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PËR 

EVADIMIN E MATERIALEVE TË AUDITIMIT TË USHTRUAR NË 22 

SUBJEKTE “PËR ZBATIMIN E REKOMANDIMEVE TË LËNA NË AUDITIMET E 

MËPARSHME TË EVADUARA GJATË VITIT 2019”. 

 

Në mbështetje të kërkesave të Udhëzimit të Kryetarit të Kontrollit të Lartë të Shtetit nr. 1, 

datë 04.11.2016 “Mbi procedurat për ndjekjen dhe dokumentimin e punës në auditimin e 

verifikimit të zbatimit të rekomandimeve të Kontrollit të Lartë të Shtetit” dhe në në zbatim 

të Programit të auditimit nr. 675, datë 13.07.2020 “Për zbatimin e rekomandimeve të lëna 

në auditimet e vitit 2019”, të miratuar nga Kryetari i Kontrollit të Lartë të Shtetit, u kryen 

20 auditime në 19 subjekte, për ecurinë e zbatimit të rekomandimeve të lëna gjatë vitit 

2019 janë, dhe në përfundim rezultoi: 

Në 19 subjektet e audituara gjatë vitit 2019, janë rekomanduar 416 masa gjithsej, nga të 

cilat janë pranuar 383 masa dhe nuk janë pranuar 33 masa. Nga 383 masat e rekomanduara 

dhe të pranuara janë zbatuar plotësisht 191 prej tyre, ose 50%, zbatuar pjesërisht 8 masa, 

ose 2% e totalit të masave të pranuara, në proces zbatimi 123 masa ose 32%, dhe pa 

zbatuar rezultuan 94 masa, ose 25%. Analiza sipas llojit të rekomandimeve të dhëna 

paraqitet: 

1. Masa për përmirësime ligjore janë rekomanduar 24, nga të cilat janë pranuar 24 masa. 

Rezulton se, nga masat e pranuara janë zbatuar 10 rekomandime, janë në proces zbatimi 

7, dhe nuk janë zbatuar 7 rekomandime.  

2. Masa organizative janë rekomanduar 249, nga të cilat janë pranuar 248 masa, dhe 

rezultoi pa pranuar 1 masë.  Nga masat e pranuara, janë zbatuar 1138 rekomandime, 

kanë nisur procedurat për zbatim 76 rekomandime, janë zbatuar pjesërisht 6, dhe nuk 

janë zbatuar 29 rekomandime. 

3. Masa zhdëmtimi janë rekomanduar 27, për vlerën 3,225,387 mijë lekë, nga të cilat 

janë pranuar 27, në vlerën 3,225,387 mijë lekë; nga këto janë zbatuar 4 rekomandime 

në shumën 617,166 mijë lekë, janë në proces zbatimi 20 rekomandim, për vlerën 

494,497 mijë lekë, dhe nuk janë zbatuar 3 rekomandime, për vlerën 2,113,723 mijë 

lekë. 

4. Masa disiplinore janë rekomanduar 65; nga këto janë pranuar 36 dhe nuk janë pranuar 

29 masa. Nga masat disiplinore të rekomanduara dhe pranuara, 17 janë zbatuar 

plotësisht, 1 pjesërisht, 1 masë është në proces zbatimi dhe 46 masa janë pa zbatuar 

5. Masa administrative janë rekomanduar 6, të cila janë pranuar dhe janë në proces 

zbatimi. 



2 

 

6. Masa për eliminimin e efekteve negative në administrimin e fondeve publike janë 

rekomanduar gjithsej 45, në shumën 1,867,457  mijë lekë, nga të cilat janë pranuar 42 

masa, në shumën 1,153,084 mijë lekë, dhe nuk janë pranuar 3 rekomandimë në shumën 

226,252 mijë lekë; nga 42 masat e pranuara janë zbatuar 22, në shumën          780,700 

mijë lekë; janë në proces zbatimi 13 masa, në shumën  144,563 mijë lekë, zbatuar 

pjesërisht 1 masë, në shumën 316,911 mijë lekë, dhe pa zbatuar 9 masa, në shumën 

625,283 mijë lekë 

 

Në përputhje me kërkesat e nenit 15, shkronja “j”, të ligjit nr. 154/2014 datë 27.11.2014 

“Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”, nga 20 auditimet e 

kryera, për 5 prej tyre, subjektet përkatëse nuk kanë kthyer përgjigje brenda 20 ditëve në 

KLSH, mbi masat e marra për zbatimin e rekomandimeve të lëna në raportet 

përfundimtare të auditimit nga KLSH, sipas afateve të përcaktuara, konkretisht: (Drejtoria 

Arsimore e Rajonale/Durrës, Agjencia e Prokurimit Publik, Inspektoriati Qendror, 

Universiteti i Shkodrës, dhe Ministria për Evropën dhe Punëve te Jashtme) 

 

Gjithashtu konstatohet se, nga 20 auditimet e kryera, për 4 prej tyre, subjektet nuk kanë 

kthyer përgjigje në KLSH mbi ecurinë e zbatimit të rekomandimeve brenda afatit 6 mujor 

në zbatim të pikë 2, të nenit 30, të Ligjit nr. 154/2014 datë 27.11.2014 “Për organizimin 

dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë  të Shtetit”, konkretisht: (Drejtoria Arsimore e 

Qytetit Durrës, Universiteti “Luigj Gurakuqi”/Shkodër, Drejtoria Arsimore Rajonale/Fier, 

si dhe Agjencia e Shqiptare e Zhvillimit te Investimeve/AIDA, Komisioni i Prokurimit 

Publik.)   

 

Bazuar në rezultatet e mësipërme mbi ecurinë e zbatimit të rekomandimeve të lëna, pasi u 

njoha me Raportin e Auditimit dhe Projektvendimin e paraqitur nga Grupi i Auditimit të 

Departamentit të Auditimit të Institucioneve Qendrore, shpjegimet e dhëna nga subjekti i 

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

Departamentit të mësipërm, Drejtori i Standardeve dhe Sigurimit të Cilësisë dhe Drejtori i 

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

datën 27.11.2014 “Për Organizimin dhe Funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”, 

 

V E N D O S A: 

  

I. Të miratoj Raportin Përfundimtar të Auditimit “Për zbatimin e rekomandimeve të lëna 

në auditimet e mëparshme të evaduara gjatë vitit 2019”, sipas Vendimit të Kryetarit të 

Kontrollit të Lartë të Shtetit nr. 675, datë 13.07.2020 “Për zbatimin e rekomandimeve të 

lëna në auditimet e vitit 2019”, në 19 subjekte, si dhe autorizimeve respektive të datës 

14.07.2020, me nr. 675/1, 675/2, 675/3, 675/4, 675/5, 675/6, 675/7, 675/8, 675/9, 675/10, 

675/11, 675/12, 675/13, 675/14, 675/15, 675/16, 675/17, 675/18, 675/19. 

  

II. TË RIKËRKOJ marrjen e masave për zbatimin e rekomandimeve në subjektet si më 

poshtë: 

1. Muzeu Historik Kombëtar  

2. Autoriteti Kombëtar i Ushqimit 

3. Agjencia e Zhvillimit Bujqësor dhe Rural (AZHBR) 

4. Garda e Republikës 

5. Autoriteti Rrugor Shqiptar  

6. Agjencia Kombëtare e Ujësjellës-Kanalizimeve dhe Mbetjeve Urbane (AKUKM) 

7. Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë 

8. Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë  

9. Drejtoria Rajonale e Arsimit Parauniversitar, Durrës (ish- DAR Durrës)  

10. Universiteti “Luigj Gurakuqi”, Shkodër 
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11. Drejtoria Rajonale e Arsimit Parauniversitar, Fier 

12. Ministria e Drejtesise (per 2 auditime) 

13. Ministria e Drejtesise (mbi auditimin në Institutin e Mjekësisë Ligjore) 

14. Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme 

15. Agjencia e Zhvillimit të Investimeve në Shqipëri  (AIDA) 

16. Komisioni i Prokurimit Publik  

 

Në kushtet kur të gjitha rekomandimet e KLSH janë pranuar dhe zbatuar plotësisht nuk do 

të rikërkoj zbatimin e rekomandimeve, në subjektet si më poshtë:  

1. Instituti i Studimeve për Krimet dhe Pasojat e Komunizmit 

2. Agjencia e Prokurimeve Publike 

3. Inspektoriati Qëndror 

Në mënyrë më të detajuar, më poshtë po paraqesim gjetjet dhe rekomandimet për subjektet 

e audituara: 

 

1. MUZEU HISTORIK KOMBËTAR  

 

Nga auditimi i ushtruar në “Muzeun Historik Kombëtar”, për zbatimin e rekomandimeve 

të KLSH, në auditimin “Mbi auditimin financiar dhe të përputhshmërisë” 01.01.2017 deri 

31.12.2018 trajtuar në Raportin Përfundimtar të Auditimit dhe në Vendimin nr. 20, datë 

27.07.2019, të Kryetarit të KLSH-së të cilat janë përcjellë me shkresën nr. 1441/7, datë 

01.08.2019, konstatohet se: 

- Në zbatim të nenit 15, shkronja “j”, të ligjit nr. 154/2014 datë 27.11.2014 “Për 

organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”, subjekti ka kthyer 

përgjigje në KLSH, brenda 20 ditëve nga marrja e shkresës, sipas të cilës KLSH është 

vënë në dijeni mbi marrjen e masave për zbatimin e rekomandimeve si dhe planin e 

veprimeve.  

- Nga ana e subjektit është kthyer përgjigja brenda afatit 6 mujor, në zbatim të pikës 2, 

të nenit 30, të ligjit nr. 154/2014, datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe funksionimin e 

Kontrollit të Lartë të Shtetit”, sipas të cilit është përcjellë plan-veprimi për zbatimin e 

rekomandimeve të KLSH-së ku pasqyrohen rekomandimet e lëna, strukturat përgjegjëse 

për zbatimin e rekomandimeve dhe afatet e përcaktuara për zbatimin e rekomandimeve. 

 

Nga ana e KLSH-së, me shkresat përcjellëse janë lënë 15 masa organizative. 

Nga verifikimi i dokumentacionit konstatohet se niveli i pranimeve dhe zbatimit të 

rekomandimeve është si më poshtë: 

a) Për përmirësimin e gjendjes janë lënë 15  masa organizative, që janë pranuar 

plotësisht  nga të cilat zbatuar plotësisht 6, në proces zbatimi janë 7,  zbatuar 

pjesërisht 1 dhe pa zbatuar 1. 

 

I. Në përfundim rikërkojmë nga Muzeu Historik Kombëtar, zbatimin e rekomandimeve të 

KLSH-së, të dërguar me shkresën nr. 1441/7, datë 01.08.2019, mbi auditimin financiar dhe 

të përputhshmërisë, të cilat nga auditimi i kryer për verifikimin e zbatueshmërisë së 

rekomandimeve në auditimin e mëparshëm, rezultuan të pazbatuara, si më poshtë: 

 

A. REKOMANDIME PËR MASA ORGANIZATIVE  

 

3. Gjetja nga auditimi: U konstatua se, ikona e “Shën Athanasit”, e cila është kthyer e 

restauruar nga IMK më 27.05.2015, është ridërguar për restaurim më 23.10.2017. Referuar 

shkresës së IMK nr. 1649, datë 01.08.2018, që shoqëron relacionin mbi ndërhyrjet 

konservuese-restauruese në ikonat e Pavijonit të Artit Mesjetar, në MHK, nga auditimi u 

konstatua se, në relacionin e IMK-së, cilësohet fakti që: “në rastin e ikonës “Shën 
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Athanasi” problematika e përsëritur është pasojë e kushteve të papërshtatshme të 

konfortit ku ato konservohen dhe ekspozohen. Ato ekspozohen jo vetëm në kushte të 

papërshtatshme të mikroklimës, por edhe nën ndikimin e luhatjeve të theksuara të 

temperaturës dhe të % së lartë të lagështisë. Këto temperatura gjatë verës arrijnë vlera 

maksimale ekstreme.”  

Duke konsideruar sa më sipër, në PBA 2018-2020 (faza I), MHK ka propozuar miratimin e 

projektit te investimeve “Ruajtja e temperaturës në ambientet e MHK-së, mbrojtja nga 

degradimi” për total shumën 58,023 mijë lekë, i cili gjithashtu është propozuar edhe në 

fazën e dytë të PBA 2018-2020, propozime këto të cilat nuk janë marrë parasysh nga 

Ministria e Kulturës. 

Propozime të tjera të paraqitura nga MHK për investime që lidhen me ruajtjen dhe 

përmirësimin e kushteve të objekteve të trashëgimisë kulturore, konstatuam gjithashtu 

edhe në PBA 2017-2019 (faza II-të) ku MHK ka propozuar buxhet për investime për 

“Sigurimin e temperaturës për pajisje ngrohje-ftohje” në shumën 53,200 mijë lekë; 

investime për rikonstruksion në total 316,509 mijë lekë konkretisht për rikonstruksionin e 

pavijonit të arkeologjisë, 220,000 mijë lekë, si dhe për rikonstruksionin e pavijonit të 

pavarësisë 40.000 mijë lekë. Rikonstruksion i vetratave 38,601 mijë lekë).  

Të gjitha sa më sipër nuk janë miratuar nga Ministria e Kulturës, duke mos u çelur asnjë 

fond për investime si për vitin 2017 ashtu edhe për vitin 2018. Të rrezikuarit e kushteve në 

të cilat mbahen objektet muzeale, veçanërisht ikonat rrezikon të cënojë funksionin primar 

të muzeut që ka të bëjë me ruajtjen dhe mbrojtjen e trashëgimisë kulturore.  

3.1. Rekomandimi: Muzeu Historik Kombëtar t’i kërkojë edhe njëherë Ministrisë së 

Kulturës, si ministri përgjegjëse, miratimin e fondeve për investime në buxhetet 

pasardhëse, të cilat lidhen direkt me përmbushjen e funksionit primar të Muzeut si ruajtja 

dhe mbrojtja e trashëgimisë kulturore, dhe kryesisht për: administrimin e koleksioneve, 

sigurinë e tyre, konservimin parandalues e përmirësues, si dhe restaurimin e objekteve 

muzeore, etj. Veçanërisht konservimi parandalues merr rëndësi të veçantë si një ndër 

strategjitë e menaxhimit të aktiveve në MHK, pasi duhet të përfshijë të gjitha masat e 

ndërmarra që nuk kërkojnë ndërhyrje direkte në pasuritë kulturore  materiale, siç janë 

krijimi i kushteve të përshtatshme (lagështi relative, temperature, pastërti nga ndotja 

atmosferike, dëmtimi biologjik dhe fizik  në fonde, ekspozimi dhe transporti), me qëllim 

parandalimin e çdo lloj dëmtimi dhe si i tillë i duhet dhënë rëndësia që i takon në buxhetet 

vjetore. 

Në vijimësi 

 

6. Gjetja nga auditimi: Administrata e Muzeut Historik Kombëtar zhvillon aktivitetin e 

saj në zbatim të rregullores së brendshme, e cila është miratuar me urdhrin e brendshëm të 

Drejtorit të Muzeut me Nr.608/1 prot., datë 14.07.2016. Kjo rregullore e brendshme nuk 

është e përditësuar me strukturën e vitit 2017 dhe 2018, ndaj ka mospërputhje midis tyre, 

në kundërshtim me kërkesat e Ligjit Nr.10296, datë 8.7.2010 “Për menaxhimin financiar 

dhe kontrollin”, i ndryshuar, neni 20“Mjedisi i kontrollit”, pika 1 dhe 2. Konkretisht: 

- në rregullore parashikohet funksioni i zv/drejtorit, i cili në fakt, në strukturat e 

përmendura me lart nuk parashikohet si pozicion pune, në kundërshtim me VKM nr. 893, 

datë 17.12.2014 pika 3; 

- në nenin 21, pika 5 të rregullores është parashikuar një pozicion për specialistin e 

burimeve njerëzore, ndërkohe që në fakt, në strukturë nuk ekziston një pozicion i tillë, në 

kundërshtim me pikën 28, të VKM nr.893, datë 17.12.2014 ku përcaktohet se: “Në 

institucionet, që kanë të paktën 30 (tridhjetë) pozicione pune, duhet të ekzistojë një 

pozicion pune për menaxhimin e burimeve njerëzore.” 

- në strukturën e miratuar mungon pozicioni i punës së një magazinieri dhe konkretisht në 

bazë të urdhrit Nr. 181, datë 19.02.2018 të Drejtorit të Muzeut, një punonjës mirëmbajtjeje 

është ngarkuar që të kryejë punën e magazinierit, pozicion ky i rëndësishëm në kushtet kur 
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në vetë strukturën e MHK-së parashikohet një vend pune i dedikuar për të kryer këtë 

funksion, jo në përputhje me pikën 29, të VKM nr. 893, datë 17.12.2014;  

- në sektorin e komunikimit dhe zhvillimit dhe në sektorin e programeve edukative të 

strukturës së vitit 2017 dhe strukturës së vitit 2018, nuk ka pozicion pune që të kryejë 

funksionin e përgjegjësit të sektorit, në kundërshtim me neni 22, pika 3,të ligjit nr.10296, 

datë 8.7.2010   “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin, i ndryshuar.  

Gjithashtu u konstatua se, në ligjin e ri për “Trashëgiminë Kulturore dhe Muzetë” në nenin 

201, pika b) parashikohet që: “Muzeu realizon punë kërkimore dhe siguron hulumtimin e 

plotë të koleksioneve të muzeut e të studimit në disiplinën shkencore.” Për sa u trajtua më 

sipër, bëhet absolutisht i domosdoshëm ristrukturimi i organikës dhe përditësimi i 

rregullores së brendshme, në përputhje me përmbushjen e objektivave që parashikon ligji 

për Muzeun Historik Kombëtar.  

6.1 Rekomandim: MHK t’i drejtohet  Ministrisë së Kulturës, si dhe Departamentit të 

Administratës Publike, për të marrë masa për krijimin e një strukture organizative që të 

mundësojë funksionimin e institucionit  me qëllim përmbushjen e objektivave të tij. Në 

këto kushte, MHK jo vetëm që duhet të plotësojë strukturën me pozicionet e specialistit të 

BNJ, magazinierit dhe Zv/Drejtorit, por gjithashtu duhet ta rishikojë këtë strukturë nën 

dritën e kërkesave që burojnë nga Ligji i ri “Për Trashëgiminë Kulturore dhe Muzetë”, 

duke konsideruar edhe funksionet e reja që i shtohen veprimtarisë së tij (si p.sh. kërkimi 

shkencor). 

Brenda datës 30.06.2021 

 

II. Për të gjitha rekomandimet e tjera, që konsiderohen në proces zbatimi, inkurajohet 

përshpejtimi i realizimit të plotë të tyre brenda 3-mujorit të tretë, të vitit 2020 dhe në 

mbështetje të nenit 30, pika 2 të ligjit nr. 154/2014 datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe 

funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”, brenda 6 muajve nga përcjellja e 

rekomandimeve tona, të raportohet me shkrim pranë KLSH mbi ecurinë e zbatimit të tyre. 

 

 

2. AUTORITETI KOMBËTAR I USHQIMIT 

 

Nga auditimi i ushtruar në Autoritetin Kombëtar të Ushqimit Tiranë (AKU), për zbatimin e 

rekomandimeve të KLSH, në auditimin “Mbi auditimin financiar dhe të përputhshmërisë” 

01.01.2017 deri 31.12.2018 trajtuar në Raportin Përfundimtar të Auditimit dhe në 

Vendimin nr. 22, datë 28.07.2019, të Kryetarit të KLSH-së të cilat janë përcjellë me 

shkresën nr. 1439/6, datë 28.07.2019, konstatohet se: 

-Në zbatim të nenit 15, shkronja “j”, të ligjit nr. 154/2014, datë 27.11.2014 “Për 

organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”, AKU Tiranë, ka kthyer 

përgjigje në KLSH, brenda 20 ditëve nga marrja e shkresës nr. 1439/6, datë 28.07.2019, 

sipas të cilës KLSH është vënë në dijeni mbi marrjen e masave për zbatimin e 

rekomandimeve si dhe planin e veprimeve.  

- Nga ana e subjektit është kthyer përgjigja brenda afatit 6 mujor, në zbatim të pikës 2, 

të nenit 30, të Ligjit nr. 154/2014 datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe funksionimin e 

Kontrollit të Lartë  të Shtetit”, është miratuar nga titullari i institucionit dokumenti "Për 

zbatimin e rekomandimeve të KLSH të lëna në raportin përfundimtar të auditimit, të 

ushtruar në AKU dhe hartuar plani i veprimeve  mbi ecurinë e zbatimit të 

rekomandimeve”. 

 

Nga ana e KLSH-së, me shkresat përcjellëse janë lënë 57 masa organizative. 

 

Nga verifikimi i dokumentacionit konstatohet se niveli i pranimeve dhe zbatimit të 

rekomandimeve është si më poshtë: 
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a. Për përmirësime ligjore: janë lënë 2 rekomandime, të cilat janë pranuar, dhe 

nuk janë zbatuar; 

b. Për përmirësimin e gjendjes: janë lënë 21 masa organizative, të cilat janë 

pranuar plotësisht, nga ku janë zbatuar 13 masa, 7 janë në proces zbatimi, dhe 1 

pazbatuar. 

c. Masa për eleminimin e efekteve negative financiare, në menaxhimin pa 

ekoniomicitet, efektivitet dhe eficensë të fondeve publike: është lënë 1 

rekomandim në vlerën rreth 344,383 mijë lekë, e cila nuk është zbatuar. 

d. Masa disiplinore: Mbështetur në nenin 58 të ligjit nr. 152/2013 “Për 

nëpunësin civil” i është rekomanduar titullarit të kërkoj fillimin e procedurave 

për dhënien e masave disiplinore e administrative, për të cilën nga ana e AKU, 

është  shqyrtuar cdo shkelje e konstatuar në Raportin Përfundimtar të 

Auditimit.  

Në përfundim nga 33 masa disiplinore të rekomanduara nga KLSH, janë 

zbatuar 4.   

e. Masa për njoftim të departamentit të administratës publike dhe komisionerit të 

mbikëqyrjes të shërbimit civil, nuk është zbatuar. 

 

I. Në përfundim rikërkojmë nga Autoriteti Kombëtar i Ushqimit, zbatimin e 

rekomandimeve të KLSH-së, të dërguar me shkresën nr. 1439/6, datë 28.07.2019, mbi 

auditimin me objekt “Mbi auditimin financiar dhe të përputhshmërisë”, të cilat nga 

auditimi i kryer për verifikimin e zbatueshmërisë së rekomandimeve në auditimin e 

mëparshëm, rezultuan të pazbatuara, ose të zbatuara pjesërisht si më poshtë: 

 

A. PROPOZIME PËR NDRYSHIME APO PERMIRËSIME NË 

LEGJISLACIONIN NË FUQI. 

Gjetja.1. Nga auditimi në lidhje me ekzekutimin e masave administrative gjobe me 

shoqëritë përmbarimore si dhe nga auditimi i dokumentacionit mbi procedurat e  

përzgjedhjes dhe kontraktimit të shoqërive përmbarimore për ekzekutimin e masave 

administrative  gjobë  të vendosura nga AKU për subjektet private, konstatohet:Autoriteti 

Kombëtar i Ushqimit në zbatim të legjislacionit të fushës vendos masa administrative 

(gjobë), masa të cilat në momentin që përbëjnë titull ekzekutiv në zbatim të Ligjit 

10279/2010 “Për kundravajtjet administrative”, dhe Kodit të Procedurës Civile 

ekzekutohen me shërbim përmbarimor. 

Prej vitesh (periudha kohore ishte e pamundur për tu evidentuar nga zyra juridike e 

institucionit) AKU ka ndjekur ekzekutimin kryesisht me përmbarues privat, me arsyetimin 

“për shkak të neglizhencave dhe vonesave që sjell përmbarimi shtetëror”.  

Për dy vitet objekt auditimi 2017-2018 është ndjekur e njëjta procedurë për ekzekutimin e 

masave administrative gjoba. Autoritetit Kombëtar të Ushqimit ka dërguar kërkesa për 

ekzekutim të detyrueshëm në përmbarues shtetëror dhe përmbarues gjyqësor privat. 

Nga auditimi konstatohet se për periudhën tetor 2017 deri në momentin e auditimit, AKU 

operon me 5 përmbarues gjyqësor privat për ekzekutimin e masave administrative gjoba. 

Referuar informacionit nga zyra juridike e AKU –s shpjegohet se: 

Në vijimësi përmbaruesit gjyqësore janë paraqitur pranë AKU dhe kanë shprehur interes 

për bashkëpunim për ekzekutimin e masave administrative gjoba, por nuk u shpjegua fakti 

se si këto shoqëri janë në njohje të faktit të titujve ekzekutiv dhe mbi çfarë njoftimi të 

hapur apo thirrje publike për shprehje interesi ato i janë referuar kërkesës së tyre. 

Asnjë rast nuk na u paraqit nga Autoriteti Kombëtar i Ushqimit procesi i përzgjedhjes së 

kontraktimit të përmbaruesve të ndryshëm gjyqësor dhe dhënia e titujve ekzekutiv për 

ekzekutim këtyre shoqërive, përveç paraqitjes për shprehje interesi. Nga cila listë e 

miratuar nga Ministria e Drejtësisë ata janë përzgjedhur, mbi çfarë kriteresh dhe 

eksperience, dhe pse pikërisht titullari ka përzgjedhur këta përmbarues.  



7 

 

Pavarësisht faktit që Institucionet shtetërore janë të përjashtuara nga tarifat e ekzekutimit 

me shërbim përmbarimor si shtetëror apo  privat, kjo nuk e justifikon mungesën e 

transparencës  në mënyrën ë përzgjedhjes së përmbaruesve dhe kontraktimit të tyre. 

Gjithashtu  konstatohet se përmbaruesi privat T. në momentet kur përmbaruesi privat 

ushtronte të drejtën e sekuestrove konservative mbi llogaritë e AKU-s, si përfaqësues i 

shoqërisë M. dhe rrezikonte pezullimin e veprimtarisë, në të njëjtën periudhë ish drejtuesit 

të lidhin marrëveshje me këtë shoqëri si kreditor për titujt ekzekutiv të AKU, për 

ekzekutim (rreth 145 tituj), në shkelje të plotë të ligjit 10031 datë 11.12.2008 “Për 

shërbimin përmbarimor gjyqësor privat”  i ndryshuar, në kushtet e konfliktit të interesit  

sipas përcaktimeve të nenit 9 të këtij Ligji. Më hollësisht trajtuar në pikën 1 faqet nr28 të  

Raportit Përfundimtar të Auditimit 

Për sa më sipër, rikërkoj:  

Agjencia e Prokurimit Publik ti propozojë Këshillit të Ministrave, amendime të Ligjit nr. 

9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” i ndryshuar, të parashikojë mënyrën dhe 

procedurat që duhet të ndiqen nga Institucionet publike shtetërore për kontraktimin e 

shërbimit të përmbaruesve privat, meqenëse ky shërbim nuk është parashikuar si 

përjashtim në këtë nen të ligjit “Për Prokurimin publik”, si përgatitjen dhe nxjerrjen e  

aktet nënligjore rregulluese të kësaj fushe.  

Menjëherë 

Për sa më sipër, rikërkoj:  

MBZHRAU në bazë të parashikimeve të përcaktuara në  Ligjin nr. 9863, datë 28.1.2008 

“Për Ushqimin”, i ndryshuar, në pikën 4, të nenit 70 të tij përcakton që “Mënyra e vjeljes 

së gjobave dhe shpërndarja e tyre përcaktohen me vendim të Këshillit të Ministrave, me 

propozimin e Ministrit të Bujqësisë, Ushqimit dhe Mbrojtjes së Konsumatorit.”. 

MBZHRAU në bashkëpunim me AKU të hartojnë dhe propozojnë pranë Këshillit të 

Ministrave akte nënligjore të cilat të rregullojnë mënyrën e përzgjedhjes së përmbaruesve 

për ekzekutim të masave administrative gjobë,  për AKU dhe institucionet e tjera nën 

varësi të kësaj Ministrie.  

Menjëherë 

 

B. MASA ORGANIZATIVE. 

 

9. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i procedurave të prokurimit u konstatuan shkelje dhe 

parregullsi në mbajtjen e dosjeve të procedurave të prokurimeve të vitit 2017, që lidhen 

kryesisht me inventarizimin dhe në protokollimin në kohë të tyre, Më hollësisht trajtuar në 

pikën 5, faqet nr.106-120 të Projekt Raportit të Auditimit 

Për sa më sipër, rikërkoj:  

Drejtoria Juridike të kryhej inventarizimi dhe arkivimin e dosjeve të prokurimeve publike 

për vitin 2017 me te gjitha dokumentet duke përfshirë dhe raportin mbi realizimin e 

kontratës.  

Menjëherë dhe në vazhdimësi 

 

C. GJETJE ME EFEKTE NEGATIVE TË KONSTATUARA NË 

ADMINISTRIMIN, MENAXHIMIN PA EKONOMICITET, EFICENCE DHE 

EFEKTIVITET TË FONDEVE PUBLIKE:  

1. Gjetje për fonde të trajtuara pa efektivitet dhe ekonomicitet në vlerën 344,384,519 lekë ( 

14,416,612 lekë  +329,967,907 lekë). 

1.Nga auditimi i dokumentacionit të pagesave të kryera nëpërmjet bankës konstatohet se 

lidhur me mirëmbajtjen e sistemit AKU net, Sektor IT i është drejtuar titullarëve të  

Autoriteti  Kombëtar  i  Ushqimit, duke  shpjeguar  rëndësinë e sistemit te Teknologjisë se 

Informacionit për institucionin dhe pjesëve përbërëse të tij,  ka parashtruar dhe ka kërkuar 

support  teknik me te avancuar   për mbarëvajtjen sa më të mirë të punës dhe  zhvillimin 

me tej të sistemit AKU-net me kërkesat dhe problematikën  dhe sfidat që ka AKU. Për sa 
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më sipër nga AKU  janë lidhur kontrata për mirëmbajtjen e sistemit për të tre vitet 2015-

2016 dhe deri në gusht 2017 ku daton pagesa e fundit për këto shërbime ky system ka 

pasur standart support të tij dhe support zhvillimi sipas përshkrimit të shërbimeve të cilat 

janë në vlerën në total 14,416,6126 lekë. 

Nga ana e grupit të auditit u kërkuan raporte mbi përdorimin nga Inspektorët e AKU-s , 

raportimi online apo raporte të gjenerua nga ky sistem. 

Nga sektorët përkatës si dhe nga titullarët e AKU-s konfirmohet se ky sistem nga momenti 

i ndërprerjes së sportit, pra përfundimit të kontratave përveç rasteve të veçuara për kategori 

raporti të caktuar ishte jashtë funksioni dhe nuk përdorej nga Inspektorët, as për raportime 

online dhe as për raportime të tjera, gjithashtu ky sistem nuk ka funksionuar dhe gjatë 

kohës që mbulohej me shërbimin e mirëmbajtjes. 

Ky sistem ka shfaqur probleme për gjatë vitit 2016 kohë në të cilën ishte nën support dhe 

mirëmbajtje dhe për të cilën paguheshin dhe miratoheshin raporte nga AKU, e njëjta 

situatë ka vazhduar dhe përgjatë vitit 2017 kohë dhe për të cilin janë shpenzuar fonde 

buxhetore për mirëmbajtjen e tij sipas kontratave të cilësuara më sipër, deri sa në vitin 

2018 është i abandonuar dhe rralle herë përdoret për të dhëna historike nga Inspektorët kur 

është i mundur aksesi në sistem gjithashtu nga ana e grupit të auditimit në prani të 

punonjësve të AKU-s u tentua të kishim akses në syitem dhe rezultoi se ishte totalisht 

jashtë funksionit. Më hollësisht trajtuar në pikën 3, faqet nr.39-78, të Raportit 

Përfundimtar të Auditimit. 

2. Nga auditimi i dokumentacionit të pagesave të kryera nëpërmjet bankës, AKU bazuar në 

Autorizim nr.1885/2 date 30.03.2018 të Ministrit të Bujqësisë ka kryer ekzekutimin e 

pagesës së vendimit nr. 3237 datë 06.07.2017 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë 

e cila ka vendosur ndryshimi i 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 në shumën 329,967,907 lekë.  

Ekzekutimi i vendimit; 

Nga ana e përmbaruesit gjyqësor privat, shoqërisë “T.” sh.p.k. është vijuar me veprimet 

procedurale në funksion të ekzekutimit të detyrimit duke lajmëruar ekzekutim vullnetar  

më datë 27.07 2017 me shkresë 899.prot dhe kaluar në ekzekutim të detyrueshëm. 

Ndodhur në të tilla rrethana Dega e Thesarit Tiranë ka vendosur sekuestron konservative 

ndaj llogarive të AKU, duke bllokuar funksionimin e këtij institucioni. pavarësisht se me 

shkresë të ish drejtorit D. S. nr.3260/1 prot. datë 04.08.2017 i është drejtuar shoqërisë 

përmbaruese se ne zbatim të pkës 6 të  dhe Udhëzimit Nr. 01, datë 04.06.2014  “Për 

mënyrën e  ekzekutimit të detyrimeve monetare të njësive të qeverisjes së përgjithshme në 

llogari të thesarit’’, në pamundësi pagese debitori i drejtohet Gjykatës  së Shkallës së Parë 

për ndarjen e detyrimit dhe pagesën me këste, gjë e cila rezulton se nuk është pranuar nga 

përmbaruesi i cili ka vijuar veprimet dhe me shkresën nr.1447 datë 23.11.2017, i është 

drejtuar Degës së Thesarit Tiranë për vendosjen e sekuestros  konservative në llogari të 

palës debitore. 

Ndodhur në kushte të bllokimit të aktivitetit të AKU, institucioni ka informuar MBZHR 

me shkresën me Nr. 1214 prot, datë 14.02.2018  mbi faktin se ‘’Autoriteti Kombëtar i 

Ushqimit, për vitin 2018, ka llogaritur fondin 5,500,000 lekë për likuidim pjesor të 

detyrimit gjyqësor likuidim që mund të realizohet me lëshimin e “Autorizimit” nga ana e 

Ministrisë.’’  

Në vijim të komunikimit me MBZHR, sërish në vijim të shkresës së AKU me nr. 1214 

prot., datë 14.02.2018  në lidhje me kreditorin shoqërinë “M.” sh.p.k , Ministria është 

informuar: Dega e Thesarit Tiranë me  shkresën  nr. 723/3 prot., datë 09.03.2018 me titull 

“Saktësim dhe rivënie të sekuestros konservative”,  ka njoftuar  Drejtorinë e Përgjithshme 

të Autoritetit Kombëtar të Ushqimit qe t’i bllokohen fondet buxhetore në Artikullin 602 në 

favor të kreditorit shoqërisë “M.” sh.p.k në vlerën 329,967,907.4 lekë. Me bllokimin e 

llogarisë 602  “Shpenzimeve operative”, i gjithë aktiviteti i Drejtorisë së Përgjithshme të 

Autoritetit Kombëtar të Ushqimit, do të jetë i pezulluar.  
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Nga korrespondenca shkresore me MBZHR mbi ekzekutimin e detyrimit konstatohet se, 

me shkresën nr. 819 prot. datë 14.09.2018 “Kërkesë për vendosjen e masës së sekuestros 

konservative”, zyra përmbarimore T. ka njoftuar Degën e Thesarit, dhe nga ana e saj Dega 

e Thesarit ka njoftuar me shkresën nr. 6648/1 datë 17.09.2018  Drejtorinë e Përgjithshme 

të Autoritetit Kombëtar të Ushqimit që do ti bllokohen fondet buxhetore në Arti. 602 në 

favor të kreditorit shoqërisë “M.” Sh.p.k në vlerën 324,467,907.4 lekë.’  

Me shkresën 6416/1 Prot, datë 19.9.2018, është informuar MBZHR se ‘’kemi shteruar 

mundësitë buxhetore duke likuiduar shumën prej 5,500,000 

(pesëmilionepesëqindmijë)lekë “ më datë 25.06.2018 me urdhër shpenzimin nr. 89, për 

rrjedhojë Zyra përmbarimore tërhoqi urdhrin e masës së sekuestros, duke mundësuar 

vijimin normal të aktivitetet të AKU-s. 

Me shkresë nr.7430/1 Prot datë 18.10.2018 AKU i drejtohet  MBZHR për rialokim 

fondesh, ku me shkresën nr. 404 datë 26.09.2018 rezulton se është akorduar fondi për 

pagesë të kreditorit shoqërisë “M.” sh.p.k të vlerës 80,000,000 (tetëdhjete milion) lekë, për 

rrjedhojë është informuar zyra përmbarimore T. në lidhje me dakortësinë për likuidimin 

pjesor të detyrimit ndaj kreditorit të shoqërisë “M.” sh.p.k. 

 Me këtë shkresë AKU ka informuar Ministrinë se detyrimi i mbetur pas likuidimit të 

vlerës 80,000,000 (tetëdhjete milion) lekë është 244,467,907.40 lekë ndaj kreditorit 

shoqërisë “M” sh.p.k.”, kjo shumë mbetet atipike për mundësitë buxhetore të AKU-së. 

Citojmë shkresën “AKU e ka të pamundur paraqitjen e një projekti për mënyrën e 

likuidimit të pjësës së mbetur të detyrimit, pasi fondet për vitin 2018 dhe në vitet në 

vazhdim janë të parashikuara për zhvillim normal të aktivitetit të AKU.  

Më tej, AKU ka marrë shkresën datë 15.10.2018 të kreditorit shoqërisë “M.” sh.p.k 

drejtuar Zyrës Përmbarimore T. (e për dijeni AKU) përmes të cilës autorizon zyrës 

përmbarimore të tërheqë urdhrin e masës së sekuestros me qëllim likuidimin e fondit të 

përcaktuar 80,000,000 (tetëdhjete milion) lekë ndaj kreditorit shoqërisë “M.” sh.p.k, por 

edhe thekson se: 

Kjo nuk nënkupton pezullimin e procedurës përmbarimore dhe për këtë shkak do të 

kërkojmë nga debitori/njësia shpenzuese Autoriteti Kombëtar i Ushqimit paraqitjen e një 

projekti për mënyrën e likuidimit të pjesës së mbetur të detyrimit, i cili duhet të na vihet në 

dispozicion dhe të na njoftohet si palë kreditore brenda afatit 10 -ditor.” 

Për sa më sipër AKU  në shkresë thekson faktet se “informojmë se detyrimi i mbetur pas 

likuidimit të vlerës 80,000,000 (tetëdhjete milion) lekë është 244,467,907.40 lekë ndaj 

kreditorit shoqërisë “M.” sh.p.k.”, kjo shumë mbetet atipike  për mundësitë buxhetore të 

AKU-së”.AKU e ka të pamundur paraqitjen e nje projekti për mënyrën e likujdimit të 

pjësës së mbetur të detyrimit, pasi fondet për vitin 2018 dhe në vitet në vazhdim janë të 

parashikuara për zhvillim normal të aktivitetit të AKU.  

Si dhe vihet re nga shkresat dhe përmbajtja e tyre, AKU ka ngritur një “Alarm” drejt 

Ministrisë për pezullim të aktivitetit dhe në dukje rezulton se i ka ushtruar të gjitha hapat 

për mundësinë e ekzekutimit deri sa Ministria ka dhënë autorizimet përkatëse së bashku 

me rialokim fondesh për të kryer likuidimin e vendimit. Nëse do ti referohemi kronologjisë 

konstatohet një nxitim i tejskajshëm procedural për likuidimin sa më të shpejtë të kësaj 

shume atipike për financat e AKU-s dhe të Ministrisë për gjetjen e këtyre fondeve 

buxhetore për likuidim, arrijmë në këtë konkluzion pasi në kronologjinë e komunikimit 

shkresor ekziston mundësia e rënies dakord  dhe planifikimit të shlyerjes me këste të kësaj 

shume e cila ka rënduar financat e shtetit shqiptar. Dhe ka qenë pikërisht AKU e cila  

deklaron se “e ka të pamundur paraqitjen e një projekti për mënyrën e likuidimit të pjesës 

së mbetur të detyrimit, pasi fondet për vitin 2018 dhe në vitet në vazhdim janë të 

parashikuara për zhvillim normal të aktivitetit të AKU.” ,duke mos e ushtruar  këtë të 

drejtë dhe rënë në dakortësi me përmbaruesin  privat T. për hapësirat e mundshme dhe 

likuidimin me këste të shumës. Pikërisht në momentet kur përmbaruesi privat ushtronte të 

drejtën e sekuestrove konservative mbi llogaritë e AKU-s, dhe rrezikonte pezullimin e 

veprimtarisë, në të njëjtën periudhe ish drejtori A.I. autorizon z. L.K. të lidhi marrëveshje 
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me këtë shoqëri si kreditor për titujt ekzekutiv të AKU, për ekzekutim(rreth 145 tituj), në 

shkelje të plotë të ligjit 10031 datë 11.12.2008 “Për shërbimin përmbarimor gjyqësor 

privat” i ndryshuar, në kushtet e konfliktit të interesit  sipas përcaktimeve të nenit 9 të këtij 

Ligji. Më hollësisht trajtuar në pikën 3, faqet nr 39-78 të Raportit Përfundimtar të 

Auditimit. 

Për sa më sipër, rikërkoj:  

Nga MBZHR dhe AKU të marrin në shqyrtim  dhe të analizojnë me grup pune të veçantë, 

shkaqet, arsyet dhe përgjegjësitë për rritjen e kostove buxhetore në dëm të buxhetit të 

shtetit  lidhur me pagesën e dëmshpërblimit të dëmit jashtëkontraktor në shumën 

329’967’907 lekë dhe të analizohet çdo veprim i kryer prej institucioneve të përfshira në 

këtë proces. 

Për sa më sipër, rikërkoj:  

Nga MBZHR dhe AKU të merren masa të menjëhershme në bashkëpunim dhe me 

Avokaturën e Shtetit për ndjekjen e procesit në Gjykatë të Lartë paraqitjen e të gjithë 

dokumentacionit ligjor i cili ndihmon në mbrojtjen e plotë të interesave të Shtetit Shqiptar.        

             

 Menjëherë 

 

F. NJOFTIMI I DEPARTAMENTIT TË ADMINISTRATËS PUBLIKE DHE 

KOMISIONERIT TË MBIKËQYRJES TË SHËRBIMIT CIVIL 

Për punonjësit të cilët janë rekomanduar masat disiplinore sa më sipër, AKU, Drejtoria e 

Menaxhimit të Burimeve Njerëzore, pasi të zbatojë procedurat e nevojshme ligjore dhe 

nënligjore për fillimin e ecurisë disiplinore dhe pas përfundimeve të afateve ankimore, të 

ndërmarrë veprimet si më poshtë: 

a. Të njoftojë Departamentin e Administratës Publike, për regjistrimin e masës disiplinore 

në Regjistrin Qendror të Personelit, në zbatim të neneve 7 dhe 17, të ligjit nr. 152/2013 

”Për Nëpunësin Civil”, i ndryshuar. 

b. Të njoftojë Komisionerin për Mbikëqyrjen e Shërbimit Civil, për mbikëqyrjen e 

ligjshmërisë në administrimin e shërbimit civil, në zbatim të nenit 11, të ligjit nr. 152/2013 

“Për Nëpunësin Civil”, i ndryshuar. 

 

II. Për të gjitha rekomandimet e tjera që konsiderohen “në proces zbatimi”, inkurajohet 

përshpejtimi i realizimit të plotë të tyre brenda 3-mujorit të tretë të vitit 2020 dhe në dhe në 

mbështetje të nenit 30, pika 2 të ligjit nr. 154/2014 datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe 

funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”, brenda 6 muajve nga përcjellja e 

rekomandimeve tona, të raportohet me shkrim pranë KLSH mbi ecurinë e zbatimit të tyre. 

 

 

3. AGJENCIA E ZHVILLIMIT BUJQËSOR DHE RURAL (AZHBR) 

 

Nga auditimi i ushtruar në AZHBR,  për zbatimin e rekomandimeve të KLSH, “Mbi 

auditimin e përputhshmërisë” për periudhën 01.01.2017 deri në 31.12.2018, trajtuar në 

Raportin Përfundimtar të Auditimit dhe në Vendimin nr.23, datë 30.07.2019, të Kryetarit 

të KLSH-së, të cilat janë përcjellë me shkresën nr. 1439/9 Prot, datë 31.07.2019, 

konstatohet se: 

- Në zbatim të nenit 15, shkronja “j”, të ligjit nr. 154/2014 datë 27.11.2014 “Për 

organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”, subjekti ka kthyer 

përgjigje në KLSH, brenda 20 ditëve nga marrja e shkresës, me shkresën me nr.prot 3/5, 

datë 22.08.2019,  sipas të cilës KLSH duhej të vihej në dijeni mbi marrjen e masave për 

zbatimin e rekomandimeve si dhe planin e veprimeve.  

- Nga ana e subjektit është kthyer përgjigja brenda afatit 6 mujor, në zbatim të nenit 

15, shkronja “j”, të ligjit nr. 154/2014, datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe funksionimin 

e Kontrollit të Lartë të Shtetit” sipas të cilit duhej të përcillej plan veprimi për zbatimin e 
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rekomandimeve të KLSH-së ku të pasqyrohen rekomandimet e lëna, strukturat përgjegjëse 

për zbatimin e rekomandimeve dhe afatet e përcaktuara për zbatimin e rekomandimeve, 

me shkresën nr.prot. 956/3 datë 28.02.2020. 

 

Nga ana e KLSH-së, me shkresat përcjellëse janë lënë 13 rekomandime gjithsej, nga këto, 

12 masa organizative, 1 masë  Të ardhura të munguara. Nga verifikimi i kryer, 9 

rekomandime rezultojnë të zbatuara nga njësitë e audituara, 3 rekomandime rezultojnë në 

proces zbatimi, dhe një rekomandim i pazbatuar. 

 

Nga verifikimi i dokumentacionit konstatohet se niveli i pranimeve dhe zbatimit të 

rekomandimeve është si më poshtë: 

b) Për përmirësimin e gjendjes: janë lënë 12 masa organizative, të cilat  janë 

pranuar dhe zbatuar plotësisht 9, në proces zbatimi 3. 

c) Të ardhura të munguara: është lënë 1 rekomandim, i cili është pranuar dhe nuk 

është zbatuar. 

 

I. Në përfundim rikërkojmë nga AZHBR, zbatimin e rekomandimeve të KLSH-së, të 

dërguar me shkresën nr. 1439/9 Prot, datë 31.07.2019, mbi auditimin me objekt “auditim 

përputhshmërie”, të cilat nga auditimi i kryer për verifikimin e zbatueshmërisë së 

rekomandimeve në auditimin e mëparshëm, rezultuan të pazbatuara, si më poshtë: 

 

A. TË ARDHURA TË MUNGUARA  

 

13.3 Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i borxhit u konstatua se AZHBR-ja trashëgon në 

mënyrë të vazhdueshme debitorë të cilët në total deri më 31.12.2018 janë në vlerën 

2,058,454,729 lekë, ku pjesën më të madhe e zënë debitorët e linjave te viteve 2005-2009, 

me një borxh të mbartur në vlerën 1,032,644,780 lekë që i përket linjave të vitit 2005 dhe 

një vlerë prej 169,388,097 lekë që i përket  linjave të vitit 2009. Për këtë borxh të mbartur 

prej shumë vitesh i krijuar nga implementimi ish-Projekti 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. Por, meqenëse se është 

konstatuar që  ky fenomen është i përhapur në shumë fermerë, para se të hapeshin proceset 

gjyqësore, nga  ish-Projekti 2KR dhe nga Ministria e Bujqësisë, duhet të analizonin 

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, kanë të bëjnë me braktisjen e aktiviteteve nga vetë fermerët përfitues apo me 

mos subvencionimin e karburantit, in puteve bujqësore,  mungesën e lehtësirave fiskale, 

etj).  

 

Për sa më sipër, rikërkoj:  

AZHBR dhe MBZHR , të ngrejnë grup pune të veçantë, për analizimin e shkaqeve dhe 

arsyeve, të mos arkëtimit të vlerës prej 2,058,454,729 lekë, pasi nga ky veprim nuk është 

krijuar fondi kundërparti dhe  për pasojë nuk është vazhduar me skemën e rifinancimit në 

dobi të fermerëve të tjerë. 

Menjëherë 

 

II. Për të gjitha rekomandimet e tjera që konsiderohen “të zbatuara pjesërisht”  apo “në 

proces zbatimi”, inkurajohet përshpejtimi i realizimit të plotë të tyre brenda 3-mujorit të 

tretë të vitit 2020 dhe në mbështetje të nenit 30, pika 2 të ligjit nr. 154/2014 datë 

27.11.2014 “Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”, brenda 6 

muajve nga përcjellja e rekomandimeve tona, të raportohet me shkrim pranë KLSH mbi 

ecurinë e zbatimit të tyre. 
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4. GARDA E REPUBLIKËS 

 

Nga auditimi i ushtruar në Gardën e Republikës, për zbatimin e rekomandimeve të KLSH, 

“Mbi auditimin financiar dhe të përputhshmërisë” për periudhën 01.01.2017 deri më 

31.12.2018, trajtuar në Raportin Përfundimtar të Auditimit dhe në Vendimin nr. 86, datë 

25.07.2019, të Kryetarit të KLSH-së të cilat janë përcjellë me shkresën nr. 340/7, datë 

27.07.2019, konstatohet se: 

- Në zbatim të nenit 15, shkronja “j”, të ligjit nr. 154/2014 datë 27.11.2014 “Për 

organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”, me shkresën nr. 1122/3, 

datë 29.08.2020, subjekti ka kthyer përgjigje në KLSH,  sipas të cilës KLSH duhej të 

vihej në dijeni mbi marrjen e masave për zbatimin e rekomandimeve si dhe planin e 

veprimeve.  

- Nga ana e subjektit, nëpërmjet shkresës nr. 07/1, datë 26.03.2020 është kthyer 

përgjigja, në zbatim të nenit 15, shkronja “j”, të ligjit nr. 154/2014, datë 27.11.2014 “Për 

organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit” sipas të cilit është të 

përcilljellë plan veprimi për zbatimin e rekomandimeve të KLSH-së, ku pasqyrohen 

rekomandimet e lëna, strukturat përgjegjëse për zbatimin e rekomandimeve dhe afatet e 

përcaktuara për zbatimin e rekomandimeve. 

 

Nga ana e KLSH-së, me shkresat përcjellëse janë lënë 15 masa organizative. 

Nga verifikimi i dokumentacionit konstatohet se niveli i pranimeve dhe zbatimit të 

rekomandimeve është si më poshtë: 

a) Propozime për përmirësime ligjore janë lënë 2 rekomandime, të cilat janë pranuar 

dhe zbatuar plotësisht. 

b) Për përmirësimin e gjendjes janë lënë 24 masa organizative, të cilat  janë pranuar; 

nga këto janë zbatuar plotësisht 21, janë në proces zbatimi  2,  dhe është zbatuar 

pjesërisht 1 masë. 

c) Rekomandime për Masa për Zhdëmtim është lënë 1 rekomandim për shumën 46 

mijë lekë i  cili  është pranuar zbatuar plotësisht.  

d) Masa për eliminimin e efekteve negative të konstatuara në administrimin dhe 

menaxhimin me ekonomicitet, eficence dhe efektivitet të fondeve publike është 

lënë 1 rekomandim, në shumën 1,896 mijë lekë, që është pranuar dhe është në 

proces zbatimi.   

e) Mbështetur në nenin 16 të ligjit nr. 8869, datë 22.05.2003  “Për gardën e RSH” , i 

ndryshuar, në Rregulloren e Brendshme të Organizimit dhe Funksionimit të Gardës 

së Republikës, miratuar me Urdhrin e Ministrit të Brendshëm nr. 2594, datë 

24.10.2006, në Rregulloren e Personelit, miratuar me VKM nr. 66, datë 14.01.2014 

“Për miratimin e strukturës, limit organik, dhe përcaktimin e funksioneve 

korresponduese për çdo gradë në GRSH”, si dhe kontratës  individuale të punës, 

lidhur midis punonjësve dhe Gardës së Republikës, i është rekomanduar Titullarit 

të Gardës, që “Në varësi të analizës së përgjegjësive, të vlerësojë shkallën e 

përgjegjësisë për secilin punonjës, për mangësitë dhe shkeljet e konstatuara dhe të 

trajtuara në Raportin Përfundimtar të Auditimit, me qëllim fillimin e procedurave 

për dhënien e masave disiplinore përkatëse.” 

 

I. Në përfundim rikërkojmë nga Garda e Republikës, zbatimin e rekomandimeve të KLSH-

së, të dërguar me shkresën nr. 340/7, datë 27.07.2019, mbi auditimin me objekt “auditim 

përputhshmërie”, të cilat nga auditimi i kryer për verifikimin e zbatueshmërisë së 

rekomandimeve në auditimin e mëparshëm, rezultuan të pazbatuara, si më poshtë: 
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A. MASA ORGANIZATIVE 

 

24. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi rezultoi se, nuk ka përfunduar procesi i regjistrimit 

të pasurisë në ZVRPP dhe pasqyrimi në kontabilitet i gjithë sipërfaqeve për trojet, tokat 

dhe terrenet që Garda e Republikës administron dhe ka në pronësi.  

24. 1. Nga auditimi i kryer, rezultoi se nga gjithë pronat e mësipërme, janë të regjistruara 

në ZVRPP, vetëm 4 (katër) prona: 

-trualli e godinat ne Gardën e Republikës (VKM nr.156, dt 1.3.2017), për Komandën, 

-trualli e godinat ne Gardën e Republikës (pjesërisht VKM nr.157, dt 1.3.2017),Njësia e 

Tretë, si dhe  

- pikat autonome Pogradec dhe Vlorë, ndërsa pronat e tjera janë në proces hipotekimi. 

Sipërfaqja e përgjithshme e regjistruar shënon 31,083 m²   

24.2. Pronat e institucionit GR janë pasqyruar vlerën 338,971,390 lekë, (të tilla sipas 

regjistrimit kontabël me vlerën e tyre bruto në bilancin kontabël të datës 31.12.2017), 

mirëpo konstatohet se për zërin “toka troje e terrene” vlera e tyre në kontabilitet është zero 

lekë. Ky veprim është në kundërshtim me përcaktimet ligjore e nënligjore për regjistrimin 

e pasurisë shtetërore, përcaktimet e VKM nr. 89, datë 3.2.2016, ”Për miratimin e vlerës së 

hartës së tokës në Republikën e Shqipërisë”. Kështu, vetëm për sipërfaqet e trojeve të pa 

kontabilizuara dhe që nuk janë përfshirë në pasqyrat financiare të GR, rezulton se, vetëm 

për pikat Vlorë dhe Pogradec, për sipërfaqen e truallit prej 9,276 m² kjo vlerë minimalisht 

duhet të ishte kontabilizuar për 52,320,218 lekë. 

24.3.Ndonëse VKM me nr.406, është nxjerrë me datë 04.07.2018 me objekt “Për 

ndryshimin e përgjegjësisë së administrimit, nga Ministria e Brendshme te Ministria e 

Financave dhe Ekonomisë dhe kalimin në pronësi të Bashkisë së Tiranës të pjesëve 

takuese të pronës me emërtimin “Garda e Republikës, Garnizon”, me vendndodhje në ZK 

nr. 8270, me nr. Pasurie 4/134 dhe për një ndryshim në VKM nr. 815, datë 29.11.2007 

“Për miratimin e listës shtese te inventarit te pronave te paluajtshme shtetërore, të cila 

kalojnë në përgjegjësi administrimi MB për GR”, të ndryshuar “, rezulton se VKM nuk ka 

gjetur zbatim dhe nuk janë kryer procedurat e transferimit dhe dorëzimit zyrtarisht të 

aktiveve sipas përcaktimeve në këtë VKM. Mosveprimet nga ana e institucionit të Gardës 

së Republikës lidhen me faktin se ka mosveprime nga ane institucionit të qeverisjes së 

përgjithshme- Ministrisë së Brendshme, pasi nuk është nxjerrë urdhri i Ministrit të 

Brendshëm për të proceduar sipas VKM-së.  (Më hollësisht trajtuar në pikën 3,  faqe 34 -

92 të Raportit Përfundimtar të Auditimit) 

Për sa më sipër, rikërkoj:  

Menaxhimi i lartë i institucionit, bazuar në Vendimet e Këshillit të Ministrave për pronat 

shtetërore që ka në përgjegjësi administrimi Garda e Republikës dhe në dokumentacionin 

që disponon, të saktësojë dhe kryejë regjistrimin e pronave në Zyrat Vendore të 

Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme.  

Për sa më sipër, rikërkoj:  

Të merren masa për një pasqyrim te drejtë ne kontabilitet te vlerës se tokave, trojeve dhe 

terreneve në pronësi të institucionit, në referencë të hartës së vlerës se tokave, të miratuar 

sipas VKM nr. 89, datë 3.2.2016  

Për sa më sipër, rikërkoj:  

Për sipërfaqet e përfshira në Vendimin e Këshillit të Ministrave me nr.406, datë 

04.07.2018 të kërkohet nga ana e Ministrisë së Brendshme lëshimi i urdhrit për 

transferimet e pronave, të procedohet me ngritjen e komisioneve të rregullta dhe pas 

kryerjes së transferimeve efektet e VKM-së të pasqyrohen në kontabilitetin e institucionit. 

Menjëherë  

 

II. Për të gjitha rekomandimet e tjera që konsiderohen “në proces zbatimi”, inkurajohet 

përshpejtimi i realizimit të plotë të tyre brenda 3-mujorit të tretë, të vitit 2020 dhe në dhe 



14 

 

në mbështetje të nenit 30, pika 2 të ligjit nr. 154/2014 datë 27.11.2014 “Për organizimin 

dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”, brenda 6 muajve nga përcjellja e 

rekomandimeve tona, të raportohet me shkrim pranë KLSH mbi ecurinë e zbatimit të tyre. 

 

 

5. AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR 

 

Nga auditimi i ushtruar në ARRSH,  për zbatimin e rekomandimeve të KLSH, “Mbi 

auditimin e përputhshmërisë” për periudhën 01.01.2017 deri më datën 31.07.2019, trajtuar 

në Raportin Përfundimtar të Auditimit dhe në Vendimin nr. 135, datë 24.10.2019, të 

Kryetarit të KLSH-së të cilat janë përcjellë me shkresën nr. 363/15, datë 28.10.2019, 

konstatohet se: 

- Në zbatim të nenit 15, shkronja “j”, të ligjit nr. 154/2014 datë 27.11.2014 “Për 

organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”, subjekti ka kthyer 

përgjigje në KLSH, brenda 20 ditëve nga marrja e shkresës, me shkresën me 

nr.prot.9989/22, datë 18.11.2019, datë sipas të cilës KLSH duhej të vihej në dijeni mbi 

marrjen e masave për zbatimin e rekomandimeve si dhe planin e veprimeve.  

- Nga ana e subjektit është kthyer përgjigja brenda afatit 6 mujor, në zbatim të nenit 

15, shkronja “j”, të ligjit nr. 154/2014, datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe funksionimin 

e Kontrollit të Lartë të Shtetit” sipas të cilit duhej të përcillej plan veprimi për zbatimin e 

rekomandimeve të KLSH-së ku të pasqyrohen rekomandimet e lëna, strukturat përgjegjëse 

për zbatimin e rekomandimeve dhe afatet e përcaktuara për zbatimin e rekomandimeve, 

me shkresën nr.prot.1203/5 datë 13.02.2020.Nga DP janë ngritur 5 grupe pune sipas 

detyrave të përcaktuara për zbatimin e rekomandimeve, sipas Urdhrit nr.330/1,datë 

27.11.2019. 

 

Nga ana e KLSH-së, me shkresat përcjellëse janë lënë 30 rekomandime gjithsej, nga këto, 

15 masa organizative, 2 masa zhdëmtimi, dhe 13 masa për eliminimin e fekteve negative 

në administrimin e fondeve publike. 

  

Nga verifikimi i dokumentacionit konstatohet se niveli i pranimeve dhe zbatimit të 

rekomandimeve është si më poshtë: 

f) Për përmirësimin e gjendjes janë lënë 15 masa organizative, të cilat  janë pranuar 

dhe zbatuar plotësisht 11, në proces zbatimi 4. 

g) Rekomandime për Masa për Zhdëmtim janë lënë 2 rekomandime për shumën 

662.914 mijë lekë  nga të  cilat, janë pranuar  2, pa zbatuar 1 në vlerën 51,238 mijë 

lekë, dhe është zbatuar 1 masë në shumën 611,675 mijë lekë. 

h) Masa për eliminimin e efekteve negative të konstatuara në administrimin dhe 

menaxhimin me ekonomicitet, eficence dhe efektivitet të fondeve publike janë lënë 

13 rekomandime, nga të cilat janë pranuar dhe zbatuar 9, dhe 4 masa janë në proces 

zbatimi. 

 

I. Në përfundim rikërkojmë nga ARRSH, zbatimin e rekomandimeve të KLSH-së, të 

dërguar me shkresën nr. 363/15, datë 28.10.2019, mbi auditimin me objekt “auditim 

përputhshmërie”, të cilat nga auditimi i kryer për verifikimin e zbatueshmërisë së 

rekomandimeve në auditimin e mëparshëm, rezultuan të pazbatuara, si më poshtë: 

 

A. REKOMANDIME PËR MASA ZHDËMTIMI. 

 

1. Gjetje nga auditimi : Nga auditimi i kryer në ARRSH,  mbi hartimin dhe zbatimin e 

buxhetit për vitet 2017 dhe 2018 dhe 2019, u konstatua se për vitin 2018 në zërin 

“Transferta për Buxhetin Familjar & Individ “ janë  dhënë shpërblime punonjësve të 

ARRSH-së në vlerën 51,238,754 lekë. Ky shpërblim është dhënë me arsyetimin e 
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ndryshimit të statusit të punonjësve  nga nëpunës civil që marrëdhëniet e punës rregullohen 

me Ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, në  punonjës që  marrëdhëniet 

juridike të punës  rregullohen në bazë  të dispozitave të  Kodit të  Punës. Ky ndryshim 

është bërë në zbatim të  pikës 6, kreut I të VKM nr. 276, datë 16.5.2018 ”Për miratimin e 

mënyrës së  organizimit, të  strukturës, organikës, dhe statutit të  Autoritetit Rrugor 

Shqiptar”, në të cilën është përcaktuar se: “Marrëdhëniet e  punës së  Drejtorit të 

Përgjithshëm, nëpunësve të  tjerë dhe punonjësve të  Autoritetit, në  nivel Qendror dhe 

Rajonal, rregullohen në  bazë  të  dispozitave të  Kodit të  Punës”. Mirëpo, ish-Titullari i 

Përgjithshëm ARRSH dhe Departamenti i Administratës Publike (DAP) kanë vepruar në  

kundërshtim me pikën 7 të nenit 50 të  Ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, 

duke aprovuar dhe miratuar dhënien e dëmshpërblimeve të punonjësve të  pa larguar nga 

puna. Nga verifikimi i njëpasnjëshëm i vendimeve konstatohet se, nuk ka ndryshim të  

pozicioneve të  punës për secilin punonjës dhe as ristrukturim, pra shkurtim të vendeve të  

punës apo largim të  punonjësve nga puna, por vetëm  ndryshim të marrëdhënieve të punës 

(kalim nga nëpunës civil në marrëdhënie me kod pune). Për pasojë vlera prej 51,238,754 

lekë  e dhënë si shpërblim ndaj punonjësve të ARRSH-së,  konsiderohet dëm ekonomik. 

Për sa më sipër, rikërkoj:  

ARRSH ne bashkëpunim me MIE dhe me departamentin e Administratës Publike, të 

marrin masa, të analizojë me grup pune të veçantë, shkaqet, arsyet dhe përgjegjësitë për 

dëmin ekonomik të shkaktuar në vlerën 51,238,754 lekë . 

Menjëherë 

Për sa më sipër, rikërkoj:  

ARRSH në bashkëpunim me MIE dhe me Departamentin e Administratës Publike, të 

ndjekin të gjitha procedurat administrative dhe ligjore për të bërë ndryshimin e statusit të 

punonjësve, nga punonjës që marrëdhëniet e punës u rregullohen me dispozitat e  Kodit të  

Punës, në  punonjës që marrëdhëniet e punës u rregullohen me Ligjit nr. 152/2013 “Për 

nëpunësin civil”. Mbas përfitimit të statusit të nëpunësit civil, punonjësit të kthejnë në 

buxhetin e shtetit vlerën e shpërblimit të përfituar padrejtësisht që është në shumën totale 

51,238,754 lekë. 

Menjëherë 

 

 

II. Për të gjitha rekomandimet e tjera që konsiderohen “në proces zbatimi”, inkurajohet 

përshpejtimi i realizimit të plotë të tyre brenda 3-mujorit të tretë, të vitit 2020 dhe në dhe 

në mbështetje të nenit 30, pika 2 të ligjit nr. 154/2014 datë 27.11.2014 “Për organizimin 

dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”, brenda 6 muajve nga përcjellja e 

rekomandimeve tona, të raportohet me shkrim pranë KLSH mbi ecurinë e zbatimit të tyre. 

 

 

6. AGJENCIA KOMBËTARE E UJËSJELLËS-KANALIZIMEVE DHE 

MBETJEVE URBANE (AKUKM) 

 

Nga auditimi i ushtruar në Agjencinë Kombëtare të Ujësjellës Kanalizimeve dhe 

Infrastrukturës së Mbetjeve Urbane,  për zbatimin e rekomandimeve të KLSH, “Mbi 

auditimin e përputhshmërisë” për periudhën 01.05.2016 deri më 31.07.2019 trajtuar në 

Raportin Përfundimtar të Auditimit dhe në Vendimin nr. 136, datë 28.10.2019, të Kryetarit 

të KLSH-së të cilat janë përcjellë me shkresën nr. 362/9, datë 28.10.2019 konstatohet se: 

 

- Në zbatim të nenit 15, shkronja “j”, të ligjit nr. 154/2014, datë 27.11.2014 “Për 

organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”, subjekti ka kthyer 

përgjigje në KLSH, brenda 20 ditëve nga marrja e shkresës, në bazë të cilës KLSH është 

vënë në dijeni mbi marrjen e masave për zbatimin e rekomandimeve si dhe planin e 

veprimeve. (nr 3270/1, datë 12.11.2019) 
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- Nga ana e subjektit është kthyer përgjigja brenda afatit 6 mujor, në zbatim të nenit 

15, shkronja “j”, të ligjit nr. 154/2014, datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe funksionimin 

e Kontrollit të Lartë të Shtetit” ku është përcjellë plani i veprimeve për zbatimin e 

rekomandimeve të KLSH-së (shkresë e AKUM-së me nr. 582, datë 20.02.2020 dhe 

protokolluar në KLSH me nr 362/11, datë 24.02.2020 ) në të cilën është pasqyruar 

rekomandimet e lëna, strukturat përgjegjëse për zbatimin e rekomandimeve dhe afatet e 

përcaktuara për zbatimin e rekomandimeve.( 

 

Nga ana e KLSH-së, me shkresat përcjellëse janë lënë 34 rekomandime gjithsej, nga këto,  

7 masa organizative, 15 masa zhdëmtimi, 10 masa për eliminimin efekteve negative në 

administrimin e fondeve publike dhe 2 masa për parandalimin e dëmit ekonomik. 

  

Nga verifikimi i dokumentacionit konstatohet se niveli i pranimeve dhe zbatimit të 

rekomandimeve është si më poshtë: 

i) Për përmirësimin e gjendjes janë lënë 7 masa organizative, të cilat  janë pranuar 

dhe zbatuar plotësisht 7.  

j) Rekomandime për Masa për Zhdëmtim janë lënë 15 rekomandime për shumën 

494.674 mijë lekë nga të cilat, janë pranuar  15, janë në proces zbatimi 12, dhe 

është zbatuar 3 masë në shumën 5,491 mijë lekë. 

k) Masa për eliminimin e efekteve negative të konstatuara në administrimin dhe 

menaxhimin me ekonomicitet, eficence dhe efektivitet të fondeve publike janë lënë 

10 rekomandime, nga të cilat janë pranuar 8 dhe zbatuar, si dhe 2 rekomandime 

nuk janë pranuar.  

l) Rekomandime për parandalimin e dëmit ekonomik janë lënë 2 rekomandime të 

cilat janë pranuar dhe janë në proces zbatimi. 

m) Drejtorit tëi Përgjithshëm të “Agjencinë Kombëtare të Ujësjellës Kanalizimeve dhe 

Infrastrukturës së Mbetjeve”, i është rekomanduar të vlerësojë, në varësi të analizës 

së përgjegjësive, shkallën e përgjegjësisë për secilin nëpunës për mangësitë dhe 

shkeljet e konstatuara dhe të trajtuara në Raportin Përfundimtar të Auditimit dhe të 

filloj procedurat për dhënien e masave disiplinore e administrative. 

 

Më hollësisht, auditimi i ndjekjes së rekomandimeve paraqitet si vijon: 
 

 

I. Në përfundim rikërkojmë nga Agjencia Kombëtare e Ujësjellës Kanalizimeve dhe 

Infrastrukturës së Mbetjeve Urbane, zbatimin e rekomandimeve të KLSH-së, të dërguar 

me shkresën nr. 362/9, datë 28.10.2019, mbi auditimin me objekt “Auditim 

përputhshmërie”, të cilat nga auditimi i kryer për verifikimin e zbatueshmërisë së 

rekomandimeve në auditimin e mëparshëm, rezultuan të pazbatuara, si më poshtë: 

 

A. MASA PËR ELIMINIMIN E EFEKTEVE NEGATIVE TË KONSTATUARA 

NË ADMINISTRIMIN DHE MENAXHIMIN ME EKONOMICITET, EFICENCE 

DHE EFEKTIVITET TË FONDEVE PUBLIKE. 

 

1. Gjetje nga auditimi: Procedura e prokurimit me objekt, “Ndërtimi i Kolektorit kryesor 

të ujërave të zeza dhe I.T.U.P, në zonën turistike Gjiri i Lalzit, Durrës”, me fond limit: 

1.197.059.822 lekë pa TVSH, me fitues shoqërinë e Huaj ”S.” me vlerë oferte 

1,179,102,179 lekë. Në këtë procedurë nga 6 operatorë pjesëmarrës janë s`kualifikuar 5 

operatore ekonomik, ndër ta ndër2 operatorë “A.” dhe “G.” janë s`kualifikuar me arsyen 

se, nuk plotëson kriteret e veçanta të kërkuara në DT dhe pikërisht, nuk plotësojnë kriterin 

për punë të ngjashme. Ndërkohë operatori “G. “ ka paraqitur ofertën ekonomike më të ulët 

se, fituesi në vlerën149,046,666 lekë, pa TVSH. Në lidhje me auditimin mbi ligjshmëritë e 

arsyeve të s`kulifikimeve të dy operatorëve është e rëndësishme të përmendim dhe të 

trajtojmë faktin se, një nga këta operatorë, operatori “G.” është në proces gjyqësor për 
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s`kualifikim të padrejtë nga në një procedurë tjetër prokurimi të zhvilluar po nga ky 

Autoritet Kontraktor. Konkretisht:  

Një muaj para hapjes së kësaj procedure, në datën, data 25.08.2016, ky Autoritet 

Kontraktor ka zhvilluar procedurën e prokurimit me objekt: "Përfundimi i rrjetit të 

Kanalizimeve të Ujërave të Zeza në zonën e Përroi i Agait - Qerret, LOTI II ( pika B.1.4 e 

mësipërme). Në këtë procedurë ka marrë pjesë edhe operatori ekonomik “G.” i cili për 

plotësimin e kriterit për punë të ngjashme ka paraqitur të njëjtin dokumentacion si në 

procedurë që po trajtojmë , “Ndërtimi i Kolektorit kryesor të ujërave të zeza dhe I.T.U.P, 

në zonën turistike Gjiri i Lalzit, Durrës”).KVO e ka s`kualifikuar, operatori ekonomik “G.” 

nga procedura e prokurimit "Përfundimi i rrjetit të Kanalizimeve të Ujërave të Zeza në 

zonën e Përroi i Agait - Qerret, LOTI II”’, pikërisht për të njëjtat arsye si në rastin e 

s`kualifikimt nga procedurë, “Ndërtimi i Kolektorit kryesor të ujërave të zeza dhe I.T.U.P, 

në zonën turistike Gjiri i Lalzit, Durrës”. 

Për s`kualifikimin nga procedura "Përfundimi i rrjetit të Kanalizimeve të Ujërave të Zeza 

në zonën e Përroi i Agait - Qerret, LOTI II”, operatori “G.” paraqet ankesë pranë AK i cili 

nuk e ka pranuar ankesën dhe më pas ka paraqitur ankesë edhe pranë Komisionit të 

Prokurimit Publik i cili edhe ky nuk e ka pranuar ankesën e paraqitur dhe më paska bërë 

rekurs në Gjykatat Administrative dhe deri në momentin e auditimit çështja vazhdon të jetë 

në proces gjykimi nga Gjykata Administrative e Apelit. 

Meqenëse çështja e s`kualifikimit të tij vazhdon të jetë në shqyrtim nga gjykata 

administrative e Apelit, auditimi nuk mundë të dali me vlerësim në lidhje me ligjshmërinë 

apo jo të këtyre s`kualifikimeve sepse siç u trajtua, fjala është për të njëjta arsye dhe për të 

njëjtat dokumentacione që gjykata vazhdon ti këtë në proces shqyrtimi dhe gjykimi. 

Megjithatë nisur nga sa u parashtrua më sipër me qëllim shmangien e tej zgjatjeve të 

procedurave të prokurimeve që vijnë si pasojë e ankimeve, dhe eliminimin e kostove që 

kanë operatorët si pasoje e ankimeve por edhe kostove buxhetore apo përdorimin pa 

eficencë, efektivitet dhe ekonomicitet, dalim në konkluzionin se, KVO duhet të ishte me 

tolerante duke ju referuar pikës 4 të nenit 53 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për 

prokurimin Publik” për të vlerësuar mangësitë e konstatuara në dokumentacionin teknik të 

operatorit “ G.“ dhe të operatorit “A.” si devijime të vogla. Kështu, do të kishim edhe 

kursim të fondeve buxhetore në vlerën 178,856,000 lekë me TVSH i cila do të dilte nga 

diferenca e vlerës së ofertës së operatorit të shpallur fitues dhe vlerës së ofertës së 

operatorëve të tjerë të s’kualifikuar. 

Për sa më sipër, rikërkoj:  

AKUKM, të marrin masa, të analizojë me grup pune të veçantë, shkaqet dhe arsyet e 

menaxhimit të fondeve në shumën 178,856,000 lekë, pa eficencë, efektivitet dhe 

ekonomicitet. 

Menjëherë 

 

2. Gjetje nga auditimi: Procedura e prokurimit me objekt, Rikonstruksion i Ujësjellësit të 

Lagjes "28 Nëntori” dhe "Skënderbeu" në qytetin e Elbasanit” me fond limit 400,828,000 

lekë pa TVSH, me fitues operatorin Ekonomik “C. ” me oferte ekonomike 395,437,204 

lekë. Në këtë procedurë nga 4 operatorë pjesëmarrës janë s`kualifikuar 3 operatore 

ekonomik, për mos përmbushje të disa kritereve të veçanta të kërkuara në DT. Një nga 

operatorët e s’kualifikuar BOE “ G. K. “& S. I. & E.”, ka paraqitur ofertën ekonomike më 

të ulët se fituesi në vlerën 21,518,890 lekë, pa TVSH. KVO e ka s`kualifikuar këtë 

bashkim operatorësh kryesisht se, dy nga anëtarët e këtij bashkimi operatorësh nuk 

plotësojnë kriteret e veçanta të kualifikimit të kërkuara në DT që ka të bëjë me vlerën e 

kontratave të ngjashme të realizuar në tre vitet e fundit. Përveç kësaj është s`kualifikuar 

dhe pse anëtari tjetër operatori “E.” ka marrë përsipër të kryhej punime ne masën e 1.44%, 

por sipas ekstraktit historik të QKB është shoqëri vetëm për Mbikëqyrje, Kolaudim dhe 

Vlerësim Pasurive te Paluajtshme, pra nuk është shoqëri për zbatim punimesh. Megjithatë, 

KVO duhet të ishte referuar pikës 4 të nenit 53 të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për 
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prokurimin Publik” për të vlerësuar mangësitë e konstatuara në dokumentacionin teknik të 

këtyre operatorëve si, devijime të vogla. Kështu, do të kishim edhe kursim të fondeve 

buxhetore në vlerën 25,822,668 lekë me TVSH, i cila do të dilte nga diferenca e vlerës së 

ofertës së operatorit të shpallur fitues dhe vlerës së ofertës së këtij bashkimit të operatorët 

të s’ kualifikuar “G. K. & S. I. &E.”. (Trajtuar më hollësisht në faqet 43-46, të Raportit të 

Auditimit). 

Për sa më sipër, rikërkoj:  

AKUKM, të marrin masa, të analizojë me grup pune të veçantë, shkaqet dhe arsyet e 

menaxhimit të fondeve në shumën 25,822,668 lekë, pa efektivitet dhe ekonomicitet. 

     Menjëherë 

 

 

II. Për të gjitha rekomandimet e tjera që konsiderohen “në proces zbatimi”, inkurajohet 

përshpejtimi i realizimit të plotë të tyre brenda 3-mujorit të tretë, të vitit 2020 dhe në dhe 

në mbështetje të nenit 30, pika 2 të ligjit nr. 154/2014 datë 27.11.2014 “Për organizimin 

dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”, brenda 6 muajve nga përcjellja e 

rekomandimeve tona, të raportohet me shkrim pranë KLSH mbi ecurinë e zbatimit të tyre. 

 

 

7. MINISTRIA E ARSIMIT, SPORTIT DHE RINISË 

 

Nga auditimi i ushtruar në “Ministrinë e Arsimit, Sportit dhe Rinisë”, për zbatimin e 

rekomandimeve të KLSH, në auditimin me objekt “Auditim Financiar dhe 

Përputhshmërie”, për periudhën nga 30.07.2017 deri më 31.08.2019, trajtuar në Raportin 

Përfundimtar të Auditimit dhe miratuar me Vendimin nr. 159, viti 2019, të Kryetarit të 

KLSH-së, përcjell me shkresën nr. 624/6 prot, datë 24.12.2019 rezultoi:   

-Në zbatim të nenit 15, shkronja “j”, të ligjit nr. 154/2014, datë 27.11.2014 “Për 

organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”, MASR me shkresën nr. 

8301/16 prot, datë 24.01.2020, ka kthyer përgjigje pranë KLSH, mbi rekomandimet e 

lëna, mbi marrjen e masave për zbatimin e rekomandimeve si dhe planin e veprimit ku të 

pasqyrohen rekomandimet e lëna, strukturat përgjegjëse si dhe afatet e përcaktuara për 

zbatimin e rekomandimeve. 

Nga ana e MASR, është dërguar informacion pranë KLSH mbi ecurinë 6 mujore të 

zbatimit të rekomandimeve me shkresën nr. 3982 prot, datë 23.07.2020 , referuar pikës 2, 

të nenit 30, të ligjit nr. 154/2014, mbi ecurinë e realizimit të rekomandimeve të lëna.   

 

Nga verifikimi i dokumentacionit konstatohet se niveli i pranimeve dhe zbatimit të 

rekomandimeve për përmirësimin e gjendjes për gjithsej 29 rekomandime është si më 

poshtë: (zbatuar plotesisht/ne proces/zbatuar pjeserisht/pa zbatuar) 

 

a. Masa për ndryshime dhe përmirësime të legjislacionit: është lënë 1 (një) 

rekomandim, i pranuar plotësisht, i cili është në proces zbatimi. 

b. Masa organizative: janë lënë 20 (njëzetë) rekomandime, të pranuara plotësisht, 

nga të cilat, 2 janë zbatuar, 3 zbatuar pjesërisht, 12 janë në proces zbatimi dhe 3 të 

pazbatuara. 

c. Masa për eleminimin e efekteve negative: janë lënë 3 (tre) rekomandime, të 

pranuara plotësisht, nga të cilat, 1 zbatuar pjesërisht dhe 2 të pazbatuara. 

d. Të Tjera janë lënë 2 rekomandime1, të pranuara plotësisht, nga të cilat 1 të 

zbatuar pjesërisht  dhe 1 e pazbatuar. 

e. Masa disiplinore janë lënë 3 masa2, të cilat janë, të pazbatuara.  

                                                        
1 - Masa “Të Tjera” i referohen Pjesës F ”Për punonjësit e larguar” dhe Pjesës G “Mbi programin e 

doktoraturave” të shkresës përcjellëse të rekomandimeve.  
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I. Në përfundim rikërkojmë nga Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë, zbatimin e 

rekomandimeve të KLSH-së, të dërguar me shkresën nr. 624/6 prot, datë 24.12.2019 mbi 

auditimin me objekt “Auditim Financiar dhe Përputhshmërie, të cilat nga auditimi i kryer 

për verifikimin dhe zbatimin e detyrave të rekomanduara në auditimin e mëparshëm, kanë 

rezultuar të pazbatuara, të zbatuara pjesërisht, ose në proces zbatimi si më poshtë: 

 

B. MASA ORGANIZATIVE 

3.Gjetje nga auditimi: Konstatohet se mosrealizimi e fondeve të planifikuara për 8- 

mujorin  2019 në shumën 15,977,379  lekë ka ardhur si rezultat i faktorëve të mëposhtëm: 

Vonesa, në shpalljen e thirrjeve dhe vendimet e Komitetit për Zhvillimin e Rajoneve për , 

Vendimi i Komitetit për Zhvillimit e Rajoneve Nr. 2 datë 27.3.2019  për 33 projekte me 

vlerë të plotë 2.4 miliard lekë dhe financim vjetor 2019 në shumën 672.3 milion lekë. 

Projektet e paraqitua nga njësitë e vetëqeverisjes vendore kanë cilësi jo të mirë 

projektimi,duke shkaktuar jo vetëm vonesa në prokurim, por dhe  kërkesa për të rishikuar 

projektin , kërkesa për të shtuar punime të paparashikuara,etj. 

Shpallja me vonesë e procedurave të prokurimit nga  NJVV, apo institucionet pas tre apo 

katër muajve. 

Mosshpallja e procedurës së prokurimi duke riskuar e “djegur” fondet Bashkia Durrës 

projekti i shkollës 9-vjecare “Jusuf Puka“, Universitetit i Tiranë “Projekti reahlibilitimi i 

Sheshit të Fakulteti i Histori -Filologjisë”. 

Pezullimi nga KPP për disa procedura si në Universitetin e Arteve Tiranë, Bashkia 

Përrenjas Projekti “Ndërtimi i Fushës së Sportit”. 

Mosreliazimi i grafikut të punimeve për objektet/kontratat nga autoriteti kontraktor në 

vijim, nga njësitë e vetëqeverisjes vendore/Kontraktorët e punimeve. 

Pezullimi apo mosvijimi i punimive pa asnjë shkak nga autoriteti kontraktor.  

Mosrealizimi i shpenzimeve korente, është përshkak të zhvillimit të procedurave të 

prokurimit në disa produkte/ aktivitete, si trajnimi i mësuesve. 

Mosrealizimi i shpenzimeve korente artikulli 604 “Fonde grant për IAL publike”, miratuar 

me VKM nr.119, datë 13.03.2019 “Për një shtesë fondi nga fondi rezervë i buxhetit të 

shtetit për vitin 2019, dhe rishpërndarje fondesh ndërmjet programeve të Ministrisë së 

Arsimit, Sportit dhe Rinisë dhe Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale”, për 

Ministrinë e Arsimit janë shtuar 1 miliard e 700 milion lekë, fondet për IAL publike në 

kuadër të “Paktit me Universitetet 2019”, deri në vendimarrjen nga organet kolegjiale ky 

fond për 8-mujorin e parë 2019.  

Mosreliazimi i shpenzimeve korente, është për shkak të zhvillimit të procedurave të 

prokurimit në disa produkte/ aktivitete, si transporti i mësuesve dhe nxënësve. 

Mosrelizimi i shpenzimeve korente , përshkak të zhvillimit të procedurave për blerjen e 

teksteve shkollore për nxënësit ë arsimit parauniversitar, produkte/aktivitete, veprimtari të 

planifikuara për 4 mujorin e tretë 2019. Trajtuar më hollësisht në faqet 52-66 të Raportit 

Përfundimtar të Auditimit). 

Për sa më sipër, rikërkoj: 

- MASR në bashkëpunim me strukturat në NJQV të kërkojë vazhdimisht nga Bashkitë  

projekte të plota dhe me të gjitha elementët e një  projekti me qëllim shmangien e  rritjes 

së  kostove dhe problematikave në zbatimin e tyre, pa sjellë vonesa në realizimin e veprave 

të cilat projektohen dhe financohen për  të rritur mirëqenien dhe zhvillimin e 

komuniteteve. 

MASR të kërkojë vazhdimisht nga NJQV-së, zbatimin e raportit në përqindje të financimit 

të investimit për përfundimin dhe  zbatimin e objekteve, nga NJQV-së, për përfundimin e 

çdo procedure të prokurimit në kohë, ku mosplotësimi i elementëve të mësipërm të 

                                                                                                                                                                       
2 - “Masat displinore” i referohen,  Pjesës E “Masa Disiplinore” nga të cilat për 01 punonjës nga KLSH është 

rekomanduar masa përkatëse ndërsa masat për 16 të tjerë i është lënë kompetencë Ministrit, si dhe Pjesës F 

“Për punonjësit e larguar” në të cilën është rekomanduar 01 masë disiplinore. 
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parashikohet si kusht s’kualifikues për përfitimin e financimit të projekteve nga këto 

NJQV. 

Në vijimësi 

 

10. Gjetje nga auditimi:  Nga auditimi i dosjes së inventarizimit të aktiveve të realizuar 

nga komisioni i inventarizimit, për vitin 2018 ka konstatuar diferenca, për të cilat janë 

nxjerrë personat përgjegjës. Diferencat e konstatuara komisioni i ka cituar në 

procesverbalin përfundimtar, nëpërmjet të cilit vihet në dijeni instancat përkatëse, por për 

to nuk janë marrë veprime e duhura të mëtejshme. Veprimi bie në kundërshtim me 

Udhëzimin e Ministrit të Financave nr. 30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në 

njësitë e sektorit publik”, Pika 87, “NA me të marrë dokumentacionin e inventarizimit, 

nxjerr urdhrin për ndjekje nga Nëpunësi Zbatues në lidhje me masat për kompensimin dhe 

sistemimin e diferencave të rezultuara”. (Trajtuar më hollësisht në faqet 66-75 të Raportit 

Përfundimtar të Auditimit). 

Për sa më sipër, rikërkoj: 

- Nga MASR të merren masat e mëtejshme për kompensimin e vlerës së mbetur të  këtyre 

aseteve dhe sistemimin e diferencave të konstatuara. 

Menjëherë 

 

12. Gjetje nga auditimi:  Nga auditimi u konstatua se sipas vendimeve gjyqësore të 

formës së prerë, si dhe  likuidimet e kryera nëpërmjet bankës, vlera për  likuidim për 11 

punonjës të larguar padrejtësisht nga puna është në shumën 46,699,644 lekë për periudhën 

në auditim. Shumat e detyrimeve për vendimet gjyqësore të paguara nga buxheti i shtetit 

për vitin 2017 janë në vlerën 20,646,317 lekë dhe për vitin 2018 në vlerën  21,086,268 

lekë, dhe mbetur për tu shlyer në 2019 vlera prej 4,967,059 lekë.  Për të gjitha këto 

vendime edhe pse kanë qenë të formës së prerë, të gjitha pagesat nuk janë kryer 

vullnetarisht nga MASR, por janë kryer në bazë të urdhër ekzekutimeve të lëshuara nga 

përmbaruesit privat, ku është paguar nga buxheti i shtetit kosto shtesë në shumën prej 

2,401,276  lekë për tarifa përmbarimore. 

 Nga MASR , nuk janë programuar drejt që në projektbuxhet nevojat për shpenzimet gjatë 

vitit për vendimet gjyqësore të punonjësve të larguar nga puna, megjithëse ato  janë të 

evidentuara, gjatë vitit  janë bërë shtesa fondesh me Akte  normative dhe  rialokime 

(rishpërndarje fondesh) në shuma të mëdha . Në këto kushte MASR  ka pasur të 

evidentuara vendimet gjyqësore dhe shumën për likuidim dhe nuk i ka parashikuar këto 

detyrime, duke rritur detyrimet në periudhat e ardhshme. 

Për të gjithë sistemin arsimor, jo vetëm për aparatin,  kjo vlerë vjen duke u rritur nga viti 

në vit sepse vazhdon  të ketë largime të padrejta nga puna të mësuesve të cilët fitojnë 

gjyqin dhe normalisht kërkojnë dëmshpërblim.  Kjo duket si diçka e “parëndësishme”, por 

në thelb ajo dëmton rëndë imazhin e sistemit arsimor dhe vlerat që duhet të përçojë ai. 

Sipas planit të masave të marrë për likuidimin e detyrimeve të prapambetura që vijnë nga 

ekzekutimi i vendimeve gjyqësore të formës së prerë, me shkresën nr. 9971/7, datë 

20.9.2018, , si dhe shkresën nr. 11422/1,datë  14.11.2018 të destinuara për likuidimin e 

vendimeve gjyqësore të formës së prerë,  MASR ka kërkuar fonde shtesë për likuidim të 

vendimeve për Drejtoritë dhe Zyrat Arsimore, në vlerë totale 70,701,105 lekë, vetëm për 

vitin 2018 dhe e thënë në mënyrë të përmbledhur vetëm MASR për një periudhë 4 vjeçare 

ka realizuar pagesa për likuidimin e vendimeve gjyqësore të formës së prerë për periudhën 

2014-2018, në masën 163.6 milion lekë. Referuar numrit të punonjësve konstatohet se në 

MASR (sistemi në total)  janë 120 vende vakant. Pra, edhe fondi i pagave është  llogaritur 

mbi një strukturë me këto vende vakant, nga të cilat rezulton e pa domosdoshme plotësimi 

i këtyre vendeve dhe flet se puna në MASR mund të kryhet edhe në mungesë të 120 

punonjësve. Në MASR (aparati) deri në shtator të 2019, ka 10 vende vakant dhe 

konkretisht 5 janë në pozicionet drejtor drejtorie  duke sjellë ngarkesë në funksionimin dhe 
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realizimin e detyrave, gjë e cila ndikon  direkt në  cilësinë e punës së kryer. (Trajtuar më 

hollësisht në faqet 52-66 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

Për sa më sipër, rikërkoj: 

- Nga  MASR, dhe të gjithë institucionet në varësi të saj (D.Arsimore. ZA/, Institucione të 

arsimit parauniversitar dhe IAL)  të merren masa në bashkëpunim me DAP, për rikthimin e 

menjëhershëm në punë të të gjithë punonjësve që kanë fituar këtë të drejtë si dhe të 

ndërpritet procesi i largimeve nga puna në mënyrë të padrejtë dhe të njëanshme në arsim si 

një nga sektorët shtetërorë më të rëndësishëm të punësimit,  

- Drejtoria e Planifikimit të Buxhetit dhe Financës të planifikojë dhe të analizojë  në 

mënyrë korrekte, detyrimet e prapambetura  që në fazat e PBA-së, në bashkëpunim me 

Drejtoritë e Burimeve Njerëzore, Drejtorinë  e Koncesioneve, prokurimeve dhe 

Partneriteteve me qëllim shlyerjen e detyrimeve koherente, brenda vitit buxhetor dhe 

minimizimin e mbartjes së tyre në vitin pasardhës, duke nxjerrë shkaqet dhe përgjegjësitë e 

këtij veprimi të përsëritur cdo vit. 

      Në vijimësi  

 

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

procedurën me objekt "Rikonstruksioni i institutit te zhvillimit të arsimit", konstatohet se 

në dokumentet e tenderit të hartuara e miratuara nga AK, nuk është argumentuar vendosja 

e çdo kriteri për kualifikim, në kundërshtim me VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për 

miratimin e rregullave të prokurimit publik”, neni 61, pika 2 “hartimi dhe publikimi i 

dokumenteve të tenderit” ku citohet se: “Në çdo rast, hartimi i kritereve për kualifikim dhe 

specifikimet teknike duhet të argumentohen dhe të dokumentohen në një procesverbal të 

mbajtur nga personat e ngarkuar për përgatitjen e tyre”. Është kërkuar që Operatori 

ekonomik, duhet të ketë një eksperiencë në fushën e punimeve civile, si subjekt i licencuar, 

prej të paktën 10 vitesh.  Licencën/licencat profesionale të operatorit ekonomik, si subjekt 

zbatimi për punimet civile, të cilat i kanë dhënë të drejtën për të ushtruar këtë veprimtari 

profesionale, përgjatë afatit kohor të kërkuar si eksperiencë (të paktën 10 vjet). Mbështetur 

në legjislacionin dhe rregullave të prokurimit publik, nuk parashikohet dispozitë ligjore 

vendosja e këtij kriteri, i cili ngushton konkurrencën. Referuar në vendimin e KPP nr. 

406/2016, nr. 1008 prot. datë 25.04.2016, përcaktohet qartë se, kërkesa  e periudhës 10 vjet 

përvojë është i ekzagjeruar, si kriter diskriminues dhe pengues për një konkurrencë të 

hapur, pasi edhe një operator ekonomik me më pak se dhjetë vite eksperiencë, mund të 

provojë që realizon punën, nëse plotëson të gjitha kapacitetet ligjore, ekonomike e 

financiare, të përcaktuara në ligjin dhe rregullat e prokurimit publik dhe të detyrueshme 

për t’u përmbushur. Pavarësisht se eksperienca në një fushë të caktuar është një element 

dhe kapacitet i rëndësishëm për të vërtetuar aftësitë e një operatori ekonomik, kjo nuk 

duhet të lejojë autoritetin kontraktor të përcaktojë dhe të vendosë kritere të ekzagjeruara. 

- Nga shqyrtimi i dokumentacionit të vënë në dispozicion në objektin "Rikonstruksioni i 

institutit te zhvillimit te arsimit", konstatohet se nga AK është kërkuar që Operatori 

ekonomik duhet të paraqesë Çertifikate ISO/IEC 27001:2013, e cila është e paargumentuar 

nga AK. Kjo certifikatë specifikon kërkesat për krijimin, zbatimin, mirëmbajtjen dhe 

përmirësimin e vazhdueshëm të një sistemi të menaxhimit të sigurisë së informacionit. Ai 

gjithashtu përfshin kërkesa për vlerësimin dhe trajtimin e rreziqeve të sigurisë së 

informacionit të përshtatura për nevojat e organizatës. Pra, siç shikohet kjo certifikatë nuk 

ka lidhje me objektin e prokurimit, pasi një OE që merret me ndërtim, rikonstruksion kjo 

certifikatë nuk i nevojitet. 

- Certifikata EN ISO 50001:2011, e cila është e paargumentuar nga AK. ISO 50001: 2011 

specifikon kërkesat për krijimin, zbatimin, mirëmbajtjen dhe përmirësimin e një sistemi të 

menaxhimit të energjisë, qëllimi i të cilit është t'i lejojë një ndërmarrje të ndjekë një qasje 

sistematike në arritjen e përmirësimit të vazhdueshëm të performancës së energjisë, 

përfshirë efikasitetin e energjisë, përdorimin e energjisë dhe konsumin. ISO 50001: 2011 

specifikon kërkesat e zbatueshme për përdorimin dhe konsumin e energjisë, duke përfshirë 
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matjen, dokumentacionin dhe raportimin, hartimin dhe praktikat e prokurimit për pajisje, 

sisteme, procese dhe personel që kontribuojnë në performancën e energjisë.  

- Në procedurën me objekti "Rikonstruksioni i institutit te zhvillimit te arsimit Nga Ak 

është kërkuar Operatori ekonomik duhet të ketë një Mjek të ndërmarrjes. Vendosja e këtij 

kriteri është pa lidhje me objektin e prokurimit. Kërkesa që Operatori Ekonomik duhet të 

ketë ne stafin e tij mjekun e shoqërisë, në zbatim te VKM nr. 742, date 06.11.2003, është e 

shfuqizuar dhe për këtë arsye nuk duhej të ishte vendosur si kriter kualifikues. Kërkesa e 

mjekut të ndërmarrjes e justifikuar nga Njësia e Prokurimit sipas pikës 12/2 të VKM nr. 

742 datë 06.11.2003 "Për disa shtesa dhe ndryshime në VKM nr. 692, datë 13.13.2001, i 

Këshillit të Ministrave, “Për masat e veçanta të sigurimit dhe mbrojtjes së shëndetit në 

punë" konstatohet se në Vendimin Nr. 632, datë 15.7.2015 “Për disa ndryshime dhe shtesa 

në Vendimin Nr. 108, datë 9.2.2011, të Këshillit të Ministrave “Për aftësitë që duhet të 

plotësojnë punëmarrësit, personat dhe shërbimet e specializuara, që merren me çështjet e 

sigurisë dhe të shëndetit në punë”, pika 1, pika 3, germa “b” dhe pika 4 germa “b” thuhet 

shprehimisht se: Vendimi nr. 692, datë 13.13.2001, i Këshillit të Ministrave, “Për masat e 

veçanta të sigurimit dhe mbrojtjes së shëndetit në punë”, shfuqizohet. Duke qenë se VKM 

nr. 742, datë 06.11.2003 ka ndryshuar VKM nr. 692, datë 13.13.2001, rrjedhimisht edhe 

kjo e fundit rezulton të jetë e shfuqizuar, duke qenë se, akti bazë nuk ka më fuqi ligjore. 

Pra nga, autoriteti kontraktor ka përcaktuar një kriter jo në përputhje me përcaktimet 

ligjore si më sipër cituar, pasi kërkesa që një shoqëri të ketë të një mjek në stafin e tij, nuk 

është sipas përcaktimeve të bëra në VKM nr. 108, datë 9.2.2011 “Për aftësitë që duhet të 

plotësojnë punëmarrësit, personat dhe shërbimet e specializuara, që merren me çështjet e 

sigurisë dhe të shëndetit në punë”. (Trajtuar më hollësisht në faqet 90-133 të Raportit 

Përfundimtar të Auditimit). 

Për sa më sipër, rikërkoj: 

- Nga Njësia e Prokurimit, të marrë masa që në procedurat që do zhvillohen në vazhdim në 

vendosjen e kritereve kualifikuese të mirë argumentohen. Nga Njësia e Prokurimit duhet të 

hartohen kritere kualifikuese në mënyrë të tillë që të stimulojnë pjesëmarrjen e biznesit të 

vogël dhe të mesëm dhe në çdo rast të jenë sipas përcaktimeve në rregullat e prokurimit 

publik, duke siguruar përdorim me ekonomicitet, efektivitet dhe eficensë të fondeve 

publike, dhe eliminimin e kritereve kualifikuese të cilat janë diskriminuese dhe nuk nxisin 

konkurrencën në procedurat e prokurimit. 

Në vijimësi 

 

18.Gjetje nga auditimi:  Nga verifikimi i shkollës “Jakov Xoxa” të kryer sipas kontratës 

së punimeve nr. 6186/7 datë 14.09.2018 është nënshkruar midis AK bashkisë dhe OE 

”K.I.” me vlerë 38,205,671 me TVSH. Lidhur zbatimin e kontratës u konstatua  se punimet 

nuk janë realizuar dhe shkolla ndodhet në kushtet pa ndricim dhe pa ujë. Kjo për shkak të 

Vendimit nr. 7 datë 11.05.2018 “Për shpërndarjen e financimit për projekte të reja, thirrja 

I, për vitin 2018, grantet “Arsimi” paragrafi Shënime, në pikën 1 është përcaktuar se 

“Vlera e plotë e projektit” përfaqëson vlerën e plotë të zbatimit të punimeve sipas projektit 

(paraqitur nga aplikuesi sipas fazës/projektit që financohet). Diferenca midis vlerës së 

projektit me vlerën e kontratës (nëse ka një të tillë, pas prokurimit publik dhe mbas 

nënshkrimit të saj), do t’i zbritet financimit me burim grantet “Arsim”, pjesë e buxhetit të 

Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë. Por në fakt vlera e plotë e miratuar sipas 

Vendimit nr. 7 datë 11.05.2018 të komisionit të zhvillimit rajoneve është 63,197,856 lekë.  

- Kontratohet se nga Bashkia Fier janë shkelur rregullat e bashkëfinancimit, duke krijuar 

konfuzion pasi ka realizuar një ndarje të projektit, ku punimet ndërtimore do të realizohen 

nga OE fitues në prokurim dhe punimet elektrike e hidraulike nga Ndërmarrja e 

Shërbimeve Publike. Ndarja e punimeve të objektit është në kundërshtim të plotë me ligji 

nr. 8402, datë 10.09.1998 “Për Kontrollin dhe Disiplinimin e Punimeve të Ndërtimit” i 

ndryshuar, me Udhëzimin Nr. 2, datë 13.5.2005 “Për zbatimin e punimeve të ndërtimit”, 

Udhëzimin Nr. 1, datë 16.6.2011 “Për disa ndryshime në udhëzimin nr. 3, datë 15.02.2001 
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të Këshillit të Ministrave “Për mbikëqyrjen dhe kolaudimin e punimeve të ndërtimit”, 

veprime të cilat ngarkojnë me përgjegjësi Bashkinë Fier. Legjislacioni i punimeve mbi 

zbatimin e punimeve, pasqyron qartazi se në një objekt, ku jepet leja e ndërtimit, dorëzimi 

i sheshit të ndërtimit, nuk mund të ndërhyjnë palë të treta si Ndërmarrja e Shërbimeve 

Publike, për instalimet elektrike, hidraulike dhe MKZ. Referuar projekt-preventivit të 

punimeve dhe sipas kushteve të zbatimit të punimeve, shumë zëra ndërtimorë nuk mund të 

realizohen pa shtrirje e linjave dhe tubacioneve elektrike, hidraulike etj. Pra nuk mund të 

realizohen pllakat, suvaja, tavanet etj, pa u realizuar instalimet elektrike që duheshin 

realizuar nga Ndërmarrja e Shërbimeve Publike, por të cilat janë realizuar nga sipërmarrësi 

i punimeve me kostot e tij vetëm me qëllim përfundimin e punimeve ndërtimore.  

Nga shkelja e rregullave të bashkëfinancimit konstatohet se shkolla e mesme Jakov Xoxa, 

nuk është përfunduar akoma, ku nuk ishin realizuar punimet elektrike dhe hidraulike. Nga 

Janari 2019 deri në Tetor 2019, shkolla nuk ishte në funksion të normave dhe standardeve 

të mësimdhënies pasi mungonte energjia elektrike dhe uji në tualete. (Trajtuar më 

hollësisht në faqet 90-133 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

Për sa më sipër, rikërkoj: 

- MASR pavarësisht se diferenca midis vlerës së projektit me vlerën e kontratës ( pas 

prokurimit publik dhe mbas nënshkrimit të saj), i zbritet financimit me burim grandet 

“Arsim”, dhe është pjesë e buxhetit të Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë, në 

bashkëpunim me Bashkinë Fier duhet të marrin masa të menjëhershme, për zgjidhjen e 

situatës për përfundimin e rikonstruksionit së shkollës Jakov Xoxa, duke siguruar fondet e 

mbetura, për tu financuar me qëllim që shkolla të vihet në kushte normale të funksionimit 

të saj. 

Në vijimësi 

 

19. Gjetje nga auditimi:  Nga krahasimi i të dhënave të pasqyruara në lidhje me vitin e 

mëparshëm gjatë raportimit të pasqyrave financiare të vitit 2018, me pasqyrat financiare të 

dorëzuara për vitin 2017 konstatohet se ka diferenca. Kështu nëse të ardhurat jo tatimore 

për vitin 2017 rezultojnë në shumën 13,744 mijë lekë , në krahasimin dy vjeçar të 

pasqyrave të vitit 2018, kjo llogari rezulton në shumën 86,035 mijë lekë, ose 72,291 mijë 

lekë më shumë. Posti “Të ardhura jo tatimore” midis dy pasqyrave konstatohet se ka 

ndryshime në Llogaritë 7111, “Të ardhura sekondare e pagesa shërbimesh”, Llog. 7113 

“Të ardhura nga shitja e mallrave e shërbimeve” dhe Llog. 719 “Të ardhura të tjera jo 

tatimore”. Diferenca konstatohen edhe në zërin e rezultatit të veprimtarisë, ku sipas kësaj 

pasqyre, për vitin e mëparshëm 2017 rezultati i periudhës është 83,993 mijë lekë, ndërsa 

sipas pasqyrave financiare të vitit 2017 kjo rezulton 0. Veprimet e mësipërme bien në 

kundërshtim me Ligjin nr. 9228, datë 29.04.2004, “Për kontabilitetin dhe pasqyrat 

financiare”, i ndryshuar, Neni 10, 11. (Trajtuar më hollësisht në faqet 90-133 të Raportit 

Përfundimtar të Auditimit). 

Për sa më sipër, rikërkoj: 

- MASR të marrë masat e nevojshme në sistemimin e diferencave të të ardhurave dhe 

rezultatit të veprimtarisë së institucionit për vitin 2017. 

Në vijimësi 

 

20. Gjetje nga auditimi:  Nga auditimi  u konstatua se vlera e detyrimeve të mbartura dhe 

ato të krijuara rishtazi për MASR-në (përfshirë gjithë sistemin arsimor) deri më 

31.12.2018 ka një rritje dhe kjo vjen jo si pasojë e detyrimeve të aparatit por si shkak i 

rritjes së detyrimeve në IAL-publike. Nga IAL publike për vitin 2018, konstatohet një 

rritje e detyrimeve të prapambetura afro 3 herë më shumë në krahasim me një vit më parë. 

Nga viti 2017, IAL publike trashëguan në vitin 2018 detyrime në masën 93.3 milion lekë, 

dhe në fund të periudhës 2018, detyrimet janë realizuar nga: 

-Universiteti “Aleksandër Moisiu” Durrës, në shumën prej 231.3 milion lekë ose 92 % të 

detyrimeve totale të raportuara. 
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-Universiteti i Tiranës në shumën prej 12.2 milion lekë ose 4.8 % të detyrimeve te pa 

likuiduara. 

-Universiteti i Mjekësisë Tiranë në shumën prej 1.2 milion lekë ose 0.5% të detyrimeve te 

pa likuiduara. 

-Institucionet e tjera publike nuk kanë detyrime financiare të krijuara rishtazi për vitin 

2018. 

Pra sikurse konstatohet peshën kryesore ose 92 % të detyrimeve totale e zë UAMD. 

Deri në shtator të viti 2019, Universiteti “Aleksandër Moisiu” Durrës, ka detyrime të 

palikuiduara në vlerën 242.7 milion lekë. Në këtë vlerë  shuma prej 196,818,132 lekë e zë 

kontrata në lidhje me punimet ndërtimore për ndërtimin e kampusit të ri universitar  dhe 

pajisja e godinës së re me orenditë e nevojshme. 

Kontrata e parë është ajo me nr. 910/6.prot , datë 24.01.2013 ”Për ndërtimin e kampusit të 

ri Universitar” si dhe godina e dytë për Universitetin “Aleksandër Moisiu” Durrës, shtesa. 

Kjo kontratë ka pasur vlerë fillestare 636,303,341 lekë dhe shtesë kontrate prej 

113,000,638 lekë, pra në total një vlerë prej 749,303,979 lekë.Nga MASR në lidhje më 

këtë kontratë janë paguar nga buxheti i shtetit vlera 285,519,009  lekë dhe nga të ardhurat 

e universitetit është paguar vlera 260,061,761 lekë.Vlera e mbetur për të cilën Universiteti 

është debitor deri në dhjetor 2018, është 203,723,210 lekë. Universiteti i Durrësit vazhdon 

të ketë përsëri akumulim të detyrimeve të prapambetura sepse përgjatë 9-mujorit të parë të 

vitit aktual 2019, nga granti i miratuar për mbështetjen studentore, 88,900,000 lekë janë 

përdorur për rimbursimin e tarifave të shkollimit. 

MASR shprehet se : Bazuar në ligjin nr. 80/2015, “Për arsimin e lartë dhe kërkimin 

shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, këto institucione 

gëzojnë autonomi financiare dhe shlyerja e detyrimeve të krijuara rishtazi realizohet nga të 

ardhurat e krijuara nga këto institucione dhe jo nga fondet buxhetore, por nisur nga situata 

që paraqitet tek Universiteti i Durrësit rezulton që detyrimet vijnë duke u rritur dhe në 

lidhje me këto nga buxheti i shtetit janë paguar 285,5 mln lekë dhe nga të ardhurat e 

universitetit janë paguar 260 mln lekë . Nisur nga të ardhurat që ky institucion mbledh 

probabiliteti më i madh është që këto detyrime të vazhdojnë të paguhen nga buxheti i 

shtetit dhe jo nga të ardhurat e krijuara nga ky institucion, duke e rënduar përherë e më 

shumë atë. 

 Për periudhën 2016-2018, nga fondi i të ardhurave të Universitetit janë paguar 

127,188,405 lekë vetëm për orët e zhvilluara mbi normë nga personeli akademik. Nisur 

nga të ardhurat që IAL realizojnë për periudhën në auditim konstatohet se këto të ardhura 

janë shumë më të vogla në raport me shpenzimet që këto universitete kanë dhe konkretisht 

situatë problematike paraqitet tek UAMD, Universiteti i Vlorës, Universiteti i Shkodrës, 

Universiteti i Korçës dhe Universiteti I Sporteve. Për sa më sipër nuk ka një analizë të 

detajuar në lidhje me Universitetin e Durrësit, si nga MASR ashtu edhe nga Administratori 

dhe Bordi I këtij Universiteti nëpërmjet krijimit të një sistemi të përshtatshëm dhe efektiv 

të menaxhimit financiar dhe kontrollit, si dhe përdorimit të fondeve publike, në mënyrë të 

ligjshme, me ekonomi, efektivitet dhe efiçencë. Nuk ka një planifikim të mirëfilltë të 

ardhurash ku të parashikohet me afate konkrete mënyra  se si do të ulet ky detyrim, si dhe 

nuk ka nxjerrje përgjegjësi as nga Ministria e Arsimit e as nga Bordi i Universitetit,  kur 

jemi përpara një fakti të pamohueshëm që ky borxh do të vazhdojë të rëndojë buxhetin e 

Shtetit , edhe pse Ligji 80/2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet 

e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, iu jep autonomi financiare,  dhe shlyerja e 

detyrimeve të krijuara rishtazi realizohet nga të ardhurat e krijuara nga këto institucione 

dhe jo nga fondet buxhetore. (Trajtuar më hollësisht në faqet 75-90 të Raportit 

Përfundimtar të Auditimit). 

 

 

Për sa më sipër, rikërkoj: 
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MASR në bashkëpunim më UAMD( Universitetin “Aleksandër Moisiu” Durrës) të ngrejë 

një grup punë që të kryejë  një analizë të hollësishme ku të detajohet detyrimi i krijuar që 

në gjenezë në lidhje me kontratën e ndërtimit dhe mobilimit të Universitetit, si dhe të 

nxirren përgjegjësitë për veprimet dhe mosveprimet për rastin konkret duke përpiluar një 

plan masash dhe afatesh të mirë përcaktuara për ndarjen dhe pagimin e këtij borxhi 

gjithnjë e në rritje. 

Menjëherë 

 

C.  MASA PËR ELIMINIMIN E EFEKTEVE NEGATIVE TË KONSTATUARA 

NË ADMINISTRIMIN, MENAXHIMIN PA EKONOMICITET, EFICENCE DHE 

EFEKTIVITET TË FONDEVE PUBLIKE: 

 

C.1.Shpenzime joefektive për buxhetin e shtetit, për shumën 316,910,644 leke, 

1. Gjetje nga auditimi:  Nga auditimi u konstatuan shpenzime joefektive për buxhetin e 

shtetit, për shumën 316,910,644 leke, nga ekzekutimi i vendimeve gjyqësore e ndarë ;  

-Aparati i MASR nga ekzekutimi i vendimeve gjyqësore shuma është në vlerë 46,699,644 

lekë. 

 -Ndërkohë  për njësitë e tjera shpenzuese ku përfshihen Njësitë Arsimore vendore, IAL si 

dhe  Institucione të tjera varësie kjo shumë është në vlerë 270,211,000 lekë. 

Konkretisht nga ana e MASR u konstatua se sipas vendimeve gjyqësore të formës së prerë, 

si dhe  likuidimet e kryera nëpërmjet bankës, vlera për  likuidim për 11 punonjës të larguar 

padrejtësisht nga puna është në shumën 46,699,644 lekë për periudhën në auditim. Shumat 

e detyrimeve për vendimet gjyqësore të paguara nga buxheti i shtetit për vitin 2017 janë në 

vlerën 20,646,317 lekë dhe për vitin 2018 në vlerën  21,086,268 lekë, dhe mbetur për tu 

shlyer në 2019 vlera prej 4,967,059 lekë.  Për të gjitha këto vendime edhe pse kanë qenë të 

formës së prerë, të gjitha pagesat nuk janë kryer vullnetarisht nga MASR, por janë kryer në 

bazë të urdhër ekzekutimeve të lëshuara nga përmbaruesit privat, ku është paguar nga 

buxheti i shtetit kosto shtesë në shumën prej 2,401,276  lekë për tarifa përmbarimore. 

Sipas planit të masave të marrë për likuidimin e detyrimeve të prapambetura që vijnë nga 

ekzekutimi i vendimeve gjyqësore të formës së prerë, me shkresën nr. 9971/7, datë 

20.9.2018, , si dhe shkresën nr. 11422/1,datë  14.11.2018 të destinuara për likujdimin e 

vendimeve gjyqësore të formës së prerë,  MASR ka kërkuar fonde shtesë për likujdim të 

vendimeve për Drejtoritë dhe Zyrat Arsimore, në vlerë totale 70,701,105 lekë. 

Në mënyrë të përmbledhur vetëm MASR për një periudhë 4 vjeçare ka realizuar pagesa 

për likujdimin e vendimeve gjyqësore të formës së prerë për periudhën 2014-2018, në 

masën 163,690,000 lekë.  

Njësitë e tjera shpenzuese ku përfshihen Njësitë Arsimore vendore, IAL si dhe  

Institucione të tjera varësie kjo shumë është në vlerë 856,238,000 lekë.(Trajtuar më 

hollësisht në faqet 90-133 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

Për sa më sipër, rikërkoj: 

- Institucioni i MASR  të analizojë dhe nxjerrë përgjegjësitë për shumat e shpenzuara sa 

më lartë për ekzekutimin vendimeve gjyqësore, si shpenzime joefektive për buxhetin e 

shtetit dhe të mos lejojë kryerjen e pagesave të kësaj kategorie pa analizuar dhe nxjerrë 

përgjegjësitë. 

Në vijimësi 

 

C.2.Shpenzime joefektive për buxhetin e shtetit, për shumën 47, 067,316 leke në fushën e 

prokurimit publik 

 

2. Gjetje nga auditimi:  Nga auditimi dhe shqyrtimi i dokumentacionit të vënë në 

dispozicion për vitin 2017, në procedurën e prokurimit me objekt "Shërbim Internetit në 

Sistemin Arsimor Parauniversitar", konstatohet se MARS, nuk ka siguruar mirë përdorim 

të fondeve publike, nuk ka nxitur pjesëmarrjen e operatorëve ekonomikë, konkurrencën 
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ndërmjet operatorëve ekonomikë dhe nuk ka siguruar një trajtim të barabartë për të gjithë 

operatorët bazuar kritereve kualifikuese të padrejta. Ofertat e BOE “A.” sh.a & “A.” sh.p.k 

me vlerë 129,021,000 lekë, kanë qenë më e leverdishme për MARS, në përputhje me 

parimet e ekonomicitetit dhe eficensës, bazuar kritereve të vlerësimit që është çmimi më i 

ulët. Pra nëse autoriteti kontraktor nuk do kishte përcaktuar kriteret e sipërcituara në DST, 

duke vendosur kritere që të nxisin konkurrencën dhe duke vlerësuar çmimin më të ulët, 

atëherë AK do të kishte mundur të kursente fondet publike me vlerë më të ulët prej 

39,581,023 lekë me TVSH (162,005,186 lekë - 129,021,000 lekë = 32,984,186 lekë x 

20%), midis diferencës ofertës së “A.”sh.a dhe ofertën e bashkimit të Operatorëve 

Ekonomik “A.” sh.a & “A.” sh.p.k. (Trajtuar më hollësisht në faqet 90-133 të Raportit 

Përfundimtar të Auditimit). 

Për sa më sipër, rikërkoj: 

- MASR, të marri masa, të analizojë me grup pune të vecantë, shkaqet dhe arsyet e 

menaxhimit të fondeve në shumën prej 39,581,023 lekë, pa efektivitet, pa eficensë dhe pa 

ekonomicitet.  

Menjëherë 

 

D. MASA DISIPLINORE: 

Për punonjësit të cilët janë pjesë e Shërbimit Civil 

Në mbështetje të shkronjës (c) neni 15 -Të drejtat dhe detyrat e KLSH-së të ligjit nr. 

154/2014, datë 27.11.2014 “Për Organizimin dhe Funksionimin e Kontrollit të Lartë të 

Shtetit”,në nenin 58 “Llojet e masave disiplinore”, nenin 59 “Kompetencat dhe procedurat 

për masat disiplinore” të ligjit nr. 152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil” dhe 

pikës 11, Kreu II, të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 115, datë 05.03.2014 “Për 

përcaktimin e procedurës disiplinore dhe të rregullave për krijimin, përbërjen e 

vendimmarrjen në komisionin disiplinor në shërbimin civil”, kërkojmë të fillojnë procedurat 

për dhënien e masës disiplinore dhe si dhe VKM nr. 171, datë 26.03.2014 “Për transferimin 

e përhershëm dhe të përkohshëm të nëpunësve civilë, pezullimin dhe lirimin nga shërbimi 

civil” i ndryshuar, në varësi të analizës së përgjegjësive, shkallën e përgjegjësisë për secilin 

punonjës për mangësitë dhe shkeljet e konstatuara dhe të trajtuara në Raportin Përfundimtar 

të Auditimit, i rekomandojmë Ministrit të Arsimit dhe Sporteve, që të vlerësojë shkallën 

e përgjegjësisë dhe sipas vlerësimit, ti kërkojë Komisionit disiplinor të fillojnë 

procedurat për dhënien e masës disiplinore nga“Largim nga shërbimi civil” ,  “Vërejtje” deri 

“Ulje në detyrë” për punonjësit e mëposhtëm:  

-Për znj. O. K.  rejomandojmë  “Largim nga Shërbimi civil” me detyrë, drejtore e Drejtorisë 

së Prokurimeve Publike dhe Koncesioneve si dhe Koordinator i projektit E-Twining. 

Pasi nga auditimi dhe shqyrtimi i dokumentacionit të vënë në dispozicion për vitin 2017, në 

procedurën e prokurimit me objekt "Shërbim Internetit në Sistemin Arsimor 

Parauniversitar", konstatohet se MARS, nuk ka siguruar mirë përdorim të fondeve publike, 

nuk ka nxitur pjesëmarrjen e operatorëve ekonomikë, konkurrencën ndërmjet operatorëve 

ekonomikë dhe nuk ka siguruar një trajtim të barabartë për të gjithë operatorët bazuar 

kritereve kualifikuese të padrejta. Ofertat e BOE “A.” sh.a & “A.” sh.p.k me vlerë 

129,021,000 lekë, kanë qenë më e leverdishme për MARS, në përputhje me parimet e 

ekonomicitetit dhe eficensës, bazuar kritereve të vlerësimit që është çmimi më i ulët. Pra 

nëse autoriteti kontraktor nuk do kishte përcaktuar kriteret e sipërcituara në DST, duke 

vendosur kritere që të nxisin konkurrencën dhe duke vlerësuar çmimin më të ulët, atëherë 

AK do të kishte mundur të kursente fondet publike me vlerë më të ulët prej 39,581,023 lekë 

me TVSH  midis diferencës ofertës së “A.”sh.a dhe ofertën e bashkimit të Operatorëve 

Ekonomik “A.” sh.a & “A.” sh.p.k. 

1.A.K., Drejtor i Përgjithshëm i Drejtorisë së Përgjithshme Ekonomike në cilësinë e 

anëtarit të Komisionit të Vlersimit në procedurat e prokurimit publik. 

2.A.S Përgjegjës i Sektorit Financës dhe në cilësinë e anëtarit të Komisionit të Vlersimit në 

procedurat e prokurimit publik. 
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3.E.T. në cilësinë e anëtarit të Komisionit të Vlersimit 

4.B.A., në cilësinë e anëtarit të Komisionit të Vlersimit 

5.B. R., në cilësinë e anëtarit të Komisionit të Vlersimit 

6.A. F. në cilësinë e anëtarit të Komisionit të Vlersimit 

7.R.M. në cilësinë e anëtarit të Grupit i hartimit Kritereve Teknike  

8.K.R. në cilësinë e anëtarit të Grupit i hartimit Kritereve Teknike dhe Njësisë së 

Prokurimit 

9.L. B. në cilësinë e anëtarit të Njësisë së Prokurimit 

10.I. B. në cilësinë e anëtarit të Grupit i hartimit Kritereve Teknike dhe Njësisë së 

Prokurimit 

11. A. T. në cilësinë e anëtarit të Grupit i hartimit Kritereve Teknike  

12.D. N. në cilësinë e anëtarit të Grupit i hartimit Kritereve Teknike dhe Njësisë së 

Prokurimit 

13.I. S. në cilësinë e anëtarit të Grupit i hartimit Kritereve Teknike dhe Njësisë së 

Prokurimit 

14. D. G. në cilësinë e anëtarit të Grupit i hartimit Kritereve Teknike dhe Njësisë së 

Prokurimit 

15.D.V. në cilësinë e anëtarit të Grupit i hartimit Kritereve Teknike dhe Njësisë së 

Prokurimit 

16.A. C. në cilësinë e anëtarit të Grupit i hartimit Kritereve Teknike dhe Njësisë së 

Prokurimit. 

Pasi në procedurat e prokurimeve publike, për punë publike, blerjen e mallrave dhe 

kryerjen e shërbimeve për vitin 2017 dhe vitin 2018, si dhe 8 mujorin e vitit 2019 të 

përzgjedhura nga audituesit, është konstatuar se në MASR, si Autoritet Kontraktor, në 

dokumentet e tenderit të hartuara e miratuara nga AK, përllogaritja e fondit limit në disa 

raste nuk është përllogaritur duke studiuar tregun apo burime të dhënash të tjera të cilat do 

të ndihmonin në përllogaritjen më të saktë të fondeve por është bërë vetëm duke u bazuar 

në përvojën e mëparshme dhe duke marre oferta te OE të cilët janë në dijeni të të dhënave 

të tenderit mbi sasinë dhe objektin e detajuar që prokurohet, nuk argumentohet se si u 

përzgjodhën operatorët ekonomikë  që paraqitën ofertat  lidhur me objektin e 

prokurimit,kjo për faktin se janë të njëjtët OE që kanë marrë pjesë dhe janë shpallur fitues 

të kontratës së prokurimit, veprime këto që cënojnë parimin e Ligjit për prokurimin publik 

ku përcaktohet: “(...) në procedurat e prokurimit publik, të sigurojë integritet, besim publik 

dhe transparencë në procedurat e prokurimit publik” lidhur kjo  me transparencën që duhet 

të jetë një nga parimet themelore të AK, për cdo hap që ndjekin në procedurat e prokurimit 

publik. 

Në dokumentet e tenderit të hartuara e miratuara nga AK, nuk është argumentuar vendosja 

e çdo kriteri për kualifikim, në kundërshtim me VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për 

miratimin e rregullave të prokurimit publik”, neni 61, pika 2 “hartimi dhe publikimi i 

dokumenteve të tenderit” ku citohet se: “Në çdo rast, hartimi i kritereve për kualifikim dhe 

specifikimet teknike duhet të argumentohen dhe të dokumentohen në një procesverbal të 

mbajtur nga personat e ngarkuar për përgatitjen e tyre”.  

-nga AK në kriteret e kualifikimeve, Kapaciteti ekonomik dhe financiar, konstatohen raste 

me kërkesa që nuk nxisin konkurrencën e lirë dhe trajtim të barabartë të operatorëve 

ekonomik. 

-parashikimet e nenit 46 të LPP, si dhe nenit 26 të VKM nr. 914 datë 29.12.2014, ku çdo 

kriter i veçantë duhet të jetë në përputhje me natyrën dhe përmasën e kontratës. Vendosja e 

çdo kriteri duhet të jetë e argumentuar dhe e dokumentuar në përputhje me parashikimet 

ligjore. 

 

E. PËR PUNONJËSIT E LARGUAR. 

Për ish punonjësit e mëposhtëm nuk rekomandojmë masa disiplinore edhe pse shkeljet e 

natyrës administrative të konstatuara, pavarësisht se ekzistojnë nuk mund të ezaurohen si 
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të tilla, pasi personat e sipërpërmendur nuk janë në marrëdhënie pune me këtë institucion 

për dhënien e zbatimin e tyre. 

Nga ana jonë në bazë të shkeljeve të konstatuara masa disiplinore do të ishte në “Largim 

nga Shërbimi civil” për Z. P.N., me detyrë dhe në cilësinë e ish- Sekretarit të Përgjithshëm 

MASR-s.  

Pasi nga auditimi dhe shqyrtimi i dokumentacionit të vënë në dispozicion për vitin 2017, 

në procedurën e prokurimit me objekt "Shërbim Internetit në Sistemin Arsimor 

Parauniversitar", konstatohet se MARS, nuk ka siguruar mirë përdorim të fondeve 

publike, nuk ka nxitur pjesëmarrjen e operatorëve ekonomikë, konkurrencën ndërmjet 

operatorëve ekonomikë dhe nuk ka siguruar një trajtim të barabartë për të gjithë operatorët 

bazuar kritereve kualifikuese të padrejta. Ofertat e BOE “A.” sh.a & “A.” sh.p.k me vlerë 

129,021,000 lekë, kanë qenë më e leverdishme për MARS, në përputhje me parimet e 

ekonomicitetit dhe eficensës, bazuar kritereve të vlerësimit që është çmimi më i ulët. Pra 

nëse autoriteti kontraktor nuk do kishte përcaktuar kriteret e sipërcituara në DST, duke 

vendosur kritere që të nxisin konkurrencën dhe duke vlerësuar çmimin më të ulët, atëherë 

AK do të kishte mundur të kursente fondet publike me vlerë më të ulët prej 39,581,023 

lekë me TVSH  midis diferencës ofertës së “A.”sh.a dhe ofertën e bashkimit të 

Operatorëve Ekonomik “A.” sh.a & “A.” sh.p.k. 

 

 

F. NJOFTIMI I DEPARTAMENTIT TË ADMINISTRATËS PUBLIKE DHE 

KOMISIONERIT TË MBIKËQYRJES TË SHËRBIMIT CIVIL 

Rikërkoj që: Për punonjësit të cilët janë rekomanduar masat disiplinore sa më sipër, 

MASR, Drejtoria e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore, pasi të zbatojë procedurat e 

nevojshme ligjore dhe nënligjore për fillimin e ecurisë disiplinore dhe pas përfundimeve të 

afateve ankimore, të ndërmarrë veprimet si më poshtë: 

a. Të njoftojë Departamentin e Administratës Publike, për regjistrimin e masës disiplinore 

në Regjistrin Qendror të Personelit, në zbatim të neneve 7 dhe 17, të ligjit nr. 152/2013 

”Për Nëpunësin Civil”, i ndryshuar. 

b. Të njoftojë Komisionerin për Mbikëqyrjen e Shërbimit Civil, për mbikëqyrjen e 

ligjshmërisë në administrimin e shërbimit civil, në zbatim të nenit 11, të ligjit nr. 152/2013 

“Për Nëpunësin Civil”, i ndryshuar. 

c. Raporti përfundimtar i auditimit, t’i përcillet për dijeni, Kuvendit të Shqipërisë 

dhe Kryeministrit të Shqipërisë. 

 

 

G.  MBI PROGRAMIN E DOKTORATURAVE. 

Në vijim të auditimit të mëparshëm  për procesin e doktoraturave si dhe Vendimit nr.84 

datë 30.06.2015 të Kryetarit të KLSH-s(pasi ky aspekt nuk u trajtuan në këtë auditim ) janë 

rekomanduar propozime për përmirësime ligjore lidhur me rolin që MASR duhet të ketë në 

vendosjen, plotësimin dhe mbajtjen e standardeve të larta dhe unifikuese për këtë cikël 

studimi në të gjitha institucionet publike të arsimit të lartë në vend, inkurajojmë 

përcaktimin e qartë të kompetencave monitoruese të Ministrisë, duke synuar forcimin e 

rolit të këtij institucioni në mbarëvajtjen e  programeve të ciklit të tretë të studimeve, i cili 

në gjykimin tonë fillimisht duhet të jetë cikël studimi me kohë të plotë. Të theksohet 

detyrimi për krijimin e një database të veçantë, të unifikuar dhe përditësuar ku të jepen të 

dhëna për udhëheqësit, temat e doktoraturave dhe reçencat, i cili të jetë publik dhe i 

aksesueshëm nga të gjithë të interesuarit. Ligji duhet të ketë instrumente kontrolli publik të 

shoqëruara me identifikim/përcaktim përgjegjësie individuale dhe institucionale për 

proceset e fitimit/miratimit të titujve akademik, duke synuar rregullimin e plotë dhe 

afatgjatë të kërkimit shkencor dhe etapave/kushteve të përparimit në karrierën akademike.  

Gjithashtu në ligj dhe në aktet nënligjore të përcaktohen kompetencat kufizuese të 

Ministrisë së Arsimit dhe Sporteve, në të gjitha rastet kur  konstatohen parregullsi apo 
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nivel i ulët i plotësimit të standardeve të përcaktuara apo kritereve të detyrueshme të 

vendosura për çdo Institucion Publik apo Privat të Arsimit të Lartë, duke specifikuar qartë 

për çdo fazë të monitorimit llojin e kufizimit dhe masën e tij.  

Gjithashtu MASR i është rekomanduar  marrja e masave organizative lidhur me: 

Inicimin e një inspektim i plotë për standardet dhe kushtet e akreditimit të ciklit të tretë të 

studimeve për të gjitha Institucionet e Arsimit të Lartë, duke synuar vlerësimin e 

studimeve të ofruara (modulet, profesorët e përfshirë dhe tekstet e studimit), raportet 

studentë/staf i brendshëm akademik, vlerësimin e gradave që janë fituar gjatë vitit 2012 e 

në vijim, nëpërmjet kontrollit të cilësisë së kërkimit dhe plotësimi i kërkesave për 

mbrojtjen e gradës shkencore, si dhe rishikimin mbi kushtet dhe afatet (mbase duhet kufij 

të poshtëm të moshës) e fitimit të titujve të tjerë akademikë kjo në funksion të garantimit të 

cilësisë së stafeve dhe punës akademike por dhe në funksion të uljes së inflacionin në këtë 

proces të rëndësishëm me efekte financiare për buxhetin e shtetit (çdo titull ka efekt në 

fondin e pagave që mbulohet nga buxheti i shtetit), efekt i cili duhet të ishte vlerësuar nga 

MAS. Inkurajojmë, çdo ndërhyrje që rrit përgjegjësinë institucionale para ligjit për çdo 

devijim që ka pasoja të shumëfishta për tani dhe brezat që vijnë. 

Në vendimin e Kryetarit të KLSH-s është kërkuar që Ministria të përcaktojë dhe publikojë 

kalendarin e akreditimit dhe rankimit të IAL-ve dhe programeve të tyre në të gjitha ciklet, 

të bashkëpunojë me strukturat drejtuese në IAL-të publike për zhbllokimin e situatës në 

ciklin e tretë të studimeve dhe të nxjerrë të gjithat aktet nënligjore e rregullative të 

nevojshme për të liberalizuar filtrin hyrës dhe forcuar filtrin dalës të doktorantëve 

potencialë. Ministria të marrë të gjitha masat, që në asnjë rast të mos ketë bllokim të 

përgjithshëm të kuotave të pranimit për programet e doktoraturës në Institucionet Publike 

të Arsimit të Lartë dhe orientim të kuotave për Institucionet private të Arsimit të Lartë. 

Për sa më lartë pavarësisht përpjekjeve për hartimin e akteve ligjore  rregulluese të këtij 

procesi, konstatohet se ende vazhdon një situatë bllokuese në IAL publike dhe jopublike 

për miratimin e kuotave të studimeve doktorale, nga MASR. 

Për sa më sipër, rikërkoj: 

Nga MASR për vitin akademik 2019-2020 të merren masa të menjëhershme për 

kompletimin dhe miratimin e akteve ligjore të nevojshme, për ti  hapur rrugë përgatitjes së 

universiteteve për fillimin e programeve doktorate, të orientuara te kërkimi i thelluar 

shkencor, etika dhe ndershmëria akademike dhe respektimi i pronës intelektuale të 

kërkuesve, për të kthyer në kushte normale këtë proces dhe mos vijuar me situatën 

bllokuese të tyre. 

Menjëherë 

 

II. Për të gjitha rekomandimet e tjera, që konsiderohen në proces zbatimi, inkurajohet 

përshpejtimi i realizimit të plotë të tyre brenda 3-mujorit të tretë të vitit 2020 dhe në 

mbështetje të nenit 30, pika 2 të ligjit nr. 154/2014 datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe 

funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”, brenda 6 muajve nga përcjellja e 

rekomandimeve tona, të raportohet me shkrim pranë KLSH mbi ecurinë e zbatimit të tyre. 

 

 

8. DREJTORIA RAJONALE E ARSIMIT PARAUNIVERSITAR, DURRËS (ISH- 

DAR DURRËS) 

 

Nga auditimi i ushtruar në Drejtorinë Arsimore Rajonale Durrës, për zbatimin e 

rekomandimeve të KLSH, “Mbi auditimin financiar dhe të përputhshmërisë” për 

periudhën 01.07.2017 deri 31.12.2019 trajtuar në Raportin Përfundimtar të Auditimit dhe 

në Vendimin nr. 21, datë 27.07.2019, të Kryetarit të KLSH-së të cilat janë përcjellë me 

shkresën nr. 1440/8, datë 30/07/2019, konstatohet se: 

- Në zbatim të nenit 15, shkronja “j”, të ligjit nr. 154/2014 datë 27.11.2014 “Për 

organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”, subjekti nuk ka kthyer 
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përgjigje në KLSH brenda 20 ditëve, sipas të cilës KLSH duhej të vihej në dijeni mbi 

marrjen e masave për zbatimin e rekomandimeve si dhe planin e veprimeve.  

- Nga ana e subjektit nuk është kthyer përgjigja brenda afatit 6 mujor, në zbatim të 

pikës 2, të nenit 30, të ligjit nr. 154/2014, datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe 

funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”, sipas të cilit duhej të përcillej plan veprimi 

për zbatimin e rekomandimeve të KLSH-së ku të pasqyrohen rekomandimet e lëna, 

strukturat përgjegjëse për zbatimin e rekomandimeve dhe afatet e përcaktuara për zbatimin 

e rekomandimeve. Sa më sipër, pasi shkresa përcjellëse e raportit përfundimtar të KLSH-

së me nr.1440/8 prot, datë 30/07/2019 nuk rezultoi të jetë dorëzuar nga Posta Shqiptare në 

ish DAR Durrës, por vetëm në Tiranë. 

 

Nga kontrolli i regjistrave të objekteve të porositura dhe korrespondenca e datave 

përkatëse, rezultoi se shkresa përcjellëse e raportit përfundimtar të KLSH-së me nr.1440/8 

prot, datë 30/07/2019 nuk është dorëzuar në ish DAR Durrës.   

 

Konstatuam se, paralelisht me kohën e përfundimit të auditimit në terren nga grupi i 

auditimit në KLSH (më datë 28.02.2019), DAR Durrës u ristrukturua sipas vendimit të 

Këshillit të Ministrave Nr.99, datë 27.02.2019 “Për Krijimin, Mënyrën e Organizimit e 

të Funksionimit të Drejtorisë së Përgjithshme të Arsimit Parauniversitar”. Drejtoria 

Rajonale e Arsimit Parauniversitar Durrës (DRAP), Durrës është organizuar në zbatim të 

urdhërit të Kryeministrit Nr.68, datë 5.4.2019 për “Miratimin e Strukturës dhe të 

Organikës së Drejtorisë së Përgjithshme dhe Drejtorive Rajonale të Arsimit 

Parauniversitar”. Funksionimi i institucionit bëhet në bazë të rregullores së ministrit “Për 

Organizimin dhe Funksioimin e Drejtorisë së Përgjithshme të Arsimit Parauniversitar”, 

Tiranë, i datës  30.04.2019. 

Tashmë Drejtoria Rajonale e Arsimit Parauniversitar Durrës ka në juridiksionin e saj 12 

Zyra Vendore të Arsimit Parauniversitar që janë në: Dibër, Bulqizë, Klos, Mat, Durrës, 

Kavajë, Krujë, Rrogozhinë, Shijak, Vorë, Kamëz dhe Tiranë dhe ka filluar ushtrimin e 

veprimtarisë së saj në 15.05.2020 

 

Zyra Vendore e Arsimit Parauniversitar Durrës, është një insitucion që ka në juridiksion 

vetëm institucionet arsimore parauniversitare të Bashkisë Durrës dhe funksionon mbi 

bazën ligjore të Drejtorisë së Përgjithshme të Arsimit Parauniversitar. 

 

Mbas mbajtjes së Aktit të konstatimit nr. 1, datë 27.07.2020, dhe paraqitjes në këtë akt, të 

gjetjeve dhe rekomandimeve të KLSH, DRAP Durrës, duhet të paraqesë në KLSH 

përgjigjet mbi statusin e secilit rekomandim të lënë, si dhe masat që do të merren  për 

zbatimin e rekomandimeve, në kushtet e reja. 

 

Në përfundim, si pasojë e: (a) mosmarrjes së shkresës përcjellëse dhe raportit përfundimtar 

të auditimit të KLSH-së me nr.prot. 1440/8, datë 30/07/2019, konfirmuar edhe nga posta 

shqiptare; si dhe (b)  e ristrukturimit të kryer në ish-DAR Durrës me Vendim të Këshillit të 

Ministrave Nr. 99, datë 27.02.2019 “Për Krijimin, Mënyrën e Organizimit e të 

Funksionimit të Drejtorisë së Përgjithshme të Arsimit Parauniversitar”, asnjë masë 

organizative e rekomanduar, nuk është zbatuar. 

 

Nga ana e KLSH-së, me shkresat përcjellëse, janë lënë 18 masa organizative. 

 

Nga verifikimi i dokumentacionit konstatohet se niveli i pranimeve dhe zbatimit të 

rekomandimeve është si më poshtë: 

a) Propozime per ndryshime apo përmirësim legjislacioni: janë lënë 3 rekomandime, 

të cilat nuk janë zbatuar; 
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b) Për përmirësimin e gjendjes: janë lënë 13 masa organizative, të cilat nuk janë 

zbatuar; 

c) Masa për eleminimin e efekteve negative: janë lënë 2 rekomandime në vlerën 1,718 

mijë lekë, të cilat nuk janë zbatuar 

 

I. Në përfundim, duke marrë në konsideratë edhe kushtet reja si pasojë e ristrukturimit të 

ish DAR, Durrës rikërkojmë nga Drejtoria Rajonale e Arsimit Parauniversitar Durrës 

(DRAP), Durrës, marrjen e masave të menjëhershme për njohjen dhe zbatimin e 

rekomandimeve sipas Vendimit nr. 21, datë 27.07.2019, të Kryetarit të KLSH-së, i cili 

është përcjellë me shkresën nr. 1440/8, datë 30/07/2019, mbi auditimin me objekt “Mbi 

auditimin financiar dhe të përputhshmërisë”, të cilat nga auditimi i kryer për verifikimin e 

zbatueshmërisë së rekomandimeve në auditimin e mëparshëm, rezultuan tërësisht të 

pazbatuara. Në mbështetje të nenit 30, pika 2 të ligjit nr. 154/2014 datë 27.11.2014 “Për 

organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”, brenda 6 muajve nga 

përcjellja e rekomandimeve tona, të raportohet me shkrim pranë KLSH mbi ecurinë e 

zbatimit të tyre.  

 

 

A.  PROPOZIME PËR NDRYSHIME APO PËRMIRËSIME NË 

 LEGJISLACIONIN NË FUQI: 

 

1. Gjetje nga auditimi:  

1.1.Rregullorja tip për organizimin dhe funksionimin e njësive arsimore vendore, (mbi të 

cilën janë hartuar rregulloret e çdo DAR/ZA-ve), është hartuar në bazë dhe në zbatim të 

ligjit nr. 7592, datë 21.06.1995, që është dispozitë e shfuqizuar dhe e rënë nga fuqia nga 

ligji nr. 69/2012, datë 21.06.2012 “Për sistemin arsimor parauniversitar në Republikën e 

Shqipërisë”, i ndryshuar. 

 

1.2.Nga analiza e pikave te rregullores dhe legjislacionit ne fuqi të shërbimit civil 

konstatohen mospërputhje dhe kontradiksione të dispozitave, pasi neni 5, i Udhëzimit te 

Ministrit të MAS me nr.3, date 18.01.2011 “Rregullore e funksionimit te DAR/ZA-ve”  bie 

në kundërshtim me pikën nr. 9, të VKM nr. 66, datë 2.3.2010 dhe nenin 22 “Pranimi ne 

shërbimin civil”, të ligjit nr.  152/ 2013, datë 30.5.2013. 

Konkretisht: 

 referuar përcaktimeve te pikës nr. 9, te VKM nr. 66 date 2.3.2010:  

“ Drejtuesi i ZA emërohet dhe largohet nga detyra nga drejtori i Drejtorisë Arsimore 

Rajonale qe ka ne varësi zyrën, ndërsa përgjegjësit e sektorit dhe specialistet e këtyre 

drejtorive e zyrave nga drejtuesit përkatës”; 

 referuar përcaktimeve te nenit 5, te Udhëzimit te ish-Ministrit MAS me nr.3, datë 

18.01.2011 “Rregullore e funksionimit te DAR/ZA-ve”, nënvizohet se:  

“Përgjegjësit e sektorëve dhe specialistet e DAR dhe ZA emërohen sipas ligjit 8549, date 

11.11.1999 “Statusi i nëpunësit civil” dhe largohen nga detyra nga drejtuesi i DAR dhe 

ZA” 

 referuar përcaktimeve te nenit 22 “Pranimi ne shërbimin civil”, te ligjit nr.  152/ 

2013 date 30.5.2013,  

“ Pranimi në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive bëhet nëpërmjet një konkurrimi të 

hapur”. (Më hollësisht trajtuar në pikën  6,  faqe 48 -62 të Raportit Përfundimtar të 

Auditimit) 

 

Për sa më sipër, rikërkoj:  

1.1 Nga ana e Ministrisë së Arsimit, Sporteve dhe Rinisë: 

Të merren masa për shfuqizimin e Rregullores Tip, miratuar nga Ministri MASH me 

Udhëzimin nr. 3, datë 18.01.2011, “Rregullore për funksionimin e Drejtorisë Arsimore 



32 

 

Rajonale dhe Zyrës Arsimore”, si akt i dalë në zbatim të ligjit nr. 7592, datë 21.06.1995, 

dispozitë e shfuqizuar dhe rënë nga fuqia, si dhe të hartojë një rregullore të re, e cila të 

harmonizohet me ligjin nr. 69/2012, datë 21.06.2012 “Për sistemin arsimor parauniversitar 

në Republikën e Shqipërisë”, dispozitat ligjore që rregullojnë menaxhimin financiar publik 

e kontrollin e brendshëm, si dhe aspektet e veprimit të ligjit për shërbimin civil mbi 

miratimin e përshkrimit të vendit të punës për secilin punonjës. Kjo rregullore të miratohet 

nga Ministri i  Arsimit, Sportit dhe Rinisë. 

1.2 Nga ana e DAR Durrës: 

Të rishikohen dhe përmirësohen dispozitat e rregullores së brendshme të organizimit dhe 

funksionimit të institucionit DAR Durrës, miratuar me Urdhrin e Drejtorit nr. 371, datë 

06.10.2016,  (në referencë të rregullores tip të miratuar nga MAS), dhe mbi këtë bazë të 

kryhet përmirësimi dhe azhurnimi i saj.  

Brenda datës 30.12.2020 

2. Gjetje nga auditimi:  

Nga auditimi i sistemit të dokumentacionit si dhe praktikave të realizuara nga ana e 

Komisionit të Vlerësimit të ngritur në zbatim të Urdhrit të MAS me nr.38 / 2015, “Për 

procedurat e lëvizjes  paralele, emërimit dhe largimit nga puna të mësuesit në institucionet 

arsimore publike të sistemit arsimor parauniversitar” rezulton se ka disa çështje që në 

udhëzim nuk gjejnë rregullim dhe zgjidhje, krijojnë vështirësi në funksionimin e portalit  

dhe prandaj duhen përmirësuar e korrigjuar në kuadër të përmirësimit të sistemit të 

kontrollit të brendshëm mbi procesin e konkurimit dhe testimit nëpërmjet portalit “Mësues 

për Shqipërinë”. Dobësitë në udhëzimin e mësipërm, si pjesë e sistemit të kontrollit të 

brendshëm mbi procesin e konkurimit dhe testimit nëpërmjet portalit “Mësues për 

Shqipërinë”, mbartin risqe që lidhen me mos përcaktimin e rregullave të qarta për 

emërimin e mësuesve apo lëvizjen paralele në kuadër të marrëdhënieve të punësimit.  

(Më hollësisht trajtuar në pikën  6,  faqe 48 -62 të Raportit Përfundimtar të Auditimit) 

 

Për sa më sipër, rikërkoj:  

MASR të rishikojë dhe përmirësojë Udhëzimin e MAS-it nr. 38, datë 06.10.2015 “Për 

procedurat e lëvizjes  paralele, emërimit dhe largimit nga puna të mësuesit në institucionet 

arsimore publike të sistemit arsimor parauniversitar”, në lidhje me aspektet e mëposhtme: 

a. Të korrigjohet kreu II, pika 2 e Udhëzimit, duke përcaktuar që gjithë dokumentet të 

jenë fotokopje të noterizuara për të shmangur rrezikun e abuzimit nga përdorimi i  

dokumentacionit fotokopje.   

b. Të rishikohet pika 1 e kreut II të Udhëzimit që bën klasifikimin e dokumenteve të 

detyrueshme , (ku 3 nga 13 dokumentet e dosjes së aplikimit, konsiderohen si  

dokumente të detyrueshëm, dhe mungesa e së paku njërit prej tyre sjellin dhe 

s‘kualifikimin) dhe duke caktuar përfundimisht listën e dokumenteve për aplikim.   

c. Të qartësohen në Udhëzim procedurat e njoftimit dhe të konfirmimit nga ana e 

kandidatëve, pasi shumë kandidatë që banojnë në rrethe mbeten jashtë skemës së 

njoftimeve, sidomos në kushtet që kontaktimi dhe faktimi i kontaktimit të 

aplikantëve të portalit për përzgjedhjen e vendit të punës, shpesh është e vështirë të 

kryhet. 

d. Detyrat që i ngarkohen Komisionit te Vlerësimit, sipas kreut 2/ pika 5, kreu 5 /pika 

5  dhe kreu 3 pika 3, 4, 5, tejkalojnë përgjegjësitë e anëtarëve të këtij komisioni, 

nëse i referohemi përbërjes së tij. Më konkretisht, Komisioni përbehet nga 4 

mësues, 2 përfaqësues të prindërve, 1 punonjës psiko-social. Këta anëtarë 

detyrohen ti përgjigjen një pune që kërkon njohuri mbi vlerësimin e 

dokumentacioneve ligjore, saktësi të prezantimit të të dhënave, angazhim me një 

kohë të konsiderueshme në proces. Këto detyra, të cilat nuk konsiderohen si kohë 

pune për të paguar, krahas aspekteve dhe vështirësi teknike- aspekte që zbehin 

ndjeshëm motivimin dhe përgjegjësinë e realizimit të procedurave nga anëtarët. Në 
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këtë kuadër, bien pritshmëritë mbi përfitimin e një produkti efikas dhe eficent gjatë 

procesit.  

e. Barra e vijimit të procesit që lidhen me njoftimet, kryerjen e procedurave të 

përzgjedhjes së vendit të punës, ngarkohet thuajse totalisht mbi Kryetarin e 

Komisionit (punonjës i Sektorit të Kurrikulës).  

f. Dokumentacioni që hartohet nga Komisioni i Vlerësimit nuk është i unifikuar dhe i 

standardizuar zyrtarisht. Shkresa shoqëruese, apo çdo dokument tjetër është hartuar 

sipas një konceptimi që nuk ka marrë një miratim zyrtar. 

g. Ky proces duhet të kryhet dhe të ndiqet nga sektori që ka si detyrë funksionale 

Menaxhimin e Burimeve Njerëzore, pasi është teknikisht e pamundur, qoftë edhe si 

kohë fizike të punës, që një specialist i Sektorit të Kurrikulës dhe Cilësisë të 

angazhohet me një punë që kërkon minimalisht një punonjës me kohë të plotë pune 

(referuar ngarkesave të punës de facto që kryen komisioni). Për më tepër, ky proces 

nuk lidhet me përshkrimin e punës së një punonjësi të sektorit të kurrikulës.   

 

Brenda datës 30.12.2020 

 

B. MASA ORGANIZATIVE:  
 

1. Gjetje nga auditimi:  

Në kontabilitet është regjistruar vlera e ndërtesave në shumën 14,102,490 lekë, për të cilat 

nuk administrohet dokumentacioni i nevojshëm teknik dhe financiar si dhe një pjesë e 

këtyre objekteve që mbahen në kontabilitet efektivisht janë në administrim të pushtetit 

vendor dhe  dëmtojnë saktësinë e të dhënave të bilancit kontabël. 

1. Për objektet ndërtimore mungojnë dokumentacionet respektive justifikuese  si 

genplane, planimetri dhe plan-vendosje.  

2. Auditimi konstaton se janë dërguar akte administrative shkresore nga DARD drejtë 

Ministrisë dhe anasjelltas, por pa finalizuar procesin e miratimit të listës së pronave 

dhe procedimin për regjistrimin e tyre. Pronat e DARD në vlerën 14,102,490 lekë, 

(të tilla sipas pasqyrimit kontabël me vlerën e tyre bruto në bilancin kontabël të 

datës 31.12.2017, për zërin ”ndërtesa”, nuk janë të regjistruara në inventarin e 

shtetit pranë Zyrës Vendore të Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme dhe për to 

nuk zotërohet certifikatë pronësie. Si pasojë e mosveprimit nga ana e strukturave 

përgjegjëse pranë dy institucioneve respektive të ngarkuara nga ligji, nga ana e 

DARD nuk janë regjistruar pronësia dhe kufijtë e pasurive të paluajtshme si dhe 

nuk janë dokumentuar aktet e fitimit të pronësisë për çdo rast, duke vepruar në 

kundërshtim me përcaktimet e ligjit nr.8743, datë 22.02.2001 “Për pasuritë e 

paluajtshme shtetërore”, i ndryshuar si dhe kërkesat e ligjit nr. 33/2010 “Për 

regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, ligjit nr.9228, datë 29.04.2004 “Për 

kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”, i ndryshuar . 

3. Nga ana tjetër, kontabilizimi i vlerës së godinave arsimore si pjesë e DAR nuk 

është i drejtë sepse, në fakt ky objekt nuk është në pronësi të DAR. Në bazë të 

përcaktimeve të ligjit nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen qendrore”, pushteti lokal 

është kompetent, administron dhe përgjigjet për objektet arsimore. Po kështu, sipas 

pikave 2/b dhe c të Aneksit nr. 1, që shoqëron VKM nr. 204, datë 26.03.21998 “Për 

kompetencat, detyrat funksionale dhe financimin e pushtetit vendor”, i ndryshuar, 

si dhe cilësimeve të nenit 23, pika nr.11, “Funksionet e bashkive në fushën e 

infrastrukturës dhe shërbimeve publike”, të ligjit nr. 139/2015, pushteti lokal është 

kompetent, administron dhe përgjigjet për objektet arsimore. 

(Më hollësisht trajtuar në pikën  3,  faqe 31 – 36 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

Për sa më sipër, rikërkoj:  

Drejtori i DARD të ngrejë një grup pune për të rakorduar me organet e vetëqeverisjes 

vendore dhe kryer procedurat e transferimit në përputhje me ligjin dhe pas saktësimit të 
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kësaj situate, Sektori i Shërbimeve të Përgjithshme të kryejë sistemimet në kontabilitet dhe 

reflektojë korrigjimet e duhura në pasqyrat financiare të vitit 2019, për efektet e këtyre 

transferimeve. 

Brenda datës 31.12.2020 

 

2. Gjetje nga auditimi:  

Nuk janë hartuar dokumentacionet, planimetritë për sipërfaqet e tokave, trojeve dhe 

terreneve që DARD ka në dispozicion, plani i rilevimit (kadastral dhe topografik), plan 

vendosjet me rrjetin koordinativ dhe ortofotot përkatëse, planimetritë për secilin objekt dhe 

për çdo kat se si janë organizuar si dhe formulari për inventarizimin e pasurive të 

paluajtshme shtetërore.  

Mungon pasqyrimi në kontabilitet i vlerës së tokës truall në administrim të DARD, (zëri 

“toka, troje e terrene”), ku duhet të ishte pasqyruar vlera (minimalisht) prej  8,071,440 

lekë. Llogaria 210 “Toka, troje, terrene” (vlera e tokës) në kontabilitet është pasqyruar për 

vlerën zero lekë, për sipërfaqet e evidentuara prej 780 m2. Për sa sipër, është vepruar në 

kundërshtim me ligjin nr.9228, datë 29.04.2004 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat 

financiare”, i ndryshuar; ligjin nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe 

Kontrollin”, i ndryshuar;  dhe VKM nr. 89, datë 3.2.2016, ”Për miratimin e vlerës së hartës 

së tokës në Republikën e Shqipërisë”. (Më hollësisht trajtuar në pikën  3,  faqe 31 – 36 të 

Raportit Përfundimtar të Auditimit) 

Për sa më sipër, rikërkoj:  

- Për një pasqyrim te drejtë ne kontabilitet te vlerës se tokave, trojeve dhe terreneve në 

pronësi dhe administrim te DARD bëhet domosdoshmëri vlerësimi nga ana e ekspertëve 

vlerësues të pavarur; azhurnimi, dhe pasqyrimi në kontabilitetin e institucionit  i vlerave të 

pasurive zotëruese respektive, kjo në referencë të hartës së vlerës se tokave, të miratuar 

sipas VKM nr. 89, datë 3.2.2016.  

- Pas rakordimit me organet e qeverisjes vendore për objektet shkollore në administrimin e 

tyre dhe saktësimit të sipërfaqeve të tokave dhe trojeve në administrim të DARD, të 

kryhen përllogaritjet dhe pasqyrohen në kontabilitet efektet financiare sa sipër.    

Brenda datës 30.12.2020 

3. Gjetje nga auditimi:  

Procedurat e inventarizimit nuk rezultojnë të finalizuara pasi nuk janë ndjekur nga proceset 

e vlerësimit, të daljes jashtë përdorimit, si dhe asgjësimit për aktivet që nuk kanë 

destinacion tjetër.  

Nuk ka një evidentim te situatës së inventarizimit për çdo llogari, arsyetim të shkaqeve 

mbi inventarin jashtë funksionit; nuk ka një vendimmarrje nga ana e menaxhimit mbi 

informacionet e grupeve të inventarizimit, etj. Për sa sipër, është vepruar në kundërshtim 

me ligjin nr. 9228, datë 29.04.2004 “Për Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare”, i 

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

sektorit publik”. (Më hollësisht trajtuar në pikën  3,  faqe 31 -36 të Raportit Përfundimtar 

të Auditimit) 

Për sa më sipër, rikërkoj:  

Nëpunësi autorizues dhe nëpunësi zbatues të analizojnë rezultatet e grupeve te 

inventarizimit dhe të procedojnë në përputhje me kërkesat e UMF nr. 30, datë 27/12/2011, 

duke iniciuar procesin e vlerësimit të aktiveve të propozuara për dalje nga përdorimi në 

njësinë shpenzuese, bazuar në listën e aktiveve të identifikuara për vlerësim dhe kritereve 

për vlerësimin e aktiveve. Të dokumentohen gjithë hapat e procesit për dhënien në 

përdorim / tjetërsimin e aktiveve të panevojshme dhe nxjerrjen jashtë përdorimit të 

aktiveve ose dhënien në përdorim a tjetërsimin e aktiveve në referencë të paragrafit 95 e 

vazhdim, të Udhëzimit të Ministrisë së Financave.  

Brenda datës 30.12.2020 

Për sa më sipër, rikërkoj:  
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Nga strukturat e menaxhimit të DARD të merren masa që kryerja e inventarëve të 

aktiveve, nxjerrja jashtë përdorimit dhe asgjësimi i tyre, të ndjekin gjurmën e auditimit 

duke u shoqëruar me dokumentacionin mbi procedurën e kryer për vlerësimin dhe ndarjen 

e materialeve sipas destinacionit të tyre, për ankand, groposje, vend ndodhjen e groposjes 

së tyre, asgjësimin etj, shoqëruar me fotot përkatëse, mjetin e transportit i cili ka kryer 

transportin e tyre, duke e dokumentuar  nxjerrjen jashtë përdorimit dhe asgjësimin e 

materialeve në përputhje me UMF nr. 30, datë 27.12.2011“Për menaxhimin e aktiveve në 

njësitë e sektorit publik” 

Brenda datës 30.12.2020 

 

4. Gjetje nga auditimi:  

4.1 Nga auditimi u konstatua se, rastet konkrete të vlerësimit të riskut janë praktika pak të 

zhvilluara në praktikë. Për natyrën e veçantë të këtij subjekti publik, koncepti i 

“Manaxhimit të Riskut” dhe vendosja e kontrolleve si përgjigje ndaj tij, mbetet një çështje 

që kërkon vëmendjen e posaçme nga drejtuesit e DAR. Ndonëse janë përmbushur 

detyrimet në kuadër të përgjegjshmërisë menaxheriale, për identifikimin dhe krijimin e 

Regjistrit të Risqeve, mungon monitorimi i kontrolleve të risqeve që vënë në rrezik arritjen 

e objektivave dhe realizimin me sukses të veprimtarive, sipas kërkesave të neneve 10, 11 

/2, 12 /3, 9.4 /c dhe 21 të ligjit nr. 10296/ 2010 “Për Menaxhimin Financiar dhe 

Kontrollin”, i ndryshuar.  

Konstatohet se: 

1. Ky dokument është hartuar pa pëcaktuar vitin dhe nuk është përditësuar. 

2. Nuk janë hartuar risqet për çdo zotërues e sektor, nuk është përditësuar regjistri i 

risqeve, nuk është caktuar koordinatori i risqeve dhe mungon një strategji me 

planin e veprimit për menaxhimin e risqeve në fushat e këtij institucioni.  

3. Nuk parashikohet niveli i ri i risqeve pas aplikimit të kontrolleve, referuar 

programit buxhetor afatmesëm, etj. 

 

4.2. Për periudhën objekt auditimi, nuk ishte hartuar Strategjia për Menaxhimin e Risqeve 

dhe plani i veprimit që shoqëron aktivitetet, detyrimi i neneve 8, pika 8/a, 10 dhe 21/ 2, të 

ligjit nr. 10296/ 2010. 

 

4.3. Nga analiza e rubrikave të plotësuara të Pyetësorit të Vetëvlerësimit sipas 

komponentëve të MFK, konstatojmë se vlerësimet e Sistemit të Kontrollit të Brendshëm 

dhe Menaxhimit Financiar janë kryer me pikë (1-3), por nuk kanë gjetur zbatim detyrimet e 

pikës nr. 17, të Udhëzimit të Ministrisë së Financave nr. 28, datë 15.12.2011, “Mbi paraqitjen e 

Deklaratës dhe Raportit vjetor për cilësinë e sistemit të kontrollit të brendshëm në njësitë publike”, 

pasi Raporti për funksionimin e sistemit të kontrollit të brendshëm nuk ka të përfshira gjetjet dhe 

rekomandimet e auditimit të brendshëm dhe të jashtëm si dhe nuk referon një plan veprimi për të 

ardhmen, sikundër përcaktohet në këtë udhëzim. 

(Më hollësisht trajtuar në pikën  6,  faqe 48 – 62 të Raportit Përfundimtar të Auditimit) 

 

Për sa më sipër, rikërkoj:  

 - DAR Durrës, të marrë masa që të plotësohet me të gjithë sektorët dhe aktivitetet, regjistri 

i riskut, të bëhet përditësimi, miratimi dhe  dërgimi i tij në Drejtorinë e Buxhetit dhe 

Drejtorinë e Financës së Ministrisë së Arsimit, Sporteve dhe Rinisë, për të mundësuar 

vendimmarrje cilësore, optimizimin e burimeve në dispozicion, që kanë të bëjnë me 

prioritetet dhe shmangien e problemeve që mund të shfaqen gjatë punës për arritjen e 

objektivave të vendosura, konformë përcaktimeve të kreut III, pika 3.2 “Menaxhimi i 

riskut”, të Manualit për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin.  

Vazhdimisht 

- DAR Durrës të rishikojë çdo vit dhe përditësojë Regjistrin e risqeve kryesore dhe 

kontrolleve përkatëse kompensuese, që do të ndërtohen me synimin që të ndihmojnë në 
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zbutjen e pasojave dhe mundësive të tyre si dhe miratojë Strategjinë e Menaxhimit të 

Risqeve, sipas fokusit,  prioriteteve dhe qëllimeve afatmesme e afatgjata bazë që ka ky 

institucion,  në zbatim të neneve 10 dhe 21, të ligjit nr.10296, datë 08.07.2010, “Për 

Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”. 

Vazhdimisht 

5. Gjetje nga auditimi:  

Nga auditimi u konstatua se raportet e monitorimit për periudhën objekt auditimi si dhe 

raportet periodike që DAR Durrës i ka paraqitur në Ministrisë së Arsimit dhe Sportit, nuk 

janë hartuar në përputhje me përcaktimet e kreut IV “Monitorimi”, të Udhëzimit të 

Ministrit të Financave nr. 22 datë 17.11.2016, “Për procedurat standarde të monitorimit të 

buxhetit në njësitë e qeverisjes qendrore”, pasi nuk janë të plotësuara me informacion të 

plotë dhe me shpjegimet përkatëse, lidhur me ndryshimet e buxhetit nga plani fillestar deri 

në atë përfundimtar, në nivel programi dhe artikulli, me ndryshimet e planit të produkteve, 

si në sasi dhe në vlerë, etj. (Më hollësisht trajtuar në pikën  1,  faqe 14 -24  të Raportit 

Përfundimtar të Auditimit) 

Për sa më sipër, rikërkoj:  

Strukturat përgjegjëse për planifikimin dhe monitorimin e shpenzimeve buxhetore në 

DARD, gjatë hartimit të raportit të monitorimit dhe raporteve periodike për Ministrinë e 

Arsimit, Sportit dhe Rinisë, të argumentojnë mosrealizimin e produkteve dhe të 

parashikojnë masat që duhen ndërmarrë në të ardhmen për realizimin e tyre. Institucioni të 

marrë masa për dorëzimin e raporteve 4-mujore të monitorimit në Ministrinë e linjës si dhe 

publikimin e tyre në faqen zyrtare, referuar Udhëzimit të sipërpërmendur. 

Periodikisht, çdo katër mujor 

6. Gjetje nga auditimi:  

Mbështetur në  Urdhrin e Kryeministrit nr. 199, datë 01.12.2010, struktura organizative 

DARD ka 20 vende pune të miratuara, por nga auditimi konstatohet mungesë në 25 % të 

plotësimit te pozicioneve te punës se DAR Durrës dhe konkretisht: në Sektorin e 

Kurrikulës  dhe Cilësisë -një specialist, në  Sektorin e  IT-së - një specialist; në Sektorin e 

Programim Zhvillimit  ka mungesë të përgjegjësit të sektorit dhe dy specialistë. Pra në 

strukturën e DARD janë pesë pozicione pune vakant, që në gjykimi tonë ndikojnë në një 

performacë jo të mirë të punës së institucionit. Mungesat në plotësimin e strukturës 

organike për DAR Durrës dhe për ZA Krujë, janë një risk operacional për arritjen e 

objektivave të institucioneve arsimore. Nga verifikimet e kryera në ZA Krujë, (varësi 

administrative e DAR Durrës) konstatohen mungesa serioze te stafit, pasi aktualisht janë 

vetëm 4 punonjës efektive nga 10  në strukturë, d.m.th. me mungesa të  60 % te stafit te ZA. 

Mosplotësimi i këtyre pozicioneve ka ardhur nga neglizhenca e DAP në publikimin e këtyre 

pozicioneve të punësimit.  (Më hollësisht trajtuar në pikën 2,  faqe  24 – 30 të Raportit 

Përfundimtar të Auditimit) 

Për sa më sipër, rikërkoj:  

Nga ana e DARD, në bashkëpunim me DAP dhe MASR, të fillojnë procedurat për 

rekrutimin e stafit në pozicionet vakante në Sektorin e Kurrikulës  dhe Cilësisë, në  

Sektorin e  IT-së, si dhe  në Sektorin e Programim Zhvillimit. 

Menjëherë 

7. Gjetje nga auditimi:  

7.1.Listë prezencat mujore për përgatitjen e borderove për punonjësit e DAR Durrës dhe 

personelin e shkollave të arsimit para universitar në varësi, janë hartuar në mënyrë të 

përmbledhur, me numrin e ditëve të punës në muaj dhe jo mbi bazën e verifikimit të 

prezencës çdo ditë, duke mos pasqyruar prezencën e mësuesve dhe punonjësve të 

shkollave çdo ditë gjatë muajit, për ditët që kanë punuar. Gjithashtu, libri i pagave nuk 

është plotësuar për punonjësit që janë në marrëdhënie pune, ku të shënohen për çdo muaj 

të gjitha ekstraktet sipas listë pagesave duke filluar nga paga bruto, shtesa e ndalesa deri në 

pagën neto. 
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7.2. Dosjet personale të punonjësve janë administruar duke mos përmbushur plotësisht 

kërkesat e ligjit nr. 9154, datë 06.11.2003 "Për arkivat" si dhe të manualit mbi arkivimin 

e dokumenteve. Dosjet e personelit nuk janë inventarizuar, administruar me indeks të 

veçantë, ku t ë evidentohen shkresat e fashikujt në veçanti si dhe pasqyrimi kronologjik i 

inventarit të fletëve në dosje.  

(Më hollësisht trajtuar në pikën 2,  faqe  24 – 30 të Raportit Përfundimtar të Auditimit) 

Për sa më sipër, rikërkoj:  

7.1. Drejtoria Arsimore Rajonale Durrës, të marrë masa që listë prezencat mujore për 

punonjësit e saj dhe personelin e shkollave të arsimit para universitar në varësi, të 

përpilohen duke pasqyruar prezencën e mësuesve dhe punonjësve të shkollave për çdo ditë 

kalendarike të muajit. 

Vazhdimisht 

7.2. DARD të marrë masa për inventarizimin dhe arkivimin e dosjeve personale të 

nëpunësve dhe arsimtarëve, në përputhje me kërkesat e ligjit nr. 9154, datë 06.11.2003 

"Për arkivat" dhe manualit “Mbi arkivimin e dokumenteve” dhe aktet e tjera që normojnë 

këtë proces. 

Brenda datës 30.12.2020 

 

8. Gjetje nga auditimi:  

Fatura tatimore e shitjes është firmosur vetëm nga ofruesi i shërbimit dhe jo nga strukturat 

përgjegjëse në DAR. Nuk është mbajtur asnjë procesverbal në përfundim të servisit të bërë 

për automjetin e institucionit, që të konfirmojë se punimet janë kryer  dhe se mjeti është në 

gjendje pune. Nga auditimi i urdhër shpenzimeve për blerje të  vogla të realizuara nga 

DARD për periudhën 2017-2018, u konstatua se mungonte relacioni nga komisioni i 

ngritur për marrjen në dorëzim dhe vlerësimin e mallrave, për te verifikuar nëse specifikat 

e mallit/shërbimit të marrë në dorëzim janë në përputhje me kriteret e parashikuara.  Sa 

sipër është vepruar në kundërshtim me kërkesat e ligjit nr.10296, datë 08.07.2010 “Për 

menaxhimin financiar dhe Kontrollin”, i ndryshuar dhe Udhëzimin e Ministrit të 

Financave nr.30, datë 27.12. 2011,“Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit 

publik”, paragrafët 42-50.  (Më hollësisht trajtuar në pikën  4,  faqe 31-45 të Raportit 

Përfundimtar të Auditimit) 

Për sa më sipër, rikërkoj:  

Institucioni të marrë masa për të gjitha rastet e kryerjes së shpenzimeve për shërbime, të 

përpilojë rregullisht dokumentacionin justifikues përkatës që vërteton kryerjen efektive të 

shërbimit, apo marrjen në dorëzim të aktiveve sipas kushteve të kontratës. Në të gjitha 

rastet, procesverbali i realizimit të shërbimit të nënshkruhet rregullisht nga komisioni, duke 

e bashkëlidhur me faturën e furnitorit, situacionet e shpenzimeve për shërbimet dhe 

riparimet, dhe dokumentuar në përputhje me kërkesat e parimet e menaxhimit financiar 

publik. 

Vazhdimisht 

9. Gjetje nga auditimi:  

Për ruajtjen dhe zhvillimin e kompetencave profesionale njësia arsimore vendore nuk 

disponon plane të trajnimeve dhe mungon një data-base mbi regjistrimin e trajnimeve dhe 

kualifikimeve periodike  të stafit të institucionit publik për periudhën e audituar nga 

KLSH. Sa më sipër, nuk kanë gjetur zbatim kërkesat e pikës nr. 3/1, nënçështja “Politikat 

dhe praktikat që lidhen me burimet njerëzore”, të Kapitullit III të Manualit të MFK, 

miratuar nga Ministri i Financave me urdhrin nr. 108, datë 17.11.2016.  

Nuk janë kryer trajnime të stafit në drejtim të njohjes së dispozitave të menaxhimit 

financiar dhe kontrollit dhe të menaxhimit të sistemit buxhetor, me qëllim rritjen e 

efikasitetit dhe eficencës së punës dhe menaxhimin e fondeve publike së njësisë 

menaxhuese. 

Auditimi i KLSH-së vëren se, ka një moskuptim të domosdoshmërisë së ekzistencës së 

përshkrimit të proceseve të punës, referuar kërkesave të pikës 3.3, të manualit të MFK, 
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mbi përgatitjen e hartës së proceseve dhe manualeve të proceseve të punës. Këto manuale 

garantojnë uniformitetin në kryerjen e proceseve të punës, identifikimin e aktiviteteve të 

kryera, përgjegjësitë për kryerjen e një aktiviteti, si dhe afatet brenda të cilave këto 

aktivitete duhet të kryhen së bashku me një pamje të përgjithshme të veprimtarive të 

kontrollit që identifikohen brenda një procesi dhe që garantojnë përmbushjen e objektivave 

të procesit. Jo vetëm kaq, por përshkrimi i procesit të punës konfondohet me përshkrimin e 

pozicionit të punës. (Më hollësisht trajtuar në pikën  6,  faqe 48 – 62 të Raportit 

Përfundimtar të Auditimit) 

Për sa më sipër, rikërkoj:  

9.1 Nga DAR Durrës në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit, Sporteve dhe Rinisë, të 

merren masat e duhura për identifikimin dhe parashikimin e nevojave për trajnim si dhe 

zhvillimin e kompetencave profesionale të punonjësve në përputhje me kërkesat e ligjit të 

menaxhimit financiar dhe kontrollit. Mbi këtë bazë të programohen dhe kryhen trajnime e 

seminare, nga Shkolla Shqiptare e Administratës Publike (ASPA) dhe nga Ministria e 

Financave dhe Ekonomisë, veçanërisht mbi aspektet e analizës së menaxhimit të riskut, 

menaxhimit të buxhetit dhe aktiveve në dispozicion, prokurimin publik elektronik, si dhe 

të gjitha detyrimet e tjera, të përcaktuara në udhëzimet e Ministrisë së Financave.  

9.2 Të sigurohet pjesëmarrja në këto trajnime të drejtuesve të programeve buxhetore, 

drejtuesve të njësive shpenzuese, nëpunësve autorizues, nëpunësve zbatues, drejtuesve të 

shkollave si dhe specialistëve të tjerë. Detyrimi për trajnimin e stafit  dhe drejtorëve të 

shkollave mbi aspektet e menaxhimit financiar bëhet i domosdoshëm, për faktin se ato 

autorizojnë pagesat e mësuesve për orët mësimore sipas normës së miratuar dhe ato 

mbinormë, shpenzimet e transportit të mësuesve dhe nxënësve, subvencionimin e teksteve 

shkollore për kategoritë vulnerabël, etj.  

9.3 DARD të përgatisë manualin e proceseve të punës, bazuar në modelimin dhe formatet 

standarde të lëshuara nga struktura përgjegjëse harmonizuese e MFK në Ministrinë e 

Financave, për të asistuar institucionet për ta realizuar këtë proces. 

Në vazhdim 

10. Gjetje nga auditimi:  

Nuk janë miratuar përshkrimet e pozicioneve të punës nga Sekretari i Përgjithshëm i 

MASR. Nga auditimi konstatohet se, në nenin 27, “Përshkrimi i vendeve të punës”, të 

Rregullores së Brendshme tip, miratuar nga Ministri MASH me nr. 311/1, datë 18.1.2011, 

është përcaktuar se:“Drejtori i DAR-it/ përgjegjësi i ZA-së miratojnë përshkrimin e vendit 

të punës për secilin punonjës. Në përshkrimin e vendit të punës së përgjegjësit të sektorit 

parashikohet që në një pjesë të kohës kryen detyra si specialisti sektorit”. 

Këto përcaktime të Rregullores së brendshme nuk përputhen me kërkesat e pikës 18, 

germa “c”, kreu IV, të VKM nr. 142/2014 “Për përshkrimin dhe klasifikimin e pozicioneve 

të punës në institucionet e administratës shtetërore dhe institucionet e pavarura”, sipas së 

cilës, përshkrimet e vendit të punës miratohen nga Sekretari i Përgjithshëm i Ministrisë. 

Për sa sipër, është vepruar në kundërshtim me VKM nr. 142, datë 12.3.2014, “Për 

përshkrimin dhe klasifikimin e pozicioneve të punës në institucionet e administratës 

shtetërore dhe institucionet e pavarura”, të ndryshuar dhe Udhëzimin e DAP nr. 2, datë 

7.4.2014, “Për hartimin e përshkrimit të pozicioneve të punës në shërbimin civil”. 

(Më hollësisht trajtuar në pikën  6,  faqe 48 – 62 të Raportit Përfundimtar të Auditimit) 

Për sa më sipër, rikërkoj:  

10.1.Drejtori i DAR Durrës dhe njësia përgjegjëse për menaxhimin e burimeve njerëzore, 

të koordinojë veprimet dhe miratojnë përshkrimet e punës tek Sekretari i Përgjithshëm i 

Ministrisë së Arsimit, Sporteve dhe Rinisë, si dhe Departamentin e Administratës Publike, 

në përputhje me kërkesat e pikës 18, germa “c”, kreu IV, të VKM nr. 142/2014 “Për 

përshkrimin dhe klasifikimin e pozicioneve të punës në institucionet e administratës 

shtetërore dhe institucionet e pavarura” si dhe pikës nr. 4.1.1, kreu IV, të Udhëzimit të 

Departamentit të Administratës Publike nr. 2, datë 7.4.2014 “Për hartimin e përshkrimit të 

pozicioneve të punës në shërbimin civil”. 



39 

 

Brenda datës 30.12.2020 

 

 

C. MASA PËR ELIMIMIN E EFEKTEVE NEGATIVE TË KONSTATUARA NË 

ADMINISTRIMIN E FONDEVE PUBLIKE DHE PËR MENAXHIMIN ME 

EKONOMICITET, EFICENCË  DHE EFEKTIVITET TË FONDEVE PUBLIKE.  

 

1. Gjetje nga auditimi:  

Shpenzime joefektive për buxhetin e shtetit, për shumën 1,592,302 lekë nga ekzekutimi i 

vendimeve gjyqësore për largimin e padrejtë nga puna të punonjësve. Janë likuiduar 

shpenzime për ekzekutimin e vendimeve gjyqësore sipas urdhër shpenzimeve të kaluara në 

thesar për vitin 2017 dhe 2018, (në 3 raste përmes zyrës së përmbarimit dhe në 1 rast 

nëpërmjet likuidimit vullnetar) në shumën 1,592,302 lekë (përkatësisht 1,220 mijë në 

v.2017 dhe 372,302 lekë në v.2018). E gjithë shuma për ekzekutimin këtyre vendimeve 

gjyqësore, është një shpenzim joefektiv për buxhetin e shtetit duke qenë se i përket 

vendimmarrjeve të gabuara për largim nga puna, ku përfshihen dhe pagesat e tarifave 

përmbarimore dhe të shpenzimeve gjyqësore. 

Për sa sipër, është vepruar në kundërshtim me ligjin nr.10296, datë 08.07.2010 “Për 

menaxhimin financiar dhe Kontrollin”, i ndryshuar dhe ligjin nr. 9936, datë 26.06.2008 

“Për menaxhimin e Sistemit Buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar. 

 (Më hollësisht trajtuar në pikën  2,  faqe 24 -30 të Raportit Përfundimtar të Auditimit) 

Për sa më sipër, rikërkoj:  

DARD të analizojë dhe nxjerrë përgjegjësitë për shumat e shpenzuara për ekzekutimin 

vendimeve gjyqësore, si shpenzime joefektive për buxhetin e shtetit, pasi u përkasin 

vendimmarrjeve të gabuara për largim nga puna, ku përfshihen dhe tarifat përmbarimore e 

shpenzimet gjyqësore dhe të mos lejojë kryerjen e pagesave të kësaj kategorie pa analizuar 

dhe nxjerrë përgjegjësitë për vendimmarrjet e gabuara të largimit të padrejtë nga puna. 

Në vazhdim 

2. Gjetje nga auditimi:  

Shpenzime joefektive për buxhetin e shtetit, 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 (KDIMDP) në vleftën 125,200 lekë. Sipas Urdhër Shpenzimit nr. 

184, datë 30.06.2017 është likuiduar gjobë në shumën 125,200 lekë nga fondet e buxhetit 

të shtetit, për Komisionerin për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave 

Personale (KDIMDP). 

Konstatohet se nuk ka analizë për pagesën e kryer për likuidim gjobe nga fondet e buxhetit 

të shtetit. E gjithë shuma e gjobës, si masë administrative e ngarkuar në llogarinë e 

institucionit  është një shpenzim joefektiv për buxhetin e shtetit, meqenëse i është ngarkuar 

padrejtësisht fondeve buxhetore me destinacion. Për sa sipër, është vepruar në kundërshtim 

me Ligji nr.10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe Kontrollin”, i 

ndryshuar. (Më hollësisht trajtuar në pikën  4,  faqe 37 -45 të Raportit Përfundimtar të 

Auditimit) 

Për sa më sipër, rikërkoj:  

DARD të analizojë dhe nxjerrë përgjegjësitë për shumat e shenzuara për këtë shpenzim 

joefektiv për buxhetin e shtetit 

Në vazhdim 

 

II. Për të gjitha rekomandimet e tjera që konsiderohen “të zbatuara pjesërisht”  apo “në 

proces zbatimi”, inkurajohet përshpejtimi i realizimit të plotë të tyre brenda 3-mujorit të 

tretë, të vitit 2020 dhe në dhe në mbështetje të nenit 30, pika 2 të ligjit nr. 154/2014 datë 

27.11.2014 “Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”, brenda 6 

muajve nga përcjellja e rekomandimeve tona, të raportohet me shkrim pranë KLSH mbi 

ecurinë e zbatimit të tyre. 
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9. UNIVERSITETI “ISMAIL QEMALI”, VLORË   

 

Nga auditimi i ushtruar në Universitetin “Ismail Qemali”, Vlorë, për zbatimin e 

rekomandimeve të KLSH, “Mbi auditimin financiar” për periudhën 01.01.2018 deri më 

31.12.2018, trajtuar në Raportin Përfundimtar të Auditimit dhe në Vendimin nr. 163, datë 

27.12.2019, të Kryetarit të KLSH-së të cilat janë përcjellë me shkresën nr. 626/6, datë 

27.12.2019, konstatohet se: 

- Në zbatim të nenit 15, shkronja “j”, të ligjit nr. 154/2014 datë 27.11.2014 “Për 

organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”, subjekti  ka kthyer 

përgjigje në KLSH, duke tejkaluar me 10 ditë afatin ligjor prej 20 ditësh nga marrja e 

shkresës, me shkresën nr. 238 dt.30.01.2020 sipas të cilës KLSH duhej të vihej në dijeni 

mbi marrjen e masave për zbatimin e rekomandimeve si dhe planin e veprimeve.  

- Nga ana e subjektit është kthyer përgjigja duke tejkaluar me 21 ditë afatit ligjor prej 6 

muajsh, me shkresën nr.1105/1 dt.21.07.2020, në zbatim të nenit 15, shkronja “j”, të ligjit 

nr. 154/2014, datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë të 

Shtetit” sipas të cilit duhej të përcillej plan veprimi për zbatimin e rekomandimeve të 

KLSH-së ku të pasqyrohen rekomandimet e lëna, strukturat përgjegjëse për zbatimin e 

rekomandimeve dhe afatet e përcaktuara për zbatimin e rekomandimeve. 

 

Nga ana e KLSH-së, me shkresat përcjellëse janë lënë 15 masa organizative. 

 

Nga verifikimi i dokumentacionit konstatohet se niveli i pranimeve dhe zbatimit të 

rekomandimeve është si më poshtë: 

a) Për përmirësimin e gjendjes janë lënë 10 masa organizative, të cilat 10  janë 

pranuar dhe  zbatuar plotësisht 4 , në proces zbatimi 5, dhe pa zbatuar 1 

b) Rekomandime për Masa për Zhdëmtim janë lënë 2 rekomandime për shumën 2,209 

mijë lekë nga të  cilat, 2 janë pranuar, dhe janë në proces zbatimi  në shumën 2,209 

mije lekë. 

c) Masa për eliminimin e efekteve negative të konstatuara në administrimin dhe 

menaxhimin me ekonomicitet, eficence dhe efektivitet të fondeve publike janë lënë 

2 rekomandime, në shumën  5,306 mijë lekë, të cilat janë pranuar dhe zbatuar 

plotësisisht. 

d) Mbështetur në nenin 37 të Kodit të Punës të Republikës së Shqipërisë, miratuar me 

ligjin nr. 7961, datë 12.07.1995, i ndryshuar, kontratat individuale të punës, 

Rregullores si dhe Udhëzimit të Ministrit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë nr. 27, datë 

29.12.2017, “Për strukturat e brendshme akademike dhe administrative në 

institucionet e arsimit të lartë”, referuar përshkrimit të punës dhe detyrave që 

mbulojnë në strukturat përkatëse, i është rekomanduar Bordit të Administrimit dhe 

Rektorit të Universitetit “Ismail Qemali”, Vlorë, të vlerësojë, në varësi të analizës 

së përgjegjësive, shkallën e përgjegjësisë për secilin punonjës për mangësitë dhe 

shkeljet e konstatuara, të trajtuara në Raportin Përfundimtar të Auditimit, dhe të 

kërkojë marrjen e masave për personat që vlerësohen me përgjegjësi në këtë raport 

përfundimtar. 

 

 

I. Në përfundim rikërkojmë nga Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë, zbatimin e 

rekomandimeve të KLSH-së, të dërguar me shkresën nr. 626/6, datë 27.12.2019, mbi 

auditimin me objekt “Auditim financiar”, të cilat nga auditimi i kryer për verifikimin e 

zbatueshmërisë së rekomandimeve në auditimin e mëparshëm, rezultuan të pazbatuara, si 

më poshtë: 
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A. MASA ORGANIZATIVE 

 

6.2 Gjetje nga auditimi:  

Nga auditimi rezultoi se, me Urdhrin nr. 1, datë 10.09.2018 të administratores, është 

ngritur Komisioni i Inventarizimit të Aktiveve me 5 anëtarë por pa u cilësuar Kryetari si 

dhe pa u cilësuar afati i përfundimit të këtij procesi. Procesi i inventarizimit në fakt ka 

filluar më datë 03.12.20183 (pra rreth 3 muaj me vonë) dhe ka përfunduar më datë 

26.12.2018, por tabelat përmbledhëse të inventarëve mbajnë datën 20.02.2018 ( pra rreth 5 

muaj më vonë). Në dosje nuk gjetëm listat e aktiveve për tu inventarizuar, përgatitur nga 

Nëpunësi Zbatues, në bazë të të dhënave të regjistrave kontabël të aktiveve të njësisë 

shpenzuese, në kundërshtim me paragrafin 81 të Udhëzimit nr. 30, datë 27.12.2011“Për 

menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik”, i ndryshuar, ku parashikohet se, lista e 

aktiveve për inventarizim hartohet nga Nëpunësi Zbatues në bazë të të dhënave të 

regjistrave kontabël të aktiveve të njësisë. 

Tabelat e inventarëve janë firmosur vetëm nga grupi i inventarizimit dhe jo edhe nga 

personat e ngarkuar me përgjegjësi material. Për më tepër që fletët e inventarit të përgatitur 

nga komisioni nuk përmbajnë në asnjë rast informacion të detajuar lidhur me aktivet. Këto 

tabela janë përpiluar për zëra total (psh vlera e Godinës A, në total, ose vlera e magazinës), 

duke mos përmbushur kështu rolin për të cilin ky proces kryhet që është: verifikimi fizik 

dhe cilësor i gjendjes së aktiveve në ngarkim/përdorim të personelit të njësisë publike duke 

krahasuar gjendjen konkrete të aktivit me të dhënat përkatëse të librave që mbahen nga 

punonjësit me përgjegjësi material e që përputhen me sektorin e financës. 

Në relacionin e inventarizimit relatohet se përgjithësisht gjendja e inventarëve në 

institucion fizikisht janë sipas kontabilitetit. Janë dëmtuar dhe është lajmëruar firma për t’i 

riparuar 6 tavolina, furnizim i vitit 2017. Por në asnjë rast nuk pasqyrohet informacion I 

detajuar për këta artikuj të dëmtuar. Për më tepër që nga verifikimi fizik që grupi I 

auditimit bëri në magazinë, konstatoi disa pajisje kompjuterike jo në gjendje pune4, me 

vlerë të mbetur 3,733,587 lekë për të cilat komisioni në fakt nuk është shprehur.  

Inventarizimi i aktiveve si një element i rëndësishëm i kontrollit në kuadrin e menaxhimit 

të aktiveve të njësisë shpenzuese, që kryhet për të vërtetuar saktësinë, cilësinë e gjendjes 

fizike të aktiveve në një kohë të caktuar si dhe përdorimin në mënyrën e duhur dhe me 

eficiensë të tyre, nuk është marrë me seriozitetin e duhur nga nëpunësit e përfshirë në 

proces, dhe është kryer në mënyrë formale duke mbartur riskun që këto aktive të mos jenë 

verifikuar fizikisht një nga një dhe krahasuar po në të njëjtën mënyrë me fletët kontabël 

përkatëse, si dhe të jenë konfirmuar edhe nga personat përgjegjës. Për këtë, grupi I 

auditimit nuk jep dot siguri të arsyeshme mbi saktësinë e vlerës së invnetareve, të 

pasqyruar në pasqyrat financiare 

Trajtuar më hollësisht në faqet nr 66-68, të Raportit Përfundimtar të Auditimit. 

Për sa më sipër rikërkoj: 

Komisioni për inventarizimin e aktiveve, të përfundojë procesin e inevnatrizimit të 

aktiveve dhe të përpilojë një raport lidhur me inventarizimin fizik të tyre, vlerësimin 

paraprak lidhur me cilësinë dhe kushtet e ruajtjes, gjendjen fizike dhe vërejtjet lidhur me 

karakterin e diferencave e dëmtimeve të konstatuara, për shkaqet e tyre dhe personat 

përgjegjës. 

Menjëherë 

 

10. Gjetje nga auditimi: 

Grupi i auditimit verifikoi dokumentacionin e administruar nga Universiteti “Ismail 

Qemali”. Vlore, lidhur me ankesën e një grupi pedagogësh protokolluar me tonën me nr. 

848 Prot, datë 23.10.2019, sa i takon rregullshmërisë së pagesës në referencë të titujve 

akademikë për 6 persona, anëtarë të stafit akademik.  

                                                        
3Referuarrelacionitdorëzuargrupittëauditimit 
4Paraqitur me fotonëAnkesin 1 
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- Nga auditimi rezultoi se, Këshilli i Profesorëve ka miratuar titujt “Prof. As” më datë 

21.08.2009, pra rreth 7 muaj përpara se Universitetit “Ismail Qemali”, t’i njihej ligjërisht e 

drejta (sipas VKM nr. 91, datë 10.02.2010), dhe këta tituj janë njohur dhe regjistruar nga 

MAS më datë 12.02.2010. Për pagesat për titujt e 6 pedagogë që kanë filluar përpara datës 

12.02.2010, është shprehur edhe KLSH, në Raportin përfundimtar të auditimit me 82/7, 

datë 20.10.2011, në bazë të të cilit ka dalë Urdhri nr. 80, datë 30.11.2011, i Rektorit të 

Universitetit, ku  Rektori urdhëron shlyerjen e detyrimit financiar për sa më sipër.  

Nga auditimi rezultoi se pagesat për 6 punonjësit objekt i ankesës, janë likuiduar duke e 

ndalur nga pagat përkatëse, në bazë të njoftimeve përkatëse për shpërblim dëmi më datë 

04.11.2011, respektivisht me nr. 80/25, nr 80/27, nr. 80/28, nr. 80/29, dhe nr. 80/30. 

- Gjithashtu mbështetur në ISSAI 1610, grupi i auditimit mori në konsideratë raportin e 

MASR dërguar me shkresën nr. 47 datë 14.06.2019,  për verifikimin e ankesës të 

depozituar në Platformën e Bashkëqeverisjes nga një g/rup studentësh të Universitetit 

“Ismail Qemali”, Vlorë ku citohet se, lidhur me procedurat dhe dokumentacionin e 

anëtarëve të stafit akademik, të cilët kanë fituar titullit “Prof. Asoc” në Universitetin 

“Ismail Qemali”, Vlorë, rezultoi se, jo në të gjitha rastet janë përmbushur kriteret  dhe 

procedurat për dhënien e titullit, përcaktuar në pikën 2.2.1 dhe 2.2.2 të VKM nr. 467, datë 

18.07.2007 “Për përcaktimin e kritereve dhe procedurave për kualifikim shkencor e 

pedagogjik të personelit akademik”. Për sa më sipër, MASR ka rekomanduar që 

Universitetin , të ngrejë një komision “Ad Hoc”, i cili të bëjë vlerësimin e përmbajtjes së 

dosjeve të personelit akademik që kanë fituar titullin “Prof. As” dhe të raportojë gjetjet 

pranë MASR. Me Urdhrin nr. 48, datë 02.07.2019 është ngritur komisioni Ad-Hoc, por 

nga shqyrtimi i veprimtarisë së tij konkluduam se materiali i përgatitur prej këtij grupi nuk 

përmban asnjë vlerësim mbi dosjet akademike përveç se citon se çfarë ndodhet në brendësi 

të tyre, për secilin punonjës (pra një inventarizim i dosjeve dhe jo vlerësim cilësor i tyre, 

sikundër kërkohet).  

Trajtuar më hollësisht në faqet nr 88-93,, të Raportit Përfundimtar të Auditimit. 

Për sa më sipër rikërkoj: 

Komisioni Ad- Hoc i ngritur nga Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë, të vlerësojë dhe të 

shprehet në një material të dedikuar, mbi ligjshmërinë e kritereve dhe procedurave për 

dhënien e titullit  “Prof. As” për 6 punonjësit e cilësuar në këtë ankesë.  

Gjithashtu, duke marrë në konsideratë faktin që MASR ka nisur tashmë një procedurë 

vlerësimi dhe auditimi për problematikat e sipërcituara, kërkojmë që në përfundim të gjithë 

procesit, raporti i detajuar t’i bëhet me dije edhe KLSH-së duke qenë se buron dhe lidhet 

me zbatimin e rekomandimeve të kësaj të fundit, për vitin 2011. 

Brenda datës 30.09.2020 

 

II. Për të gjitha rekomandimet e tjera, që konsiderohen të zbatuara pjesërisht ose në 

proces zbatimi, inkurajohet përshpejtimi i realizimit të plotë të tyre brenda 3-mujorit të 

tretë të vitit 2020 dhe në mbështetje të nenit 30, pika 2 të ligjit nr. 154/2014 datë 

27.11.2014 “Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”, brenda 6 

muajve nga përcjellja e rekomandimeve tona, të raportohet me shkrim pranë KLSH mbi 

ecurinë e zbatimit të tyre. 

 

 

 

 

 

10. UNIVERSITETI “LUIGJ GURAKUQI”, SHKODËR 

 

Nga auditimi i ushtruar në Universitetin e Shkodrës “Luigj Gurakuqi”, Shkodër për 

zbatimin e rekomandimeve të KLSH, dërguar me shkresën nr. 375/9 prot, datë  

14.07.2019, konstatohet se: 
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-Në zbatim të nenit 15, shkronja “j”, të ligjit nr. 154/2014, datë 27.11.2014 “Për 

organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”, Universitetin e Shkodrës 

“Luigj Gurakuqi, nuk ka kthyer përgjigje në KLSH, brenda 20 ditëve. 

-Në zbatim të pikës 2, të nenit 30, të Ligjit nr. 154/2014 datë 27.11.2014 “Për organizimin 

dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë  të Shtetit”, është lëshuar nga titullari i institucionit 

urdhri i Brendshëm nr. 19, datë 14.01.2020 “Për zbatimin e rekomandimeve të KLSH të 

lëna në raportin përfundimtar të auditimit të ushtruar në Universitetin e Shkodrës “Luigj 

Gurakuqi”dhe hartuar plani i veprimeve mbi ecurinë e zbatimit të rekomandimeve. 

 

Nga verifikimi i dokumentacionit konstatohet se niveli i pranimeve dhe zbatimit të 

rekomandimeve është si më poshtë: 

 

a. Propozimet për përmirësime ligjore, është lënë 2 rekomandime, të cilat janë në 

proces zbatimi. 

b. Për 13 masat organizative, janë pranuar plotësisht, ku janë zbatuar 7 masa dhe 

janë në proces zbatimi 6 masa. 

c. Për 5 masat e shpërblim dëmi, janë pranuar, ku janë zbatuar 1 masë nuk ëshët 

zbatuar dhe 4 masa janë në proces zbatimi.  

d. Për eliminimin e efekteve negative financiare dhe menaxhime me ekonomicitet, 

efektivitet dhe eficensë, janë lënë 3 masa, ku 2 masa janë zbatuar dhe 1 masë 

ështënëproces zbatimi. 

e. Për 11 masat disiplinore janë realizuar plotësisht.  

f. Për masat administrative ështëlënë 1 rekomandim i cili është zbatuar. 

 

 

I. Në përfundim rikërkojmë nga Universiteti i Shkodrës “Luigj Gurakuqi”, zbatimin e 

rekomandimeve të KLSH-së, të dërguar me shkresën nr. 375/9 prot, datë  14.07.2019, mbi 

auditimin me objekt “Auditim përputhshmërie”, të cilat nga auditimi i kryer për 

verifikimin e zbatueshmërisë së rekomandimeve në auditimin e mëparshëm, rezultuan të 

pazbatuara, si më poshtë: 

 

C. MASA PËR SHPËRBLIM DËMI: 
 

1. Gjetje nga auditimi: 

Vendimmarrje e pa bazuar ligjërisht nga Bordi i Administrimit dhe në kushtet e konfliktit 

të interesit, duke sjellë dëm ekonomik të arkëtueshëm në shumën4,030,500 lekë, që 

konsiderohet shkelje e disiplinës financiare me dëm ekonomik.  

 Me vendimin e Bordit të Administrimit (BA) nr. 41, datë 05.05.2017,është 

vendosur të shpërblehen për çdo muaj anëtarët e BA me nga 22 mijë lekë dhe 

kryetari i BA me 25 mijë lekë. Ky vendim është bazuar në propozimin e 

administratorit të Universitetit. Në këtë vendim thuhet se “vendimi i shtrin efektet 

nga data e konstituimit të tij.”. Bazuar në këtë vendim është lëshuar urdhri i 

Administratores me nr. 170, datë 16.5.2017 per pagesat e BA.  

 Me vendimin e Bordit të Administrimit (BA) nr. 44, datë 02.06.2017, është 

vendosur ndryshimi i masës së shpërblimit të BA për çdo muaj, ku për anëtarët e 

BA është caktuar masa e pagesës 35 mijë lekë dhe kryetari i BA me 40 mijë lekë. 

Bazuar në këtë vendim është lëshuar urdhri i Administratores me nr. 193, datë 

02.06.2017 për pagesat e BA.  

Konstatimi: 

i. Pagesa e mësipërme në shumën prej 4,030,500 lekë është në kundërshtim me ligjin 

nr. 9584, date 17.07.2006 “Për pagat, shpërblimet dhe strukturat e institucioneve të 

pavarura kushtetuese dhe të institucioneve të tjera të pavarura, të krijuara me ligj” dhe 

VKM nr. 418, date 27.06.2012 “Për përcaktimin e masës së shpërblimit të anëtarëve të 

këshillave, bordeve ose komisioneve të njësive të qeverisjes qendrore”, lidhja nr. 1 
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“Arsimi i Lartë Publik” ku është përcaktuar se, tarifat e shpërblimit për pjesëmarrje në 

borde, këshilla, është  8,000 lekë si për kryetarin dhe anëtarët e tjerë të bordit. 

Në pikën nr. 3 të VKM nr. 418/2012, i ndryshuar, përcaktohet që,: 

“Emërtesa e çdo këshilli, bordi apo komisioni, numri i anëtarëve në përbërje të tyre, numri 

maksimal i pagesave në një vit pavarësisht nga numri i mbledhjeve të kryera, si dhe masa 

e pagesës së kryetarit dhe anëtarëve për çdo këshill, bord ose komision përcaktohen në 

lidhjen nr. 1, që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij, me përjashtim 

të rastit kur ligji specifik parashikon ndryshe”. 
 

ii. Miratimi i tarifave të shpërblimit të anëtarëve të tij nga Bordi i Administrimit, është 

jo vetëm në kundërshtim me VKM nr. 418, datë 27.02.2012, “Për përcaktimin e masës së 

shpërblimit të anëtarëve të këshillave, bordeve ose komisioneve të njësive të qeverisjes 

qendrore” lidhja nr. 1, por përbën edhe konflikti interesi, pasi Bordi i Administrimit nuk ka 

tagër ligjor të përcaktojë tarifat e shpërblimit për vetveten, pasi në nenin 5 të ligjit nr. 

9367, datë 07.04.2005 “Për parandalimin e konfliktit të interesit në ushtrimin e 

funksioneve publike” i ndryshuar, është përcaktuar shprehimisht se: 

“Interesat privatë të  zyrtarit janë  ata  interesa që  përputhen,  përmbajnë, bazohen  ose 

burojnë nga, të drejta dhe detyrime pasurore të çdo lloj natyre”. 

Më hollësisht trajtuar në pikën 3,  faqe 29-95 të Raportit Përfundimtar të Auditimit 

 

Për sa më sipër rikërkoj: 

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

procedurat e nevojshme administrative dhe procedurat e tjera në të gjitha shkallët e 

gjykimit, shpërblimi i dëmit ekonomik në vlerën 4,030,500 lekë, ndërsa për anëtarët e 

jashtëm të Bordit të Administrimit të përllogariten shumat e përfituara padrejtësisht. 

    Menjëherë 

 

II. Për të gjitha rekomandimet e tjera, që konsiderohen në proces zbatimi, inkurajohet 

përshpejtimi i realizimit të plotë të tyre brenda 3-mujorit të tretë të vitit 2020 dhe në 

mbështetje të nenit 30, pika 2 të ligjit nr. 154/2014 datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe 

funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”, brenda 6 muajve nga përcjellja e 

rekomandimeve tona, të raportohet me shkrim pranë KLSH mbi ecurinë e zbatimit të tyre. 

 

 

 

 

11. DREJTORIA RAJONALE E ARSIMIT PARAUNIVERSITAR, FIER 
 

Nga auditimi i ushtruar në ish - Drejtorinë Arsimore Rajonale Fier (aktualisht Drejtoria 

Rajonale e Arsimit Parauniversitar, Fier), për zbatimin e rekomandimeve të KLSH, “Mbi 

auditimin financiar dhe të përputhshmërisë” për periudhën 01.01.2018 deri 31.08.2019 

trajtuar në Raportin Përfundimtar të Auditimit dhe në Vendimin nr. 146, datë 19.12.2019, 

të Kryetarit të KLSH-së të cilat janë përcjellë me shkresën nr. 860/6, datë 19/12/2019, 

konstatohet se: 

- Në zbatim të nenit 15, shkronja “j”, të ligjit nr. 154/2014 datë 27.11.2014 “Për 

organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”, subjekti ka kthyer 

përgjigje në KLSH, brenda 20 ditëve nga marrja e shkresës, me shkresën nr.39, datë 

13.01.2020, sipas së cilës KLSH duhej të vihej në dijeni mbi marrjen e masave për 

zbatimin e rekomandimeve si dhe planin e veprimeve.  

- Për shkak të situatës së krijuar nga Covid 19, nga ana e subjektit nuk është kthyer 

përgjigja brenda afatit 6 mujor, por brenda 7 muajve. Me shkresën nr.5 84, datë 

21.07.2020, institucionet kanë hartuar raportin e realizimit të detyrave sipas detyrimeve 

ligjore të cilat buronin nga raporti i KLSH-së. DRAP/ZVAP në këtë raport të dërguar 
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KLSH-së, kanë justifikuar dërgimin pak ditë jashtë afatit të këtij raporti, me arsyetimin e 

pamundësisë për shkak të gjendjes së fatkeqësisë natyrore. Në zbatim të nenit 15, shkronja 

“j”, të ligjit nr. 154/2014, datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollit 

të Lartë të Shtetit” sipas të cilit duhej të përcillej plan veprimi për zbatimin e 

rekomandimeve të KLSH-së, ku të pasqyrohen rekomandimet e lëna, strukturat 

përgjegjëse për zbatimin e rekomandimeve dhe afatet e përcaktuara për zbatimin e 

rekomandimeve. 

 

Nga ana e KLSH-së, me shkresat përcjellëse janë lënë 14 rekomandime gjithsej, nga këto, 

1 propozim për përmirësim ligjor, 8 masa organizative, 5 masa për eliminimin e fekteve 

negative në administrimin e fondeve publike. 

 

Nga verifikimi i dokumentacionit konstatohet se niveli i pranimeve dhe zbatimit të 

rekomandimeve është si më poshtë: 

a. Propozim për ndryshim apo përmirësim në legjislacionin në fuqiështë lënë 1, i 

cili, është pranuar plotësisht 1, dhe është zbatuar. 

b. Për përmirësimin e gjendjes janë lënë 8 masa organizative, të cilat, janë pranuar 

plotësisht 8, janë zbatuar 4, në proces 4. 

c. Masa për eliminimin e efekteve negative të konstatuara në administrimin e 

fondeve publike dhe për menaxhimin me ekonomicitet,eficencë dhe efektivitet 

të fondeve publike janë lënë 5, nga të cilat janë pranuar 4, 1 masë është zbatuar, 

dhe 3 masa janë në proces, dhe një masë është e papranuar dhe e pazbatuar. 

 

I. Në përfundim rikërkojmë nga DAR Fier, zbatimin e rekomandimeve të KLSH-së, të 

dërguar me shkresën nr. 860/6, datë 19/12/2019, mbi auditimin me objekt “Auditim 

financiar dhe përputhshmërie”, të cilat nga auditimi i kryer për verifikimin dhe zbatimin e 

detyrave të rekomanduara në auditimin e mëparshëm, kanë rezultuar të pazbatuara, si më 

poshtë: 

 

D. MASA PËR ELIMIMIN E EFEKTEVE NEGATIVE TË KONSTATUARA NË 

ADMINISTRIMIN E FONDEVE PUBLIKEDHE PËRMENAXHIMIN ME 

EKONOMICITET, EFICENCË DHE EFEKTIVITET TË FONDEVE PUBLIKE.  

 

4. Gjetje nga auditimi:  

Shpenzime joefektive për buxhetin e shtetit, si pasojë e pagesave nga fondet e buxhetit të 

shtetit, referuar urdhër shpenzimeve të kaluara në thesar për vitin 2018 dhe 2019, të 

shumës21,573,204 lekë, për 76 punonjësit e ish-DAR-eve dhe që aktualisht janë pjesë e 

DRAP Fier, për lirimin nga shërbimi civil të punonjësve dhe humbjen e statusin e 

nëpunësit civil dhe rregullimin në vijimësi të marrëdhënieve të punësimit sipas dispozitave 

të Kodit të Punës. 

Janë likuiduar shumat prej 21,573,204  lekë, për 76 punonjësit e ish- DAR-eve, që 

aktualisht janë pjesë e DRAP Fier, për lirimin nga shërbimi civil dhe humbjen e statusin e 

nëpunësit dhe janë kthyer me kod pune. Kjo praktikë është mbështetur në  praktikat e me 

poshtëshënuara: 

1. Urdhri i Kryeministrit me nr. 68, datë 5.4.2019 “Për miratimin e strukturës dhe të 

organikës së DP të DRAP” ,  

2.  Urdhri i MASR me nr. 234, datë 19.4.2019 “Për miratimin e strukturës dhe të 

organikës së ZVAP” ,  

3. Vendimi i Komisionit të Ristrukturimit me nr. 4980/96, datë 08.05.2019; 

4. Shkresat e MFE për çeljet respektive të fondeve për këto kategori që humbasin 

statusin e nëpunësit.  

5. Njoftim për fillimin e procedurës së ristrukturimit/mbylljes së DAR Fier, datë 

28.03.2019.  
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6. Vendimi me nr. 5165/5 prot., datë 14.05.2019 “Vendimi për lirimin nga shërbimi 

civil”.  nënshkruar nga ana Drejtori i Përgjithshëm i DRAP 

Pagesa është kryer duke akorduar përgjithësisht nga 6 paga për çdo të punësuar që ka 

humbur statusin e punësimit, si pasojë e ristrukturimit. 

Këto veprimet janë në kundërshtim me Ligjin nr.10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin 

financiar dhe Kontrollin”, i ndryshuar me ligjin nr.110/2015 “Për disa ndryshime dhe 

shtesa në ligjin nr. 10296, datë 8.7.2010, “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”; dhe 

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

Shqipërisë”, i ndryshuar.  (Më hollësisht trajtuar në pikën 3,  faqe 27-56 të Raportit 

Përfundimtar të Auditimit) 

Për sa më sipër rikërkoj: 

 DRAP Fier/ZVAP Fier  në bashkëpunim me DPAP të analizojnë dhe nxjerrin 

përgjegjësitë për shumat e shpenzuara për këtë shpenzim joefektiv për buxhetin e shtetit. 

Menjëherë  

 

 

II. Për të gjitha rekomandimet e tjera, që konsiderohen në proces zbatimi, inkurajohet 

përshpejtimi i realizimit të plotë të tyre brenda 3-mujorit të tretë të vitit 2020 dhe në 

mbështetje të nenit 30, pika 2 të ligjit nr. 154/2014 datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe 

funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”, brenda 6 muajve nga përcjellja e 

rekomandimeve tona, të raportohet me shkrim pranë KLSH mbi ecurinë e zbatimit të tyre. 

 

 

12. MINISTRIA E DREJTESISE (MBI AUDITIMIN TEMATIK) 

 

Nga auditimi i ushtruar në “Ministrinë e Drejtësisë”, për zbatimin e rekomandimeve të 

KLSH, në auditimin “Mbi përputhshmërinë dhe regullshmërinë financiare” për periudhën  

01.01.2019 deri më 31.10.2019 trajtuar në Raportin Përfundimtar të Auditimit dhe 

Vendimin nr. 182, datë 31.12.2019, të Kryetarit të KLSH-së, të cilat janë përcjellë me 

shkresën nr. 813/9 prot, datë 31.12.2019, konstatohet se: 

 

-Në zbatim të nenit 15, shkronja “j”, të ligjit nr. 154/2014, datë 27.11.2014 “Për 

organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”, Ministria e Drejtësisë, ka 

kthyer përgjigje në KLSH, mbi rekomandimet e lëna me shkresën e saj nr. 7036/17 prot, 

datë 24.02.2020, sipas të cilës KLSH është vënë në dijeni mbi marrjen e masave për 

zbatimin e rekomandimeve si dhe planin e veprimit ku të pasqyrohen rekomandimet e 

lëna, strukturat përgjegjëse si dhe afatet e përcaktuara për zbatimin e rekomandimeve. 

-Nga ana e MD është kthyer përgjigja brenda afatit 6 mujor mbi rekomandimet e lëna, 

me shkresën nr. 1199/2 prot, datë 24.07.2020 në zbatim të nenit të pikës 2, të nenit 30, të 

ligjit nr. 154/2014.   

Në funksion të zbatimit të rekomandimeve  Ministri i Drejtësisë ka nxjerrë Urdhrin nr. 72 

datë 20.02.2020 dhe nr. 83 datë 02.03.2020 për ngritjen e grupeve të punës referuar 

përkatësisht shkresave të KLSH nr. 813/9 prot, datë 31.12.2019 dhe nr.1437/9 datë 

31.07.2019  për ndjekjen dhe zbatimin e rekomandimeve  si dhe vlerësimin e shqyrtimin e 

gjetjeve të trajtuara në Raportin Përfundimtar të Auditimit të Kontrollit të Lartë të Shtetit.  

 

Nga verifikimi i dokumentacionit konstatohet se niveli i pranimeve dhe zbatimit të 

rekomandimeve për përmirësimin e gjendjes mbi Seksioni nr.15 i cili i referohet atyre të 

lëna sipas shkresës të KLSH nr. 813/9 prot datë 31.12.2019 ku nga gjithsej 14 

rekomandime të lëna situata paraqitet si më poshtë: 

 

                                                        
5 Auditimi tematik 
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a. Masa për ndryshime apo përmirësime të legjislacionit në fuqi janë lënë 2 (dy) 

rekomandime, të cilat janë pranuar plotësisht dhe gjendeshin në proces zbatimi. 

b. Masa organizative janë lënë 6 (gjashtë) rekomandime, të cilat janë pranuar 

plotësisht, nga të cilat 1 zbatuar plotësisht, 1 në proces zbatimi, 1 zbatuar pjesërisht 

dhe,  3 pa zbatuar. 

c. Masa për eleminimin e efekteve negative janë lënë 5 (pesë) rekomandime, të 

cilat janë pranuar plotësisht, nga të cilat 4 në proces zbatimi dhe 1 pa zbatuar. 

d. Masa disiplinore është lënë 1 (një) rekomandim, i pranuar plotësisht i cili gjendej 

në proces zbatimi. 

 

Nga verifikimi i dokumentacionit konstatohet se niveli i pranimeve dhe zbatimit të 

rekomandimeve për përmirësimin e gjendjes mbi Seksioni nr.26 referuar shkresës së 

KLSH nr.1437/9 datë 31.07.2019, të cilat në auditimin e fundit të kryer në këtë institucion, 

nuk gjendeshin të zbatuara, situata paraqitet si më poshtë: 

 

a. Masa organizative nga 16 (gjashtëmbëdhjetë) rekomandime, të pranuara plotësisht   

nga të cilat, 12 janë në proces zbatimi dhe 4 janë zbatuar plotësisht7. 

b. Masa shpërblim dëmi është lënë 1 (një) rekomandim, i pranuar, në proces 

zbatimi. 

c. Masa për eleminimin e efekteve negative 1 (një) rekomandim, i pranuar, në 

proces zbatimi. 

 Masa administrative është lënë 1 (një) rekomandim, i pranuar, në proces zbatimi.  

 

 

I. Në përfundim rikërkojmë nga Ministria e Drejtësisë zbatimin e rekomandimeve të 

KLSH-së, të dërguar me shkresën nr. 813/9 prot, datë 31.12.2019 mbi auditimin me objekt 

“Mbi përputhshmërinë dhe regullshmërinë financiare” dhe shkresën nr. 1437/9 prot, datë 

31.07.2019, të cilat nga auditimi i kryer për verifikimin dhe zbatimin e detyrave të 

rekomanduara në auditimin e mëparshëm, kanë rezultuar të pazbatuara, të zbatuara 

pjesërisht, në proces zbatimi si më poshtë: 

 

 

SEKSIONI I : Për rekomandimet e dërguara me shkresën nr. 813/9 prot, datë 31.12.2019 

mbi auditimin me objekt “Mbi përputhshmërinë dhe regullshmërinë financiare” për 

periudhën  01.01.2019 deri më 31.10.2019, rikërkojmë si më poshtë: 

 

A. PROPOZIME PËR NDRYSHIME APO PËRMIRËSIME NË     

LEGJISLACIONIN NË FUQI 

1- Gjetje nga auditimi:  Nga auditimi rezultoi se, shërbimi i përkthimit zyrtar nuk 

dispononte ende një bazë ligjore të plotë e cila të rregullonte këtë shërbim, kjo sa i përket 

procedurave të njohjes si përkthyes, licensimin e tyre, si dhe gjithë aspekteve të nevojshme 

për një profesion i cili nuk mund të kryhet nga çdokush që njeh një gjuhë të huaj. Ky 

shërbim në dispozitat ligjore aktuale nuk është klasifikuar ende si një profesion i rregulluar 

dhe ai nuk përfshihet në, profesionet e parashikuara në ligjin nr. 10171, datë 22.10.2009 

“Për Profesionet e Rregulluara në Republikën e Shqipërisë”, apo në profesionet e 

përcaktuara me ligje të veçanta e si i tillë ai nuk gëzon ende  bazën e tij rregullative, 

pavarësisht se “de facto” shërbimi i përkthimit zyrtar mbetet administrativisht i kufizuar, 

vetëm për personat emrat e të cilëve publikohen nga Ministria e Drejtësisë çdo vit në faqen 

e saj zyrtare. Në vijimësi, Ministria e Drejtësisë ka thirrur konkurrime për 

njohje/kontraktim referuar udhëzimeve të përbashkëta të hartuara midis Ministrisë së 
                                                        
6 Auditim i plotë 
7 Per efekt statistikash janë llogaritur 16 masa, edhe pse gjatë verifikimit të zbatueshmërisë së tyre më herët, 

në auditimin tematik, 4 (katër) masa rezultuan të zbatuara 
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Drejtësisë dhe ish Ministrisë së Financave të cilët përcaktonin kriteret e përzgjedhjes për 

përkthyes të jashtëm dhe tarifat e shërbimit për ata që do të kontraktoheshin nga Ministria 

e Drejtësisë. Për këtë procedurë institucioni i është referuar Udhëzimit të përbashkët nr. 

3165 datë 12.05.2004, i ndryshuar, për njohjen e përkthyesve dhe kontraktimin e tyre, 

udhëzim i cili në pjesën hyrëse ku trajtohet mbështetja e tij ligjore, i referohet nenit 12 të 

ligjit nr. 8678, datë 14.05.2001 “Për Organizimin dhe Funksionimin e Ministrisë së 

Drejtësisë”, dispozitë kjo e shfuqizuar rreth 12 (dymbëdhjetë) vite më parë, e megjithatë ai 

është përdorur në vijimësi si bazë për njohjen e përkthyesve të rinj si dhe kontraktimin e 

plotë të trupës përkthyese çdo vit. Pra edhe pa një bazë ligjore të dedikuar për përfitimin e 

titullit “përkthyes zyrtar” institucioni ka vijuar konkurrimet dhe kontraktimet. 

Problematikë shfaqet edhe në aspektin e ndarjes së drejtë të punës tek përkthyesit e listës 

me të cilët është lidhur kontrata vjetore, si dhe risqet e mundshme për përkthimin e 

materialeve me rëndësi të veçantë, apo të dokumenteve të klasifikuar. Pavarësisht 

detyrimit ligjor të Ministrisë së Drejtësisë për përkthimin e akteve në afate ligjore të 

përcaktuara, kryerja në mënyrë dinamike e këtij shërbimi brenda kornizave ligjore dhe 

administrative është gjithashtu një detyrim ligjor dhe përzgjedhja subjektive e përkthyesve 

nuk legjitimohet nga kërkesat e ngutshme për përkthime nga ana e saj. Problematikat e 

përmendura më sipër evidentojnë nevojën për një rregullim të ri ligjor mbi profesionin e 

“Përkthyesit zyrtar” duke iu referuar ligjit organik të MD, ligjit nr. 10081, datë 23.2.2009, 

“Për licencat, autorizimet dhe lejet në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar neni 5 pika 3, 

neni 52 pika 3, etj. Nevojë për rregullim paraqet edhe procesi i përzgjedhjes së 

përkthyesve të jashtëm për shërbimet e kërkuara nga ana e ministrisë, duke u orientuar 

drejt trajtimit të barabartë dhe jodiskriminues në përzgjedhje, si dhe reduktimin e riskut në 

nxjerrjen e informacionit të klasifikuar gjatë procesit të përkthimit. Trajtuar më hollësisht 

në faqet nr 63-70 të Raportit Përfundimtar të Auditimit. 

 

Për sa më sipër, rikërkoj: 

Ministria e Drejtësisë, të ndërmarrë nismat e nevojshme administrative e ligjore për 

plotësimin e kuadrit ligjor për “Përkthyesin zyrtar”, për të garantuar profesionistë mbi 

bazën e  meritokracisë, shërbime përkthimi sa më cilësore dhe një veprimtari të rregulluar  

nga akte ligjore të mirëpërcaktuara. 

Brenda datës 31.12.2020 

 

Për sa më sipër, rikërkoj: 

Ministria e Drejtësisë, të plotësoj gjithashtu bazën ligjore mbi procedurat e përzgjedhjes 

dhe kontraktimit të përkthyesve të jashtëm, duke u orientuar drejt trajtimit të barabartë dhe 

jodiskriminues të operatorëve ekonomikë si dhe duke treguar vëmendje të veçantë në 

reduktimin e riskut të mundshëm për rrjedhjen e informacionit të klasifikuar gjatë procesit 

të përkthimit.  

Brenda datës 31.12.2020 

 

B. MASA ORGANIZATIVE 

2- Gjetje nga auditimi: Nga auditimi rezultoi se, në raportin Përfundimtar të Auditimit të 

mbajtur nga DAB të Ministrisë së Drejtësisë pranë Drejtorisë së Përmbarimit Tiranë, janë 

evidentuar të ardhura të realizuara të pa derdhura ne buxhetin e shtetit konkretisht, të 

ardhurat e krijuara për vitin 2017 dhe 10/mujorin e vitit 2018 e cila përbëhet nga gjoba 

gjyqësore, të ardhura nga interesi, tarifë ekzekutimi në shumën 45,431,414 lekë, nuk janë 

administruar konform Ligjit nr. 9975 datë 28.07.2008 “Për taksat kombëtare“, nenit 6 

“Transferimi i të ardhurave nga taksat kombëtare në Buxhetin e Shtetit“, neni 11“ Tarifa 

shërbimi“, 11/2 “Deklarata për pagesën e tarifave kombëtare” dhe këto të ardhura të 

krijuara në vite nuk janë derdhur në Buxhetin e Shtetit brenda 15 ditëve nga përfundimi i 

muajit në të cilin është kryer arkëtimi, si parashikohet në legjislacionin përkatës, por janë 

lënë në llogarinë përmbarimore pranë bankave të niveleve të dyta, megjithëse kuadri ligjor 
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ka qenë i plotë për transferimin e tyre në Buxhetin e Shtetit. Po kështu zëri  “Të tjera” në 

këtë llogari, në shumën 32,511,553 lekë, nuk është sistemuar sipas dosjeve në ekzekutim 

(debitorëve) në mënyrë analitike. Nga ana e DAB janë rekomanduar masat përkatëse 

drejtuar kësaj njësie për përmirësimin e gjendjes por nuk janë marrë masa për shtrirjen e 

rekomandimit në sistem, pasi fenomeni mund të paraqitet i shtrirë edhe në subjekte të tjerë 

të kësaj natyre. Trajtuar më hollësisht në faqet nr 46-62 të Raportit Përfundimtar të 

Auditimit. 

 

Për sa më sipër, rikërkoj: 

Drejtoria e Auditimit të Brendshëm të dërgoj një kopje të raportit të Auditimit të mbajtur 

pranë Drejtorisë së Përmbarimit Tiranë në Drejtorinë e Përgjithshme të Përmbarimit dhe të 

kërkoj, ndjekjen nga ana e saj të problematikës së degëve nëpërmjet nxjerrjes së shkresave 

njoftuese/qarkoreve lidhur me “Llogarinë Përmbarimore”, me theks të veçantë derdhjen në 

buxhet të të ardhurave përmbarimore (tarifë/gjobë/interesa) si dhe sistemimin e zërit “Të 

tjera” në këtë llogari. 

Brenda datës 31.10.2020 

 

3- Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i KLSH i cili u krye paralelisht edhe në Institutin e 

Mjekësisë Ligjore, institucion në varësi të Ministrisë së Drejtësisë, mbi bazë të 

dokumentacionit të vënë në dispozicion të grupit të auditimit mbi realizmin e procedurave 

të prokurimit publik, në zbatim të Ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin 

publik”, i ndryshuar, VKM-së nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të 

prokurimit publik” neni 56 (titullari i autoritetit kontraktor ose zyrtari i autorizuar), rezultoi 

se;  

-Drejtuesi i institucionit z. B. X. nuk gjendet në cilësinë e Nëpunësit Autorizues (NA) të 

institucionit, por në këtë cilësi është caktuar zj. V.S. me detyrë “Përgjegjës sektori në 

sektorin e menaxhimit të akteve dhe laboratorit”. Kjo sipas shkresave të Ministrisë së 

Drejtësisë nr. 5083 prot, datë 22.09.2017 dhe nr. 12396/1 prot, datë 19.09.2017 nga 

Ministria e Financave me lëndë “Mbi caktimin e Nëpunësit Autorizues të Përkohshëm për 

IML” sipas rrethanave faktike dhe juridike,  si më poshtë vijon: 

-Evidentohet se, B.X. gëzon statusin e nëpunësit civil, pasi ka filluar marrëdhënien e punës 

në këtë institucion, me aktin administrativ nr. 5762/1 prot, datë 26.11.2013, të Ministrit, në 

pozicionin “Drejtor i Institutit të Mjeksisë ligjore” të cilin e ka mbajtur deri më datë 

20.06.2017, deri në daljen e aktit administrativ nga ish-Ministri i Drejtësisë me shkresë nr. 

4052/3 datë 20.06.2017 “Njoftim mbi fillimin e ecurisë disiplinore”, shoqëruar me 

vendimin përfundimtar nr. 4052/8 prot, datë 28.06.2017 “Për marrjen e masës disiplinore 

“largim nga shërbimi civil” për z.B. X.” 

Për sa më sipër, Z.B.X. e ka ankimuar këtë vendim, duke rifituar vendin e punës dhe 

rikthimi në detyrë në bazë të vendimit të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë 

Tiranë  nr. 3462 datë 13.09.2017, me ekzekutim të përkohshëm, deri në daljen e vendimit 

të Gjykatës së Apelit Administrativ (vendimi është në proces ankimimi nga MD). 

Evidentohet vonesë në lidhje me miratimin e nëpunësit autorizues (NA) nga Ministria e 

Drejtësisë në koordinim me Ministrinë e Financave, pasi referuar situatës së trajtuar më 

sipër ky vendim është marrë i mirëqenë dhe si rrjedhojë me ardhjen në detyrë të z. B.X. 

(Drejtor IML) duhet që t’i kalonin dhe detyrat e NA që janë të përcaktuara në bazë të ligjit 

nr.9936 datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e 

Shqipërisë” i ndryshuar neni 19, ligji nr.10296 datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar 

dhe kontrollin” i ndryshuar neni 12, për rrjedhojë dhe ushtrimin e kompetencave në fushën 

e prokurimeve publike në zbatim të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin 

publik”, i ndryshuar, VKM-së nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të 

prokurimit publik” neni 56 (titullari i autoritetit kontraktor ose zyrtari i autorizuar). 

Gjithashtu, rezultoi se, nga Ministria e Drejtësisë, nuk është bërë ende kërkesë pranë 

Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë për ndryshimin e Nëpunësit Autorizues të 
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Përkohshëm, ndonësë nga IML me shkresat nr. 1616 prot, datë 21.09.2018 dhe nr. 1855 

prot, datë 09.03.2019, është kërkuar ndryshimi respektiv për caktimin e titullarit të 

institucionit në pozicionin e nëpunësit autorizues. Trajtuar më hollësisht në faqet nr 63-70 

të Raportit Përfundimtar të Auditimit. 

 

Për sa më sipër, rikërkoj: 

Nga Ministria e Drejtësisë, në bashkëpunim me Departamentin e Administratës Publike 

dhe Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë të merren masa për emërimin  dhe realizimin e 

ndryshimit të Nëpunësit Autorizues të Përkohshëm, referuar shkresës së IML me nr. 1616 

prot, datë 21.09.2018 dhe nr. 1855 prot datë 09.03.2019, me të cilat është kërkuar 

ndryshimi respektiv, për caktimin e titullarit të institucionit z. B.X. në pozicionin e 

nëpunësit autorizues. 

Menjëherë 

 

C. MASA PËR ELEMINIMIN E EFEKTEVE NEGATIVE TË KONSTATUARA 

NË ADMINISTRIMIN E FONDEVE PUBLIKE DHE PËR MENAXHIMIN ME 

EKONOMICITET, EFIÇENCË DHE EFEKTIVITET TË FONDEVE PUBLIKE 

 

1- Gjetje nga auditimi: Nga auditimi mbi pagesat e kryera nga Ministria e Drejtësisë 

gjatë periudhës Janar-Shtator 2019, rezultoi se, gjatë kësaj periudhe janë kryer pagesa për 

përkthyesit e njohur nga kjo ministri në listat zyrtare të publikura të cilët sipas të dhënave 

të institucionit ishin të pa regjistruar në organet tatimore dhe ndaj tyre është mbajtur tatim 

në burim në masën prej 15 përqind të vlerës së shërbimit, i cili më pas është paguar nga 

MD në buxhetin e shtetit në shumën 8,812,236 lekë. Me këtë mënyrë veprimi institucion 

vijonte prej vitesh.  

Vlera totale e shërbimit të kryer nga kjo kategori përkthyesish është 58,748,240 lekë 

(8,812,236/15%) ose rreth ¼ e shpenzimeve 9 mujore. Vlerat e përkthimit të paguara prej 

saj janë bazuar në Udhëzimin e përbashkët MD dhe MF nr. 3165 datë 12.05.2004 “Për 

kriteret dhe procedurat e përzgjedhjes, dhe tarifat e shpërblimit të përkthyesve të jashtëm, 

si dhe tarifat e përkthimit zyrtar që duhet të paguajnë të tretët” ndryshuar me udhëzimin e 

përbashkët botuar në fletoren zyrtare nr. 63/2005. 

Në Ministrinë e Drejtësisë përkthimi i materialeve të cilat dërgohen drejt institucioneve  

homologe apo anasjelltas kryhen aktualisht nëpërmjet: 

 përkthyesve të punësuar pranë institucionit  

 përkthyesve të njohur të listës të regjistruar pranë organeve tatimore 

 përkthyesve të njohur të listës të pa regjistruar pranë organeve tatimore 

a. Evidentohet se, institucioni nuk disponon një mekanizëm të plotë dhe transparent për 

shpërndarjen e materialeve të përkthimit drejt përkthyesve të njohur prej saj duke bërë që 

një numër i kufizuar përkthyesish të kryejnë shërbimin në favor të kësaj ministrie por edhe 

prej tyre të ketë diferenca domethënëse në vlerat e përfituara, çka në situatën e një çmimi 

fiks të rregulluar  “përkthehet” në më shumë punë e marrë. Kjo mënyrë ka krijuar pabarazi 

në këtë kategori profesioni ende “të parregulluar”. 

b. Kontraktimi individual i përkthyesve të cilët megjithëse ushtrojnë veprimtari 

fitimprurëse nuk janë të regjistruar në organet fiskale siguron një  trajtim  të pabarabartë  

dhe  diskriminues si dhe krijon një standard jo të përshtatshëm institucional. Nga 

përkthyesit e kontraktuar kategoria “Të regjistruar” janë pagues të kontributeve të 

sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore, tatimeve, TVSH apo Tatim i Thjeshtuar mbi 

Fitimin/ Tatim mbi Fitimin si dhe Taksa vendore ndërsa kategoria “Të paregjistruar” 

taksohet në mënyrë lineare me nivelin 15% Tatimit në Burim. Edhe nëse të licensuarit do 

të kontribuonin/paguanin në buxhetin e shtetit njëlloj në vlerë absolute, përsëri orientimi 

tek kategoria  e të paregjistruarve, do të ishte e padrejtë, pasi në këtë mënyrë kjo vlerë 

shërbimi nuk do të ndihmonte zhvillimin dhe forcimin e profesionistëve të licensuar të 
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cilët janë të lidhur drejtpërdrejtë me këtë veprimtari në të ardhurat e tyre, ndryshe nga 

kategoria tjetër të ardhurat e të cilës u referohemi si të ardhura plotësuese. Aktualisht 

mënyra e veprimit nga ana e institucionit lë pjesën e konsiderueshme të shërbimit/të 

ardhurave tek kategoria e dytë e përkthyesve, pra atyre të paregjistruar.   

Në dispozitat ligjore aktuale për kryerjen e pagesave nga insitucionet publike ndeshemi 

vetëm me termin “operator ekonomik” referuar ligjit nr.9936, datë 26.6.2008 “Për 

Menaxhimin e Sistemit Buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, neni 52 

“Kryerja e shpenzimeve”, ku sqarohet qartë mënyra si kryhet pagesa ndaj “operatorit 

ekonomik” dhe dokumenti përkatës për tu paraqitur për pagesë. Pra dokumenti bazë i cili 

rregullon, strukturën, parimet dhe bazat e procesit buxhetor, marrëdhëniet financiare mbi 

të cilat kryhet pagesa, jep në mënyrë shteruese mënyrën e pagesës dhe definicionin e 

“përfituesit”. Gjithashtu mënyra e dakordësuar nga MD bie në kundërshtim edhe me 

parashikimet ligjit nr. 9920 “Për Procedurat tatimore në RSH”, i ndryshuar, neni 41 

“Identifikimi i personave, që ushtrojnë veprimtari tregtare pa u regjistruar”, pika 1 dhe 2 e 

tij. Nëse organet tatimore do të evidentonin raste pagesash për përkthyes të paregjistruar, 

ato menjëherë duhet të merrnin masat e parashikuara në legjislacionin tatimor, bllokim deri 

në heqje të licencës për një periudhë gjashtëmujore për këta përkthyes referuar dispozitave 

të mësipërme. Në këtë rast organet tatimore hipotetikisht duhet ti drejtoheshin vet MD për 

zbatimin e këtyre masave. Pra shihet qartë se pagesa e drejtpërdrejtë ndaj individëve 

referuar dispozitave të mësipërme, por jo vetëm, paraqesin mospërputhje të plotë me 

legjislacionin në tërësi. 

c. Moment tjetër me rëndësi nga ana jonë lidhur me përkthimet e akteve është siguria mbi 

dokumentacionet e përkthyera nga operatorët e regjistruar dhe individët të cilët ndryshe 

nga subjektet e regjistruar janë më pak të shfaqur në aspekt të transparencës dhe 

veprimtarisë publike. Pavarësisht kësaj, mungesa e një sistemi rregullator lidhur me 

marrjen në dorëzim të dokumentacionit, në vlerësimin tonë e ka ekspozuar njësinë drejt 

risqeve të vazhdueshëm në këtë drejtim për të dy kategoritë e përkthyesve të kontraktuar.  

Sa më lartë arrijmë në konkluzionin se, vlera prej 58,748,240 lekë e shpenzuar nga ana e 

institucionit për shërbime përkthimi në përkthyes të paregjistruar nuk rezulton të ketë patur 

efektivitetin dhe efiçencën e pritshme. Trajtuar më hollësisht në faqet nr 63-70 të Raportit 

Përfundimtar të Auditimit. 

    

Për sa më sipër, rikërkoj: 

Nga Ministria e Drejtësisë, të merren masat e nevojshme për ndërprerjen e shërbimeve të 

marra nga përkthyes të paregjistruar në organet fiskale, kjo në zbatim të dispozitave ligjore 

që rregullojnë,  funksionimin e sistemit buxhetor, taksat dhe tatimet, si dhe për të 

shmangur diskriminimin e operatorëve ekonomikë kundrejt konkurrencës së pandershme.  

Menjëherë 

Për sa më sipër, rikërkoj: 

Nga Ministria e Drejtësisë, në bashkëpunim me organet përkatëse,  të merren masat e 

nevojshme hartimin e një baze rregullative mbi përkthimin e dokumentacioneve të 

klasifikuara, me qëllim eleminimin e risqeve të mundshëm gjatë kësaj veprimtarie.  

 Menjëherë 

 

2- Gjetje nga auditimi: Nga auditimi rezultoi se, Ministria e Drejtësisë vijon të paguajë 

pa të drejtë nga buxheti i vetë kostot e mirëmbajtjes për katër nga pesë sistemet të cilat 

janë në funksionim. Vetëm gjatë periudhës Janar-Tetor 2019 shpenzimet e mirëmbajtjes së 

tyre arrijnë shumën prej 5,862,400 lekë ndërkohë që këto shpenzime duhet të ishin 

përballuar nga AKSHI. Në kontratën e mirëmbajtjes të lidhura midis MD dhe operatorit 

ekonomik fitues nuk janë reflektuar ende ndryshimet e parashikuara në pikën 18 dhe 19, 

dhe 24 të VKM nr. 673, datë 22.11.2017, “Për Organizimin e Agjencisë Kombëtare të 

Shoqërisë së Informacionit, e ndryshuar, 
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Mospërfundimi i procesit të transferimit të sistemeve pranë AKSHI-t referuar 

përcaktimeve ligjore në fuqi e kanë ekspozuar institucionin drejt shpenzimeve të 

panevojshme nga buxheti i vet lidhur me shpenzimet e mirëmbajtjes për këto sisteme por 

jo vetëm. Megjithëse dy nga pesë sistemet funksionalë TI janë alokuar fizikisht tek 

AKSHI, ato vijojnë të reflektohen në regjistrin e aktiveve të Ministrisë së Drejtësisë, çka 

tregon mangësi dhe veprime të ngadalta nga ana e grupeve të punës të institucioneve 

respektive. Vlera e shpenzuar nga ana e institucionit për mirëmbajtjen e sistemeve TI, prej 

5,862,400 lekë, përbën një shpenzim të kryer, jo në përputhje me parimet e efektivitetit 

dhe efiçencës. Trajtuar më hollësisht në faqet nr 46-62 të Raportit Përfundimtar të 

Auditimit. 

Për sa më sipër, rikërkoj: 

Institucioni të marri masat e nevojshme, për hostimin e sistemeve IT pranë AKSHI-t 

referuar përcaktimeve të VKM nr. 673 datë 22.11.2017, e ndryshuar, duke dokumentuar 

plotësisht transferimin e tyre fizik dhe kontabël si dhe eliminimin e kostove të 

panevojshme nga buxheti i institucionit për shërbimet e mirëmbajtjes së tyre.  

Menjëherë 
E. MASA DISIPLINORE 

Mbështetur në në nenet 58 dhe 59, të ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil” si dhe aktet 

nënligjore në zbatim të tij, i rekomandohet Titullarit të institucionit, që nëpërmjet një 

grupi pune, të bëjë vlerësimin dhe shqyrtimin e shkeljeve të trajtuara në Raportin 

Përfundimtar të Auditimit sipas përgjegjësisë individuale dhe të nisë menjëherë procedurat 

për dhënien e masave disiplinore përkatëse. 

 

 

SEKSIONI II:  Për rekomandimet e dërguara me shkresën nr.1437/9 datë 31.07.2019 

mbi auditimin me objekt “Auditimin Financiar dhe Përputhshmërie”, për periudhën  

01.01.2017 deri më 31.12.2018, verifikuar edhe në auditimin e pasardhës të ushtruar 

pranë MD-së” rikërkojmë si më poshtë: 

 

A. MASA ORGANIZATIVE 

Gjetja 1: Nga auditimi i procedurës me objekt “Sistemi Elektronik për Dixhitalizimin e 

Arkivës Gjyqësore”, realizuar në MD në vitin 2017, u konstatua se: 

- Në bazë të Urdhër Prokurimi nr. 527/6, datë 14.04.2017, është prokuruar kontrata me 

fond limit në vlerën prej 26,666,667 lekë pa tvsh, ku është marrë miratimi nga Agjencia 

Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI), si për fondin e parashikuar, hartimin e 

kritereve për kualifikim, si dhe për vendodhjen e instalimit të softit. Rezultoi se, AK ka 

paraqitur vendndodhje të ndryshme të instalimit të softit, ndryshe në projektin e miratuar 

nga AKSHI, ndryshe në DT dhe ndryshe në kontratën e lidhur me operatorin fitues. Këto 

veprime tregojnë mos seriozitet nga AK, duke vepruar në kundërshtim me bazën ligjore të 

prokurimit publik.  

-Njësia e prokurimit, ka hartuar e miratuar DT, duke mos argumentuar vendosjen e 

kritereve për kualifikim dhe kritereve të veçanta në rubrikën e DST nga 3.3.1 deri në 

3.3.24, në kundërshtim me ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”,i 

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

publik”, neni 61, pika 2, veprim ky që ka zvogëluar konkurrencën, pasi në tender janë 

paraqitur vetëm 2 operatorë ekonomike.  

-Me shpalljen e operatorit ekonomik fitues “S.S”shpk është lidhur Kontratë Shërbimi nr. 

527/9 datë 26.05.2017, e cila nga pikëpamja formale, ka mangësi në këta elementë: 

objekti, qëllimi, vendndodhja e instalimit të softit, afati i kontratës dhe kushtet e veçanta. 

Këto fakte tregojnë mangësitë e AK, përsa i përket formulimit dhe miratimit të kontratës, 

në kundërshtim me DT.  
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- Sipas Urdhër të titullarit AK me nr. 527/10 datë 29.05.2017, është miratuar ngritja e 

grupit të punës për ndjekjen dhe zbatimin e kontratës, i cili duhet të pasqyronte nëpërmjet 

procesverbaleve, për çdo verifikim të shërbimit të ofruar, në mbështetje të kontratës. Nga 

auditimi, rezultoi që grupi i mësipërm nuk ka paraqitur asnjë procesverbal për shërbimin e 

ofruar, por është justifikuar, në proces-verbalin datës 09.02.2018 duke u shprehur se,  

“.....nuk ka pasur dijeni si dhe nuk mbajnë asnjë përgjegjësi ligjore dhe kontraktuale të 

shkaktuar nga mosndjekja e kontratës”. Ky fakt tregon se, sistemi i kontrollit të 

brendshëm për sektorin e burimeve njerëzore nuk ka funksionuar, para dhe pas  ndryshimit 

të organikës, në bazë të Urdhrit nr. 166 të Kryeministrit, datë 05.10.2017 “Për miratimin e 

strukturës dhe Organikës së Ministrisë së Drejtësisë”, pasi edhe ish-sekretari i 

përgjithshëm i periudhës respektive nuk ka marrë asnjë masë. 

-Sipas shkresës nr. 3774 prot, datë 06.06.2017, nga operatori ekonomik fitues “S & S”shpk 

është dorëzuar fatura tatimore shitje nr. 224, datë 06.06.2017, me vlerë totale të ofertës 

fituese prej 31,224,000 lekë me TVSh, e firmosur vetëm nga përfaqësuesi i operatorit 

ekonomik. Kjo faturë tatimore nuk është likuiduar nga Ministria e Drejtësisë. 

Sipas Faturës tatimore është kërkuar të paguhet, çdo element përbërës i kontratës duke 

përfshirë dhe mirëmbajtja të përcaktuar sipas DT, e cila do të realizohej me periudhë 

kohore prej 48 muaj. Pra lëshimi  i faturës tatimore, nga ana e operatorit ekonomik S & 

S”shpk është  në kundërshtim me, ligjin nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin 

financiar dhe kontrollin”, të udhëzimit të Ministrit të Financave nr. 30, datë 27.12.2011 

“Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik” dhe me dokumentat e tenderit, 

duke kërkuar pagesën e krijimit të softit dhe implementimi menjëherë, ku sipas DT e 

kishte për 45 ditë për krijimin e softit  dhe shërbimin e mirëmbajtjes për 48 muaj. Këto 

shërbime nuk janë të dokumentuar nga AK deri në momentin e kryerjes së këtij auditimi, 

pasi ende kjo kontratë nuk është realizuar në mënyrë të suksesshme. (Drejtuesit aktual të 

MD, si nëpunësi autorizues dhe nëpunësi zbatues, i periudhës së tanishme nuk marrin 

përsipër të shpjegojnë mënyrën sesi është paraqitur, kjo faturë tatimore shitje, pasi në 

kohën kur është dorëzuar kjo faturë në organikën e MD, figuronin punonjës të tjerë të 

administratës). 

- Nga auditimi u konstatua se, ecuria për zbatimin e kontratës, është vijuar me Urdhrin e 

titullarit të AK-së  nr. 8610/2 datë 08.08.2018 nga ish-nëpunësi autorizues i kohës, duke 

ngritur grup pune, ku qëllimi kryesor është përshkrimi ecurisë dhe zgjidhjet e mundshme, 

për ekzekutimin përfundimtar të kontratës. Në bazë të MEMO-s nr. 23/1, datë 23.10.2018, 

grupi i punës, është shprehur se, “..sistemi i instaluar në ambientin “test” të Ministrinë  e 

Drejtësisë, nuk mund të vlerësohet nga ana teknike, sepse aplikacioni “softëar’ nuk mund 

të përbëjë sistem të plotë dhe funksional , kjo për shkak të mungesës të saktë të 

vendndodhjes, e cila duhet të jetë pranë Arkivit Qendror të Gjyqësorit në Lundër, të 

mungesës së infrastrukturës së nevojshme dhe të domosdoshme të pajisjeve si dhe në 

mungesë të burimeve njerëzore nga ana e AK-së, për implementimin e saj.”, pra grupi i 

punës ka argumentuar se ecuria e implementimit të kontratës nuk mund të bëhet, për shkak 

të problematikave, të cilat janë si pasojë e veprimeve të mëparshme të AK. 

Nisur sa më sipër, nga ana e nëpunësit autorizues, (E. K. në detyrë nga shtatori 2017 deri 

në tetor 2018 dhe A.L.  në detyrë në tetor 2018 deri në fillim shkurti 2019) në cilësinë e 

titullarit të AK, nuk janë analizuar arsyet dhe shkaqet, e mos ekzekutimit të kontratës në 

mënyrë të suksesshme, veprime  të cilat mund të krijojnë risqe ekonomike në disfavor të 

Buxhetit të Shtetit, duke bërë të mundur që, kontrata nr. 527/9 prot, datë 26.05.2017 të mos 

jetë efektive, efiçiente dhe me ekonomicitet në vlerën prej 31,224,000 (tridhjetë e një 

milion e dyqind e njëzetë e katër mijë) lekë me tvsh, pasi gjithë hallkat e realizimit të 

procedurës tenderuese, kanë rezultuar me performacë të ulët.  

Si dhe më kryesorja nga institucioni i MD si AK nuk është marrë asnjë masë 

administrative/ masë disiplinore, për  shkeljet e konstatuara, të rregullave të prokurimeve 

publike, të ligjit nr. 152/2013 01.10.2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar,   

(Trajtuar më hollësisht në faqet 62-113 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
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Për sa më sipër, rikërkoj: 

Ministria e Drejtësisë, të ndjekë të gjitha hapat ligjore dhe administrative, për të bërë të 

mundur revokimin  e Kontratës së  Shërbimit nr. 527/9 prot, datë 26.05.2017 me objekt 

“Sistemi Elektronik për Dixhitalizimin e Arkivës Gjyqësore”, me qëllim mos krijimin e 

efekteve financiare negative, duke shmangur koston buxhetore në vlerën prej 31,224,000 

lekë me tvsh.  

Menjëherë 

 

Gjetja 3: Nga auditimi i procedurave tenderuese të zhvilluara nga Ministria e Drejtësisë, 

në cilësinë e autoritetit kontraktor, për vitet buxhetore 2017 dhe 2018, u konstatua se, 

plotësimi dhe administrimi i dosjeve nuk paraqitet në nivelin e kërkuar, pasi nuk janë 

arkivuar, nuk janë nënshkruar nga marrësi dhe nga dorëzuesi, veprim ky  në kundërshtim 

me ligjin nr. 9156 datë 06.11.2003 “ Për arkivat” i ndryshuar,  me  LPP, Kreu II, neni 12, 

pika 3. (Trajtuar më hollësisht në faqet 62-113 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

Për sa më sipër, rikërkoj: 

Sektori i prokurimit në Ministrinë e Drejtësisë të marrë masat e menjëhershme, që dosjet e 

prokurimeve të vitit 2017 dhe 2018, të inventarizohen dhe të arkivohen ne protokoll 

arkivën e Ministrisë. 

Brenda datës 31.10.2020 

 

Gjetja 4: Veprimtaria e Ministrisë së Drejtësisë ka vijuar të funksionojë me Rregulloren e 

Brendshme të miratuar nga Ministri i Drejtësisë me urdhër nr. 5745, datë 13.08.2008 “Për 

organizimin dhe funksionimin e Ministrisë së Drejtësisë”, ku ndryshimi i fundit është bërë 

me urdhrin nr. 371/1, datë 10.09.2013. Edhe pse ligji i organizimit dhe funksionimit të MD 

ka pësuar ndryshime në zbatim të urdhrit nr. 40, datë 30.03.2017, kjo nuk është shoqëruar 

me ndryshimin korrespondues në rregulloren e brendshme. Gjatë periudhës objekt 

auditimi, MD ka pasur ndryshime në strukturë, krijime të pozicioneve të reja, sektorëve të 

rinj apo shkrirje të drejtorive/ sektorëve të mëparshëm, të cilat nuk janë reflektuar në 

rregullore. Në kushtet e ndryshimit ligjor, ndryshimeve e shumta në strukturën e Drejtorive 

të Përgjithshme/ drejtoritë dhe sektorët brenda tyre parashtrojnë nevojën e një rregulloreje 

të re të funksionimit, duke qenë se reflektimi i tyre do të sillte shumë modifikime dhe 

shfuqizime, që do të çonin në një produkt final të vështirë për tu lexuar. 

Në rregulloren në fuqi, si dhe draft rregulloren e re të marrë në konsideratë gjatë auditimit 

u konstatua se, detyrat dhe përgjegjësitë e departamenteve / drejtorive / sektorëve nuk janë 

të përcaktuara qartë. Në draft rregulloren e re e funksionimit të MD, janë bërë ndryshime, 

por vazhdojnë të konstatohen problematikat e rregullores ende në fuqi. Megjithëse MD ka 

aktualisht 11 drejtori dhe 28 sektorë, detyrat dhe përgjegjësitë e tyre janë të përshkruara në 

Kreun III, “funksionimi i strukturave organizative” vetëm në 6 nene të përgjithshme, për 6 

struktura përgjegjëse, duke shfaqur problematikë në ndarjen apo evidentimin e 

përgjegjësive për çdo njësi organizative. Në draft rregullore mungon emërtimi i drejtorive 

të përgjithshme, drejtorive dhe sektorëve ; Neni 24 “Struktura përgjegjëse për auditimin e 

brendshëm” mbështetet mbi një ligj të shfuqizuar dhe mungon përshkrimi i punës për 

pozicion. Veprimet dhe mosveprimet e mësipërme bien në kundërshtim me Ligjin nr. 

8678, datë 14.05.2001 “Për organizimin dhe funksionimin e MD”, i ndryshuar, “Neni 9 

“Për përmbushjen e kompetencave të veta, Ministri i Drejtësisë miraton rregulla të 

hollësishme për administrimin e përditshëm të veprimtarisë, funksionimin e brendshëm, 

përshkrimin e punës të punonjësve, rregullin dhe disiplinën në institucion”; me ligjin nr. 

10296 datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe Kontrollin”, i ndryshuar Neni 9 

“Përgjegjshmëria menaxheriale e nëpunësit autorizues”, Pika 4a) propozimin te e sistemit 

të rregullave dhe procedurave të brendshme të njësisë, Pika 4f) Ndarjen e përgjegjësive që 

lidhen me vendimmarrjen, kontrollin, zbatimin dhe vendosjen e linjave të raportimit, në 
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përputhje me përgjegjësitë e deleguara. (Trajtuar më hollësisht në faqet 33-42 të Raportit 

të Auditimit). 

Për sa më sipër, rikërkoj: 

MD të analizojë dhe reflektojë me hollësi në draft Rregulloren e Brendshme: të gjitha 

ndryshimet e ndodhura në strukturë; të detajohen qartësisht përshkrimet e punës për cdo 

pozicion; të rifreskohet baza ligjore mbi të cilën mbështeten nene të veçanta brenda draft 

rregullores. 

Brenda datës 31.10.2020 

 

Gjetja 9: Konstatohet se praktikat e auditimit të brendshëm, rezultojnë të pa inventarizuar, 

sipas kërkesave të parashikuara në “Normat tekniko profesionale dhe metodologjike të 

shërbimit arkivor në Republikën e Shqipërisë” të ligjit nr. 9154, datë 06.11.2003“Për 

Arkivat”. Shkresat dhe/ose dokumentet, që lidhen me të, nuk janë evidentuar me të njëjtin 

numër progresivisht me fraksion, deri në mbyllje të praktikës, në kundërshtim me kërkesat 

e ligjit nr. 9154, datë 06.11.2003 “Për Arkivat”. Praktikat (dosjet) e auditimit mbahen në 

zyrat e Drejtorisë së auditimit të Brendshëm dhe nuk janë arkivuar në protokoll/ arkivin e 

Ministrisë. Gjatë auditimit të dosjeve të angazhimeve të realizuara u konstatua se, 

mungonin dokumentet origjinalë mbi të cilat ishin bërë fotokopjet e përfshira në dosje, si 

dhe mungonte dosja e angazhimit për auditimin e këshillimit, të iniciuar nga titullari me 

urdhër të MD nr. 413/2, datë 06.02.2017, në 22 zyrat vendore të provës. Auditimi për këto 

zyra është raportuar në njësinë e harmonizimit në MFE si i përfunduar, por për të nuk është 

krijuar një dosje me dokumentet përkatës, në të fund të të cilës të jetë raporti apo memo 

përkatëse, sipas përcaktimeve të Manualit të AB. (Trajtuar më hollësisht në faqet 125-136 

të Raportit të Auditimit). 

Për sa më sipër, rikërkoj: 

Nga Drejtoria e AB pasi të jenë gjetur dokumentet origjinalë për të gjitha angazhimet e 

vitit 2017 dhe 2018, të kryhet arkivimi i dosjeve të përfunduara, si dhe të krijohet dosja e 

angazhimit për auditimin në zyrat vendore të provës. 

 

Brenda datës 31.10.2020 

 

B.I. MASA SHPERBLIM DËMI 

Gjetja 1: Nga auditimi i përputhshmërisë dhe rregullshmërisë financiare të procedurës me 

objekt "Përshtatje emergjente e ambienteve të godinës së Ministrisë së Drejtësisë" u 

konstatua se në kontratën "Përshtatje emergjente e ambienteve të godinës së Ministrisë së 

Drejtësisë", kapitulli i punimeve të prishjeve, zëri nr. 2, nr. anal 2.426/1 "Prishje muri tulle 

me pastrim në ËC", zërat e prishje shtresave të tarracës (Analizë), çmontim dyer/dritare, 

metalike, çmontim kangjella metalike, prishje suvatimi, shtresa pllaka etj, në përllogaritjen 

e fondit limit e miratuar nga AK, zërat e punimeve janë llogaritur në përputhje me VKM 

nr. 629, datë 15.07.2015. Nga verifikimi i analizave sipas manualeve për zërat nr. anal 

2.426/1 "Prishje muri tulle me pastrim", dhe zërave të tjerë me analiza çmimesh, 

konstatohen se në strukturën e çmimit përfshihet edhe transporti i prishjeve. Gjithashtu 

sipas VKM nr. 629, datë 15.07.2015, për prishje të zërave të tjerë (të cilët nuk janë në 

manual), merret norma e kohës së punës me 60 % e ndërtimit të ri, në të cilën përfshihet 

edhe transporti i tyre. Ndërkohë, po në kapitullin e punimeve të prishjeve është 

përllogaritur edhe zëri nr. 11 "Transport me krahë" me çmimin prej 637 lek/m3 (në 

përllogaritjen e fondit limit) dhe çmimi i ofertuar nga OE "E." shpk me 590 lekë/ m3, i cili 

është zë pune i mbivendosur proceseve të prishjeve, pasi përfshihet në transport (brenda 

objektit) bashkë me ngarkimin në automjet, të cilat janë pjesë e shpenzimeve plotësuese 

prej 8% të çmimit. (Trajtuar më hollësisht në faqet 62-113 të Raportit të Auditimit). 

Për sa më sipër, rikërkoj: 

Nga Ministria e Drejtësisë, të marrin masa, të analizojë me grup pune të veçantë, shkaqet, 

arsyet dhe përgjegjësitë për dëmin ekonomik të konstatuar dhe të ndiqen të gjitha 
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procedurat e nevojshme administrative e ligjore për shpërblimin e këtij dëmi në vlerën prej 

92,040 lekë me TVSH, nga sipërmarrësi i punimeve. 

Menjëherë 

 

B.II. MASA PËR ELIMINIMIN E EFEKTEVE NEGATIVE TË KONSTATUARA 

NË ADMINISTRIMIN DHE MENAXHIMIN ME EKONOMICITET, EFICENCË 

DHE EFEKTIVITET TË FONDEVE PUBLIKE 

 

Gjetja 1: Nga auditimi i procedurës me objekt “Sistemi Elektronik për Dixhitalizimin e 

Arkivës Gjyqësore”, realizuar në MD në vitin 2017, u konstatua se: 

- Në bazë të Urdhër Prokurimi nr. 527/6, datë 14.04.2017, është prokuruar kontrata me 

fond limit në vlerën prej 26,666,667 lekë pa tvsh, ku është marrë miratimi nga Agjencia 

Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI), si për fondin e parashikuar, hartimin e 

kritereve për kualifikim, si dhe për vendodhjen e instalimit të softit. Rezultoi se, AK ka 

paraqitur vendndodhje të ndryshme të instalimit të softit, ndryshe në projektin e miratuar 

nga AKSHI, ndryshe në DT dhe ndryshe në kontratën e lidhur me operatorin fitues. Këto 

veprime tregojnë mos seriozitet nga Titullari i AK zj. J.H., duke vepruar në kundërshtim 

me bazën ligjore të prokurimit publik.  

-Njësia e prokurimit me përbërje (M. A., E.A. dhe O. B.), ka hartuar e miratuar DT, duke 

mos argumentuar vendosjen e kritereve për kualifikim dhe kritereve të veçanta në rubrikën 

e DST nga 3.3.1 deri në 3.3.24, në kundërshtim me ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për 

prokurimin publik, i ndryshuar, VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave 

të prokurimit publik”, neni 61, pika 2, veprim ky që ka zvogëluar konkurrencën, pasi në 

tender janë paraqitur vetëm 2 operatorë ekonomike. 

-Me shpalljen e operatorit ekonomik fitues “S.S.”shpk është lidhur Kontratë Shërbimi nr. 

527/9 datë 26.05.2017, e cila nga pikëpamja formale, ka mangësi në këta elementë: 

objekti, qëllimi, vendndodhja e instalimit të softit, afati i kontratës dhe kushtet e veçanta. 

Këto fakte tregojnë mangësitë e AK, përsa i përket formulimit dhe miratimit të kontratës, 

në kundërshtim me DT.  

- Sipas Urdhër të titullarit AK me nr. 527/10 datë 29.05.2017, me përbërje ( z.E.A., ish-

Drejtor i Drejtorisë së Teknologjisë së Informacionit, z.E.S., ish- Drejtor i Drejtorisë së 

Shërbimeve të Brendshme dhe zj.G. M., ish-përfaqësusese e Arkivit Shtetëror të Sistemit 

Gjyqësor) është miratuar ngritja e grupit të punës për ndjekjen dhe zbatimin e kontratës, i 

cili duhet të pasqyronte nëpërmjet procesverbaleve, për çdo verifikim të shërbimit të 

ofruar, në mbështetje të kontratës. Nga auditimi, rezultoi që grupi i mësipërm nuk ka 

paraqitur asnjë procesverbal për shërbimin e ofruar, por është justifikuar, në proces-

verbalin datës 09.02.2018 duke u shprehur se,  “.....nuk ka pasur dijeni si dhe nuk mbajnë 

asnjë përgjegjësi ligjore dhe kontraktuale të shkaktuar nga mosndjekja e kontratës”. Ky 

fakt tregon se, sistemi i kontrollit të brendshëm për sektorin e burimeve njerëzore nuk ka 

funksionuar, para dhe pas ndryshimit të organikës, në bazë të Urdhrit nr. 166 të 

Kryeministrit, datë 05.10.2017 “Për miratimin e strukturës dhe Organikës së Ministrisë së 

Drejtësisë”, pasi edhe ish-sekretari i përgjithshëm i periudhës respektive (zj.E. K.) nuk ka 

marrë asnjë masë, në zbatim të detyrës si titullar i AK-së në bazë të urdhrit të Ministrit të 

Drejtësisë nr.3826/3. Datë13.10.2017 “Për delegimin e kompetencave të titullarit të 

autoritetit kontraktor sekretarit të përgjithshëm.”, kjo në kundërshtim me neni 56 (titullari i 

autoritetit kontraktor ose zyrtari i autorizuar) i VKM-së nr. 914, datë 29.12.2014 “Për 

miratimin e rregullave të prokurimit publik”, 

-Sipas shkresës nr. 3774 prot, datë 06.06.2017, nga operatori ekonomik fitues “S. & S.” 

shpk është dorëzuar fatura tatimore shitje nr. 224, datë 06.06.2017, me vlerë totale të 

ofertës fituese prej 31,224,000 lekë me TVSh, e firmosur vetëm nga përfaqësuesi i 

operatorit ekonomik. Kjo faturë tatimore nuk është likuiduar nga Ministria e Drejtësisë. 

Sipas Faturës tatimore është kërkuar të paguhet, çdo element përbërës i kontratës duke 

përfshirë dhe mirëmbajtja të përcaktuar sipas DT, e cila do të realizohej me periudhë 
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kohore prej 48 muaj. Pra lëshimi i faturës tatimore, nga ana e operatorit ekonomik S.& S.” 

shpk është në kundërshtim me, ligjin nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin 

financiar dhe kontrollin”, të udhëzimit të Ministrit të Financave nr. 30, datë 27.12.2011 

“Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik” dhe me dokumentat e tenderit, 

duke kërkuar pagesën e krijimit të softit dhe implementimi menjëherë, ku sipas DT e 

kishte për 45 ditë për krijimin e softit dhe shërbimin e mirëmbajtjes për 48 muaj. Këto 

shërbime nuk janë të dokumentuar nga AK deri në momentin e kryerjes së këtij auditimi, 

pasi ende kjo kontratë nuk është realizuar në mënyrë të suksesshme. (Drejtuesit aktual të 

MD, si nëpunësi autorizues dhe nëpunësi zbatues, i periudhës së tanishme nuk marrin 

përsipër të shpjegojnë mënyrën sesi është paraqitur, kjo faturë tatimore shitje, pasi në 

kohën kur është dorëzuar kjo faturë në organikën e MD, figuronin punonjës të tjerë të 

administratës). 

- Nga auditimi u konstatua se, ecuria për zbatimin e kontratës, është vijuar me Urdhrin e 

titullarit të AK-së nr. 8610/2 datë 08.08.2018 nga ish-nëpunësi autorizues i kohës (zj. E. 

K.), duke ngritur grup pune, ku qëllimi kryesor është përshkrimi ecurisë dhe zgjidhjet e 

mundshme, për ekzekutimin përfundimtar të kontratës. Në bazë të MEMO-s nr. 23/1, datë 

23.10.2018, grupi i punës, është shprehur se, “..sistemi i instaluar në ambientin “test” të 

Ministrinë  e Drejtësisë, nuk mund të vlerësohet nga ana teknike, sepse aplikacioni 

“softwar’ nuk mund të përbëjë sistem të plotë dhe funksional , kjo për shkak të mungesës të 

saktë të vendndodhjes, e cila duhet të jetë pranë Arkivit Qendror të Gjyqësorit në Lundër, 

të mungesës së infrastrukturës së nevojshme dhe të domosdoshme të pajisjeve si dhe në 

mungesë të burimeve njerëzore nga ana e AK-së, për implementimin e saj.”, pra grupi i 

punës ka argumentuar se ecuria e implementimit të kontratës nuk mund të bëhet, për shkak 

të problematikave, të cilat janë si pasojë e veprimeve të mëparshme të AK. 

Nisur sa më sipër, nga ana e titullarit të AK të cilët janë në cilësinë dhe të nëpunësit 

autorizues, të cilët kanë ndryshuar kohë mbas kohe, nuk kanë analizuar arsyet dhe shkaqet, 

e mos ekzekutimit të kontratës në mënyrë të suksesshme, veprime të cilat mund të krijojnë 

risqe ekonomike në disfavor të Buxhetit të Shtetit, duke bërë të mundur që, kontrata nr. 

527/9 prot, datë 26.05.2017 të mos jetë efektive, efiçiente dhe me ekonomicitet në vlerën 

prej 31,224,000 (tridhjetë e një milion e dyqind e njëzetë e katër mijë) lekë me tvsh, pasi 

gjithë hallkat e realizimit të procedurës tenderuese, kanë rezultuar me performacë të ulët.  

Si dhe më kryesorja nga institucioni i MD si AK nuk është marrë asnjë masë 

administrative/ masë disiplinore, për shkeljet e konstatuara, të rregullave të prokurimeve 

publike, të ligjit nr. 152/2013 01.10.2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar,   

(Trajtuar më hollësisht në faqet 52-103 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

 

Për sa më sipër, rikërkoj: 

Ministria e Drejtësisë, të marrë masa, dhe të analizojnë me grup pune të veçantë shkaqet, 

arsyet dhe përgjegjësitë për përdorimin pa efektivitet, pa ekonomicitet dhe pa efiçencë të 

fondeve buxhetore në vlerën prej 31,224,000 lekë me tvsh. 

Menjëherë 

C. MASA ADMINISTRATIVE  

Gjetja 1 : Nga auditimi i procedurës me objekt “Sistemi Elektronik për Dixhitalizimin e 

Arkivës Gjyqësore”, realizuar në MD në vitin 2017, u konstatua se : 

- Në bazë të Urdhër Prokurimi nr. 527/6, datë 14.04.2017, është prokuruar kontrata me 

fond limit në vlerën prej 26,666,667 lekë pa tvsh, ku është marrë miratimi nga Agjencia 

Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI), si për fondin e parashikuar, hartimin e 

kritereve për kualifikim, si dhe për vendodhjen e instalimit të softit. Rezultoi se, AK ka 

paraqitur vendndodhje të ndryshme të instalimit të softit, ndryshe në projektin e miratuar 

nga AKSHI, ndryshe në DT dhe ndryshe në kontratën e lidhur me operatorin fitues. Këto 

veprime  

tregojnë mos seriozitet nga Titullari i AK zj. J. H., duke vepruar në kundërshtim me bazën 

ligjore të prokurimit publik.  
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-Njësia e prokurimit me përbërje (M.A., E. A. dhe O. B.), ka hartuar e miratuar DT, duke 

mos argumentuar vendosjen e kritereve për kualifikim dhe kritereve të veçanta në rubrikën 

e DST nga 3.3.1 deri në 3.3.24, në kundërshtim me ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për 

prokurimin publik”, i ndryshuar, VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e 

rregullave të prokurimit publik”, neni 61, pika 2, veprim ky që ka zvogëluar konkurrencën, 

pasi në tender janë paraqitur vetëm 2 operatorë ekonomike. 

-Me shpalljen e operatorit ekonomik fitues “S.S.” shpk është lidhur Kontratë Shërbimi nr. 

527/9 datë 26.05.2017, e cila nga pikëpamja formale, ka mangësi në këta elementë: 

objekti, qëllimi, vendndodhja e instalimit të softit, afati i kontratës dhe kushtet e veçanta. 

Këto fakte tregojnë mangësitë e AK, përsa i përket formulimit dhe miratimit të kontratës, 

në kundërshtim me DT.  

- Sipas Urdhër të titullarit AK me nr. 527/10 datë 29.05.2017, me përbërje (z. E. A., ish-

Drejtor i Drejtorisë së Teknologjisë së Informacionit, z. E. S., ish-Drejtor i Drejtorisë së 

Shërbimeve të Brendshme dhe zj.G.M., ish-përfaqësusese e Arkivit Shtetëror të Sistemit 

Gjyqësor) është miratuar ngritja e grupit të punës për ndjekjen dhe zbatimin e kontratës, i 

cili duhet të pasqyronte nëpërmjet procesverbaleve, për çdo verifikim të shërbimit të 

ofruar, në mbështetje të kontratës. Nga auditimi, rezultoi që grupi i mësipërm nuk ka 

paraqitur asnjë procesverbal për shërbimin e ofruar, por është justifikuar, në proces-

verbalin datës 09.02.2018 duke u shprehur se, “....nuk ka pasur dijeni si dhe nuk mbajnë 

asnjë përgjegjësi ligjore dhe kontraktuale të shkaktuar nga mosndjekja e kontratës”. Ky 

fakt tregon se, sistemi i kontrollit të brendshëm për sektorin e burimeve njerëzore nuk ka 

funksionuar, para dhe pas ndryshimit të organikës, në bazë të Urdhrit nr. 166 të 

Kryeministrit, datë 05.10.2017 “Për miratimin e strukturës dhe Organikës së Ministrisë së 

Drejtësisë”, pasi edhe ish-sekretari i përgjithshëm i periudhës respektive (zj. E.K.) nuk ka 

marrë asnjë masë, në zbatim të detyrës si titullar i AK-së në bazë të urdhrit të Ministrit të 

Drejtësisë nr.3826/3. datë 13.10.2017 “Për delegimin e kompetencave të titullarit të 

autoritetit kontraktor sekretarit të përgjithshëm.”, kjo në kundërshtim me neni 56 (titullari i 

autoritetit kontraktor ose zyrtari i autorizuar) i VKM-së nr. 914, datë 29.12.2014 “Për 

miratimin e rregullave të prokurimit publik”, 

-Sipas shkresës nr. 3774 prot, datë 06.06.2017, nga operatori ekonomik fitues “S. & S.” 

shpk është dorëzuar fatura tatimore shitje nr. 224, datë 06.06.2017, me vlerë totale të 

ofertës fituese prej 31,224,000 lekë me TVSh, e firmosur vetëm nga përfaqësuesi i 

operatorit ekonomik. Kjo faturë tatimore nuk është likuiduar nga Ministria e Drejtësisë. 

Sipas Faturës tatimore është kërkuar të paguhet, çdo element përbërës i kontratës duke 

përfshirë dhe mirëmbajtja të përcaktuar sipas DT, e cila do të realizohej me periudhë 

kohore prej 48 muaj. Pra lëshimi i faturës tatimore, nga ana e operatorit ekonomik S. & S.” 

shpk është në kundërshtim me, ligjin nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin 

financiar dhe kontrollin”, të udhëzimit të Ministrit të Financave nr. 30, datë 27.12.2011 

“Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik” dhe me dokumentat e tenderit, 

duke kërkuar pagesën e krijimit të softit dhe implementimi menjëherë, ku sipas DT e 

kishte për 45 ditë për krijimin e softit dhe shërbimin e mirëmbajtjes për 48 muaj. Këto 

shërbime nuk janë të dokumentuar nga AK deri në momentin e kryerjes së këtij auditimi, 

pasi ende kjo kontratë nuk është realizuar në mënyrë të suksesshme. (Drejtuesit aktual të 

MD, si nëpunësi autorizues dhe nëpunësi zbatues, i periudhës së tanishme nuk marrin 

përsipër të shpjegojnë mënyrën sesi është paraqitur, kjo faturë tatimore shitje, pasi në 

kohën kur është dorëzuar kjo faturë në organikën e MD, figuronin punonjës të tjerë të 

administratës). 

- Nga auditimi u konstatua se, ecuria për zbatimin e kontratës, është vijuar me Urdhrin e 

titullarit të AK-së nr. 8610/2 datë 08.08.2018 nga ish-nëpunësi autorizues i kohës (zj. 

E.K.), duke ngritur grup pune, ku qëllimi kryesor është përshkrimi ecurisë dhe zgjidhjet e 

mundshme, për ekzekutimin përfundimtar të kontratës. Në bazë të MEMO-s nr. 23/1, datë 

23.10.2018, grupi i punës, është shprehur se, “..sistemi i instaluar në ambientin “test” të 

Ministrinë  e Drejtësisë, nuk mund të vlerësohet nga ana teknike, sepse aplikacioni 
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“softëar’ nuk mund të përbëjë sistem të plotë dhe funksional , kjo për shkak të mungesës të 

saktë të vendndodhjes, e cila duhet të jetë pranë Arkivit Qendror të Gjyqësorit në Lundër, 

të mungesës së infrastrukturës së nevojshme dhe të domosdoshme të pajisjeve si dhe në 

mungesë të burimeve njerëzore nga ana e AK-së, për implementimin e saj.”, pra grupi i 

punës ka argumentuar se ecuria e implementimit të kontratës nuk mund të bëhet, për shkak 

të problematikave, të cilat janë si pasojë e veprimeve të mëparshme të AK. 

Nisur sa më sipër, nga ana e titullarit të AK të cilët janë në cilësinë dhe të nëpunësit 

autorizues, të cilët kanë ndryshuar kohë mbas kohe, nuk kanë analizuar arsyet dhe shkaqet, 

e mos ekzekutimit të kontratës në mënyrë të suksesshme, veprime të cilat mund të krijojnë 

risqe ekonomike në disfavor të Buxhetit të Shtetit, duke bërë të mundur që, kontrata nr. 

527/9 prot, datë 26.05.2017 të mos jetë efektive, efiçiente dhe me ekonomicitet në vlerën 

prej 31,224,000 (tridhjetë e një milion e dyqind e njëzetë e katër mijë) lekë me tvsh, pasi 

gjithë hallkat e realizimit të procedurës tenderuese, kanë rezultuar me performacë të ulët.  

Si dhe më kryesorja nga institucioni i MD si AK nuk është marrë asnjë masë 

administrative/ masë disiplinore, për shkeljet e konstatuara, të rregullave të prokurimeve 

publike, të ligjit nr. 152/2013 01.10.2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar. (Trajtuar më 

hollësisht në faqet 52-103 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

 

Për sa më sipër, rikërkoj: 

Referuar shkeljeve të konstatuara në fushën e prokurimeve publike në nenet 23,46, të ligjit 

nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” i ndryshuar, si dhe nenet 1, 56, 61/2, 77 

të VKM-së nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” si 

dhe përgjegjësitë individuale të evidentuar dhe pasqyruar në aktkonstatimin nr.1 vërejtjeve 

komentet e subjektit të audituar dhe pjesës së Raportit përfundimtar të auditimit.    

Mbështetur në nenet 13 dhe 72 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006, “Për prokurimin publik”, 

i ndryshuar, të ligjit nr. 10279, datë 20.5.2010 “Për kundërvajtjet administrative” dhe 

bazuar në nenin 15 shkronja (c dhe ç) dhe nenin 30 të ligjit nr. 154/2014 miratuar në datën 

27.11.2014, “Për Organizimin dhe Funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”, i 

rekomandojmë Drejtorit të Përgjithshëm të Agjencisë së Prokurimit Publik, të 

vlerësojë shkeljet e konstatuara, duke vendosur marrjen e masave administrative (dënim 

me gjobë) në raport me shkeljet e konstatuara, apo rekomandimin autoritetit kontraktor 

(për marrjen e masave disiplinore), për punonjësit e sipërcituar (Gjetja 1/Masa 

administrative). 

 

Menjëherë 

II. Për të gjitha rekomandimet e tjera, që konsiderohen të pazbatuara; të zbatuara 

pjesërisht; ose në proces zbatimi, inkurajohet përshpejtimi i realizimit të plotë të tyre 

brenda 3-mujorit të tretë të vitit 2020 dhe në mbështetje të nenit 30, pika 2 të ligjit nr. 

154/2014 datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë të 

Shtetit”, brenda 6 muajve nga përcjellja e rekomandimeve tona, të raportohet me shkrim 

pranë KLSH mbi ecurinë e zbatimit të tyre. 

 

 

 

13. MINISTRIA E DREJTESISE (MBI AUDITIMIN NË INSTITUTIN E 

MJEKËSISË LIGJORE) 

 

Nga auditimi i ushtruar në “Institutin e Mjekësisë Ligjore”, për zbatimin e rekomandimeve 

të KLSH, në auditimin “Mbi përputhshmërinë dhe regullshmërinë financiare” për 

periudhën  01.01.2019 deri më 31.10.2019 trajtuar në Raportin Përfundimtar të Auditimit 

dhe Vendimin nr. 181, datë 31.12.2019, të Kryetarit të KLSH-së, të cilat janë përcjell me 

shkresën nr. 813/10 prot, datë 31.12.2019.   
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-Në zbatim të nenit 15, shkronja “j”, të ligjit nr. 154/2014, datë 27.11.2014 “Për 

organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”, IML, ka kthyer përgjigje në 

KLSH, rekomandimet e lëna me shkresën e saj nr. 140 prot, datë datë 23.01.2020, sipas 

të cilës KLSH duhet të vihet në dijeni mbi marrjen e masave për zbatimin e 

rekomandimeve si dhe planin e veprimit ku të pasqyrohen rekomandimet e lëna, strukturat 

përgjegjëse si dhe afatet e përcaktuara për zbatimin e rekomandimeve. 

Nga ana e IML është dërguar informacion në KLSH mbi ecurinë 6 mujore të zbatimit të 

rekomandimeve me shkresën e saj nr. 1331 prot, datë datë 22.07.2020 , referuar pikës 2, 

të nenit 30, të ligjit nr. 154/2014, mbi ecurinë e realizimit të rekomandimeve të lëna.   

Në funksion të këtij raportimi Drejtori i IML ka nxjerrë Urdhrin nr. 139 datë 23.01.2020,  

“Për zbatimin e rekomandimeve të lëna nga Kontrolli i Lartë i Shtetit”  

 

Nga verifikimi i dokumentacionit konstatohet se niveli i pranimeve dhe zbatimit të 

rekomandimeve për përmirësimin e gjendjes për gjithsej 5 rekomandime është si më 

poshtë: (zbatuar plotesisht/ne proces/zbatuar pjeserisht/pa zbatuar) 

 

a. Masa organizative janë lënë 4 (katër) rekomandime, të pranuar plotësisht, nga të 

cilat janë në proces 3,  pa zbatuar 1 rekomandim. 

b. Masa disiplinore është lënë 1 (një) rekomandim, i pranuar plotësisht, i cili është 

zbatuar pjesërisht nga subjekti i audituar. 

 

I. Në përfundim rikërkojmë nga Instituti i Mjekësisë Ligjore zbatimin e rekomandimeve të 

KLSH-së, të dërguar me shkresën nr. 813/10 prot, datë 31.12.2019 mbi auditimin me 

objekt “Mbi përputhshmërinë dhe regullshmërinë financiare, të cilat nga auditimi i kryer 

për verifikimin dhe zbatimin e detyrave të rekomanduara në auditimin e mëparshëm, kanë 

rezultuar të pazbatuara, të zbatuara pjesërisht, në proces zbatimi si më poshtë: 

 

B. MASA ORGANIZATIVE 

 

1- Gjetje nga auditimi: Nga auditimi në Institutin e Mjekësisë Ligjore, në bazë të 

dokumentacionit të vënë në dispozicion të realizmit të procedurave dhe ekzekutimit të 

prokurimeve publike, sipas ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i 

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

publik” neni 56 (titullari i autoritetit kontraktor ose zyrtari i autorizuar), rezultoi se, në 

cilësinë e Nëpunësit Autorizues (NA), nuk është drejtuesi i institucionit z. B. X., por zj. V. 

S. me detyrë përgjegjës sektori në sektorin e menaxhimit të akteve dhe laboratorit, sipas 

shkresave të Ministrisë së Drejtësisë nr. 5083 prot, datë 22.09.2017 dhe nga Ministria e 

Financave nr. 12396/1 prot datë 19.09.2017 me lëndë “Mbi caktimin e Nëpunësit 

Autorizues të Përkohshëm për IML” sipas rrethanave faktike dhe juridike, si më poshtë 

vijon: 

-Instituti i Mjekësisë Ligjore, është institucion në varësi të Ministrit të Drejtësisë, i cili me 

fillimin e efekteve juridike të ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, të ndryshuar, është 

përfshirë në skemën e administrimit të shërbimit civil. 

-Nga auditimi, u konstatua se, B.X. gëzon statusin e nëpunësit civil, pasi ka filluar 

marrëdhënien e punës në këtë institucion, me aktin administrative nr. 5762/1 datë 

26.11.2013, të ministrit, në pozicionin “Drejtor i Institutit të Mjekësisë ligjore” të cilin e 

ka mbajtur deri më datë 20.06.2017, deri në daljen e aktit administrative nga ish-Ministri i 

Drejtësisë me shkresë nr.4052/3 datë 20.06.2017 “Njoftim mbi fillimin e ecurisë 

disiplinore” e shoqëruar me vendimin përfundimtar nr. 4052/8 datë 28.06.2017 “Për 

marrjen e masës disiplinore “largim nga shërbimi civil” për z. B. X.” 

Për sa më sipër, Z. B.X e ka ankimuar këtë vendim, duke rifituar vendin e punës dhe 

rikthimi në detyrë në bazë të vendimit të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë 

Tiranë  nr. 3462 datë 13.09.2017, me ekzekutim të përkohshëm, ka marrë formë të prerë, 
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deri në momentin e vendimit të Gjykatës së Apelit Administrative ( është në proces 

ankimimi nga MD). 

-Momentalisht, këtë detyrë e ushtron zj. V. S. (S.) me detyrë përgjegjës sektori në sektorin 

e menaxhimit të akteve dhe laboratorit, në bazë të shkresave të sipër cituara. 

-Në bazë të “Rregullores për organizimin dhe funksionimin e Institutit të Mjekësisë 

Ligjore” neni 60, janë të përcaktuara detyrimet ligjore të pozicionit të Drejtorit të IML. 

Nga auditimi vlerësohet se, qartësisht disa prej funksioneve të Drejtorit të IML, kufizohen 

për shkak-pasojë të mospasjes së cilësisë së pozicionit të Nëpunësit Autorizues (NA), kjo 

në kundërshtim të ligjit nr. 9936 datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në 

Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar, neni 19, ligji nr. 10296 datë 08.07.2010 “Për 

menaxhimin financiar dhe kontrollin” i ndryshuar, neni 12, për rrjedhojë dhe ushtrimin e 

kompetencave në fushën e prokurimeve publike në zbatim të ligjit nr. 9643, datë 

20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, VKM-së nr. 914, datë 29.12.2014 “Për 

miratimin e rregullave të prokurimit publik” neni 56 i tij. 

Evidentohet, vonesë e zgjatur në lidhje me miratimin e nëpunësit autorizues (NA) nga 

Ministria e Drejtësisë në koordinim me Ministrinë e Financave, pasi sipas situatës së 

mësipërme ky vendim është marrë i mirëqenë dhe si rrjedhojë me ardhjen në detyrë të z. B. 

X. (Drejtor IML) duhet që t’i kalonin dhe detyrat e NA që janë të përcaktuara në bazë të 

ligjit nr. 9936 datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e 

Shqipërisë” i ndryshuar neni 19, ligji nr. 10296 datë 08.07.2010 “Për menaxhimin 

financiar dhe kontrollin” i ndryshuar neni 12, për rrjedhojë dhe ushtrimin e kompetencave 

në fushën e prokurimeve publike në zbatim të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për 

prokurimin publik”, i ndryshuar, VKM-së nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e 

rregullave të prokurimit publik” neni 56 (titullari i autoritetit kontraktor ose zyrtari i 

autorizuar). 

Gjithashtu, nga auditimi paralel në Ministrinë e Drejtësisë rezulton se, prej saj nuk është 

bërë ende kërkesë pranë Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë për ndryshimin e 

Nëpunësit Autorizues të Përkohshëm, ndonëse nga IML me shkresat nr. 1616 prot datë 

21.09.2018 dhe nr. 1855 prot, datë 09.03.2019, është kërkuar ndryshimi respektiv për 

caktimin e titullarit të institucionit në pozicionin e nëpunësit autorizues. Trajtuar më 

hollësisht në faqet nr 12-32të Raportit Përfundimtar të Auditimit. 

 

Për sa më sipër, rikërkoj: 

Nga Ministria e Drejtësisë, në bashkëpunim me Departamentin e Administratës Publike 

dhe Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë të merren masa për emërimin dhe realizimin e 

ndryshimit të Nëpunësit Autorizues të Përkohshëm, referuar shkresës së IML me nr. 1616 

prot, datë 21.09.2018 dhe nr. 1855 prot datë 09.03.2019, me të cilat është kërkuar 

ndryshimi respektiv, për caktimin e titullarit të institucionit z. Bledar Xhemali në 

pozicionin e nëpunësit autorizues. 

                                                                             Menjëherë 

 

3- Gjetje nga auditimi: Nga auditimi me zgjedhje i procedurave të prokurimit për 

periudhën Janar-Tetor 2019, rezultoi se, në një numër të konsiderueshëm rastesh, nga 

njësia e prokurimit nuk janë respektuar përcaktimet e bëra në kuadrin ligjor të prokurimeve 

publike, kryesisht të Ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar 

VKM-së nr. 914, datë 29.12.2014 “Për rregullat e prokurimit publik”, i ndryshuar, 

konkretisht në administrimin e dokumentacionit të përcaktuar që duhet të ketë një 

procedurë prokurimi, mungesën e llogaritjes së fondit limit, etj.  

Pavarësisht se, numri i administratës është tejet i ulët sa i përket burimeve njerëzore, çka 

kërkon kujdesin e duhur nga instancat përkatëse në këtë drejtim, evidentohen mangësi, ku 

përmendim: Thuajse në të gjitha procedurat nuk administrohet proces-verbali për 

llogaritjen e fondit limit. Në praktikat e blerjeve me vlerë të vogël përgjatë vitit 2019 

përllogaritja e fondit limit është bërë bazuar çmimeve të blerjeve të vitit 2018, bazuar në 
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tabelën përkatëse të pa firmosur nga komisioni i blerjeve të vogla për vitin 2018. 

Mungojnë specifikimet teknike dhe kriteret e kualifikimit rast pas rasti në kundërshtim me 

përcaktimet e bëra në nenin 23 të Ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin 

publik”, i ndryshuar, pikën 5/a-c të nenit 27, të VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për 

rregullat e prokurimit publik”, i ndryshuar. Në prokurimet me vlerë të vogël është 

llogaritur për çdo rast fondi limit para daljes së urdhër prokurimit, por pasqyrat e 

llogaritjes nuk janë administruar në dokumentacionin prokurues. Për mallrat e prokuruar si 

blerje të vogla nuk është përpiluar procesverbali i marrjes në dorëzim para hyrjes në 

magazinë.  

Gjithashtu në dosjet përkatëse të audituara u evidentuan mangësi në dokumentacion si, 

mungesë e Deklaratat e Konfliktit të Interesit të firmosura nga anëtarët e KVO, e faturave 

të akomodimit në hotel dhe gjithashtu shkresave mbi aktivitetin që do ka qenë i pranishëm 

përfaqësuesi nga Instituti i Mjekësisë Ligjore, etj. Trajtuar më hollësisht në faqet nr 12-32 

të Raportit Përfundimtar të Auditimit. 
 

Për sa më sipër, rikërkoj: 

Nga Instituti i Mjekësisë Ligjore, të merren masat e nevojshme administrative për 

mirëfunksionimin e procedurave të prokurimit publik, në përputhje me dispozitat ligjore në 

fuqi. Nga ana e Sektorit të Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse të institucionit të mos 

kryhet asnjë pagesë e pashoqëruar me dokumentacionin përkatës.   

 Në vijimësi 

 

C. MASA DISIPLINORE 

Mbështetur në në nenet 58 dhe 59, të ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil” si dhe aktet 

nënligjore në zbatim të tij, i rekomandohet Titullarit të Institucionit, z. B.X., të analizoj 

dhe vlerësoj, shkeljet e trajtuara në Raportin Përfundimtar të Auditimit sipas përgjegjësisë 

individuale dhe të nisë menjëherë procedurat për dhënien e masave disiplinore përkatëse. 

 

II. Për të gjitha rekomandimet e tjera, që konsiderohen në proces zbatimi, inkurajohet 

përshpejtimi i realizimit të plotë të tyre brenda 3-mujorit të tretë të vitit 2020 dhe në 

mbështetje të nenit 30, pika 2 të ligjit nr. 154/2014 datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe 

funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”, brenda 6 muajve nga përcjellja e 

rekomandimeve tona, të raportohet me shkrim pranë KLSH mbi ecurinë e zbatimit të tyre. 

 

 

14. MINISTRIA PËR EVROPËN DHE PUNËT E JASHTME 

 

Nga auditimi i ushtruar në Ministrinë për Evropën dhe Punët e Jashtme, për zbatimin e 

rekomandimeve të KLSH, “Mbi auditimin financiar dhe të përputhshmërisë” për 

periudhën 01.05.2017 deri 31.08.2019 trajtuar në Raportin Përfundimtar të Auditimit dhe 

në Vendimin nr. 1, datë 13.01.2020, të Kryetarit të KLSH-së të cilat janë përcjellë me 

shkresën nr. 800/18, datë 29/01/2020 konstatohet se: 

- Në zbatim të nenit 15, shkronja “j”, të ligjit nr. 154/2014 datë 27.11.2014 “Për 

organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”, subjekti nuk ka kthyer 

përgjigje në KLSH, brenda 20 ditëve nga marrja e shkresës, sipas të cilës KLSH duhej të 

vihej në dijeni mbi marrjen e masave për zbatimin e rekomandimeve si dhe planin e 

veprimeve.  

- Nga ana e subjektit është kthyer përgjigja brenda afatit 6 mujor, në zbatim të nenit 

15, shkronja “j”, të ligjit nr. 154/2014, datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe funksionimin 

e Kontrollit të Lartë të Shtetit” sipas të cilit duhej të përcillej plan veprimi për zbatimin e 

rekomandimeve të KLSH-së ku të pasqyrohen rekomandimet e lëna, strukturat përgjegjëse 

për zbatimin e rekomandimeve dhe afatet e përcaktuara për zbatimin e rekomandimeve. 
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Nga ana e KLSH-së, me shkresat përcjellëse janë lënë 24 rekomandime gjithsej, nga këto, 

2 propozime për përmirësime ligjore, 15 masa organizative, 1 masë shpërblim dëmi, 3 

masa për eliminimin e efekteve negative në administrimin e fondeve publike, 2 masa 

disiplinore dhe 1 trajtim ankese. 

 

Nga verifikimi i dokumentacionit konstatohet se niveli i pranimeve dhe zbatimit të 

rekomandimeve është si më poshtë: 

 

n) Propozime për përmirësime ligjore janë lënë 2 rekomandime, nga të cilat janë  

pranuar 2 dhe janë të pazbatuar 2. 

o) Për përmirësimin e gjendjes janë lënë 15 masa organizative, të cilat  janë pranuar 

dhe zbatuar plotësisht 5, në proces zbatimi 4, të pazbatuar 5 dhe i pa pranuar 

pranuar 1. 

p) Rekomandime për Shpërblim Dëmi është lënë 1 rekomandim për shumën 

8,780,443 lekë lekë, i cili është pranuar dhe ëshë i pazbatuar 1. 

q) Masa për eliminimin e efekteve negative të konstatuara në administrimin dhe 

menaxhimin me ekonomicitet, eficence dhe efektivitet të fondeve publike janë lënë 

3 rekomandime, të cilat janë pranuar të 3, është zbatuar 1 dhe janë në proces 

zbatimi 2. 

r) Rekomandime për masa disiplinore, administrative dhe të tjera janë lënë 2 

rekomandime të cilat janë pranuar dhe janë të pazbatuar. 

s) Rekomandim mbi ankesën nr. 887, date 04.11.2019, te ish-punonjësit të MEPJ 

është lënë 1 i cili është pranuar dhe zbatuar. 

t) Rekomandime të lëna nga auditimi i mëparshëm lënë 10 masa organizative, të cilat  

janë pranuar dhe zbatuar plotësisht 2, pjesërisht i zbatuar 1, të pazbatuar 4 dhe i pa 

pranuar pranuar 3. 

 

I. Në përfundim rikërkojmë nga Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme, zbatimin e 

rekomandimeve të KLSH-së, të dërguar me shkresën nr. 800/18, datë 29/01/2020 mbi 

auditimin me objekt “Mbi auditimin financiar dhe të përputhshmërisë”, të cilat nga 

auditimi i kryer për verifikimin dhe zbatimin e detyrave të rekomanduara në auditimin e 

mëparshëm, kanë rezultuar të pazbatuara, të zbatuara pjesërisht, në proces zbatimi si më 

poshtë: 

 

B. PROPOZIME PËR NDRYSHIMIN OSE PËRMIRËSIMIN E LEGJISLACIONIT 

NË FUQI 

 
1. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se në Ligjin për Shërbimin e Jashtëm të  
Republikës së Shqipërisë Nr. 23/2015, neni 47 “Dhënia e Gradave” parashikohen hapat që 

ndiqen në mënyrë që një Diplomat karriere të përftojë gradat njëra pas tjetrës, ku ndër të 

tjera pika 5 parashikon se: “për përfitimin e gradave, Ministër Këshilltar, dhe Ministër 
Fuqiplotë, përveç kushteve të pikës 1, kandidati duhet të ketë të paktën dy vjet përvojë në 

poste drejtuese për secilën gradë, si edhe të ketë shërbyer në misionet diplomatike dhe 

konsullore”  
Në fakt, ky ligj, në nenin 58 parashikon nxjerrjen e akteve nën ligjore për nenin 47 pika 3, 

4 e 8, dhe jo për pikën 5 sikundër edhe ka ndodhur. Konkretisht, në zbatim të ligjit Nr. 

23/2015, ka dalë VKM Nr. 816, datë 07.10.2015 “Për Miratimin e Rregullores së 

Shërbimit të Jashtëm të Republikës së Shqipërisë”, ku rezultoi se është parashikuar me pa 

të drejtë, një interpretim i gabuar i pikës 5 të nenit 47 të ligjit 23/2015, në kushtet kur ligji 

nuk ngarkon me detyrimin për interpretim të kësaj pikë. Konkretisht pika 6 e VKM Nr. 

816, datë 07.10.2015 (në interpretim të pikës 5 të ligjit), përkufizon se për qëllim 

interpretimi “post drejtues” quhet:  

a) Drejtor i Drejtorisë, drejtor i Drejtorisë së Përgjithshme, Sekretar i Përgjithshëm, dhe  
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b) kreu i misionit diplomatik ose posti konsullor, i ngarkuar me punë”.  
Sa më sipër përveç se në shkelje të nenit 58, pika 1 të ligjit 23/2015, gjithashtu bie ndesh 
me konceptin e “postit drejtues” i cili parashikohet qartë në nenin 39 pika 1, ku thuhet se: 

“Diplomati i karrierës emërohet me post drejtues (...):  
a) përgjegjës sektori me gradën jo më të ulët se Sekretar i 
Parë.; b) drejtor me gradën jo më të ulët se Këshilltar, dhe  
c) drejtor i përgjithshëm me gradën jo më të ulët se Ministër këshilltar”. 

Pra, koncepti i postit drejtues është më i gjerë se interpretimi i kufizuar dhe në shkelje 

ligjore të pikës pika 6 të kreut V të VKM Nr. 816, datë 07.10.2015.  
Gjithashtu ky interpretim bie në kundërshtim me nenin 19 të Ligjit nr 152/2013 “Për 
nëpunësin civil”:  
-pika 4 (Nëpunës civil të kategorisë së lartë drejtuese ku përfshihen Sekretar i 

Përgjithshëm, drejtor departamenti, drejtor drejtorie të përgjithshëm dhe pozicione të 

barazvlefshme me të” 

-pika 5 (Nëpunës civil të kategorisë së mesëm drejtuese ku përfshihen drejtor drejtorie dhe 

pozicione të barazvlefshme me të) dhe  
-pika 6 (Nëpunës civil të kategorisë së ulët drejtuese ku përfshihen shef sektori dhe 

pozicione të barazvlefshme me të) të ligjit 152/2013 “Për Nëpunësin Civil”.  
Pika 6 e Kreut V të “Rregullores së shërbimit të jashtëm të Republikës së Shqipërisë” 
është në kundërshtim me të dy ligjet e sipërcituara.  
Gjithashtu interpretimi i bërë në këtë pikë të Rregullores ka tejkaluar detyrimet që burojnë 
nga ligji 23/2015, neni 58, pika 1, sipas të cilit aktet nënligjore për zbatimin e tij duhet të 

dilnin për nenin 47, pika 3, 4, 8 dhe jo për pikën 5, sikundër në fakt ka ndodhur. 

Për sa më sipër, rikërkoj: 

Grupi i auditimit rekomandon se, MEPJ t’i drejtohet Këshillit të Ministrave për të kërkuar 

shfuqizimin e pikës 6 të kreut V të VKM Nr. 816, datë 7.10.2015, me qëllim mos 
kufizimin e të drejtës dhe ofrimin e mundësive të barabarta të gjithë diplomatëve të 

karrierës që të avancojnë në përfitimin e gradave diplomatike sipas detyrimeve të ligjit dhe 

jo ndryshe.  
Brenda 31.12.2020 

 

2. Gjetje nga auditimi:  

2.1 Nga auditimi u konstatua se në ligjin 23/2015 dhe në VKM 816, datë 07.10.2015: nuk 

parashikohet raporti i drejtë që duhet të këtë grada e emërimit me gradën personale të 
diplomatit; nuk parashikohet rotacion emërimesh në përfaqësitë diplomatike; si dhe nuk 

parashikohet se sa duhet të jetë në përqindje raporti i emërimeve mes diplomatëve të 

karrierës me emërimet nga jashtë sistemit.  
Mungesa e këtyre kritereve të rëndësishme, nuk argumentohet, për më tepër që në ligjin e 
mëparshëm (të shfuqizuar nga ligji 23/2015), këto kritere ishin parashikuar në mënyrë të 

detajuar si:  
- pas çdo emërimi në përfaqësi diplomatike me kohëzgjatjen 3 vjet, personi i emëruar të 
qëndrojë dy vite pune në MEPJ.  
- raporti i emërimeve mes diplomatëve të karrierës me ata jashtë sistemit ka qenë 80% me 
20%.  
- grada e emërimit të jetë maksimumi një gradë më lartë se grada personale,  
a. Paraqitur në këtë formë, ligji krijon hapësira për vendimmarrje subjektive. Gjithashtu 

rritja e gradës e cil shoqërohet me rritje të pagës, rrezikon të shkaktojë rritje të kostos 

financiare pa një kriter ligjor, por vetëm në gjykimin personal të titullarit.  

b. Nga ana tjetër, ky fenomen: 
- rrezikon të cënojë të drejtën që çdo diplomati tí jepet mundësia të emërohet në misione 
diplomatike apo ambasada, si dhe  
- jep mundësinë e tej-zgjatjes në kohë të mandatit të një/ disa diplomatëve.  
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c. Mungesa e këtyre përcaktimeve ligjore cënon parimin e mundësive të barabarta për 
diplomatët e karrierës, duke lejuar emërime subjektive nga jashtë sistemit. 

 
2.2 Nga auditimi i zbatimit të dispozitave ligjore për marrëdhëniet e punës, rezultoi se sa i 

takon nëpunësve të MEPJ-së, të cilët prej disa vitesh kanë fituar statusin e nëpunësit civil, 

duke qenë të punësuar në MEPJ dhe që referuar ligjit nr. 23/2015 “Për shërbimin e 

jashtëm të Republikës së Shqipërisë”, duhet të kenë gradën e diplomatit, për shkak se janë 

në poste drejtuese, edhe pse vërejmë nevojën për rishikimin e ligjit dhe akteve nënligjore 
në zbatim të tij, nuk mund të shprehemi për zgjidhjen e këtij “ngërçi ligjor”, pasi Kryetari i 

Kontrollit të Lartë të Shtetit ka konflikt interesi në kuptimin që parashikon ligji nr. 9367, 

datë 07.04.2005 “Për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve 

publike”. 

 

Për sa më sipër, rikërkoj: 
MEPJ të marr masa për ngritjen e grupeve të punës me qëllim hartimin e draft 

ndryshimeve në ligjin 23/2015 dhe në VKM 816, datë 07.10.2015, për vendosjen e 
kritereve të detajuara, në lidhje me:  
- raportin e gradës personale dhe asaj të 

emërimit, 

- kohëzgjatjen dhe rotacionin e diplomatëve,  
- raportin e emërimeve mes diplomatëve të karrierës me ata jashtë sistemit, etj çështje që i 

shërbejnë parimeve të meritokracisë dhe shanseve të barabarta të punësimit në shërbimin e 
jashtëm. Sa më sipër t’i paraqitet për miratim Këshillit të Ministrave.  

Brenda 31.12.2020 

 

C.1 MASA ORGANIZATIVE: 

 

1. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi rezultoi se, për të gjithë periudhën objekt auditimi, 

raportet e monitorimit të Ministrisë së Evropës dhe Punëve të Jashtme (MEPJ) janë 
paraqitur në kohë dhe në përputhje me afatet e përcaktuara në udhëzimin nr. 22, datë 

17.11.2016 “Për procedurat standarde të monitorimit të buxhetit, për njësitë e qeverisjes 

qendrore”. Përveç sa më sipër, nga verifikimet e raporteve të monitorimit rezultuan edhe 

disa mangësi si vijon: 
Për vitin 2019 rezultuan diferenca mes planit të buxhetit të raportuar nga MEPJ dhe 

realizimit faktik nga thesari, sipas SIFQ, në kundërshtim me paragrafin 49 të Udhëzimit 
nr. 22, datë 17.11.2016 “Për procedurat standarde të monitorimit të buxhetit”, që 

parashikon se të dhënat duhet të jenë të rakorduara me planin e buxhetit dhe realizimin në 

fakt të thesarit sipas SIFQ.   
Për sa më sipër, MEPJ nuk ka dijeni dhe si pasojë nuk ka paraqitur shpjegimet përkatëse 

në raportin e monitorimit. Konkretisht për shpenzimet korente, në programin “Mbështetje 

institucionale për procesin e integrimit” rezultoi një diferencë prej -105 mijë lekë. Ndërsa 

për shpenzimet kapitale ka mospërputhje për programin “Planifikim, Menaxhim dhe 

Administrim” dhe “Mbështetje institucionale për procesin e integrimit”, përkatësisht 7,576 

mijë lekë dhe 67,958 mijë lekë 

 

Për sa më sipër, rikërkoj:  
- MEPJ t’í drejtohet Drejtorisë së Thesarit në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë, me 
qëllim verifikimin dhe saktësimin e vlerave të raportuara për llogari të MEPJ-së 

konkretisht në programin 01110 “Planifikimi, menaxhimin dhe administrimi” për vlerën 

7,576 mijë lekë; në programin 01150 “Mbështetje institucionale në programin e 

integrimit” për vlerën 68,064 mijë lekë.  
Menjëherë 
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4. Gjetje nga auditimi: Gjatë auditimit u konstatua se, Pasqyrat Financiare të Ministrisë 

për Evropën dhe Punët e Jashtme për vitin 2017 dhe 2018 nuk pasqyrojnë me vërtetësi 
gjendjen kontabël për periudhat respektive, pasi nuk është bërë reflektim i plotë i 

aktivitetit të ish Ministrisë së Integrimit Evropian, konkretisht: 

1. Në vijim të VKM nr. 500, datë 13.09.2017 Nëpunësi Autorizues i MEPJ ka nxjerrë 

urdhrin nr. 266, datë 10.10.2017 “Për ngritjen e grupit të punës për marrjen në dorëzim të 

dokumentacionit financiar dhe buxhetit të ish- MIE”. Grupi i punës përbëhej nga 10 

punonjës, 6 prej të cilëve nga personeli i ish- MPJ (aktualisht MEPJ) me kryetar Drejtorin 

aktual të financës në MEPJ dhe 4 nga personeli i ish- MIE. Urdhri nuk ka të cilësuar datën 

e përfundimit të marrjes në dorëzim dhe detyrimin e relatimit tek NA nga grupi i punës, 

duke mos dokumentuar përgjegjësinë e NA në monitorimin e këtij procesi. Nga auditimi u 

konstatua se nuk ka një procesverbal dorëzimi apo relacion mbi marrjen në dorëzim të 

dokumentacionit nga ish- MIE, megjithëse sipas sektorit të financës së MEPJ është marrë 

në arkivën e MEPJ gjithë aktiviteti financiar dhe dokumentar i saj.  
Në kundërshtim me plotësinë e dokumentacionit të marrë nga ish- MIE, sipas sektorit të 
financës dhe grupit të marrjes në dorëzim, nuk janë marrë në dorëzim pasqyra financiare të 
vitit 2016 të ish- MIE. Gjithashtu nuk janë marrë pasqyra paraprake për vitin 2017, 
megjithëse përgjegjësi i sektorit dhe specialisti financës janë larguar nga detyra në mes të 
muajit janar 2017. 

2. Gjatë auditimit të pasqyrave financiare të MEPJ dhe gjendjes kontabël më datë 

31.12.2017 dhe 31.12.2018 konstatohet se janë përfshirë në pasqyrat financiare të MEPJ, 

pas ndryshimit të fushës së përgjegjësisë, vetëm mjete transporti në vlerën 30,448,197 lekë 

dhe pajisje në vlerën 8,724,773 lekë, të vlerës së mbartur nga viti 2016. Nga krahasimi i të 

dhënave të pasqyrave financiare të ish- MIE për vitin 2016, rezulton se gjendja e Aktivit 

më 31.12.2016 është në vlerën 79,875,251 lekë dhe se ka një diferencë midis zërave të 

përfshirë në pasqyrat e MEPJ në vlerën totale 51,361,321 lekë, si dhe mungesë pasqyrimi 

të amortizimit të akumuluar të aktivit përkatës. Konkludojmë se, vetëm nga aktiviteti 

financiar i vitit 2016 i ish- MIE është përfshirë në MEPJ 43% i aktiveve joqarkullues, 

sipas gjendjes fillestare dhe pa përfshirë amortizimin e akumuluar, si dhe nuk janë 

përfshirë aktivet e tjerë joqarkullues, apo aktivet qarkullues në vlerën fillestare 76,888,257 

lekë. (Në 31.12.2016 llogaria 468 “Debitorë të ndryshëm” rezulton me gjendje 712,606 

lekë dhe llogaria 467 “Kreditorë të ndryshëm” rezulton në vlerën 120,135 lekë), si dhe 

aktiviteti operativ dhe investues i vitit 2017, ku sipas aktit normativ nr. 2/2017, “Për disa 

ndryshime në buxhetin e vitit 2017” konstatohet se fondet e akorduara për ish- MIE kapin 

vlerën 695,020 mijë lekë. Nga raportet e monitorimit për vitin 2017 dhe komentet e MFE 

në lidhje me to, sipas të dhënave të publikuara nga MFE në faqen zyrtare konstatohen 

vetëm komentet për raportimin e 4 mujorit të parë të vitit 2017, nga ish-MIE janë kryer 

44,107 mijë lekë shpenzime korrente dhe 38,393 mijë lekë shpenzime kapitale. Këto 

shpenzime, së bashku me shpenzimet e veprimtarisë së ish- MIE deri në fund të 

ekzistencës së saj, nuk janë reflektuar në pasqyrat financiare të MEPJ. 

Për sa më sipër, rikërkoj: 
Nga ana e Ministrisë për Evropën dhe Punët e Jashtme, mbështetur në Standardet 

Ndërkombëtare të Kontabilitetit Publik, të merren masa për përfundimin e procesit të 

konsolidimit të të gjithë elementëve të pozicionit financiar që i takojnë pas përthithjes së 
programeve të ish- Ministrisë së Integrimit Evropian.  
Strukturat Drejtuese të MEPJ/Nëpunësi Autorizues i MEPJ-së, të marrë masat e 

nevojshme për të përfunduar procesin e dorëzimit të detyrës nga ish drejtuesit e MIE-së, 

brenda një afati të caktuar prej tij. Për çdo mungesë apo dëmtim të aktiveve në ngarkim të 
personave përgjegjës, të merren masat e nevojshme kundrejt legjislacionit në fuqi.  

Menjëherë 

 
5.1 Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i pasqyrave financiare të MEPJ konstatohet se 

hartimi dhe raportimi financiar i përfaqësive diplomatike nuk është i plotë, pasi:  
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- Përfaqësitë diplomatike nuk hartojnë pasqyra financiare të veçanta. Në strukturat e tyre 

nuk ka domosdoshmërisht punonjës me formim financiar. Përzgjedhja e nëpunësit të 

ngarkuar me financën bëhet nga titullari i përfaqësisë diplomatike dhe në përshkrimin e 

punës nuk ka specifikime në lidhje me detyrimin për pozicionin e punës dhe mbajtjes së 

llogarive financiare, në kundërshtim me Ligjin nr. 10296, datë 8.7.2010 “Për menaxhimin 

financiar dhe kontrollin”, të ndryshuar, Neni 12, Pika 3/1.  
-Për hartimin e pasqyrave të konsoliduara të përfaqësive, sektori i financës në MEPJ merr 

evidenca mujore, progresive nga secila përfaqësi. Si rezultat, MEPJ harton pasqyra 

financiare të konsoliduara për gjithë përfaqësitë diplomatike për të cilat bën raportim në 

Degën e Thesarit Tiranë. Monitorimi i shpenzimeve që kryejnë përfaqësitë nuk kryhet nga 

sektori financës, megjithëse minimalisht ndërtimi i pasqyrave financiare që ajo realizon 

kërkon mbështetjen dhe verifikimin e evidencave mbështetëse për të ruajtur dhe pasqyruar 

vërtetësinë dhe besueshmërinë e tyre. Gjatë auditimit u konstatua se në përfaqësitë 

diplomatike nuk mbahet libër magazine dhe nuk kryhet inventarizim përpara mbylljes së 

pasqyrave financiare. Libri i magazinës apo inventarizimi nuk kryhen as nga MEPJ, për 

llogari të përfaqësive. Hartimi i këtyre pasqyrave nuk mbështetet mbi bazën e evidencave 

mbështetëse, në kundërshtim me  
Neni 6 “Evidenca mbështetëse”, Pika 1, … “Regjistrimet kontabël justifikohen me 

evidence mbështetëse, në formë dokumentare ose informatike, që sigurojnë besueshmërinë 

e tyre. Evidenca mbështetëse mbahet si provë dokumentare gjate gjithë periudhës kohore. 

Sa më sipër në kundërshtim me UMFE nr. 30, datë Pika 34, si dhe Udhëzim e MFE nr. 8, 

datë 09.03.2018 “Për Procedurat e Përgatitjes, Paraqitjes dhe Raportimit të Pasqyrave 

Financiare Vjetore në Njësitë e Qeverisjes së Përgjithshme”. Kreu 2.2.  
- Nga evidencat e vëna në dispozicion nga përfaqësitë e përzgjedhura për tu audituar, 

konstatohet se evidencat janë të plotësuara sipas një varianti elektronik të dërguar nga 

sektori i financës së MEPJ. Megjithatë në përfaqësitë e përzgjedhura konstatohet se nuk 

ruhet i njëjti format raportimi, nuk përcillet tërësia e këtyre evidencave, si dhe 

bashkëlidhur evidencave mujore dhe progresive nuk ka dokumente justifikuese si fatura, 

bileta udhëtimi, mandat pagese etj, duke konstatuar një mungesë standardizimi në 

procedurën e ndjekur nga MEPJ.  
- Nga përfaqësitë nuk plotësohen urdhër shpenzime, për ekzekutimin e të cilave të merret 

miratim nga MEPJ, duke cënuar kontrollin e veprimtarisë financiare nga MEPJ. 
Shpenzimet raportohen vetëm pasi kryhen, në zërin që i korrespondon në evidencën 

mujore.  
Për veprimtarinë e mësipërme të përfaqësive diplomatike konkludojmë se, përfaqësitë 

diplomatike e kryejnë aktivitetin e tyre financiar jashtë rregullave të përgjithshme kontabël 

të hartimit dhe raportimit financiar dhe mbulimi i këtyre rregullave nga vetë MEPJ, nuk 

paraqitet i plotë për faktin e mungesës së justifikimit të vërtetësisë me dokumente të 

miratuara kontabël dhe monitorimit të pamjaftueshëm të shpenzimeve në përfaqësi. 

Për sa më sipër, rikërkoj: 

Nga MEPJ të merret në shqyrtim, nëpërmjet një analize kosto-përfitim (dhe jo vetëm 

kosto), përfshirja në strukturën e përfaqësive diplomatike të një punonjësi me formim në 
shkencat ekonomike minimalisht të studimeve të nivelit të parë.  
Deri në arritje e një konkluzioni në lidhje me të, në MEPJ të monitorohen shpenzimet e 
përfaqësive që në fazën e miratimit dhe deri në zbatimin e tyre, si dhe të punohet në 

drejtim të justifikimit të regjistrimeve kontabël me dokumentet bazë të kontabilitetit.  
Menjëherë dhe në vijimësi 

 

6. Gjetja nga auditimi: Nga auditimi konstatohet se, për periudhën objekt auditimi 

përfaqësitë diplomatike kanë funksionuar pa struktura të miratuara, pasi nga strukturat 

përgjegjëse të MEPJ këto të fundit nuk janë hartuar dhe miratuar asnjëherë. Për pasojë, 

kanë munguar edhe përshkrime për pozicionet e punës, duke mbartur risqe që 

vendimmarrja në lidhje me emërimet të jetë subjektive, vecanërisht në kushtet kur nuk 
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parashikohet strukturë fikse (me numër të caktuar punonjësish) referuar edhe natyrës 

specifike që çdo përfaqësi diplomatike ka.  
Mungesa e akteve rregullative që rregullojnë sa më sipër, mbart risqe të krijimit të 

vakancave/mbingarkesës në numrin e stafit tek përfaqësitë diplomatike, e cila mund të 

krijojë efekte financiare dhe/ose mosrealizim të detyrave funksionale (psh mungesa e 

financierit në strukturat e përfaqësive diplomatike). Në të tilla kushte, emërimet për këto 

struktura rrezikojnë të ngelen në iniciativën subjektive të titullari të MEPJ dhe jo të kryhen 

sipas kritereve që duhet të plotësojë punonjësit për secilin pozicion. 

Për sa më sipër, rikërkoj: 

Titullari të marrë masa konkrete për miratimin e strukturave organike pas hartimit të tyre 

nga njësitë përgjegjëse, në harmoni me përmasat dhe me natyrën specifike të 
marrëdhënieve diplomatike që secila përfaqësi ka, si dhe në përputhje me misionin e tyre. 

Njëkohësisht, në përputhje me strukturat, nevojitet të hartohen dhe miratohen përshkrimet 

e punës, të cilat duhet të përfshihen edhe në kontratat respektive të punës.  
Brenda datës 31.12.2020 

 
7. Gjetja nga auditimi: Nga auditimi rezultoi se përgjatë periudhës objekt auditimi, në 

MEPJ janë bërë 24 emërime në përfaqësitë diplomatike sipas nenit 31/3 të ligjit nr.23/2015 

 “Për shërbimin e jashtëm të Republikës së Shqipërisë” ku parashikohet se: “Ministri i PJ 

mund të emërojë në misione diplomatike dhe postet konsullore, në raste të veçanta 
ekspertë jashtë shërbimit të jashtëm, të cilët zotërojnë njohuri dhe ekspertizë sipas 

specifikave të pozicionit të emërimit. Këta punonjës gëzojnë statusin e diplomatit për aq 

kohë sa punojnë pranë misioneve diplomatike”.  
Nga auditimi rezultoi se, në 22 nga 24 raste emërimesh, nuk arsyetohet përse këto kanë 

qenë “rast i veçantë” dhe/ose llojin e njohurive dhe ekspertizës që zotërojnë personat e 

emëruar, sipas specifikave të pozicionit të emërimit. Për më tepër që në kushtet kur 

mungojnë përshkrimet e punës, vendosja e kritereve bëhet thuajse e pamundur. Nën të 

njëjtin arsyetim është bërë edhe emërimi i studentëve të ekselencës për pozicione në 

përfaqësitë diplomatike jashtë shtetit.  
Për sa kohë që vetëm në 2 nga 24 raste rezultoi se, emërimet janë bërë ne përputhje me 
kriteret kumulative që parashikon ligji, do të thotë se neni 31/3 është kuptuar por nuk është 

zbatuar për të gjitha emërimet njëlloj. Nje tjetër aspekt i këtyre emërimeve është fakti se 

përcaktimi i gradës së emërimit bëhet nga Ministri pa asnjë kriter. 

Për sa më sipër, rikërkoj: 

Titullari i MEPJ të marri masa që emërimet në shkelje të nenit 31/3 të rishikohen, me 

qëllim vlerësimin dhe plotësimin e pozicioneve të kërkuara në përputhje me misionin dhe 

objektivat e përfaqësive respektive, si dhe sipas ekspertizës së nevojshme që kërkon 

pozicioni. Gjithashtu në kushtet kur “rastet e veçanta” janë kthyer në fenomen (22/24 

raste) nevojitet që në çdo rast të konsideruar të tillë, të argumentohen elementët specifike 

që e bëjnë rastin “të veçantë”. Në përfundim të rivlerësimit, ato urdhra të emërimit që do të 

rezultojnë të paargumentuar sipas kritereve ligjore, të shpallen si akte absolutisht të 

pavlefshëm.  
Brenda datës 31.12.2020 

 

8. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi konstatohet se për 30 ambasadorë, edhe pse ka 

përfunduar afati 3 vjeçar i qëndrimit në detyrë, ata vazhdojnë të kryejnë funksionin e kreut 

të misionit diplomatik. Evidentohen raste të kapërcimit të këtij afati deri 9 vite, çka e bën 

shkeljen ligjore abuzive dhe për më tepër kur këta persona vijnë nga jashtë shërbimit pra 

nuk janë diplomat karriere, por persona të cilët janë emëruar në kuadër të nenit 31/3 të 

ligjit, i cili gjithashtu është shkelur pasi specifikisht parashikon se : “…3. Ministri i Punëve 

të Jashtme mund të emërojë në misionet diplomatike dhe postet konsullore, në raste të 

veçanta, ekspertë jashtë Shërbimit të Jashtëm, të cilët zotërojnë njohuri dhe ekspertizë, 

sipas specifikave të pozicionit të emërimit. Këta punonjës gëzojnë statusin e diplomatit në 
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misionet diplomatike për aq kohë sa punojnë pranë këtyre misioneve. …”. Pra, edhe në 

këtë aspekt emërimi në bazë të këtij neni ka shkelur përcaktimet specifike si është “në 

raste të veçanta”, “ekspertë jashtë Shërbimit të Jashtëm, të cilët zotërojnë njohuri dhe 

ekspertizë, sipas specifikave të pozicionit të emërimit”.  
Pra, në kushtet kur 42% e totalit të amabasadorëve është emëruar në këtë mënyrë, rastet 

nuk mund të quhen “të veçanta”. Gjithashtu, ushtrimi i funksionit të ambasadorit nuk 

parashikon ligjërisht specifika që nuk i kanë diplomatët e karrierës pjesë e MEPJ, prandaj 

edhe lind nevoja të plotësohet nga personat e përzgjedhur si “ekspertë të jashtëm”, për të 

cilët në rastet e verifikuara nga grupi i auditimit kanë munguar evidenca që të pohojnë 

plotësimin e këtij kriteri. 

Për sa më sipër, rikërkoj: 

Nga sa më sipër rekomandohet se, për të gjithë ambasadorët që u ka mbaruar afati i 

qëndrimit në detyrë, të merren masa që të kthehen në mënyrë që përzgjedhja e tyre të bëhet 

në përputhje me kriteret ligjore dhe nënligjore në fuqi. 

Brenda datës 31.12.2020 

 

E. MASA PËR SHPËRBLIM DËMI 

 
1.1 Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se, gjatë viteve 2017, 2018 dhe 2019, 

janë liruar nga detyra 15 punonjës, të cilët me Vendim Gjykate, të formës së prerë kanë 

fituar të drejtën për kthim në punë dhe/ose dëmshpërblim në lekë. Nga këta, MEPJ ka 

zgjedhur që 8 prej tyre të mos i kthejë në punë, duke i dëmshpërblyer në shumën 
8,780,443 lekë, deri më 31.08.019, edhe pse në mënyrë të vazhdueshme ka mbartur vende 

vakante në strukturë. 

Për sa më sipër, rikërkoj:  
NJAB të auditojë dhe verifikojë 8 rastet e konstatuara të punonjësve, të cilët nuk janë 

kthyer në punë me qëllim vlerësimin e shumave të likuiduara nga MEPJ për secilin prej 

tyre, pas datës së Vendimit të formës së prerë të Gjykatës. Në përfundim, çdo vlerë e 

konstatuar pas kësaj date, do të konsiderohet dëm ekonomik në buxhetin e shtetit ku 

përgjegjësi për sa më sipër mbajnë Nëpunësi Autorizues dhe Nëpunësi Zbatues. Në varësi 

të rezultave, për vlerat e konstatuara të merren masa për kontabilizimin dhe kërkimin në 

rrugë ligjore të arkëtimit të tyre, duke ndjekur të gjitha procedurat e nevojshme 

administrative dhe procedurat e tjera në të gjitha shkallët e gjykimit.  
Brenda datës 31.12.2020 

 

G. MASA DISIPLINORE E ADMINSTRATIVE DHE TË TJERA 

 
Mbështetur në nenin 58 “Llojet e masave disiplinore”, nenin 59 “Kompetencat dhe 

procedurat për masat disiplinore” të ligjit nr. 152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin 

civil” dhe VKM nr. 171, datë 26.03.2014 “Për transferimin e përhershëm dhe të 
përkohshëm të nëpunësve civilë, pezullimin dhe lirimin nga shërbimi civil” i ndryshuar, i 

rekomandojmë Ministrit për Evropën dhe Punët e Jashtme dhe Sekretarit të Përgjithshëm 

të MEPJ-së që:  
Në varësi të analizës së përgjegjësive, të vlerësojë shkallën e përgjegjësisë për secilin 

punonjës për mangësitë dhe shkeljet e konstatuara dhe të trajtuara në Raportin 

Përfundimtar të Auditimit, si dhe të kërkojë fillimin e procedurave për dhënien e masave 

disiplinore nga “Vërejtje me paralajmërim për pushim nga puna” deri në “Largim nga 

puna”, për personat që gjenden me përgjegjësi në këtë Raport Përfundimtar Auditimi, 

veçanërisht për drejtuesit që nuk kanë rakorduar dhe treguar vëmëndjen e duhur, sa i 

takon:  
- Përgatitjes së Pasqyrave Financiare të MEPJ-së për vitin 2017, pasi rezultoi se nuk 

është bërë reflektimi i plotë i aktivitetit të ish Ministrisë së Integrimit Evropian, në 

mënyrë që pas bashkimit/konsolidimit këto pasqyra të mbulojnë të gjithë aspektet e 
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funksionimit te të dy ministrive, në respekt të VKM nr. 500, datë 13.09.2017 “Për 

përcaktimin e fushës së përgjegjësisë së MEPJ”;  
- Mos marrjes së masave të nevojshme për marrjen në ngarkim të të gjithë 

elementëve pasurorë dhe jo pasurorë të aparatit të ish MIE-së si dhe mungesën e 

miratimit të urdhërit për mbylljen e pasqyrave financiare të vitit 2017 të ish MIE-s, 
në kundërshtim me VKM nr. 500, datë 13.09.2017 “Për përcaktimin e fushës së 

përgjegjësisë së MEPJ”;  
- Hartimit dhe raportimit financiar të përfaqësive diplomatike, pasi rezultoi se 

përfaqësitë diplomatike nuk hartojnë pasqyra financiare të veçanta; Largimeve të 

padrejta të punonjësve nga puna veçanërisht në kushtet e mungesës së 
transparencës së procedurave të ndjekura;  

- Mos ekzekutimit të Vendimeve të formës së prerë të Gjykatës, për kthimin në 
detyrë të punonjësve të larguar;  

- Mungesës së strukturave të miratuara për përfaqësitë diplomatike dhe si pasojë 

mungesës së përshkrimeve për pozicionet e punës, duke mbartur risqe që 

vendimmarrja në lidhje me emërimet të jetë subjektive, veçanërisht në kushtet kur 

nuk parashikohen struktura fikse (pra me numër të caktuar punonjësish), kjo 
referuar edhe natyrës specifike që çdo përfaqësi diplomatike ka. 

 

Si pasojë Pasqyrat Financiare të MEPJ-së për vitin 2017 nuk paraqesin me vërtetësi dhe 

besueshmëri gjendjen kontabël të MEPJ-së, pasi nuk është bërë reflektimi i plotë i 

aktivitetit të ish Ministrisë së Integrimit Evropian, në mënyrë që pas 

bashkimit/konsolidimit këto pasqyra të mbulojnë të gjithë aspektet e funksionimit te të dy 

ministrive, sa më sipër në kundërshtim VKM nr. 500, datë 13.09.2017 “Për përcaktimin e 

fushës së përgjegjësisë së MEPJ”, i cili ka shfuqizuar VKM nr. 941, datë 9.10.2013, "Për 

përcaktimin e fushës së përgjegjësisë shtetërore të Ministrisë së Punëve të Jashtme", dhe 

nr. 946, datë 9.10.2013, "Për përcaktimin e fushës së përgjegjësisë shtetërore të Ministrisë 

së Integrimit Evropian". 

 

A. Mbështetur në nenin 58 “Llojet e masave disiplinore”, nenin 59 “Kompetencat dhe 

procedurat për masat disiplinore” të ligjit nr. 152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin 

civil” dhe VKM nr. 171, datë 26.03.2014 “Për transferimin e përhershëm dhe të 

përkohshëm të nëpunësve civilë, pezullimin dhe lirimin nga shërbimi civil” i ndryshuar, i 

rekomandojmë Ministrit për Evropën dhe Punët e Jashtme, fillimin e procedurave për për 

dhënien e masës disiplinore “vërejtje” deri “largim nga puna”, për nëpunësit: 

-Znj. D. C., me detyrë ish Sekretare e Përgjithshme në ish Ministrinë e Integrimit Evropian 

(MIE) dhe në cilësinë e Nëpunësit Autorizues, si person përgjegjës për zbatimin e 

menaxhimit financiar dhe kontrollit si dhe kontabilitetin dhe raportimin financiar, pasi nuk 

ka bërë dorëzimin e detyrës, në kundërshtim me VKM nr. 124, datë 17.02.2016 “Për 

pezullimin dhe lirimin nga shërbimi civil”, kreu III, neni 27, 28, 29 dhe 30 i tij si dhe 

udhëzimit nr.30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik”, 

i ndryshuar, duke ndikuar në cilësinë e procesit të konsolidimit të pasqyrave financiare të 

të dy ministrive. Në këto kushte, pasqyrat financiare tëish MIE-s nuk janë dorëzuar dhe si 

pasojë nuk është bërë reflektimi i plotë i aktivitetit të ish Ministrisë së Integrimit Evropian, 

në mënyrë që pas bashkimit/konsolidimit këto pasqyra të mbulojnë tëgjithë aspektet e 

funksionimit të të dy ministrive. 

 

B. Mbështetur në nenin 58 “Llojet e masave disiplinore”, nenin 59 “Kompetencat dhe 

procedurat për masat disiplinore” të ligjit nr. 152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin 

civil” dhe VKM nr. 171, datë 26.03.2014 “Për transferimin e përhershëm dhe të 

përkohshëm të nëpunësve civilë, pezullimin dhe lirimin nga shërbimi civil” i ndryshuar, i 

rekomandojmë Ministrit në Detyrë për Evropën dhe Punët e Jashtme dhe Sekretarit të 
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Përgjithshëm të MEPJ-së, fillimin  e procedurave për për dhënien e masës disiplinore 

“Vërejtje”8, për:  

-Z. G. B.i me detyrë ish Sekretar i Përgjithshëm i MEPJ-së dhe në cilësinë e ish Nëpunësit 

Autorizues të MEPJ-së (nga data 02.08.2016 deri më 15.07.2019), pasi si përgjegjës për 

planifikimin, menaxhimin, kontabilitetin dhe raportimin financiar të veprimtarisë së 

institucionit, nuk ka marrë masat e nevojshme për marrjen në ngarkim të të gjithë 

elementëve pasurorë dhe jo pasurorë të aparatit të ish MIE-së,si dhe nuk ka nxjerrë asnjë 

urdhër për mbylljen e pasqyrave financiare të vitit 2017 të ish MIE-s. 

Brenda datës 31.12.2020 

 

II. Për të gjitha rekomandimet e tjera, që konsiderohen të pazbatuara, të zbatuara 

pjesërisht ose në proces zbatimi, inkurajohet përshpejtimi i realizimit të plotë të tyre 

brenda 3-mujorit të tretë të vitit 2020 dhe në mbështetje të nenit 30, pika 2 të ligjit nr. 

154/2014 datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë të 

Shtetit”, brenda 6 muajve nga përcjellja e rekomandimeve tona, të raportohet me shkrim 

pranë KLSH mbi ecurinë e zbatimit të tyre. 

 

 

15. INSTITUTI I STUDIMEVE PËR KRIMET DHE PASOJAT E KOMUNIZMIT 

 

Nga auditimi i ushtruar në Institutin e Studimeve për Krimet dhe Pasojat e Komunizmit”, 

për zbatimin e rekomandimeve të KLSH, “Mbi auditimin financiar dhe të 

përputhshmërisë” për periudhën 01.01.2018 deri 30.5.2019 trajtuar në Raportin 

Përfundimtar të Auditimit dhe në Vendimin nr. 51, datë 20.08.2019, të Kryetarit të KLSH-

së të cilat janë përcjellë me shkresën nr. 360/7, datë 20.08.2019, konstatohet se: 

 

- Në zbatim të nenit 15, shkronja “j”, të ligjit nr. 154/2014 datë 27.11.2014 “Për 

organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”, Instituti i Studimeve për 

Krimet dhe Pasojat e Komunizmit, ka kthyer përgjigje në KLSH, brenda 20 ditëve nga 

marrja dijeni, me shkresën nr. Nr. 217/4 Prot date 10.09.2019, së bashku me programin për 

zbatimin e rekomandimeve të lëna në raportin përfundimtar të auditimit, sipas afateve të 

përcaktuar.  
 

- Në zbatim të nenit 15, shkronja “j”, të ligjit nr. 154/2014 datë 27.11.2014 “Për 

organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”, Instituti i Studimeve për 

Krimet dhe Pasojat e Komunizmit, nuk ka kthyer përgjigje në KLSH mbi ecurinë e zbatimit 

të rekomandimeve brenda afatit 6 mujor.  

 

Nga ana e KLSH me shkresat përcjellëse janë lënë 11 rekomandime gjithsej, nga këto: 1 

për përmirësime ligjore, 10 masa organizative.  

 

Nga verifikimi i dokumentacionit konstatohet se niveli i pranimeve dhe zbatimit të 

rekomandimeve është si më poshtë: 

a. Për përmirësimin e dispozitave ligjore dhe nënligjore: është lënë 1 (një) 

rekomandim, i cili është pranuar dhe është në proces zbatimi nga subjekti.   

b. Për përmirësimin e gjendjes: janë lënë 10 masa organizative, nga të cilat, 

janë pranuar plotësisht 10 rekomandime, nga të pranuarat janë zbatuar 

plotësisht 8 rekomandime, në proces zbatimi 2 rekomandime. 

 

I. Për të gjitha rekomandimet në ISKPK, që konsiderohen në proces zbatimi, inkurajohet 

përshpejtimi i realizimit të plotë të tyre brenda 3-mujorit të tretë, të vitit 2020 dhe në 

mbështetje të nenit 30, pika 2 të ligjit nr. 154/2014 datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe 

                                                        
8 Sa më sipër ndryshuar me Vendimin e Kryetarit të KLSH-së, nr. 7, datë 27.01.2020 
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funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”, brenda 6 muajve nga përcjellja e 

rekomandimeve tona, të raportohet me shkrim pranë KLSH mbi ecurinë e zbatimit të tyre. 

 

 

16. AGJENCIA E PROKURIMEVE PUBLIKE 

 

Nga auditimi i ushtruar në Agjencinë e Prokurimit Publik, Tiranë për zbatimin e 

rekomandimeve të KLSH, dërguar me shkresën nr.675/, datë 14.07.2020, për auditimin me 

objekt “Mbi auditimin e përputhshmërisë” për periudhën 01.01.2017 deri në 30.06.2019,, 

trajtuar në Raportin Përfundimtar të Auditimit dhe në Vendimin nr. 88, datë 27.09.2019, të 

Kryetarit të KLSH-së të cilat janë përcjellë me shkresën nr. 341/6, datë 30.09.2019, 

konstatohet se: 

- Në zbatim të nenit 15, shkronja “j”, të ligjit nr. 154/2014 datë 27.11.2014 “Për 

organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”, subjekti nuk ka kthyer 

përgjigje në KLSH, brenda 20 ditëve nga marrja e shkresës, sipas të cilës KLSH duhej të 

vihej në dijeni mbi marrjen e masave për zbatimin e rekomandimeve si dhe planin e 

veprimeve.  

- Nga ana e subjektit është kthyer përgjigja brenda afatit 6 mujor,me shkresën 

nr.4199/11, datë 23.04.2020 në zbatim të nenit 15, shkronja “j”, të ligjit nr. 154/2014, datë 

27.11.2014 “Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit” sipas të cilit 

duhej të përcillej plan veprimi për zbatimin e rekomandimeve të KLSH-së ku të 

pasqyrohen rekomandimet e lëna, strukturat përgjegjëse për zbatimin e rekomandimeve 

dhe afatet e përcaktuara për zbatimin e rekomandimeve. 

 

Nga ana e KLSH-së, me shkresat përcjellëse janë lënë 8 rekomandime gjithsej, nga këto, 5 

propozime për përmirësime ligjore, 3 masa organizative. 

 

Nga verifikimi i dokumentacionit konstatohet se niveli i pranimeve dhe zbatimit të 

rekomandimeve është si më poshtë: 

a) Propozime për përmirësime ligjore janë lënë 5 rekomandime, të cilat janë pranuar 

dhe zbatuar plotësisht 4 masa dhe në proces zbatimi 1 masë. 

b) Për përmirësimin e gjendjes janë lënë 3 masa organizative, të cilat  janë pranuar 

dhe zbatuar plotësisht 2 masa,  1 masë  në proces zbatimi. 

 

I. Për të gjitha rekomandimet në APP, që konsiderohen në proces zbatimi, inkurajohet 

përshpejtimi i realizimit të plotë të tyre brenda 3-mujorit të tretë, të vitit 2020 dhe në 

mbështetje të nenit 30, pika 2 të ligjit nr. 154/2014 datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe 

funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”, brenda 6 muajve nga përcjellja e 

rekomandimeve tona, të raportohet me shkrim pranë KLSH mbi ecurinë e zbatimit të tyre. 

 

 

 

 

 

17. INSPEKTORIATI QËNDROR 

 

Nga auditimi i ushtruar në Inspektoriatin Qëndror , për zbatimin e rekomandimeve të 

KLSH, “Mbi auditimin financiar” për periudhën 01.01.2018 deri në 31.08.2019, trajtuar në 

Raportin Përfundimtar të Auditimit dhe në Vendimin nr.140, datë 15.11.2019, të Kryetarit 

të KLSH-së, përcjellë me shkresën nr. 627/5, datë 16.11.2019, konstatohet se: 

- Në zbatim të nenit 15, shkronja “j”, të ligjit nr. 154/2014 datë 27.11.2014 “Për 

organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”, subjekti nuk ka kthyer 

përgjigje në KLSH, brenda 20 ditëve nga marrja e shkresës, sipas të cilës KLSH duhej të 
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vihej në dijeni mbi marrjen e masave për zbatimin e rekomandimeve si dhe planin e 

veprimeve.  

- Nga ana e subjektit është kthyer përgjigja me nr.229 prot, datë 30.03.2020, brenda 

afatit 6 mujor, në zbatim të nenit 15, shkronja “j”, të ligjit nr. 154/2014, datë 27.11.2014 

“Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit” sipas të cilit duhej të 

përcillej plan veprimi për zbatimin e rekomandimeve të KLSH-së ku të pasqyrohen 

rekomandimet e lëna, strukturat përgjegjëse për zbatimin e rekomandimeve dhe afatet e 

përcaktuara për zbatimin e rekomandimeve. 

 

Nga ana e KLSH-së, me shkresat përcjellëse janë lënë 5 rekomandime gjithsej, nga këto,  5 

masa organizative. 

 

Nga verifikimi i dokumentacionit konstatohet se niveli i pranimeve dhe zbatimit të 

rekomandimeve është si më poshtë: 

a) Për përmirësimin e gjendjes janë lënë 5 masa organizative, të cilat  janë pranuar 

dhe zbatuar plotësisht 5 masa. 

 

 

18. AGJENCIA E ZHVILLIMIT TË INVESTIMEVE NË SHQIPËRI  (AIDA), 

 

Nga auditimi i ushtruar në Agjencinë së Zhvillimit të Investimeve në Shqipëri (AIDA), 

“Mbi auditimin financiar dhe të përputhshmërisë” për periudhën 01.01.2018 deri më datën 

31.07.2019, trajtuar në Raportin Përfundimtar të Auditimit dhe në Vendimin nr. 174 datë 

30.12.2019, të Kryetarit të KLSH-së, përcjellë me shkresën nr. 801/5, datë 30.12.2019, 

konstatohet se: 

-Në zbatim të nenit 15, shkronja “j”, të ligjit nr. 154/2014, datë 27.11.2014 “Për 

organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”, AIDA Tiranë, ka kthyer 

përgjigje në KLSH, brenda 20 ditëve nga marrja e Vendimit nr. 174 datë 30.12.2019, 

sipas të cilës KLSH është  vënë në dijeni mbi marrjen e masave për zbatimin e 

rekomandimeve të KLSH-së, është dërguar plani i veprimeve, duke përcaktuar pranimin e 

rekomandimeve të KLSH-së, ose refuzimin e zbatimit të  rekomandimit në rastin e masës 

për shpërblim dëmi. 

-Në zbatim të pikës 2, të nenit 30, të Ligjit nr. 154/2014 datë 27.11.2014 “Për organizimin 

dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë  të Shtetit”, është lëshuar nga titullari i institucionit 

urdhri i Brendshëm "Për zbatimin e rekomandimeve të KLSH të lëna në raportin 

përfundimtar të auditimit të ushtruar në AIDA dhe hartuar plani i veprimeve  mbi ecurinë e 

zbatimit të rekomandimeve. 

 

Nga verifikimi i dokumentacionit konstatohet se niveli i pranimeve dhe zbatimit të 

rekomandimeve është si më poshtë: 

a. Për përmirësimin e gjendjes janë lënë 14 masa organizative, të cilat janë 

pranuar plotësisht, ku janë zbatuar 12 masa dhe në proces zbatimi 2 masa. 

b. Është lënë shënim i Kryetarit të KLSH-së, ku nga AIDA dhe KIS, nuk është 

pranuar dhe nuk është zbatuar. 

 

 

I. Në përfundim rikërkojmë nga Agjencia e Zhvillimit të Investimeve në Shqipëri, 

zbatimin e rekomandimit të KLSH-së, të dërguar me shkresën nr. 801/5, datë 30.12.2019, 

mbi auditimin me objekt “Mbi auditimin financiar dhe të përputhshmërisë”, i cili nga 

auditimi i kryer për verifikimin dhe zbatimin e detyrave të rekomanduara në auditimin e 

mëparshëm, ka rezultuar e pazbatuar, si më poshtë: 

 

C. SHËNIM I KRYETARIT. 
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1. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i dokumentacionit, të vënë në dispozicion për 

miratimin dhe  dhënien e statusit “Investim/Investitor Strategjikë procedurë e vecantë” për 

projektin e investimit me potencial strategjik “Jala Entertainment Park”konstatohet se: 

bazuar në Ligjit nr. 55/2015, “Për Investimet Strategjike në Republikën e Shqipërisë”, 

referuar VKM nr. 1026, datë 16.12.2015 “Për vlerësimin e dokumentacionit të investimeve 

strategjike”, bazuar në gjithë në dokumentacionin e vënë në dispozicion konstatohet se 

subjekti “S. & S.”, nuk ka plotësuar kushtet, kapacitetet dhe kriteret e kërkuara nga 

legjislacioni në fuqi për miratimin e statusit të investitorit strategjik, për projektin e 

paraqitur si investimin strategjik “Jala Entertainment Park".  

Me Vendimin nr. 20/5, date 01.08.2019 të Komitetit të Investimeve Stategjike, është dhënë 

miratimi i statusit investitor startegjik është realizuar në mbështetje të nenit 9,17,18 dhe 22 

të ligjit nr. 55/2015 “Për investimet strategjike”, kreu II, pika 8 e VKM nr. 1026 datë 

16.12.2015 “Për vlerësimin e dokumentacionit të investimeve strategjike”,  ku me 

propozim të Agjensisë, Komisioni i Investimeve Strategjike vlerësoi: 

- Vlera e Investimit të projektit “Jala Entertainment Park”, plotëson kriteret e parashikuara 

nga legjislacioni për investimet strategjike dhe parashikohet të jetë 67,000,000 Euro. 

Nga auditimi i dokumentacioneve financiare të vëna në dispozicion grupit të auditimit, nga 

të dhënat financiare të shoqërisë konstatohet:  

Projekti i miratuar “Jala Entertainment Park”, është deklaruar nga investitori që do të kap 

një vlerë investimi 67 milion euro (vendimi 20/5, datë 01.08.2019 të KIS), bazuar në 

pjesën financiare të Raportit të Vlerësimit nga grupi Operacional i Agjencisë Shqiptare të 

Zhvillimit të Investimeve (AIDA), nuk mund të vlerësohet mënyra e financimit të 

parashikuar në shumën prej 67 milion euro. Në fakt në dosje ekziston vetëm një konfirmim 

bankar me nr. 19064 prot. Datë 29.03.2019, lëshuar nga divizioni I zhvillimit të biznesit, 

nga zv/drejtori i këtij divizioni i bankës “C.” sha, ku konfirmon se shoqëria “S. & S.” 

përfaqësuar nga z. A.B., është klient i konsideruar me reputacion të mirë për bankën dhe 

se banka “C.” është e gatshme të financojë cdo kërkesë të këtij klienti, me kusht që nga 

ana e shoqërisë të përmbushen kriteret e parashikuara në politikat e kredidhënies.  

Pra nuk ka asnjë plan konkret se si ky investitor ka siguruar burime të besueshme 

financiare për këtë investim kur në fakt bilancet financiare të të dy kompanive nuk 

paraqesin kapitale apo të ardhura të cilat mund të justifikojnë ndërmarrjen e investimeve të 

tilla. Shoqeria S. & S.ka nje bilanc pozitiv me nje vlere 1,226,160 leke ne vitin 2016 dhe 

me rritje në këtë periudhë. Edhe për vitin 2017 ka nje bilanc pozitiv me vlere 1,464,707 

leke. E njejta situate eshte per vitin 2018 me nje bilanc pozitiv prej 1 729 032 leke si dhe 

me shtim te aktiveve, por gjithashtu rezulton se detyrimet afatgjata (huamarrje afatgjata) 

janë në vlerë të konsiderueshme. Në dosje nuk ka asnjë marrëveshje konkrete me banka të 

cilat kanë studiuar një plan biznesi të tillë dhe kanë marrë një vendim pozitiv angazhimi 

për të mbështetur financimin e projektit. Kjo dhe për faktin se tashmë kompania rezulton si 

subjekt huamarrës referuar bilancit të vitit 2018 në shumën 653,885,039 lekë në fund të 

periudhës.  

Gjithashtu nga dokumentacioni rezulton se ky investitor ka detyrime të papaguara pranë 

tatim taksave kryesisht në fushën e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore si dhe tatim 

mbi vlerën e shtuar, të cilat cenojnë besueshmërinë e subjektit përgjatë veprimtarisë së tij, 

në përputhje sipas kërkesave të pikës 4. të Ligjit Nr.55/2015 e cila parashikon “Përveç sa 

parashikohet në pikën 3, të këtij neni, për realizimin e projektit, subjekti investues, për 

procedurën e asistuar/e veçantë në momentin e aplikimit dhe/ose të kontratës, në rastet kur 

sipas ligjit të aplikueshëm nënshkruhet një e tillë për partneritetin publik privat me shtetin 

shqiptar, duhet të paraqesë të dhëna financiare, të cilat provojnë aftësinë e tij për 

përmbushjen e garancive financiare për realizimin e investimit, në masën jo më pak se 10 

për qind të vlerës së investimit,” e cila në fakt nuk rezulton se plotësohet nga subjekti, në 

referencë të kërkesave të përcaktuara në nenin 3 ku subjekti investues i interesuar, në 

zbatim të ligjit nr. 55/2015, duhet të paraqesë pranë Agjencisë, a) planin e biznesit të 

investimit, planin e financimit të investimit dhe programin e punës për realizimin e 
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projektit/investimit strategjik; ç) dokumentacionin që provon kapacitetet financiare për 

realizimin e projektit investues, si mënyrë garancie për zbatimin dhe zhvillimin e projektit 

në fjalë, sipas kërkesave të nenit 8, të këtij ligji;  

- Projekti parashikon ndërtimin e një kompleksi turistik me sipërfaqe truall 22 ha në zonën 

kadastrale 3844, në Jalë-Vuno, Himarë. 

 Nga auditimi i dokumentacionit, të vënë në dispozicion për miratimin dhe  dhënien e 

statusit “Investim/Investitor Strategjikë procedurë e veçantë” për projektin e investimit me 

potencial strategjik “Jala Entertainment Park” konstatohet se: subjekti “S. & S.”, nuk ka 

plotësuar kushtet, kapacitetet dhe kriteret e kërkuara nga legjislacioni në fuqi për miratimin 

e statusit të investitorit strategjik, për projektin e paraqitur si investimin strategjik “Jala 

Entertainment Park". Ky konkluzion arrihet pasi, me Vendimin nr. 20/5, date 01.08.2019, 

të Komitetit të Investimeve Strategjike dhe me raportin e vlerësimit të përgatitur nga Grupi 

Operacional me përbërje nga specialist të ministrive të linjës, është dhënë miratimi statusit 

të mësipërm ndërkohë që rezulton se, përgjatë procesit të mbledhjes së dokumentacionit 

kërkuar zyrtarisht nga  AIDA, ky dokumentacion nga një sërë institucionesh  është 

paraqitur  me të dhëna dhe dokumente të cilat nuk janë në përputhje me statusin reale të 

pronës, si dhe në mënyrë kontradiktore, i pavërtetë dhe në shkelje të ligjit, konkretisht: 

AIDA i është drejtuar me shkresë Nr. 107/3 prot. datë 18.03.2019 Bashkisë Himarë, për të 

mundësuar:Informacion nëse zhvillimi i turizmit në zonën e sipërcituar është në përputhje 

me PPV Bashkia Himarë; Informacion nga regjistrat e Bashkisë Himarë mbi situatën 

juridike të pronës; Informacion nëse ka AMTP (akte të marrjes së tokës në pronësi) të 

mundshme në parcela, të lëshuara në emër të subjekteve të tretë, në pronësi apo përdorim.  

Bashkia Himarë me shkresë Nr. 767/2 Prot. dt. 03/04/2019 sqaroi se në zonimin e 

pasqyruar, zona 1 është pjesërisht një zonë që lejohet zhvillimi me Kod të Njësisë 

Strukturore HI.N.755( ndërkohë që sipas pasaportës/parashikimeve për parcelat ndalohen 

përdorimet për a-Banim;s-Shërbimr, zona 2 bën pjesë në zonë që lejohet zhvillimi me Kod 

të Njësisë Strukturore HI.UB.9.420 dhe HI.UB.9.893, zona 3 bën pjesë pjesërisht në zonë 

natyrore me Kod të Njësisë Strukturore HI.UB.9.214 dhe zonë që lejohet zhvillimit me 

Kod të Njësisë Strukturore HI.UB.9.428, HI.UB.9.757, si dhe zonë infrastrukturore 

HI.UB.9.758 dhe HI.IN.1134, Zona 4 bën pjesë në zonë natyrore ku nuk lejohet zhvillimit 

me Kod të Njësisë Strukturore HI.N.1186. Gjithashtu, Bashkia Himarë lidhur me situatën 

juridike të tokës shprehet se nuk është kryer procesi i regjistrimit të parë fillestar sistematik 

dhe nuk disponojnë hartë treguese të regjistrimit (HTR), si rezultat nuk shprehen për 

juridiksionin dhe vendndodhjen e pronave. Bashkia ka vënë në dispozicion fotokopje të 

Formularit Nr. 6 copë 24 dhe dhe fotot kopje të AMPT copë (2) të trajtuar me ligjin 7501 

datë 19.07.1991 “Për tokën” I ndryshuar në vendin e quajtur “Jal” Vuno, ku jane perfshire 

ne tituj pronesi formular 6 te ndarjes se tokes, akte te cilat nuk shoqeron me AMTP dhe 

jane te paregjistruara, pra konsiderohen te pavlefshme nga ana ligjore. 

Bashkia Himarë  nuk i ka bërë me dije AIDA-s, problematikat ligjore që  lidhen me 

vendimet respektive nr. 14, datë 27.04.2018 dhe nr. 20/5, datë 01.08.2019, përsa i përket 

parashikimeve të PPV-së për pasuritë ku kërkohet të realizohet investimi 

(përputhshmërisë ose jo së tyre me PPV) dokumentacionit të pronësisë të disponuar nga 

subjekti, duke evidentuar të gjitha problematikat që mbartin,  ky subjekt ,nga ana e saj 

janë paraqitur dokumente të rreme dhe nga përfaqësuesi i saj në Grupin operacional  është 

dhënë miratimi pro investimit duke theksuar “ Bashkia Himarë rekomandon pozitivisht 

projektin dhe është Pro Statusit Strategjik projekti pëputhet me kriteret mjedisore të zonës; 

projekti është në përputhje me PPV Bashkia Himarë dhe dokumentet e tjerë të planifikimit 

të teritorrit”. 

AIDA i është drejtuar me shkresë Nr. 107/6 prot. datë 18.03.2019 Agjencisë së Trajtimit të 

Pronave (ATP), për verifikime nëse ka vendime për njohje, kthim apo kompesim apo 

pretendime nga pronarë mbi pronën e lartëpërmendur për projektin potencial të investimit. 

ATP me shkresë Nr. 2898/1 Prot. dt. 25/032019 bëri me dije se:  
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Referuar sistemit WEB-GIS pranë ATP-së, nga të dhenat e pasqyruara deri më tani, 

rezulton se pronën në fshatin Vuno janë administruar vendimet Nr. 231 datë 25.07.2006, 

me anë të të cilit ish-KKKP Vlorë dhe vendimi Nr. 799 datë 13.06.2019 i ATP. ATP nuk 

garanton faktin nëse vendimi i sipërcituar të jetë ndryshuar gjyqësisht. 

-AIDA me shkresë Nr. 107/4 Prot, dt. 18.03.2019 iu drejtua me shkresë zyrtare Agjencisë 

Kombëtare të Zonave të Mbrojtura (AKZM) ku iu kërkua informacion nëse zona e 

identifikuar nga vetë subjekti, për realizimin e projektit të investimit, prek apo klasifikohet 

sipas ndonjë kategorie zonimi në bazë të legjislacionit të ri të zonave të mbrojtura, statusin 

e saj si dhe nivelin e mbrojtjes së zonës. AKZM me shkresë Nr. 349/1 Prot., dt. 01.04.2019 

sqaroi se sipërfaqja ku kërkohet të kryhet ky investim ndodhet jashtë zonave të mbrojtura 

dhe nuk prek monumente natyrore.  

 Ndërkohë që sipas shkresë 328/01 prot. Date 28.03.2019, kthim përgjigje të Agjencisë së 

Planifikimit të Territorit rezulton se ky plan jep orientime për përdorimin e tokës përgjatë 

Brezit Bregdetar, por nuk ka si mission të tij të japë kushte zhvillimi të detajuar për 

ndërtimet në bregdet, të cilat jepen nga planet e përgjithsme vendore, apo planet e 

detajuara për zonat e rëndësisë kombëtare. Plani i përgjithshëm Kombëtar i territorit nuk 

jep tregues për zhvillim pasi: 

- Zona1, njësia strukturore HI.N.755, tregon se është zonë e mbrojtur peisazhike, me 

përdorim tokë bujqësore primare kodrinore (ullishte, pemëtore, vreshtë) dhe është i ndaluar 

për banim dhe shërbime. Tipologjia ZN2- tokë natyrore të mbrojtura. Zonë rekreative 

natyrore, vija bregdetare, zona të mbrojtura peisazhike… ku nuk lejohet asnjë aktivitet 

përvec punimeve për ruajtjen. 

- Njësia strukturore HI.N.756, tregon se është zonë natyrë, me përdorim të ndaluar për 

banim dhe shërbime. Tipologjia ZN1- zonë natyrore strikte e mbrojtur. Park Kombëtar, ku 

nuk lejohet asnjë aktivitet përvec punimeve për ruajtjen, promovimin, administrimin dhe 

mbrojtjen e mjedisit. 

- Njësia strukturore HI.N.1140, tregon se është zonë natyrë, me përdorim të ndaluar për 

banim dhe shërbime. Tipologjia ZN2- tokë natyrore të mbrojtura. Zonë recreative natyrore, 

vija bregdetare, zona të mbrojtura peisazhike… ku nuk lejohet asnjë aktivitet përvec 

punimeve për ruajtjen. 

- Zona2, njësia strukturore HI.N.756, tregon se është zonë natyrë, me përdorim të ndaluar 

për banim dhe shërbime. Tipologjia ZN1- zonë natyrore strikte e mbrojtur. Park Kombëtar, 

ku nuk lejohet asnjë aktivitet përvec punimeve për ruajtjen, promovimin, administrimin 

dhe mbrojtjen e mjedisit. 

-AIDA me shkresë Nr. 107/2 Prot., dt. 18.03.2019 i është drejtuar Zyrës Vendore të 

Pasurive të Paluajtshme, Vlorë (ZVRPP) ku i është kërkuar informacion lidhur me statusin 

juridike të pronës. 

ZVRPP Vlorë me shkresë Nr. 2530/1 Prot. datë 06.04.2019 ktheu përgjigje duke sqaruar se 

ZK 3844, Vuno, Vlorë është zonë që nuk i është nënshtruar regjistrimit fillestar sistematik, 

pra nuk disponojnë një hartë ligjore të miratuar dhe si rrjedhojë nuk mund të vënë në 

dispozicion statusin juridik të zonës. 

- AIDA i është drejtuar me shkresë zyrtare Nr. 107/8 Prot., dt.18.03.2019 Institutit të 

Monumenteve të Kulturës “Gani Strazimiri” (IMK) ku iu kërkua informacion nëse zona e 

identifikuar nga vetë subjekti, për realizimin e projektit të investimit, prek apo klasifikohet 

sipas ndonjë kategorie të veçantë të ruajtjes së trashegimisë kulturore në bazë të 

legjislacionit në fuqi, statusin e saj si dhe nivelin e mbrojtjes së zonës.  

IMK, me shkresë Nr. 595/1 Prot., dt. 26.03.2019 sqaroi se në zonën ku do te shtrihet 

kompleksi turistik nuk ndodhen objekte me status “monument kulture”, “qendër historike” 

dhe as sipërfaqe me status “zonë arkeologjike” ose “zonë e mbrojtur”. Në zbatim te Ligjit 

Nr. 27/2018 “Për trashëgiminë Kulturore dhe Muzetë”, dhe VKM Nr. 30 date 20.01.2016, 

projekti duhet të shqyrtohet pranë Këshillit Kombëtar të Restaurimeve dhe Këshillit 

Kombëtar të Arkeologjisë. 
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- AIDA me shkresë Nr. 107/7 Prot. dt. 18.03.2019 iu drejtua Agjencisë Kombetare të 

Planifikimit të Territorit (AKPT) ku iu kërkua informacion mbi pasaportën e zonës sipas 

planeve kombëtare dhe sektoriale të planifikimit te territorit.  

AKPT me shkresë Nr. 328/1 Prot. dt. 28.03.2019 sqaroi se me Vendimin Nr. 1, dt. 

14.06.2016 Këshilli Kombëtar i Territorit ka vendosur “Për miratimin e Planit të 

Përgjithshëm Kombëtar të Territorit dhe sipas përcaktimit në Ligjin Nr. 107/2014 “Për 

Planifikimin dhe Zhvillimin e Territorit” i ndryshuar, ky dokument është miratuar më tej 

në Këshillin e Ministrave me Vendimin Nr. 881 dt. 14.12.2016.  

Sipas Dokumentit të Planit të Përgjithshëm Vendor të bashkisë Himarë, i miratuar me 

Vendim të Këshillit Kombëtar të Territorit Nr. 2, dt. 16.10.2017, rezulton se zonat e Jalës 

shtrihen në disa njësi strukturore. Ku specifikisht: këto zona janë zona në konservim 

natyror, zona të katëgorisë së mbrojtur pisazhike, ose zona strikte të mbrojtura Park 

Kombëtar, dhe ku ndalohet përdorimi i tyre për banim apo shërbime. 

Sipas shkresë 328/01 prot. Date 28.03.2019, kthim përgjigje Të Agjencisë së planifikimit 

të tërritorit rezulton se ky plan jep orientime për përdorimin e tokës përgjatë Brezit 

Bregdetar, por nuk ka si mission të tij të japë kushte zhvillimi të detajuar për ndërtimet në 

bregdet, të cilat jepen nga planet e përgjithsme vendore, apo planet e detajuara për zonat e 

rëndësisë kombëtare. Plani i përgjithshëm Kombëtar i territorit nuk jep tregues për 

zhvillim. pasi: 

Në fakt njësitë strukturore ku kërkohet të zhvillohet projekti, rezultojnë të mos jenë pjesë e 

Planit të Përgjithshëm Vendor të miratuar nga KKT me vendimin nr. 2, datë 16.10.2017, 

ku zonat që kërkohet të realizohet projekti nuk është në listën e zonave të përcaktuara si 

zona për investime strategjike (zonat e përcaktuara për investime strategjike rezultojnë B.1 

Draleos-Palasë; B.2 Drimadhes; B.3 Dhërmi; B.4 Jala; B.5 Porto Palermo; B.6 Lukova-

Kakome). Sipas dokuementit për Investime Strategjigje, zona B.4-Jala, ka përfshirë vetëm 

njësinë strukturore HI.UB 9.1205, me një sipërfaqe prej 15.80 ha, me pronësi private, njësi 

e cila nuk ka lidhjen me parcelat strukturore ku kërkohet të realizohet projekti “Jala 

Entertainment Park”. Të cilat në fakt rezultojnë toka të mbrojtura një pjesë në konservim 

natyror dhe ku nuk lejohen ndërtime banimi sipas shkresave që dispononohen në dosjen 

përkatëse. Po ashtu nuk rezulton ndonjë nisëm të Kryetarit të Bashkisë dhe miratim të 

Këshillit Bashkiak për fillimin dhe hartimin e Planeve të Detajuara Vendore. 

-AIDA i është drejtuar me shkresë Nr. 225 Prot., dt. 03.08.2018 Këshillit të Qarkut Vlorë, 

për të kërkuar ndihmën e Komisionit Vendor të Verifikimit të Titujve të Pronesisë për të 

bërë verifikime nëse ka Akte të Marrjes së Tokave në Pronësi, në zonën e interesit.  

Këshillit të Qarkut Vlorë, Drejtoria e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës me shkresë 

Nr. 602/02 datë 01.04.2019 ktheu përgjigje duke kërkuar t’i vihen në dispozicion materiali 

arkivor analitik me plan vendosjen me parcela me nr/kadastral dhe në shkallën 1:5000 

sipas Arkivit të DAMT. Pra pas kthimit të përgjigjes nuk rezulton letër këmbime të tjera. 

- AIDA iu drejtua me shkresë Nr. 224 Prot., datë 11.06.2019 Avokaturës së Shtetit për të 

na vënë në dispozicion informacione më të plota lidhur me procesin gjyqësor në fjalë; dhe 

për të dhënë orientime të nevojshme ligjore lidhur me procedimin e aplikimit për status 

strategjik të projektit në fjalë.  

Avokatura e Shtetit me shkresë Nr. 2182, datë 12.06.2019 sqaroi se kundër vendimit të 

ATP Nr. 799 datë 13.06.2018, trashëgimtarët e subjektit pretendues si të shpronësuar Z. 

K.G., i është drejtuar Gjykatës së Apelit Vlorë, me objekt gjykimi “Ndryshimin e vendimit 

Nr. 799 datë 13.06.2018 të ATP. Njohjen e të drejtës së pronësisë dhe kompesimin fizik në 

emër të trashëgimtarëve ligjorë të subjektit të shpronësuar G. dhe N. G.”. Gjykata e Apelit 

Vlorë ka vendosur pranimin e padisë dhe ndryshimin e vendimit Nr. 799 datë 13.06.2018 

të ATP. 

 Avokatura e Shtetit shprehet se “Rekursi i ushtruar nga Avokatura e Shtetit kundërt 

vendimit Nr. 18 datë 12.02.2019 të Gjykatë së Apelit Vlorë, është akoma pa u shqyrtuar 

nga Kolegji Civil i Gjykatë së Lartë, Tiranë, në këtë kushte Avokatura e Shtetit është në 
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pamundësi për të dhënë një mendim në lidhje me pronësisë objekt gjykimi deri në dhënien 

e vendimit nga Gjykata e Lartë”. 

 Avokatura e Shtetit shprehet se “Meqënese zona 1 dhe zona 3 ndodhen aktualisht në 

proces gjyqësore, cështja ka ngecur edhe në AZHT, pasi AZHT nuk mund të japë leje 

ndërtimi nëse prona nuk është e pastër dhe ka problematika. 

Nga ana tjetër Avokatura e Shtetit nuk shprehet me procedimin e aplikimit për status 

strategjik të projektit në fjalë, pasi cështja është në proces gjyqësor ne Gjykatë të Lartë. 

Referim nga AZHT në  përgjigjen shkresore dërguar në AIDA, nuk është plotësisht i 

saktë përsa sipas planvendosjes së propozuar studimi për projektin “S.” studimi bie në më 

të shumtën jo në zonën/njësinë e referuar prej saj (HI.UB.9.420), por në njësinë 

strukturore HI.UB.9.214, si dhe për projektin e propozuar “V. H.” studimi bie pjesërisht 

(sipërfaqe të vogël) në njësinë strukturore HI.N 11.40 dhe HI.N 11.41. Në  dosje e 

disponuar nga Bashkia Himarë, marrë nga sistemi online e-leje, aplikimi me nr. 

AN04042018005”, protokolluar pranë AZHT me nr. 887, datë 05.04.2018, nuk rezulton të 

këtë asnjë të dhënë e cila sqaron/justifikon këtë vendimmarrje në kundërshtim me PPV të 

AZHT, si dhe tjetërsimin e fakteve lidhur me strukturat që prek studimi. 

Zonat të cilat prek studimi, njësitë strukturë HI.UB.9.214, HI.N 11.40 dhe HI.N 11.41, 

janë zona në të cilat sipas Rregullores së Planit nuk lejohet ndërtimi e për rrjedhojë edhe 

vendimmarrja e AZHT është në tejkalim të përcaktimeve të PPV për Bashkinë Himarë. 

Planvendosjes e Raportit të Vlerësimit të Grupit Operacional, pranë AIDA (Agjencia 

Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve), lidhur me projektin e pretenduar për tu realizuar 

rezulton se objekti “H. C”, në fakt është duke u ndërtuar (përfunduar faza konstruktive), 

pra jemi para faktit të realizimit të një ndërtimi të kundërligjshëm të realizuar, por te 

deklaruar sikur do të realizohet në të ardhmen (pas marrjes së lejes), (konstatime të 

dokumentuara në akt konstatimi dhe projektraport auditimi). 

- AIDA i është drejtuar me shkresë Nr. 107/5 prot. datë 18.03.2019 Agjencisë së 

Legalizimit Urbanizimit dhe Integrimit të Zonave/Ndërtimeve Informale (ALUIZNI 

VLORË), për të bërë verifikime nëse ka në proces pasuri të ndërtuara pa leje në zonën e 

sipërcituar.  

ALUIZNI VLORË me shkresë Nr. 3079/1 Prot. dt. 01/04/2019, sqaroi se nga verifikimi i 

koordinatave, shprehet se  ka konstuar objekte të vetëdeklaruara nga subjektet. Ndërkohë 

që lejet e legalizimit nga ALUIZNI Vlorë dhënë në favor të subjektit “K.”, sot “S.&S.” 

ShPK janë objekte të legalizuara me Leje Legalizimi nr.107008, në emër të J. L. K. (K. 

shpk), Leje Legalizimi nr.107264, në emër të J. L. K. (K. shpk) dhe Leje Legalizimi 

nr.106707, në emër të A. B. B. (S. & S. SHPK)]  të cilat ndodhen brenda kufirit të brezit 

bregdetar të miratuar me Vendim nr. 1, datë 08.10.2013, të KKT-së. Këto leje legalizimi 

janë dhënë në kundërshtim me VKM nr.280, datë 01.04.2015 “Për përcaktimin e kritereve, 

procedurave e dokumentacionit të zbatueshëm për të kualifikuar ndërtimet pa leje, shtesat 

anësore dhe/ose në lartësi, në ndërtime me leje”, i ndryshuar me VKM Nr. 756 datë 

26.10.2016, pika 6. Lejet e legalizimit janë dhënë në kundërshtim me ligjin duke rritur 

fiktivisht (në total) sipërfaqen e bazës së ndërtimit me 1601m2 (548m2 për S. & S. SHPK + 

1053m2 për K. SHPK) dhe si pasojë është rritur fiktivisht edhe sipërfaqja e parcelës 

ndërtimore me 4803m2 (1644m2 për S. & S. SHPK + 3159m2 për K. SHPK), duke 

mundësuar kështu tjetërsimin e paligjshëm të këtyre sipërfaqeve në favor të këtyre 

subjekteve private,(më hollësisht trajtuar në faqet 39-79 të Raportit përfundimtar  të 

Auditimit. 

Për sa më sipër rikërkoj: 

a.Vendimi dhe Raporti i Auditimit i përcillet Kryeministrit dhe Këshillit të Ministrave me 

kërkesën për të revokuar  Vendimin nr. 20/5, date 01.08.2019 të Komitetit të Investimeve 

Strategjike mbas të gjitha verifikimeve që do të përcjellë AIDA, për sa KLSH ka 

konstatuar, kjo  në zbatim të pikës  5 të këtij Vendimi i cili parashikon se “ Në rast se 

përgjatë zhvillimit dhe zbatimit të projektit investues strategjik “Jala Entertainment Park” 

konstatohen të dhëna të pavërteta, të rreme apo ndryshime të të dhënave të dala rishtazi, 
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mbi bazën e të cilave nuk do të ishte vendosur për miratimin e statusit strategjik të këtij 

projekti me procedurën e asistuar, Komiteti i Investimeve Strategjike, ka të drejtë të 

revokojë vendimin për dhënien e statusit strategjik”.Gjithashtu Këshillit të Ministrave i 

përcillen edhe gjetjet dhe rekomandimet e  auditimit të Bashkisë Himarë dhe ALUIZMIT 

Vlorë. 
 

b. Sekretariatit të Komiteti i Investimeve Strategjike  (AIDA) i kërkohet të bashkëpunojë 

me të gjitha Ministritë anëtare të Komitetit të Investimeve Strategjike për të verifikuar me 

përgjegjësi të gjithë dokumentacionin ligjor të paraqitur për marrjen e statusit 

“Investim/Investitor Strategjik procedurë e veçantë” nga projekti “Jala Entertainment 

Park”, dokumentacionin shtesë nga auditimi  i ALUIZMIT  Vlorë  dhe nga  auditimi i 

Bashkisë Himare dhe  paraqitjen e  një materiali të plotë për Këshillin e Ministrave( të cilit 

njëkohësisht do ti përcillen dhe nga KLSH të gjitha gjetjet dhe rekomandimet e evidentuara 

nga auditimet e kryera)  për të gjitha dokumentet  që nuk janë në përputhje  me statusin real  

të pronës dhe  të dhëna të pa vërteta të paraqitura në shkelje të ligjit e në mënyre 

kontradiktore  nga institucionet e përfshira në proces,  përsa i përket pasurisë ku kërkohet 

të realizohet investimi (përputhshmërisë ose jo së tyre me PPV) dokumentacionit të 

pronësisë të disponuar nga subjekti, duke evidentuar të gjitha problematikat që mbartin, si 

dhe qartësuar faktin se vendimi nr. 20/5, datë 01.08.2019 është marë për një subjekt 

shkelës flagrant dhe në mënyrë të përsëritur të ligjit.  

Menjëherë 

 

 

II. Për të gjitha rekomandimet në AIDA, që konsiderohen në proces zbatimi, inkurajohet 

përshpejtimi i realizimit të plotë të tyre brenda 3-mujorit të tretë, të vitit 2020 dhe në 

mbështetje të nenit 30, pika 2 të ligjit nr. 154/2014 datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe 

funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”, brenda 6 muajve nga përcjellja e 

rekomandimeve tona, të raportohet me shkrim pranë KLSH mbi ecurinë e zbatimit të tyre. 

 

 

19. KOMISIONI I PROKURIMEVE PUBLIKE 

 

Nga auditimi i ushtruar në Komisionin e Prokurimit Publik, për zbatimin e rekomandimeve 

të KLSH, “Mbi auditimin e përputhshmërisë” për periudhën 01.09.2017 deri 30.09.2019 

trajtuar në Raportin Përfundimtar të Auditimit dhe në Vendimin nr. 157, datë 23.12.2019, 

të Kryetarit të KLSH-së të cilat janë përcjellë me shkresën nr. 802/6, datë 23.12.2019, 

konstatohet se: 

- Në zbatim të nenit 15, shkronja “j”, të ligjit nr. 154/2014 datë 27.11.2014 “Për 

organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”, subjekti ka kthyer 

përgjigje në KLSH, brenda 20 ditëve me shkresën nr.1940/1 datë 15.01.2020, sipas të 

cilës KLSH vihet në dijeni mbi marrjen e masave për zbatimin e rekomandimeve si dhe 

planin e veprimeve.  

- Nga ana e subjektit nuk është kthyer përgjigja brenda afatit 6 mujor, në zbatim të nenit 15, 

shkronja “j”, të ligjit nr. 154/2014, datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe funksionimin e 

Kontrollit të Lartë të Shtetit” sipas të cilit duhej të përcillej plan veprimi për zbatimin e 

rekomandimeve të KLSH-së ku të pasqyrohen rekomandimet e lëna, strukturat përgjegjëse 

për zbatimin e rekomandimeve dhe afatet e përcaktuara për zbatimin e rekomandimeve, 

pasi brenda ketij afati është kryer “zbatimi i rekomandime te lena nga KLSH” nga 

Kontrolli i Larte i Shtetit. 

 

Nga ana e KLSH-së, me shkresat përcjellëse janë lënë 22 rekomandime gjithsej, nga këto, 

3 propozime për përmirësime ligjore, 19 masa organizative. 
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Nga verifikimi i dokumentacionit konstatohet se niveli i pranimeve dhe zbatimit të 

rekomandimeve është si më poshtë: 

a) Propozime për përmirësime ligjore janë lënë 3 rekomandime, të cilat janë pranuar 

dhe  janë zbatuar plotësisht  

b) Për përmirësimin e gjendjes janë lënë 19 masa organizative, të cilat  janë pranuar 

dhe zbatuar plotësisht 18, në proces zbatimi 1. 

 

II. Për të gjitha rekomandimet në KPP, që konsiderohen në proces zbatimi, inkurajohet 

përshpejtimi i realizimit të plotë të tyre brenda 3-mujorit të tretë, të vitit 2020 dhe në 

mbështetje të nenit 30, pika 2 të ligjit nr. 154/2014 datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe 

funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”, brenda 6 muajve nga përcjellja e 

rekomandimeve tona, të raportohet me shkrim pranë KLSH mbi ecurinë e zbatimit të tyre. 

 

 

 

20. TË TJERA MBI ZBATIMIN E REKOMANDIMEVE. 

 

1. Rekomandimet e mësipërme  që kanë  rezultuara të pazbatuara nga auditimi i ushtruar 

“Për zbatimin e rekomandimeve të lëna në auditimet e mëparshme të evaduara gjatë vitit 

2019”, do të përcillen në subjekte brenda datës 10/10/2020. 

 

2. Pavarësisht auditimit të kryer për zbatimin e rekomandimeve, në mbështetje të nenit 30 

pika 2, e ligjit nr. 154/2014 datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe funksionimin e 

Kontrollit të Lartë të Shtetit”, subjektet, pjesë e këtij vendimi, janë të detyruar që brenda 

20 ditëve nga përcjellja e rekomandimeve tona, duhet të raportojnë me shkrim pranë 

KLSH mbi ecurinë e zbatimit të të gjitha rekomandimeve tona. 

 

Me ndjekjen dhe kontrollin e zbatimit të detyrave dhe masave të përcaktuara në këtë 

vendim ngarkohet Departamenti i Auditimit të Institucioneve Qendrore.                                                                                     
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