemit të Kanalizimit në Vlorë, Faza II" 

114 20 Projekti “Ndërtimi i rrugës Qukës- Qafë Plloçë” Autoriteti Rrugor Shqiptar 

115 21 Projekti: “Ofrimi i Shërbimeve Publike dhe në Qendër Qytetarin” ADISA 

116 22 Projekti: “Mirëmbajtje dhe siguri rrugore bazuar në rezultate” Autoriteti 
Rrugor Shqiptar 

117 23 Auditim Tematik ushtruar mbi Zbatimin e Rekomandimeve të lëna në nga 
KLSH në 12 subjekte 

  DEPARTAMENTI I AUDITIMIT TË PERFORMANCËS 

  Auditime të evaduara 

118 1 Auditim performance me temë: Performanca e Institutit të Sigurimeve 
Shoqërore 

119 2 Auditim performance me temë: Efektiviteti i Menaxhimit dhe Administrimit 
të Fondit Pyjor dhe Kullosur 

120 3 Auditim performance me temë: Ndotja akustike 

121 4 Auditim performance me temë: Cilësia dhe siguria e Barnave në Rrjetin e 
Hapur Farmaceutik dhe Shërbimin Spitalor 

122 5 Auditim performance me temë: Efektiviteti i Programeve Sociale të 
Strehimit 

123 6 Auditim performance me temë: Efektiviteti i politikave për nxitjen e barazisë 
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gjinore dhe forcimin e rolit të gruas 

124 7 Auditim performance me temë: Siguria Rrugore në Shqipëri 

125 8 Auditim performance me temë:Zhvillimi i Shërbimeve Sociale për Personat 
me Aftësi të Kufizuara 

126 9 Auditimi performance me temë:Sigurimi i cilësisë së veprave ndërtimore 

127 10 Auditim performance me temë: Performanca e zyrave të punës 

128 11 Auditim performance me temë:Performanca e MBZHR-së për akuakulturën 

129 12 Auditim performance me temë:Performanca e çerdheve dhe kopshteve 

130 13 Auditim performance me temë: Efektiviteti i kasave fiskale në rritjen e të 
ardhurave tatimore 

131 14 Auditim performance me temë: Ndotja e deteve 

132 15 Auditim performance me temë: Monitorimi i projekteve të huaja në Shqipëri 

133 16 Auditim performance me temë:Mbikëqyrja e tregut të telefonisë celulare 

  DEPARTAMENTI I AUDITIMIT TË TEKNOLOGJISË SË INFORMACIONIT 

134 1 Auditim IT: Ujësjellës kanalizime Berat, Kuçovë 

135 2 Auditim IT: Ujësjellës kanalizime Lushnje Sh.a 

136 3 Auditim IT: FSDKSH 

137 4 Auditim Tematik ushtruar mbi Zbatimin e Rekomandimeve  të lëna në nga 
KLSH  (Auditimet IT)  

138 5 Auditim IT: Korporatën Elektroenergjitike Shqiptare sh.a. 

139 6 Auditim IT: Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë, Njësia e TIK e AKSHI-t 
atashuar për MFE 

140 7 Auditim IT:Përformanca e përdorimit të Internetit në Administratën Publike 

 

DEPARTAMENTET E AUDITIMIT 

Auditimet e 
evaduara/Departamentet 
e auditimit 

Të 
buxhetit 

të 
shtetit 

Të 
institucioneve 

qëndrore 

Të njësive të 
vetqeverisjes 

vendore 

Të 
aseteve, 

dhe 
mjedisit 

Të 
shoqërive 

publike dhe 
investimeve 

të huaja 

Të 
performancës 

Të 
teknologjisë së 
informacionit 

Plani për vitin 2019 24 27 28 22 22 20 8 

Realizimi për vitin 2019 14 26 31 23 23 16 7 

 

Për vitin 2019, Drejtoria e Auditit të Brendshëm në KLSH ka realizuar 5 auditime 

nga të cilat 4 i ka përfunduar dhe 1 është në proces auditimi. Këto auditime nuk 

janë përfshirë në të dhënat e këtij Buletini Statistikor. Temat e auditimit të 

brendshëm të zhvilluar në KLSH janë:  

1. “Mbi auditimin financiar dhe të përputhshmërisë” për vitin 2018 në 
Kontrollin e Lartë të Shtetit. 

2. "Mbi auditimin e përputhshmërisë për menaxhimin e sistemit të 

burimeve njerëzore” 

3. Mbi sistemet e strukturës në implementimin e projektit IPA 2013, 

“Forcimi i kapaciteteve të auditimit të jashtëm në Shqipëri”, në KLSH. 

4. Për verifikimin e veprimtarisë së Departamentit Juridik për periudhën 

01/10/2018 deri në 15/09/2019. 

5. “Mbi auditimin financiar dhe të përputhshmërisë” për vitin 2019 në 

Kontrollin e Lartë të Shtetit (në proces).  
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Evidenca nr.2 

Evidenca përmbledhëse e shkeljeve me dëm ekonomik të konstatuar gjatë auditimeve të 
ushtruara për të ardhurat dhe shpenzimet për periudhën 

 Janar - Dhjetor 2019 
           Mijë lekë 

Nr Subjektet Zbuluar 
Rekomanduar për 

zhdëmtim 

1 Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore 15,168,778 15,168,778 

2 Ministria e Drejtësisë 92 92 

3 Fondi Shqiptar i Zhvillimit 47,325 47,325 

4 Autoriteti Kombëtar i Ushqimit 344,383 344,383 

5 Agjencia e Zhvillimit Bujqësor dhe Rural 2,058,455 2,058,455 

6 Garda e Republikës  46 46 

7 Autoriteti Rrugor Shqiptar 662,914 662,914 

8 
Agjencia Kombëtare e Ujësjellës Kanalizimeve dhe Infrastrukturës së 
Mbetjes 476,579 476,579 

9 Universiteti i Vlorës 2,377 2,377 

10 Universiteti i Shkodrës 6,829 6,829 

11 Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm dhe Kujdesit Shëndetësor 948 948 

12 Dega e Doganës Elbasan 39,973 39,973 

13 Drejtoria e Përgjithshme e Doganave 919,541 919,541 

14 FAF SHA 6,297 6,297 

15 Bashkia Kurbin 7,220 7,220 

16 Bashkia Tropojë 11,472 11,472 

17 Bashkia Librazhd 1,484 1,484 

18 Bashkia Pukë 10,020 10,020 

19 Bashkia Tiranë 4,008 0 

20 Bashkia Mat  4,102 4,102 

21 Bashkia Fushë Arëz 1,666 1,666 

22 Bashkia Bulqizë 462 462 

23 Bashkia Gramsh 2,307 2,307 

24 Bashkia Shkoder  11,870 11,870 

25 Bashkia Sarandë 11,613 11,613 

26 Bashkia Patos 3,285 3,285 

27 Bashkia Libohovë 4,616 4,616 

28 Bashkia Dropull 3,420 3,420 

29 Bashkia Tepelenë 2,404 2,404 

30 Bashkia Delvinë 2,875 2,875 

31 Bashkia  Berat 8,946 8,946 

32 Bashkai Himarë 29,032 29,032 

33 Bashkia Librazhd (Riauditim) 5,496 5,496 

34 Bashkia Korçë (Tematik) 1,828 1,828 

35 Bashkia Cërrik (Tematik terminalin) 0 0 
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Nr Subjektet Zbuluar 
Rekomanduar për 

zhdëmtim 

36 Operatori i Sistemit të Transmetimit OST 11,163 11,163 

37 Ujësjellës Kanalizime Pogradec SHA 26,743 26,743 

38 Ujësjellës Kanalizime Durrës SHA 7,628 7,628 

39 Spitali Rajonal Durrës 9,581 9,581 

40 Ujësjellës Kanalizime Gjirokastër SHA 2,617 2,617 

41 Ujësjellës Kanalizime Fier SHA 76,356 76,356 

42 Qendrën Spitalore Universitare Nënë Tereza, Tiranë 321,788 321,788 

43 Ujësjellës Kanalizime Lushnje SHA 3,465 3,465 

44 Spitali Rajonal Korcë 15,859 15,859 

45 Albpetrol SHA 5,489,705 5,489,705 

46 Ujësjellës Kanalizimeve Shkodër SHA 480 480 

47 Rezidenca Studentore Universitare nr. 1 Tiranë SHA 11,697 11,697 

48 Posta Shqiptare SHA 7,106 7,106 

49 Hekurudha SHA 8,187 8,187 

50 Autoriteti i Aviacionit Civil 2,589 2,589 

51 
Projekti “Fuqëzimi i Qendrës Traumatologjike Kombëtare të Tiranës”, 
Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale 99,557 99,557 

52 ARRSH Projekti "Ndërtimi i rrugës Qukës-Qafë Plloçe" 4,040 4,040 

53 
ADISA Projekti “Ofrimi i Shërbimeve Publike dhe në Qendër 
Qytetarin” 429 429 

54 ARRSH Projekti "Mirembajtje dhe Siguri rrugore bazuar ne rezultate" 67,161 67,161 

55 ZVRPP Bulqizë 341 341 

56 ZVRPP Tropojë 300 300 

57 ZVRPP Gramsh 858 858 

58 ZVRPP Lezhë 3,172 3,172 

59 ZVRPP Lushnje 15,089 15,089 

60 ZVRPP Berat 26,298 26,298 

61 ALUIZNI Lezhë 42,251 42,251 

62 ALUIZNI Tirana Jug 161,317 161,317 

63 ALUIZNI Korcë 47,337 47,337 

64 ALUIZNI Elbasan 69,193 69,193 

65 DR ISHMPU Fier 4,800 4,800 

66 Drejtoria Rajonale e Mjedisit Durrës 0 0 

67 Agjencia Kombëtare e Mjedisit Tiranë 265,617 265,617 

68 DR ISHMPU Tiranë 54,972 54,972 

69 Drejtoria Rajonale e Mjedisit Elbasan 825 825 

70 ZVRPP Devoll 1,389 1,389 

71 ALUIZNI Vlorë 157,280 157,280 

72 ALUIZNI Kavajë 143,058 143,058 

73 ALUIZNI Zona Rurale nr.1 Tiranë 281,867 281,867 

  TOTALI 27,304,777 27,300,769 
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Evidenca nr. 3 

Evidenca e pasqyrimit të parregullsive të dispozitave ligjore në fuqi, për të ardhura të munguara 

ose shpenzime jo në përputhje me parimet e efektivitetit, eficiencës dhe ekonomicitetit,  të cila 

kanë sjell efekt negativ financiar në të ardhurat e subjekteve dhe buxhetin e shtetit për periudhën 

Janar – Dhjetor 2019 

Nr Emërtimi i subjekteve 
A B TOTALI = A+B 

 Shuma në të ardhura Shuma në  shpenzime 

1 Autoriteti Kombëtar i Ushqimit 0 344,385 344,385 

2 Ministria e Drejtësisë 0 31,224 31,224 

3 Drejtoria Arsimore Rajonale Durrës 0 1,718 1,718 

4 
Agjencia Kombëtare e Burimeve 
Natyrore 0 22,418 22,418 

5 Fondi Shqiptar i Zhvillimit  0 522,513 522,513 

6 Autoriteti Rrugor Shqiptar 0 488,121 488,121 

7 

Agjencia Kombëtare e Ujësjellës 
Kanalizimeve dhe Infrastrukturës 
së Mbetjes 0 524,966 524,966 

8 Ministria e Shëndetësisë 0 981,608 981,608 

9 Universiteti i Vlorës 0 5,307 5,307 

10 
Ministria e Arsimit Sportit dhe 
Rinisë 0 363,978 363,978 

11 Universiteti i Shkodrës 0 15,938 15,938 

12 Ministria e Drejtësisë (tematik) 0 67,075 67,075 

13 Drejtoria Arsimore Rajonale Fier 0 24,837 24,837 

14 
Ministria për Evropën dhe Punët e 
Jashtme 0 38,496 38,496 

15 

Drejtoria e Përgjithshme e 
Financimeve dhe Kontraktimeve për 
Fondet e BE-së, Bankës Botërore 
dhe Donatorëve të tjerë  CFCU 0 121,700 121,700 

16 
Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm 
dhe Kujdesit Shëndetësor 215,000 1,675,800 1,890,800 

17 Dega e Doganës Elbasan 29,450 0 29,450 

18 
Drejtoria e Përgjithshme e 
Doganave 3,299,965 8,235 3,308,200 

19 MFE:Drejtoria e Koncensioneve 0 1,388,706 1,388,706 

20 
Shoqëria e parë e investimeve 
FAF SHA, sot Agrocredit SHA  0 111,846 111,846 

21 Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve 38,923,755 2,782,899 41,706,654 

22 
MFE: Drejtoria e Përgjithshme të 
Thesarit 0 53,430,000 53,430,000 

23 
MFE: Drejtoria e Buxhetit dhe 
Borxhit 0 17,670,254 17,670,254 

24 Bashkia Kurbin 110,710 4,744 115,454 

25 Bashkia Tropojë 37,152 338,782 375,934 

26 Bashkia Librazhd 233,833 0 233,833 

27 Bashkia Pukë 10,014 105,560 115,574 

28 Bashkia Tiranë 206,707 12,813 219,520 
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Nr Emërtimi i subjekteve 
A B TOTALI = A+B 

 Shuma në të ardhura Shuma në  shpenzime 

29 Tirana Parking  (Bashkia Tiranë) 0 306 306 

30 
Drejtoria e Konvikteve dhe 
Shkollave Tiranë (Bashkia Tiranë) 0 1,045 1,045 

31 
Drejtoria Nr. 2 e Punëtorëve të 
Qytetit (Bashkia Tiranë) 0 2,506 2,506 

32 Bashkia Mat  0 246,627 246,627 

33 Bashkia Fushë Arrëz 22,528 125,022 147,550 

34 Bashkia Bulqizë 11,027 8,981 20,008 

35 Bashkia Gramsh 31,911 69,000 100,911 

36 Bashkia Shkoder 894,000 148,390 1,042,390 

37 Bashkia Sarandë 774,205 448,000 1,222,205 

38 Bashkia Patos 20,506 46,736 67,242 

39 Bashkia Libohovë 21,257 128,995 150,252 

40 Bashkia Dropull 7,567 0 7,567 

41 
Bashkia Mat Auditim Tematik (Pasq 
Fina.2018) 7,853 0 7,853 

42 
Bashkia Kurbin A. Tematik (Pasq 
Fina.2018) 113,000 0 113,000 

43 Bashkia Himarë  361,328 241,359 602,687 

44 Bashkia Berat 423,342 19,171 442,513 

45 Bashkia Tepelenë 32,431 0 32,431 

46 Bashkia Delvinë 47,486 26,933 74,419 

47 Bashkia Klos 47,405 0 47,405 

48 Bashkia Krujë 249,581 0 249,581 

49 
Bashkia Korçë (A.Tematik 1 proc 
prokurimi) 0 3,500 3,500 

50 
Operatori i Sistemit të Transmetimit 
OST 0 146,311 146,311 

51 Ujësjellës Kanalizime Pogradec SHA 0 35,662 35,662 

52 Ujësjellës Kanalizime Durrës SHA 0 29,876 29,876 

53 Spitali Rajonal Durrës 0 45,788 45,788 

54 
Ujësjellës Kanalizime Gjirokastër 
SHA 953 9,348 10,301 

55 
Qendrën Spitalore Universitare 
Nënë Tereza, Tiranë 253,953 220,717 474,670 

56 Ujësjellës Kanalizime Lushnje SHA 0 6,500 6,500 

57 Spitali Rajonal Korcë 0 10,627 10,627 

58 Albpetrol SHA 0 248,854 248,854 

59 
Rezidenca Studentore Universitare 
nr. 1 Tiranë SHA 586 9,179 9,765 

60 Hekurudha SHA 0 10,954 10,954 

61 Autoriteti i Aviacionit Civil 0 55,982 55,982 

62 
CFCU, Projekti "Ndërtimi i Sistemit 
të Kanalizimit në Vlorë, Faza II" 0 19,100 19,100 

63 
ARRSH Projekti "Mirembajtja dhe 
Siguria Rrugore bazuar ne rezultate" 0 378,367 378,367 

64 ZVRPP Bulqizë 6,117 0 6,117 
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Nr Emërtimi i subjekteve 
A B TOTALI = A+B 

 Shuma në të ardhura Shuma në  shpenzime 

65 DR ISHMPU Fier 17,640 0 17,640 

66 
Agjencia Kombëtare e Mjedisit 
Tiranë 130 8,290 8,420 

67 
Drejtoria Rajonale e Mjedisit  
Elbasan 220,800 0 220,800 

68 ALUIZNI Vlorë 0 8,819 8,819 

69 Shërbimi Gjeologjik Shqiptar 0 4,078 4,078 

70 
Auditim IT: Ujësjellës Kanalizime 
Berat, Kuçovë 0 30,455 30,455 

  TOTALI 46,632,192 83,879,401 130,511,594 
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Shënim: Në evidenca nuk është vendosur statusi i zbatimit të rekomandimeve të KLSH-së sepse 

subjektet e audituara sipas ligjit kanë në dispozicion një afat kohor prej 6 muajsh për të trajtuar dhe 

raportuar lidhur me ecurinë e rekomandimeve të KLSH-së.  

Bashkëlidhur evidencave të masave të rekomanduara nga KLSH për periudhën janar - dhjetor 2019 do 

të paraqesim dhe një përmbledhje të rezultateve lidhur me nivelin e zbatimit të rekomandimeve për 

vitin 2018.  

Përmbledhja e rezultateve 

Nga auditimi në 113 subjekte, lidhur me nivelin e zbatimit të rekomandimeve të lëna ka rezultuar se 

janë dhënë gjithsej 3,004 masa për përmirësime ligjore, masa organizative, masa administrative dhe 

masa disiplinore, nga të cilat janë pranuar 2,855 ose 95% e masave të rekomanduara dhe nuk janë 

pranuar 149 masa ose 5% e masave të rekomanduara. Nga verifikimi i zbatimit të rekomandimeve 

rezultoi se nga 2,855 masa të pranuara janë zbatuar plotësisht 1492 ose 52.2 % e tyre.  

 

 

 

 

 

 

 

Grafik nr.1: Niveli i zbatimit të rekomandimeve të lëna nga KLSH 

 

Më konkretisht: 

A. Rekomanduar “Masa për shpërblim dëmi” në vlerën 392,188,088 mijë lekë, nga të cilat është 

pranuar vlera 390,850,766 mijë lekë ose 99% dhe nuk është pranuar vlera 1,337,322 mijë 

lekë. Nga verifikimi i zbatimit të rekomandimeve rezultoi se nga vlera e shpërblimit të dëmit 
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Masa për përmirësime ligjore, organizative, administrative dhe disiplinore rekomanduar 3,004, 

nga të cilat janë pranuar 2,855 ose 95% e masave të rekomanduara dhe nuk janë pranuar 149 

masa ose 5% e masave të rekomanduar.  

Nga verifikimi i zbatimit të rekomandimeve rezultoi se nga 2,855 masa të pranuara janë zbatuar 

plotësisht 1492 ose 52.2%. 
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të pranuar është zbatuar shpërblimi i dëmit në vlerën 1,543,405 mijë lekë dhe është në proces 

zbatimi vlera 388,643,492 mijë lekë ose 98% e vlerës së pranuar për shpërblim dëmi. KLSH ka 

rikërkuar nga të gjitha subjektet përshpejtimin e zbatimit të masave të shpërblimit të dëmit 

të pranuar por të pazbatuar.  

B. Rekomanduar 23 “Masa për përmirësime ligjore”1, nga të cilat janë pranuar 19 masa. Nga 

verifikimi i zbatimit të rekomandimeve rezulton se nga masat e pranuara janë zbatuar 

plotësisht 7 masa ose 37% e tyre.  

Grafik nr.2: Niveli i zbatimit të rekomandimeve të lëna nga KLSH për përmirësime ligjore 

C. Rekomanduar 2005 “Masa organizative”, nga të cilat janë pranuar 1902 masa. Nga verifikimi 

i zbatimit të rekomandimeve rezulton se nga masat e pranuara janë zbatuar 851 masa ose 

45%.  

Grafik nr.3: Niveli i zbatimit të rekomandimeve të lëna nga KLSH për masa organizative 

D. Rekomanduar 696 “Masa disiplinore”, nga të cilat janë pranuar 656 masa. Nga verifikimi i 

zbatimit të rekomandimeve rezulton se nga masat e pranuara janë zbatuar 497 masa ose 76% 

e tyre. 

 

 

 

 

                                                           
1 Në këtë grup rekomandimesh nuk janë përfshirë rekomandimet e dhëna dhe zbatimi i tyre nga Departamenti i 
Auditimit të Performancës në KLSH (63 rekomandime për përmirësime apo ndryshime ligjore). 
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Grafik nr.4: Niveli i zbatimit të rekomandimeve të lëna nga KLSH për masa disiplinore 

E. Rekomanduar 280 “Masa administrative”, nga të cilat janë pranuar 278 masa. Nga verifikimi 

i zbatimit të rekomandimeve rezulton se nga masat e pranuara janë zbatuar 137 ose 48% e 

tyre 

Grafik nr.5: Niveli i zbatimit të rekomandimeve të lëna nga KLSH për masa administrative 
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Evidenca nr.4 

 

Evidenca e Masave Disiplinore dhe Administrative të rekomanduara nga KLSH për periudhën Janar 

– Dhjetor 2019 

Nr Emërtimi i subjekteve 

Gjithsej masat 

ME  
STATUSIN E  
NEPUNESIT 

CIVIL 

ME KODIN E 
PUNES 

MASAT 
ADMINISTRATIVE 

Rek Rek Rek 

1 Autoriteti Kombëtar i Ushqimit 34   
2 Ministria e Drejtësisë 6  6 

3 Ministria e Arsimit, Rinisë dhe Sporteve  17 0 

4 Universiteti i Shkodrës  10 1 

5 Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme 4   

6 Drejtoria Arsimore Rajonale Fier 1   

7 Universiteti i Vlorës  1  

8 Ministria e Drejtësisë (tematik) 1   

9 Instituti i Mjekësisë Ligjore (tematik) 1   

10 
Agjencia Kombëtare e Ujësjellës Kanalizimeve dhe 
Infrastrukturës së Mbetjes 1   

11 

Drejtoria e Përgjithshme e Financimeve dhe 
Kontraktimeve për Fondet e BE-së, Bankës Botërore 
dhe Donatorëve të tjerë  CFCU 5   

12 
Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm dhe Kujdesit 
Shëndetësor  7  

13 Instituti i Sigurimeve Shoqërore  1  

14 Dega Doganore Elbasan  1  

15 Drejtoria e Përgjithshme e Doganeve 1  1 

16 MFE: Drejtoria e Zbatimit të Buxhetit 1  1 

17 Drejtoria Përgjithshme e Tatimeve 1  1 

18 MFE: Drejtoria e Thesarit 1  1 

19 
MFE: Drejtoria e Pergjithshme e harmonizimit te 
Kontrollit te Brendshem Financiar Publik 2   

20 
Shoqëria e parë e investimeve FAF SHA, sot 
Agrocredit SHA 1 1  

21 MFE: Drejtoria e Koncensioneve 1   

22 Bashkia Kurbin 6 15 4 

23 Bashkia Tropojë 12 23 5 

24 Bashkia Librazhd 10  7 

25 Bashkia Pukë 8  6 

26 Bashkia Mat    15 

27 Bashkia Fushë Arëz   9 
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Nr Emërtimi i subjekteve 

Gjithsej masat 

ME  
STATUSIN E  
NEPUNESIT 

CIVIL 

ME KODIN E 
PUNES 

MASAT 
ADMINISTRATIVE 

Rek Rek Rek 

28 Bashkia Bulqizë   7 

29 Bashkia Gramsh 5 7 12 

30 Bashkia Shkodër 10  1 

31 Bashkia Sarandë 8 1 14 

32 Bashkia Patos   2 

33 Bashkia Libohovë 3 1 15 

34 Bashkia Dropull   1 

35 Bashkia Himarë  15  10 

36 Bashkia Berat 0  3 

37 Bashkia Delvinë 15  1 

38 Bashkia Klos 1 1  

39 Bashkia Krujë 2   

40 Bashkia Mat Auditim Tematik (Pasq Fina.2018) 1   

41 Bashkia Korçë (Auditim Tematik 1 proc prokurimi) 1  1 

42 Operatori i Sistemit të Transmetimit OST  10  

43 Ujësjellës Kanalizime Pogradec SHA  14  

44 Ujësjellës Kanalizime Durrës SHA  19  

45 Ujësjellës Kanalizime Gjirokastër SHA  14  

46 
Qendrën Spitalore Universitare Nënë Tereza, 
Tiranë  13  

47 Ujësjellës Kanalizime Lushnje SHA  9  

48 Spitali Rajonal Korçë  12  

49 Albpetrol SHA  16  

50 Ujësjellës Kanalizime Shkodër SHA  4  

51 
Rezidenca Studentore Universitare nr. 1 Tiranë 
SHA  15 2 

52 Posta Shqiptare SHA  10  

53 Hekurudha Shqiptare SHA  2  

54 Autoriteti I Aviacionit Civil 2   

55 

Autoriteti Kombëtar i Ushqimit, Projekti IPA 2013 
“Ristrukturimi dhe forcimi i rrjetit laboratorik të 
sigurisë ushqimore dhe veterinarisë në Shqipëri"  2  

56 
ARRSH Projekti "Ndërtimi i Rrugës Qukës-Qafë 
Plloçe"  1  

57 
ADISA Projekti “Ofrimi i Shërbimeve Publike dhe 
në Qendër Qytetarin”  1  

58 ZVRPP Bulqizë  3  
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Nr Emërtimi i subjekteve 

Gjithsej masat 

ME  
STATUSIN E  
NEPUNESIT 

CIVIL 

ME KODIN E 
PUNES 

MASAT 
ADMINISTRATIVE 

Rek Rek Rek 

59 ZVRPP Tropojë  2  

60 ZVRPP Gramsh  1  

61 ZVRPP Lezhë  3  

62 ZVRPP Lushnje  11  

63 ZVRPP Gjirokastër  7  

64 ZVRPP Berat  6  

65 ALUIZNI Lezhë  20  

66 ALUIZNI Tirana Jug  4  

67 ALUIZNI Elbasan  21  

68 DR ISHMPU Fier 7 9  

69 Drejtoria Rajonale e Mjedisit Durrës 6   

70 Agjencia Kombëtare e Mjedisit Tiranë 20 4  

71 DR ISHMPU Tiranë 11 4  

72 Drejtoria Rajonale e Mjedisit Elbasan 6   

73 ZVRPP Devoll  3  

74 ALUIZNI Vlorë  10  

75 ALUIZNI Kavajë  11  

76 ALUIZNI Zona Rurale Nr.1 Tiranë  22  

77 Shërbim Gjeologjik Shqiptar 8   

 TOTALI 218 369 126 
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Evidenca nr.5 

Masat për ndryshime apo përmirësime ligjore dhe masat organizative të rekomanduara nga KLSH 

për periudhën Janar – Dhjetor 2019 

Nr SUBJEKTI Rekomanduar 

1 Autoriteti Kombëtar i Ushqimit 2 

2 Drejtoria Arsimore Rajonale Durrës 3 

3 Instituti i Studimeve të Krimeve dhe Pasojave të Komunizmit 1 

4 Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore 1 

5 Fondi Shqiptar i Zhvillimit 1 

6 Agjencia e Prokurimeve Publike 5 

7 Garda e Republikës 2 

8 Ministria e Shëndëtësisë 1 

9 
Drejtoria e Përgjithshme e Financimeve dhe Kontraktimeve për Fondet e BE-së, 
Bankës Botërore dhe Donatorëve të tjerë (CFCU) 

1 

10 Qendrën Spitalore Universitare Nënë Tereza, Tiranë 2 

11 Fondi Shqiptar i Zhvillimit 1 

12 Ministria e Arsimit, Rinisë dhe Sportit 1 

13 Universiteti Luigj Gurakuqi, Shkodër 2 

14 Ministria e Drejtësisë (tematik) 1 

15 Drejtoria Arsimore Rajonale Fier  1 

16 Komisioni i Prokurimit Publik  2 

17 Ministria per Evropen dhe Punet  e Jashtme 2 

18 Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve 3 

19 
Shoqëria e parë e investimeve FAF SHA, sot Agrocredit SHA 

1 

20 
MFE - Drejtoria e Koncensioneve 

2 

21 Auditim Performance: Performanca e Institutit të Sigurimeve Shoqërore 12 

22 Auditim Performance: Efektiviteti i politikave për nxitjen e barazisë gjinore 1 

23 Auditim Performance: Ndotja akustike 2 

24 
Auditim Performance: Efektiviteti i menaxhimit dhe administrimit të fondit pyjor dhe 
kullosor 2 

25 Auditim Performance:  Sigurimi i cilësisë së veprave ndërtimore 7 

26 Auditim Performance: Efektiviteti i programeve sociale të strehimit 11 

27 
Auditim Performance: Cilësia dhe siguria e barnave ne rrjetin e hapur farmaceutik 
dhe sherbimin spitalor 

6 

28 
Auditim Performance: Ndotja e deteve 11 

29 
Auditim Performance: Performanca e Cerdheve dhe Kopshteve 1 

30 

Auditim Performance: Performanca e MBZHR-se ne kuader te zbatimit te 

politikave te Peshkimit dhe Akuakultures” 
1 

31 Inspektorati Shtetëror i Mjedisit, Pyjeve dhe Ujërave  Fier 2 

32 Inspektorati Shtetëror i Mjedisit, Pyjeve dhe Ujërave  Tiranë 4 
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Nr SUBJEKTI Rekomanduar 

33 Shërbim Gjeologjik Shqiptar 1 

34 
Auditim IT: Ministria e Financave dhe Ekonomisë, Njësia e TIK e AKSHI-t atashuar për 
MFE 

1 

35 Auditim Performance: Mbikëqyrja e tregut të telefonisë celulare 2 

36 Auditim Performance: Performanca e Zyrave të Punës 2 

  TOTALI 100 

 

Evidenca nr.5.1 

Masat Organizative të rekomanduara nga KLSH për periudhën Janar – Dhjetor 2019 

Nr SUBJEKTI Masa organizative 

Rekomanduar 

1 Autoriteti Kombëtar i Ushqimit 27 

2 Ministria e Drejtësisë 16 

3 Drejtoria Arsimore Rajonale Durrës 13 

4 Agjencia për Zhvillim Bujqësor dhe Rural 17 

5 Instituti i Studimeve të Krimeve dhe Pasojave të Komunizmit 10 

6 Muzeu Historik Kombëtar 26 

7 Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore 12 

8 Fondi i Shqiptar i Zhvillimit 6 

9 Agjencia e Prokurimit Publik 3 

10 Garda e Republikës 24 

11 Ministria e Shëndetësisë 16 

12 Autoriteti Rrugor Shqiptar 15 

13 
Agjencia Kombëtare e Ujësjellës Kanalizimeve dhe Infrastrukturës së 
Mbetjes 

6 

14 Fondi Shqiptar i Zhvillimit 6 

15 Inspektorati Qendror  5 

16 Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë  (Tematik) 2 

17 Avokatura e Shtetit 1 

18 Universiteti i Vlorës 10 

19 Ministria e Arsimit, Rinisë dhe Sportit 20 

20 Universiteti i Shkodrës 13 

21 Ministria e Drejtësisë (Tematik) 4 

22 Instituti i Mjekësisë Ligjore (Tematik) 3 

23 Drejtoria Arsimore Rajonale Fier 8 

24 Komisioni i Prokurimit Publik 14 

25 Ministria për Evropën dhe Punët  e Jashtme 13 

26 Agjencia e Zhvillimit të Investimeve në Shqipëri (AIDA) 14 

27 
Drejtoria e Përgjithshme e Financimeve dhe Kontraktimeve për 
Fondet e BE-së, Bankës Botërore dhe Donatorëve të tjerë (CFCU) 

29 

28 Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor 23 
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Nr SUBJEKTI Masa organizative 

Rekomanduar 

29 Instituti i Sigurimeve Shoqërore 22 

30 Dega e Doganës Elbasan 6 

31 Instituti i Sigurimeve Shoqërore 10 

32 Bashkia Kurbin 18 

33 Bashkia Tropojë 15 

34 Bashkia Librazhd 4 

35 Bashkia Pukë 11 

36 Bashkia Tiranë 17 

37 Tirana Parking në varësi të Bashkisë Tiranë 4 

38 Drejtoria e Konvikteve dhe Shkollave Tiranë (Bashkia Tiranë) 4 

39 Drejtoria Nr. 2 e Punëtorëve të qytetit (Bashkia Tiranë) 4 

40 Bashkia Mat  21 

41 Bashkia Fushë Arëz 12 

42 Bashkia Bulqizë 18 

43 Bashkia Gramsh 19 

44 Bashkia Shkodër 12 

45 Bashkia Sarandë 26 

46 Bashkia Patos 13 

47 Bashkia Libohovë 19 

48 Bashkia Dropull 10 

49 Bashkia Pukë (Pasqyrat Financiare 2018) 4 

50 Bashkia Mat (Pasqyrat Financiare 2018) 9 

51 Bashkia Kurbin (Pasqyrat Financiare 2018) 10 

52 Bashkia Himarë  22 

53 Bashkia Berat  0 

54 Bashkia Tepelenë 13 

55 Bashkia Delvinë 15 

56 Bashkia Klos 11 

57 Bashkia Krujë 15 

58 Bashkia Cërrik (A. Tematik 1 proc prokur)  0 

59 Bashkia Korçë (A.Tematik 1 proc proku) 5 

60 Bashkia Librazhd (Pasq fin 2018 e Riaud prokur) 14 

61 Operatori i Sistemit të Transmetimit OST 20 

62 Ujësjellës Kanalizime Pogradec SHA 20 

63 Ujësjellës Kanalizime Durrës SHA 12 

64 Spitali Rajonal Durrës 17 

65 Ujësjellës Kanalizime Gjirokastër SHA 42 

66 Ujësjellës Kanalizime Fier SHA 38 

67 Qendrën Spitalore Universitare Nënë Tereza, Tiranë 8 

68 Ujësjellës Kanalizime Lushnje SHA 28 

69 Spitali Rajonal Korçë 11 

70 Albpetrol SHA 34 
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Nr SUBJEKTI Masa organizative 

Rekomanduar 

71 
Rezidenca Studentore Universitare nr. 1 Tiranë SHA 33 

72 
Posta Shqiptare SHA 42 

73 
Hekurudha SHA 36 

74 
Autoriteti i Aviacionit Civil 28 

75 
Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale Projekti "Fuqizimi i 
Qendrës Traumatologjike Kombëtare të Tiranës" 

12 

76 

Autoriteti Kombëtar i Ushqimit, Projekti IPA 2013 “Ristrukturimi dhe 
forcimi i rrjetit laboratorik të sigurisë ushqimore dhe veterinarisë në 
Shqipëri" 

11 

77 
Autoriteti Rrugor Shqiptar, Projekti “Asistencë teknike për 
përmirësimin e standardeve të sigurisë rrugore" 

6 

78 CFCU, Projekti "Ndërtimi i Sistemit të Kanalizimit në Vlorë, Faza II" 11 

79 ARRSH Projekti "NDËRTIMI I RRUGËS QUKËS-QAFË PLLOÇE" 16 

80 
ADISA Projekti “Ofrimi i Shërbimeve Publike dhe në Qendër 
Qytetarin” 

9 

81 
ARRSH Projekti "Mirembajtja dhe Siguria Rrugore bazuar ne rezultate" 37 

82 ZVRPP Bulqizë 49 

83 ZVRPP Tropojë 26 

84 ZVRPP Gramsh 36 

85 ZVRPP Lezhë 42 

86 ZVRPP Lushnje 61 

87 ZVRPP Gjirokastër 69 

88 ZVRPP Berat 23 

89 ALUIZNI Lezhë 17 

90 ALUIZNI Tirana Jug 15 

91 ALUIZNI Korcë 10 

92 ALUIZNI Elbasan 33 

93 Inspektorati Shtetëror i Mjedisit, Pyjeve dhe Ujërave  Fier 28 

94 Drejtoria Rajonale e Mjedisit Durrës 13 

95 Agjencia Kombëtare e Mjedisit Tiranë 25 

96 Inspektorati Shtetëror i Mjedisit, Pyjeve dhe Ujërave  Tiranë 38 

97 Drejtoria Rajonale e Mjedisit Elbasan 13 

98 ZVRPP Devoll 
55 

99 ALUIZNI Vlorë 
23 

100 ALUIZNI Kavajë 
42 

101 ALUIZNI Zona Rurale 1. Tirana 
20 

102 Shërbim Gjeologjik Shqiptar 
4 

103 Auditim IT: Ujësjellës kanalizime Berat, Kuçovë SHA 22 

104 Auditim IT: Ujësjellës kanalizime Lushnje SHA 29 

105 Auditim IT: FSDKSH 37 
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Nr SUBJEKTI Masa organizative 

Rekomanduar 

106 Auditim IT: Korporatën Elektroenergjitike Shqiptare SHA 23 

107 
Auditim IT: Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë, Njësia e TIK e 
AKSHI-t atashuar për MFE 

19 

108 
Auditim IT: Mbi performancën e përdorimit të internetit në 
administratën publike 

47 

109 Auditim Performance: Sigurimi i cilësisë së veprave ndërtimore 42 

110 Auditim Performance: Efektiviteti i programeve sociale të strehimit" 29 

111 
Auditim Performance: Efektiviteti i menaxhimit dhe administrimit të 
fondit pyjor dhe kullosor 

33 

112 
Auditim Performance: Cilësia dhe siguria e barnave në rrjetin e hapur 
farmaceutik dhe shërbimin spitalor 

35 

113 
Auditim Performance: Efektiviteti i politikave për nxitjen e barazisë 
gjinore dhe forcimin e rolit të gruas 

10 

114 Auditim Performance: Siguria rrugore në Shqipëri 5 

115 
Auditim Performance: Performanca e Institutit të Sigurimeve 
Shoqërore 

37 

116 
Auditim Performance: Zhvillimi i Shërbimeve Sociale për Personat me 
Aftësi të Kufizuara 

54 

117 Auditim Performance: Ndotja akustike 39 

118 
Auditim Performance: Monitorimi i projekteve të huaja 19 

119 

Auditim Performance: Efektiviteti i kasave fiskale në rritjen e të 

ardhurave tatimore 
17 

120 
Auditim Performance: Ndotja e deteve 18 

121 
Auditim Performance: Performanca e Çerdheve dhe Kopshteve 17 

122 Auditim Performance: Mbikëqyrja e tregut të telefonisë celulare 
26 

123 Auditim Performance: Performanca e Zyrave të Punës 
9 

 Totali 26283 
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Evidenca  nr. 6 

EVIDENCA E KALLËZIMEVE PENALE PËR PERIUDHËN JANAR – DHJETOR 2019 

Nr. 
Subjekti ndaj të cilit 

është bërë kallëzimi 

Nr.prot. data e 

kallezimit 

Nr. 

Pers Detyra funksionale 
Referenca ligjore për kallëzim 

penal 

Gjendja e 

kallëzimit 

Dëmi 

ekonomik 

në lekë 

Departamenti që ka 

konstatuar veprën 

penale 

 

1 

MFE: Drejtoria e 

Përgjithshme e 

Thesarit 

Nr 240/7  

Date 

11/11/2019 

 
Dërgim materiale për 

Vlerësim   

Ligjin nr.9936, datë 26.06.2008 

“Për menaxhimin e sistemit 

buxhetor në RSH”, i ndryshuar 

me Ligjin Nr.10296, datë 

08.07.2010 “Për menaxhimin 

financiar dhe Kontrollin”, i 

ndryshuar. 

Në  

hetim 
 

Departamenti i 
Auditimit të 

Buxhetit të Shtetit 

2 
Fondi i Sigurimit të 

Detyrueshëm të 
Kujdesit Shëndetësor 

Nr 1444/18 

Date 

14/11/2019 

 Indicie Penale 
“Shpërdorimi i detyrës” neni 248 

i Kodit Penal 
Në  

hetim 
 

Departamenti i 
Auditimit të 

Buxhetit të Shtetit 

3 

Drejtoria e 

Përgjithshme e 

Financimeve dhe 

Kontraktimeve për 

Fondet e BE-së, 

Bankës Botërore dhe 

Donatorëve të tjerë 

(CFCU) 

Nr 1443/28 

Date 

22/02/2020 

 Indicie Penale  Në  

hetim 
 

Departamenti i 
Auditimit të 

Buxhetit të Shtetit 

4 
Agjencia Kombëtare e 

Ushqimit 

Nr.Prot 1439/7 

Në datë 

06.09.2019 

 Indicie Penale 
“Shpërdorimi i detyrës” neni 248 

i Kodit Penal 
Në  

hetim 
 

Departamenti i 
Auditimit të 

Institucioneve 
Qendrore 
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5 
Agjencia Kombëtare 

Burimeve Natyrore 

Nr.1442/23 

Në datë 

18.11.2019 

 Indice Penale 
“Shpërdorimi i detyrës” neni 248 

i Kodit Penal 
Në  

hetim 
 

Departamenti i 
Auditimit të 

Institucioneve 
Qendrore 

6 
Autoriteti Rrugor 

Shqiptar 

Nr.363/15 

Datë 

28/10/2019 

4 

Indice për ndjekje 
penale 
1) Drejtor i 

Përgjithshëm i 
ARRSH 

2) Në cilësinë e 
Kryetarit të 
Komisionit 
Vlerësimit të 
Ofertave 

3) Në cilësinë e 
Kryetarit të 
Komisionit 
Vlerësimit të 
Ofertave 

4) Në cilësinë e 
Kryetarit të 
Komisionit 
Vlerësimit të 
Ofertave 

Neni 248 i Kodit Penal 

“Shpërdorimi i detyrës” 

Në  

hetim 
 

Departamenti i 
Auditimit të 

Institucioneve 
Qendrore 

7 
Muzeu Historik 

Kombëtar 

Nr.1441/12 

Datë 

25/02/2020 

 Indice Penale  Në  

hetim 
 

Departamenti i 
Auditimit të 

Institucioneve 
Qendrore 

8 Bashkia Pukë 
Nr.Prot 1432/12 

Në datë 

19.09.2019 

1 1) Administrator 
Firme 

Neni nr.281 Ligji nr.7905 

dt.21.03.1995 Kodi i Procedures 

Penale, i ndryshuar, neni nr.186 

"Falsifikimi i dokumenteve" 

Në  

hetim 
 

Departamenti i 
Auditimit të 

Vetqeverisjes Vendore 

9 Bashkia Mat Nr.Prot 1434/11 1 1) Administrator 
Firme 

Neni nr.281 Ligji nr.7905 

dt.21.03.1995 Kodi i Procedures 

Në  

hetim 
 Departamenti i 

Auditimit të 
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Në datë 

23.09.2019 

Penale, i ndryshuar, neni nr.186 

"Falsifikimi i dokumenteve" 

Vetqeverisjes Vendore 

10 Bashkia Mat 
Nr.Prot 1434/12 

Në datë 

23.09.2019 

 Indicie penale 

Neni nr.281 Ligji nr.7905 

dt.21.03.1995 Kodi i Procedures 

Penale, i ndryshuar, neni nr.186 

"Falsifikimi i dokumenteve" 

Në  

hetim 
 

Departamenti i 
Auditimit të 

Vetqeverisjes Vendore 

11 Bashkia Gramsh 
Nr.Prot 200/8 

Në datë 

22.08.2019 

 Indicie penale 

Neni nr.281 Ligji nr.7905 

dt.21.03.1995 Kodi i Procedures 

Penale, i ndryshuar 

Në  

hetim 
 

Departamenti i 
Auditimit të 

Vetqeverisjes Vendore 

12 Bashkia Dropull 
Nr.Prot 368/8 

Në datë 

02.10.2019 

 Dërgim materiale 
për Vlerësim   

Neni nr.281 Ligji nr.7905 

dt.21.03.1995 Kodi i Procedures 

Penale, i ndryshuar. 

Në  

hetim 
 

Departamenti i 
Auditimit të 

Vetqeverisjes Vendore 

13 Bashkia Fushë Arrëz 
Nr.Prot 1434/11 

Në datë 

23.09.2019 

 Indicie Penale 

Neni 186 “Falsifikimi i 

dokumenteve”, nenin 186/a 

“Falsifikimi kompjuterik”, neni 

190 “Falsifikimi i vulave, 

stampave ose formularëve” 

Ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 

“Për prokurimin publik”, i 

ndryshuar. 

Në  

hetim 
 

Departamenti i 
Auditimit të 

Vetqeverisjes Vendore 

14 Bashkia Himare 
Nr.Prot 366/8 

Në datë 

30.01.2020 

 Indicie për ndjekje 
penale 

Indicie për ndjekje penale Në  

hetim 
 

Departamenti i 
Auditimit të 

Vetqeverisjes Vendore 

15 ALUIZNI Tirana Jug 
Nr.Prot 1279/9 

Në datë 

24.09.2019 

3 

1) Përgjegjës Sektori i 
Legalizimit 

2) Ish Drejtor 
3) Ish Përgjegjës 

Sektori Legalizim 

Dërgim Materiali për indicie 

Neni 281, Ligji nr. 7905, datë 

21.03.1995 “Kodi i Procedurës 

Penale i Republikës së 

Shqipërisë”, të ndryshuar; Ligji 

nr. 33, datë 29.04.2012 “Për 

Në  

hetim 
 

Departamenti i 
Auditimit të Aseteve 

dhe Mjedisit 
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regjistrimin e pasurive të 

paluajtshme”. 

16 ZVRPP Bulqizë 
Nr.Prot 207/11 

Në datë 

24.09.2019 

5 

1) Ish Regjistruese 
2) Ish specialist 
3) Specialiste 
4) Hartograf 
5) Ish koordinator 

projekti 

“Shpërdorimi i detyrës” neni 248 

i Kodit Penal 

Ligji nr. 33, datë 29.04.2012 “Për 

regjistrimin e pasurive të 

paluajtshme 

Në  

hetim 
 

Departamenti i 
Auditimit të Aseteve 

dhe Mjedisit 
 

17 

ZVRPP Lushnje 

(Drejtoria Vendore e 

Agjencisë Shtetërore 

të Kadastrës Lushnje) 

Nr.1276/8 

Në datë  

18.11.2019 

 Indicie Penale 

“Shpërdorimi i detyrës” neni 248 

i Kodit Penal 

Ligji nr. 33, datë 29.04.2012 “Për 

regjistrimin e pasurive të 

paluajtshme 

Në  

hetim 
 

Departamenti i 
Auditimit të Aseteve 

dhe Mjedisit 
 

18 

ZVRPP Lezhë 

(Drejtoria Vendore e 

Agjencisë Shtetërore 

të Kadastrës Lezhë) 

Nr.375/12 

Në datë  

19.11.2019 

 Indicie Penale 

“Shpërdorimi i detyrës” neni 248 

i Kodit Penal 

Ligji nr. 33, datë 29.04.2012 “Për 

regjistrimin e pasurive të 

paluajtshme 

Në  

hetim 
 

Departamenti i 
Auditimit të Aseteve 

dhe Mjedisit 

19 

ZVRPP Gjirokastër  

(Drejtoria Vendore e 

Agjencisë Shtetërore 

të Kadastrës 

Gjirokastër) 

Nr.372/12 

Në datë  

19.11.2019 

7 

1) Ish Regjistrues 
2) Ish Specialist 
3) Ish Specialist 
Hartograf 
4) Ish Regjistrues 
5) Ish Regjistrues 
6) Ish Specialist 
Hartograf 
7) Ish Regjistrues 

“Shpërdorimi i detyrës” neni 248 

i Kodit Penal 

 

Në  

hetim 
 

Departamenti i 
Auditimit të Aseteve 

dhe Mjedisit 

20 ZVRPP Berat 
Nr.1282/8 

Në datë  

19.11.2019 

 Indicie Penale 
“Shpërdorimi i detyrës” neni 248 

i Kodit Penal 
Në  

hetim 
 

Departamenti i 
Auditimit të Aseteve 

dhe Mjedisit 
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(Drejtoria Vendore e 

Agjencisë Shtetërore 

të Kadastrës Berat) 

Ligji nr. 33, datë 29.04.2012 “Për 

regjistrimin e pasurive të 

paluajtshme 

21 ALUIZNI Vlorë Nr.554/9 

Dt 16/01/2020 
1 

1) Ish drejtor në ish-
Drejtorinë Rajonale të 
Agjencisë së 
Legalizimit 
Urbanizimit dhe 
Integrimit të 
Zonave/Ndërtimeve 
Informale 

 Në  

hetim 
 

Departamenti i 
Auditimit të Aseteve 

dhe Mjedisit 

22 
ALUIZNI Zona Rurale 

Tirana 
Nr.578/12 

Dt 17/02/2020 
4 

1) Ish-Drejtor 
2) Ish-Përgjegjës i 
Sektorit të Legalizimit 
3) Ish-Përgjegjës i 
Sektorit të 
Hartografisë 
4) Ish-Specialist në 
Sektorin e Legalizimit 

Indicie për kallëzim penal Në  

hetim 
 

Departamenti i 
Auditimit të Aseteve 

dhe Mjedisit 

23 AlbPetrol SHA 
Nr.371/9 

Datë 

14/11/2019 

 Indicie Penale 
Neni 248 i Kodit Penal 

“Shpërdorimi i detyrës” 
Në  

hetim 
 

Departamenti i 
Auditimit të Shoqërive 

Publike dhe 
Investimeve të Huaja 

24 
Ujësjellës Kanalizime 

Pogradec SHA 

Nr.Prot 1147/3  

Në datë 

22.12.2019 

7 

Ish-anëtarët e 
Këshillit Mbikqyrës 

1) Kryetar 
2) Nënkryetar 
3) Anëtar 
4) Anëtar 
5) Anëtar 
6) Anëtar 
7) Anëtar 

Neni 248 i Kodit Penal 

“Shpërdorimi i detyrës” 
Në  

hetim 
 

Departamenti i 
Auditimit të Shoqërive 

Publike dhe 
Investimeve të Huaja 
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KLSH nga auditimet e realizuara në vitin 2019 ka përcjellë 28 kallëzime dhe indicie penale, nga të cilat 25 prej tyre kanë përfunduar dhe i janë dërguar 

prokurorisë, 3 janë dërguar për vlerësim në Prokurori dhe 2 janë në proces shqyrtimi dhe vlerësimi nga Departamenti Juridik në KLSH. 

*Shënim: Numri i personave të kallëzuar nga KLSH për auditimet e kryera përgjatë vitit 2019 në shumë indicie penale është përcjell në një fashë të gjerë pa 

nominuar emra konkret, për të cilët do vendoset nga organet e prokurorisë.  

 

 

25 

Agjencia e Auditimit 

të Programeve të 

Asistencës së BE-së 

(AA) 

Nr.Prot.427/27 

Në datë 

27.01.2020 

1 

1) Drejtor i 
Përgjithshëm i 
Agjencisë së 
Auditimit të 
Programeve të 
Asistencës së BE-së 

Neni 235 i Kodit Penal 

“Kundërshtim i punonjësit që 

kryen një detyrë shtetërore ose 

një shërbim publik“ 

Në  

hetim 
 

Departamenti i 
Auditimit të 

Performancës 

26 

Agjencia e Auditimit 

të Programeve të 

Asistencës së BE-së 

(AA) 

Nr.Prot.427/30 

Në datë 

25.02.2020 

 Indicie Penale  Në  

hetim 
 

Departamenti i 
Auditimit të 

Performancës 

27 

Rezidencën 

Studentore 

Universitare nr. 1 SHA 

Tiranë 

Nr.Prot.598/11 

Në datë 

17.02.2020 

 
Dërgim për vlerësim 
prokurorisë për 
procedura prokurimi 

 Në  

hetim 
 

Departamenti i Auditimit 

të Shoqërive Publike dhe 

Investimeve të Huaja 

28 

Qëndra Spitalore 

Universitare “Nënë 

Tereza” 

Nr.Prot.1422/14 

Në datë 

26.02.2020 

 
Dërgim për vlerësim 
të raportit 
perfundimtar 

 Në  

hetim 
 

Departamenti i 
Auditimit të Shoqërive 

Publike dhe 
Investimeve të Huaja 

 

Gjithsej 28 Kallëzime 

penale të dërguara 

në Prokurori nga 

KLSH 

 40 

 

Persona të kallëzuar 

40* 
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Evidenca nr. 7 

Evidenca e shqyrtimit të ankesave dhe kërkesave drejtuar Kontrollit të Lartë të Shtetit Periudha 

Janar - Dhjetor 2019 

 

Shqyrtimi i ankesave 

dhe kërkesave 

 

Fushat kryesore 

të shqetësimit publik 

 

 

 

 

 

Nr. 

 

Verifikuar 

e 

rezultuar 

 

 

 

 

Vazhdon 

verifikimi 

 

 

 

Ardhur jashtë 

kompetencave 

të KLSH (nuk 

verifikohet) 

 

E 

drejtë 

 

Pa 

drejtë 

 

Për administrim financiar 

dhe 

prokurime 

 

 

64 

 

20 
2 3 

 

37 

 

               

Privatizim e kthim prone 

 

115 18 16 19 62 

      

Taksa, Tatime e dogana  

13    13 

 
 

Të 

tjera 

 

107 68 3 1 36 

Total 300 106 21 23 148 

 



 

  


