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V E N D I M 
Nr.226, Datë_21/12/2018 

 
PËR 

EVADIMIN E MATERIALEVE TË AUDITIMIT TË PERFORMANCËS “FINANCIMI I 
KLUBEVE SHUMË SPORTESH” 

 
Në zbatim të planit vjetor 2018, Kontrolli i Lartë i Shtetit, në kuadër të përmbushjes së 
funksionit të tij Kushtetues, zbatimit të Udhëzimeve dhe Standardeve Ndërkombëtare 
të Auditimit (INTOSAI, EUROSAI etj.), sipas shkresës nr. 785; 785/1; 785/2; 785/3 
prot., datë 28.06.2018, si dhe Program Auditimi nr. 785/4; 785/5; 785/6; 785/7 prot., 
ndërmori auditimin me temë “Financimi i klubeve shumë-sportesh” në Ministrinë e 
Arsimit, Sportit dhe Rinisë, Bashkinë Shkodër, Vlorë dhe Tiranë, si dhe në klubet 
shumë-sportesh “Vllaznia”, “Flamurtari”, “Studenti” dhe “Partizani”.  
 
Sektori i sportit së bashku me aktorët e tij, organizohet dhe funksionon sipas Ligjit për 
Sportin, i cili për zhvillimin e këtij sektori, ka si qëllime kryesore: Sigurimin dhe 
mbrojtjen e të drejtave të shtetasve, që merren me edukim fizik dhe sport; Krijimin e 
kushteve të nevojshme për zhvillimin sistematik nga të gjitha moshat të edukimit fizik 
dhe sportit si dhe të shërbejë si mbështetje ligjore, financiare, organizative dhe 
infrastrukturore. 
Auditimi me temë “Financimi i Klubeve shumë sportesh” ka filluar më datë 04.07.2018 
në Ministrinë e Arsimit, Sportit dhe Rinisë, Bashkitë Tiranë, Shkodër dhe Vlorë si dhe 
klubet sportive nën varësi të tyre, “Vllaznia”, “Flamurtari”, “Partizani” dhe “Studenti”, 
duke audituar periudhën 01.01.2016-30.06.2018. Ky auditim pati si objektiv kryesor: 
vlerësimin e proçesit të financimit të klubeve shumë-sportesh nga MASR, NJQV-të Tiranë, 
Vlorë dhe Shkodër, ndikimin e tij në rezultatet sportive, në përmirësimin e 
infrastrukturës së ambjenteve sportive, vlerësimin e kuadrit rregullator që e garanton 
dhe mbështet atë si dhe strukturat për sportin në institucionet përgjegjëse.  
Gjithashtu u fukosua në këto çështje, konkretisht: Hartimin e politikave shtetërore, 
strategjive për sportin; Administrimin e objekteve sportive, krijimin e infrastrukturës 
së nevojshme për ushtrimin e aktiviteteve sportive; Burimet njerëzore të angazhuara 
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në sektorin e sportit; Mbështetjen financiare të organizatave sportive që zhvillojnë 
veprimtari në territoret e tyre si dhe kontrollin e përdorimit të këtyre fondeve.  
Gjatë kryerjes së këtij auditimi të përformancës analizuam shkallën e realizimit të 
objektivave të planifikuara, pra rezultatet e matura kundrejt synimeve dhe atje ku 
është e mundur edhe burimet e shpenzuara për të arritur këto objektiva. Kjo do të 
thotë se vend të rëndësishëm dhe kryesor në këtë auditim pati efektiviteti. 
Fakti që u analizua raporti input – output i procesit të financimit në klubet sportive, 
bën që objektiv i këtij auditimi të ishte edhe efiçenca. 
Duke qenë një aktivitet financiar i klubeve shumë-sportesh për përmirësimin e cilësis 
së veprimtarive sportive të tyre, me qëllim vlerësimin e kostos së këtij aktiviteti, grupi 
i auditimit përdori edhe ekonomicitetin: arritjen e një sasie dhe cilësie produkti 
(rezultatet sportive, përmirësimi i infrastrukturës, krijimi i kushteve, etj.) me kosto 
ekonomikisht të favorshme. 
 
Në këtë auditim, u përdor qasja pragmatike si një miks i qasjes sasiore dhe cilësore, 
konkretisht: për realizimin e qasjes sasiore, grupi i auditimit grumbulloi të dhëna 
numerike nëpërmjet kërkesës për të dhëna mbi numrin e disiplinave, sportistëve, 
trajnerëve, rezultatet sipas disiplinave për periudhën nën auditim, zhvilloi intervista 
me pyetje të mbyllura me strukturat e sportit në MASR, Bashkinë Tiranë, Shkodër, 
Vlorë (Drejtues dhe Specialist), si dhe stafet e klubeve “Vllaznia”, “Flamurtari”, 
“Partizani” dhe “Studenti”. Gjithashtu për realizimin e qasjes cilësore, gjatë fazës së 
terrenit u zhvilluan intervista me pyetje të hapura dhe të mbyllura me stafet 
përkatëse, mbi hartimin e politikave shtetërore, strategjive për sportin; Plotësimin 
dhe përafrimin e kuadrit ligjor për këtë sektor, si dhe zbatimin e tij; Administrimin e 
objekteve sportive si dhe krijimin e infrastrukturës së nevojshme për ushtrimin e 
aktiviteteve sportive. 
 
Piramida e pyetjeve të auditimit pati këtë përmbajtje dhe strukturë, konkretisht: 
 
1. A është efektiv financimi i klubeve shumë sportesh nga MASR dhe NJQV-të për 

periudhën 01.01.2016-30.06.2018? 
1.1 A ka qenë efektive MASR në mbështetjen ligjore, financiare dhe organizative për 

klubet shumë sportesh? 
1.1.1 A ka një strategji për sportin dhe programe për zhvillimin e shumë-

sportëshit? 
1.1.2 A është plotësuar baza ligjore me aktet e parashikuara nën ligjore dhe 

është zbatuar kjo bazë ligjore? 
1.1.3 A janë përdorur me efiçencë dhe ekonomicitet B. financiare dhe njerëzore 

në MASR për shumë-sportëshin? 
1.2 A kanë qenë efektive NJQV-të në mbështetjen financiare, infrastrukturore dhe 

organizative për klubet sportive që ushtrojnë aktivitet në territoret e tyre? 
1.2.1 A kanë NJQV-të plane strategjike për zhvillimin e klubeve shumë-

sportesh që kryejnë aktivitet në territorin e tyre? 
1.2.2 A janë efiçente strukturat përgjegjëse në NJQV-të për zhvillimin e sportit 

profesionist? 
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1.2.3 A ka patur bashkëpunim  efektiv midis NJQV dhe MASR për mbështetjen e 
aktivitetit të klubeve shumë-sportesh? 

 
1.3 A i kanë përdorur klubet shumë sportesh me efiçencë dhe ekonomicitet fondet 

publike të dhëna për aktivitetin e tyre? 
 
Në përfundim të punës audituese në terren, i’u dërgua Projekt-raporti i Auditimit 
subjekteve të audituara me shkresat nr. 785/9; 785/10; 785/11; 785/12 prot., 
respektivisht: Bashkia Shkodër, Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë, Bashkia Vlorë 
dhe Tiranë, si dhe nëpërmjet email-it zyrtar të KLSH-së edhe klubeve shumë sportesh 
“Vllaznia”, “Flamurtari”, “Studenti” dhe “Partizani”. 
Pas respektimit të afatit për observacione nga palët e interesit, subjektet e audituara, 
konkretisht:  
MASR nuk ka paraqitur komente mbi Projekt-raportin e auditimit.  
Bashkia Tiranë, Shkodër dhe Vlorë nuk kanë paraqitur komente mbi Projekt-raportin 
e auditimit. 
Klubi shumë-sportesh Partizani nëpërmjet email-it zyrtar, më datë 23.11.2018, ka 
shprehur vlerësimin e punës audituese dhe për rekomandimet e lëna mbi 
përmirësimin e performancës së aktivitetit të këtij klubi. 
Klubi Flamurtari nëpërmjet shkresës nr.785/13 prot., datë 07.12.2018, ka paraqitur 
komente mbi disa nga gjetjet, konkluzionet dhe rekomandimet e adresuara ndaj tyre, 
të cilat janë reflektuar në raportin e auditimit. 
Klubi Vllaznia nëpërmjet shkresës nr.785/14 prot., datë 13.12.2018, shpreh 
vlerësimin rreth këtij materiali, i cili trajton çështje që lidhen me aktivitetin e klubit si 
dhe ka paraqitur komente mbi disa nga gjetjet, konkluzionet dhe rekomandimet e 
adresuara ndaj tyre, të cilat janë reflektuar në raportin e auditimit. 
Pasi u njoha me Raportin Përfundimtar të Auditimit dhe Projekt-vendimin e paraqitur 
nga Grupi i Auditimit të Departamentit të Auditimit të Performancës, shpjegimet e 
dhëna nga subjekti i audituar, si dhe vlerësimet mbi objektivitetin dhe cilësinë e 
auditimit nga Drejtori i Departamentit të Auditimit të Performancës, Drejtori i 
Departamentit Juridik dhe Kontrollit të Zbatimit të Standardeve të Auditimit dhe 
Etikës si dhe Drejtori i Përgjithshëm, në mbështetje të neneve 10, 15, 25 dhe 30, të 
ligjit nr.154/2014 miratuar në datën 27.11.2014  “Për Organizimin dhe Funksionimin 
e Kontrollit të Lartë të Shtetit”; 

 
K O N K L U D O V A: 

 
Nga klubet shumë sportesh Flamurtari, Studenti, Vllaznia dhe Partizani për vitin 2017 
janë përdorur pa ekonomicitet rreth 13,130,074 lekë; 
Mungon një strategji për zhvillimin e sportit në tërësi dhe atij profesional në veçanti; 
Nuk është zbatuar plotësisht Ligji për sportin si dhe nuk kanë dalë disa akte nënligjore 
në për plotësimin e tij; 
Ndryshimet e strukturës së sportit në MASR, nga një drejtori e posatshme për 
zhvillimin e tij në një drejtori të përgjithshme, ka vënë në vështirësi vendim-marrjen e 
strukturave për sportin si dhe alokimin e saktë të buxhetit të tij; 
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NJQV-të të përfshira në këtë auditim përgjatë periudhës 2016 – Qershor 2018 kanë 
patur efektivitet të ulët në mbështetjen financiare, infrastrukturore dhe organizative 
ndaj klubeve sportive nën varësi të tyre; 
Ka munguar bashkëpunimi ndërmjet MASR-së dhe NJQV-ve Tiranë, Vlorë dhe Shkodër. 
 
Gjatë kryerjes së këtij auditimi, jemi përpjekur t’i japim përgjigje pyetjes kryesore: 
 
A është efektiv financimi i klubeve shumë sportesh nga MASR dhe NJQV-të për periudhën 
01.01.2016-30.06.2018? dhe në përfundim u arrit në këtë mesazh auditimi: 
 

Kontrolli i Lartë i Shtetit konstaton se financimi i klubeve shumë sportesh nga 
MASR dhe NJQV-të për periudhën 01.01.2016-30.06.2018 nuk ka qenë 
mjaftueshëm efektiv.  
Mungesa e strategjive dhe investimeve në infrastrukturë në nivel qendror dhe 
vendor për sportin, funksionimi jo në nivelin e duhur i disa strukturave 
përgjegjëse për zhvillimin e tij, mos plotësimi në kohë dhe zbatimi i pjesshëm i 
kuadrit rregullator, si dhe përdorimi pa ekonomicitet i rreth 13,130,074 lekë 
vetëm për vitin 2017, i fondeve publike nga klubet sportive, tregon qartë se këto 
institucione vuajnë nga një mungesë eficience dhe efektiviteti. Me qëllim 
zhvillimin e sportit, nga strukturat përgjegjëse nevojitet marrja e masave 
konkrete, plotësimi dhe zbatimi i kuadrit rregullator, bashkëpunim i ngushtë 
midis institucioneve dhe organizatave sportive, investime në infrastrukturë si 
dhe monitorim të vazhdueshëm mbi përdorimin e fondeve publike të dhëna për 
sportin. 

 
Nisur nga konkluzionet mësipërme të veprimtarisë audituese, duke synuar 
përmirësimin e mëtejshëm të rezultateve në këtë sektor: 
 

V E N D O S A: 
 
I. Të miratoj Raportin Përfundimtar të Auditimit të Performancës “Financimi i klubeve 
shumë-sportesh”, të ushtruar në Ministrinë e Arsimit, Sportit dhe Rinisë, Bashkinë 
Shkodër, Vlorë dhe Tiranë, si dhe në klubet shumë-sportesh “Vllaznia”, “Flamurtari”, 
“Studenti” dhe “Partizani”. 
II. Të miratoj rekomandimet e përcaktuara dhe të kërkoj marrjen e masave për sa 
vijon: 
 
I. Për pyetjen 3.1.1: A ka qenë efektive MASR në mbështetjen ligjore, financiare 
dhe organizative për klubet shumë sportesh? 
 
Mungesa e një strategjie për zhvillimin e sportit, funksionimi jo në nivelin e duhur të 
disa strukturave përgjegjëse për zhvillimin e tij, si dhe mos plotësimi në kohë dhe 
zbatimi i pjesshëm i kuadrit rregullator të sportit, tregon se MASR përgjatë periudhës 
2016 – Qershor 2018, nuk ka qenë mjaftueshëm efektive në mbështetjen e saj ligjore, 
financiare dhe organizative ndaj klubeve shumë sportesh. Gjithashtu ndryshimi nga 
një drejtori të posaçme për sportin në MASR në një drejtori të përgjithshme ku 
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përshihen edhe sektorë të tjerë si rinia dhe arsimi, si dhe mungesa e monitorimit të 
fondeve grant të dhëna federatave, krijon bindjen e arsyeshme tek grupi i auditimit se, 
MASR ka patur efektivitet të ulët në ushtrimin e funksioneve të saj. 
 
II. Për pyetjen 3.1.1.1: A ka një strategji për sportin dhe programe për zhvillimin e 
shumë-sportëshit? 
 
- Mungesa e një strategjisë për sportin në MASR, referuar periudhës kohore të SKZHI 
aktuale në vend 2015-2020, ka sjellë orientim të gabuar të politikave dhe 
angazhimeve qeveritare mbi sportin. Programet e Buxheteve Afatmesme nuk mund të 
jenë e vetmja pikë orientimi e strukturave përgjegjëse të sportit, duke qenë se vetë ky 
dokument hartohet dhe detajohet specifikisht për vlerësimet financiare të detyrave 
mikro të fushës respektive.  
- Mungesa e vizioneve të qarta për shumë-sportet nga ana e MASR, ka sjellë mos 
angazhimin e saj në realizimin e studimeve të mirëfillta dhe analizave kosto-përfitim 
mbi rajonizimin e disiplinave sportive në nivel kombëtar dhe në përqëndrimin e 
sporteve në nivel lokal tek disiplinat me rezultatet më të larta. Kjo analizë do të rriste 
eficiencën e organizimit të shumë-sporteve në vend si dhe do të shërbente si 
parakusht për hartimet e strategjisë së sportit. Kjo dukuri ka ndikuar negativisht, duke 
përqendruar inputet e MASR edhe mbi ato disiplina sportive tek të cilat vendi ynë nuk 
siguron rezultate. 
Për këto rekomandojmë: 
1. Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë të krijoi grupin e punës për hartimin e 
dokumentit strategjik për zhvillimin e sportit në vend, pjesë integrale e së cilit të jenë të 
detajuara, analiza e riskut dhe plan aktivitetet 1-vjeçare e 3-vjeçare, për monitorimin e 
zbatimit të objektivave në vazhdimësi. 

Brenda 6-mujorit të parë të vitit 2019 
 
2. MASR në bashkëpunim me autoritetet publike në të gjitha nivelet, të marri masa për të 
zhvilluar plane operacionale kombëtare të zhvillimit të sportit me objektiva të qarta, të 
matshme dhe të aritshmë në funksion të sportit profesional në vend.  

Brenda 3-mujorit të parë të vitit 2019 
 
3. MASR të konsideroj angazhimin e saj në hartimin e programeve sektoriale për 
zhvillimin e shumë-sporteve në harmoni me studime dhe analiza të mirëfillta që synojnë 
progres të disiplinave me avantazh më të lartë konkurrues sesa llojet e tjera të 
disiplinave. 

Brenda 6-mujorit të parë të vitit 2019 
 
III. Për pyetjen 3.1.1.2: A është plotësuar baza ligjore me aktet e parashikuara nën 
ligjore dhe është zbatuar kjo bazë ligjore? 
 
- Mos zbatimi i Ligjit të sportit (i vjetër dhe i ri) në disa drejtime, mangësirat në 
plotësimin e tij, heqja e disa prej akteve nën ligjore (mënyra e transformimit të 
klubeve shumë-sportesh, miratimi i statutit tip të federatave, etj) nga MASR, si dhe 
mos marrja e masave nga strukturat përgjegjëse për sportin në institucionet subjekte 
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të këtij auditimi, për këta element tregon për dobësi në realizimin e detyrave dhe ka 
ulur efektivitetin e funksionimit të klubeve sportive. 
- Mos zbatimi i Ligjit të sportit (i ri dhe i vjetër) nga klubet shumë-sportesh për 
kalimin e tyre në shoqëri tregtare ose OJF, si dhe mungesa e inicimit të procedurave 
nga institucionet eprore për transformimin e tyre sipas formave të mësipërme, i ka 
rritur barën financiare buxhetit të shtetit me 158,460,867 lekë (buxheti klubeve nën 
auditim në vitin 2017). 
Për këto rekomandojmë: 
4. MASR të marri masat e nevojshme që të plotësojë bazën ligjore të sportit me aktet e 
parashikuara nën ligjore, si dhe të përcaktohet në ligj se klubet veç sponsorizimeve ose të 
drejtave të transmetimit, të krijojnë të ardhura edhe nga shitja e biletave sportive, duke 
krijuar hapsira për rritjen e financave të tyre. 

Brenda 6-mujorit të parë të vitit 2019 
 
5. MASR të krijojë mekanizmat e duhur për zbatimin e Ligjit të sportit, si dhe NJQV-të 
subjekte të këtij auditimi, të iniciojnë procedurat për transformimin e klubeve shumë 
sportesh në shoqëri tregtare ose OJF, duke i dhënë mbëshetetje ligjore dhe financiare të 
nevojshme për kryerjen e këtij transformimi. 

Vazhdimisht për MASR dhe brenda 6-mujorit të parë të vitit 2019 për NJQV-të 
 
6. MASR të përcaktojë konkretisht në VKM për statusin e sportistit elitar, ku në 
momentin që një sportist fiton këtë status, ai të pajiset me certefikat vërtetuese me afat 
të caktuar vlefshmërie, (grupi i auditimit sugjeron një sezon sportiv si afat), me qëllim 
mbrotjen e interesave dhe motivimin e këtyre sportistëve. 

Brenda 6-mujorit të parë të vitit 2019 
 
- Mungesa e investimeve nga MASR dhe NJQV-të për ndërtimin e objekteve sportive, 
si një detyrim në Ligjin e Sportit, për mbështjetjen infrastrukturore për klubet nën 
varësi, Vllaznia, Flamurtari, Studenti dhe Partizani, ku ky i fundit nuk ka asnjë ambjent 
të till, ka ndikuar negativisht në efektivitetin e veprimtarisë sportive të klubeve si dhe 
në shtimin e kostove financiare të tyre, pasi janë detyruar të shfrytëzojnë ambjente me 
qera. 
Për këtë rekomandojmë: 
7. NJQV-të të cilat janë subjekte të këtij auditimi, të kryejnë investime për ndërtimin e 
objekteve sportive, për shfrytëzimin nga klubet shumë sportesh, me qëllim lehtësimin e 
ushtrimit të veprimtarisë sportive të tyre. Këtu theksojmë se me kalimin në Korrik të 
2018, të klubeve Studenti dhe Partizani nën varësi të Bashkisë Tiranë, nga kjo e fundit të 
merren masa që të dy klubet të kenë ambjente sportive në dispozicion. 

Brenda 6-mujorit të parë të vitit 2019 
 

- Mos marrja e masave nga MASR, për të hapur çështje gjyqsore, mbi vendimin e 
FSHB, në kundërshtim me Ligjin e Sportit, ku anëtar të saj duhet të jenë vetëm 
shoqatat, jo edhe klubet sportive, tregon për një punë të dobët nga MASR, si dhe ka 
ndikuar në rritjen e vështirësive të klubeve sportive në ushtrimin e aktivitetit të tyre. 
Për këtë rekomandojmë: 
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8. MASR të mari masat e nevojshme për të zgjidhur këtë situatë të krijuar nga 
vendimmarrja e FSHB-së në kundërshtim me Ligjin e Sportit, ku anëtar të kësaj federate 
të jenë edhe klubet sportive, jo vetëm shoqatat. 

Brenda 3-mujorit të parë të vitit 2019 dhe vazhdimisht 
 
- Mungesa e auditimeve nga MASR për fondet grant akorduar federatave (25 federata 
me fond 92.800.000 lekë, për vitin 2018, janë audituar vetëm 7.000.0000 lekë (8% e 
totalit) ose vetëm 1 federatë, përgjatë periudhës 2016 – Qershor 2018), si dhe 
mungesa e raportimit nga këto federata mbi mënyrën e përdorimit faktik të këtyre 
fondeve, mund të ketë shkaktuar abuzime si dhe ka sjell përdorimin pa ekonomicitet 
të tyre. 
Për këtë rekomandojmë: 
9. Struktura e Auditit të Brendshëm në MASR, të bëjë një analizë risku për federatat që 
financon kjo Ministri dhe të parashikojë në planin e saj vjetor, auditimin mbi 50% të 
fondeve të dhëna, ku kryesisht të përqendrohet tek federatat të cilat kanë një fond më të 
madh në krahasim me të tjerat. 

Brenda 3-mujorit të parë të vitit 2019 për analizën e riskut dhe vazhdimisht për 
auditimin e fondeve 

 
- Mungesa e përcaktimit të kritereve për mënyrën e përdorimit të fondit kombëtar të 
zhvillimit të sportit nga MASR, i krijuar pranë saj, me qëllim mbështetjen e aktiviteteve 
sportive, ka ndikuar negativisht në ekonomicitetin e përdorimit të 33.686.768 lekë nga 
ky fond për periudhën 2016 - Qershor 2018, ku theksojmë se ka patur financime të 
projekteve që nuk lidhen me sportin. 
- Mos përcaktimi i saktë me pikë ose me peshën përkatëse të kritereve prioritare në 
Udhëzimin e përbashkët midis MF dhe MASR për mënyrën e përdorimit të fondit grant 
nga federatat, ka sjell shpërndarje jo të drejtë të këtyre fondeve përgjatë periudhës 
2016 – Qershor 2018. 
Për këto rekomandojmë: 
10. MASR të përmirësojë dy Udhëzimet e mësipërme, për përcaktimin e kritereve të qarta 
për mënyrën e përdorimit të fondeve, kryesisht në Udhëzimin e përbashkët midis MF dhe 
MASR, ku të përcaktohet vlera maksimum e financimit që mund të përfitojë një federatë, 
si dhe kriteret përfituese në total të jenë 100 pikë, të ndahen me intervale dhe me pikë 
ose vlerën monetare për çdo kriter, (grupi i auditimit sugjeron, konkretisht: një federatë 
që ka të licencuar një numër brenda intervalit 0-100 anëtar, përfiton x lekë, dhe në fund 
pas çdo kriteri, të llogaritet shuma totale që duhet të përfitojë kjo federatë). 

Brenda 6-mujorit të parë të vitit 2019 
 
- Mungesa e rregullores së brendshme të Këshillit të Kombëtar të Sportit, pjesmarrja 
jo e rregullt e anëtarëve në mbledhjet e tij, përqendrimi i diskutimeve vetëm për 
kuadrin ligjor, si dhe pagesa e personave të cilët nuk kanë patur rolin e anëtarit në 
Këshill, në kundërshtim me VKM nr.437, datë 02.07.2014, ka ulur efektivitetin e 
funksionimit të tij. 
Për këtë rekomandojmë: 
11. Ministri përgjegjës për sportin, të marri masat e nevojshme për hartimin dhe 
miratimin e rregullores së Këshillit, të përcaktojë qartë se çfarë produkti pritet prej tij, të 
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kryejë pagesat e anëtarëve pjesmarrës në mbledhjet e kryera gjatë vitit 2017, si dhe të 
rishikohet përbërja strukturore e Këshillit, me qëllim që në këtë strukturë të ketë 
specialist të sportit të MASR-së. 

Brenda 3-mujorit të parë të vitit 2019 
 

IV. Për pyetjen 3.1.1.3: A janë përdorur me efiçencë dhe ekonomicitet B. financiare 
dhe njerëzore në MASR për shumë-sportëshin? 
 
- Për mungesën e aktit ligjor Udhëzimin e MKRS nr.562, datë 11.09.2007 “Për 
mënyrën e përdorimit të fondit kombëtar të zhvillimit të sportiti” i cili udhëzon dhe 
lejon kryerjen e pagesave nga kjo llogari ekstra buxhetore e MASR, grupit  i auditimit 
gjykon se vlera financiare prej 33,686,768 lekë e paguar prej MASR është përdorur pa 
eficience. 
- Ristrukturimi i organikës së Drejtorisë për Sportin në formë dhe përbërje, duke e 
kaluar në strukturë me detyra e përgjegjësi jo konkrete, sjellë inefiçiencë në 
organizimin dhe përdorimin e burimeve njerëzore të sektorit të sportit. Kjo strukturë 
e cila nuk është në funksion dhe shërbim të sportit profesionist dhe elitar, do të sjellë 
zbehje të përqëndrimit dhe mbështetjes së MASR në burime njerëzore, dhe financiare 
për zhvillimin e shumë-sporteve. 
Për këto rekomandojme: 
12. Struktura përgjegjëse e sportit në MASR të hartoj dhe miratoj plane monitorimi dhe 
kontrolli për organizatat sportive përfituese të fondit buxhetor grand transfertë 
korrente. 

Brenda 3-mujorit të parë të vitit 2019 dhe në vazhdimësi 
 

13. MASR të kontrolloj elementët financiar të përdorimin të fondit kombëtar të zhvillimit 
të sportit, duke hartuar planifikimin mbi bazën e riskut. 

Brenda 6-mujorit të vitit 2019 dhe ne vazhdimësi 
14. MASR si institucion politikbërës në fushën e sportit të propozoj në Kryeministri një 
strukturë funksionale për këtë sektor, me pozicione eficiente dhe efektive për realizimin e 
detyrave dhe objektivave të sportit, duke shprehur në mënyrë të detajuar përgjegjësitë 
dhe funksionet për sportin profesionist. 

Brenda 3-mujorit të parë të viti 2019 
 

15. Deri në momentin e aprovimit të strukturës, MASR të rishikoj Rregulloren e 
Brendshme, për të përshtatur dhe integruar në të strukturën aktuale të sportit. 

Brenda 3-mujorit të parë të viti 2019 
 
V. Për pyetjen 3.2.1: A kanë qenë efektive NJQV-të në mbështetjen financiare, 
infrastrukturore dhe organizative për klubet sportive që ushtrojnë aktivitet në 
territoret e tyre? 
 
Mungesa e strategjive për zhvillimin e sportit në nivel lokal, mosfunksionimi i disa prej 
këshillave të ngritur për çështjet e sportit, mungesa e investimeve në infrastrukturën 
sportive si dhe e monitorimit të përdorimit të fondeve publike nga klubet shumë 
sportesh, tregon për dobësi dhe efektivitet të ulët në realizimin e detyrave nga NJQV-
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të përgjatë periudhës 2016 – Qershor 2018. Mos realizimi i detyrave të mësipërme, 
mund të ketë sjell marrjen e masave të gabuara nga NJQV-të dhe mos përcaktimin e 
objektivave konkret për zhvillimin e sportit, si dhe duke ulur efektivitetin e aktivitetit 
të klubeve sportive.  
 
VI. Për pyetjen 3.2.1.1: A kanë NJQV-të plane strategjike për zhvillimin e klubeve 
shumë-sportesh që kryejnë aktivitet në territorin e tyre? 
 
- Mungesa e strategjive nga NJQV-të Tiranë dhe Vlorë si dhe mangësitë e identifikuara 
në programin strategjik të Bashkisë Shkodër, për zhvillimin e sportit në tërësi dhe 
klubeve shumë sportesh që ushtrojnë aktivitet në territorin e tyre, tregon për dobësi 
dhe papërgjegjshmëri në realizimin e detyrave si dhe lënien në rënie të lirë të sportit. 
Kjo dukuri mund të ketë sjell marrjen e masave të gabuara nga NJQV-të, duke vepruar 
pa një plan veprimi dhe mos përcaktimin e objektivave konkret për sportin, si dhe 
duke ulur efektivitetin e aktivitetit të klubeve sportive. 
Për këtë rekomandojmë: 
16. NJQV-të Tiranë, Shkodër dhe Vlorë të marrin masat e nevojshme që strukturat 
përgjegjëse në Bashki për sportin, të hartojnë strategji konkrete për zhvillimin e këtij 
sektori në tërësi dhe klubeve sportive në veçanti. Këto strategji të jenë të shoqëruara me 
plane veprimi, afate të përcaktuara, burimet e nevojshme, personat përgjegjës, risqet e 
identifikuara si dhe objektiva real e të mirëpërcaktuar. 

Brenda 6-mujorit të parë të vitit 2019 
 
VII. Për pyetjen 3.2.2.2: A janë efiçente strukturat përgjegjëse në NJQV-të për 
zhvillimin e sportit profesionist? 
 
- Mungesa e strukturave specifike për sportin profesionist në NJQV-të dhe orientimi i 
këtyre strukturave organizative ekzistuese edhe drejt përgjegjësive mbi fusha të tjera 
si arsimi, kultura, rinia, tregon qartë mbi neglizhencën e strukturave drejtuese ndaj 
sportit profesionist. 
- Zhvillimi i sportit profesional nuk mund të kuptohet pa mbështetjen e politikave 
dhe objektivave strategjik të hartuara dhe monitoruara nga nivelet lokale si 
përgjegjësë e zhvillimit të tyre në vend.  
Për këto rekomandojmë: 
17. NJQV në mbështetje të objektivave mbi masivizimin dhe gjithëpërfshiren në sport, të 
konsiderojnë krijimin e strukturave eficiente për sportin cilësor me qëllim realizimin me 
efektivitet të objektivave në nivel njësie administrative. 

   Në vazhdimësi 
 
VIII. Për pyetjen 3.2.2.3: A ka patur bashkëpunim efektiv midis NJQV dhe MASR për 
mbështetjen e aktivitetit të klubeve shumë-sportesh? 
 
- Mungesa e bashkëpunimit ndërmjet NJQV Tiranë dhe Vlorë me MASR për periudhën 
2016 – Qershor 2018, me qëllim mbështetjen e aktivitetit sportiv të klubeve nën 
varësi të tyre, tregon për dobësi në realizimin e detyrave, indiferencë ndaj gjëndjes së 
vështirë të këtyre klubeve, si dhe ka ndikuar negativisht në efektivitetin e aktivitetit të 
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tyre, duke lënë shumë sportistë pa ambjente për tu stërvitur. Gjithashtu marrëveshjet 
e bashkëpunimit që ka lidhur Bashkia Tiranë me disa prej klubeve, sjell rritje të 
kostove financiare të tyre. 
- Amortizimi dhe dëmtimet e pistës së atletikës në Stadiumin “Loro Boriçi”, megjithëse 
kanë kaluar shumë pak kohë nga momenti i ristrukturimit (rreth 1 vit), tregon për një 
punë të dobët dhe investim të pa studiuar mirë nga institucionet përgjegjëse për 
zbatimin e VKM-së së financimit të kësaj piste, si dhe mund të ketë rritur mundësitë e 
dëmtimit të sportistëve të kësaj disipline.  
Për këto rekomandojmë: 
18. Bashkia Tiranë të rishikojë marrëveshjet e bashkëpunimit të bëra me klubet sportive, 
duke hequr detyrimin e pagesës së tarifës prej 150 lekësh dhe vendosjen e detyrimeve të 
tjera (mirëmbajtjen e këtyre ambjenteve, pagesën e energjisë që konsumojnë gjatë orëve 
të shfrytëzimit dhe riparimin e dëmeve që mund të shkaktohen prej tyre), me qëllim 
lehtësimin e tyre nga ana financiare si dhe mbështetjen efektive të aktivitetit të tyre. 

Brenda 3-mujorit të parë të vitit 2019 
 
19. MASR dhe Bashkia Shkodër si institucione përgjegjëse për monitorimin e investimit të 
pistës së atletikës, me qëllim që kjo pistë të jetë funksionale dhe me standarde 
bashkëkohore, të ngrenë një grup pune, për të vlerësuar eficiencën, efektivitetin dhe 
ekonomicitetin e këtij investimi. 

Brenda 6-mujorit të parë të vitit 2019 
 

IX. Për pyetjen 3.3: A i kanë përdorur klubet shumë sportesh me efiçencë dhe 
ekonomicitet fondet publike të dhëna për aktivitetin e tyre? 
 
- Përdorimi pa ekonomicitet kryesisht gjatë vitit 2017, i rreth 13,130,074 lekëve nga 
klubet sportive Flamurtari, Studenti, Vllaznia dhe Partizani, për trajtimet ushqimore, 
honoraret, shpenzimet operative, si dhe keq planifikimi i këtyre fondeve, tregon se 
strukturat e klubeve nuk janë eficiente dhe se kjo dukuri ka ndikuar negativisht në 
efektivitetin e aktivitetit sportiv të klubeve. 
- Mangësitë e evidentuara në dokumentacionin e klubeve, kryesisht rregulloreve për 
funksionimin e tyre, në list-prezencat për pjesmarrjen e sportistëve dhe trajnerëve në 
aktivitetet sportive, si dhe mungesa e kontrollit të tyre nga inspektorët e klubeve, kanë 
rritur mundësitë për të abuzuar me fondet publike si dhe me kompetencat që kanë 
pozicione të caktuara në strukturë, duke ndikuar negativisht në performancën në 
tërësi të klubeve. 
Për këto rekomandojmë: 
20. Bashkitë përkatëse, me qëllim rritjen e efektivitetit të fondeve publike shpenzuar për 
sportin, të marrin masat e nevojshme që të kontrollojnë mënyrën e përdorimit të tyre 
nga klubet sportive, si dhe këto të fundit të hartojnë rregulloret e brendshme, që 
pasqyrojnë detyrat e çdo punonjësi që punon për klubin dhe paguhet nga ai. 

Çdo vit për kontrollin e fondeve dhe brenda 3-mujorit të parë të vitit 2019 për 
rregulloret 

 
21. Gjithashtu institucionet eprore së bashku me klubet sportive, subjekte të auditimit, të 
analizojnë saktësisht mënyrën se si janë përdorur fondeve deri tani, me qëllim 
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identifikimin e përgjegjësive dhe marrjen e masave të duhura që kjo dukuri mos të 
përsëritet në të ardhmen. 

Brenda 3-mujorit të parë të vitit 2019 
 
- Mungesa e profesioneve kryesisht mjek dhe fizioterapist, e investimeve në 
infrastrukturën sportive, në bazën materiale për sportistët, si dhe e kontrollit të 
kushteve teknike e higjeno-sanitare dhe kontrollit mjekësor të sportistëve, ka sjell 
rritjen e vështirësive në zhvillimin e aktivitetit sportiv, pezullimin e ndeshjeve 
kombëtare/ndërkombëtare, rritjen e rezikut për dëmtime në shëndetin e sportistëve, 
si dhe mungesën e rezultateteve të larta në sport. 
Për këtë rekomandojmë: 
22. Klubet sportive të rishikojnë strukturat e tyre, si dhe të bëjnë një analizë të saktë të 
numrit të punonjësve dhe llojeve të profesioneve që duhen punësuar dhe në bashkëpunim 
me institucionet e tyre eprore të bëjnë ndryshimet e nevojshme. 

Brenda 3-mujorit të parë të vitit 2019 
 

23. Bashkitë përkatëse si dhe klubet sportive të kryejnë një analizë të detajuar, se sa 
terrene sportive kanë në dispozicion, sa të shfrytëzueshme janë ato dhe sa fonde 
nevojiten për investime në rikonstruksionin e tyre, në ndërtimin e terreneve të reja dhe 
në sigurimin e bazës materiale sportive, si dhe të kryejnë kontrolle mjekësore për 
sportistët dhe për kushtet teknike të ambjenteve sportive, siç parashikohet në ligj. 

Brenda 3-mujorit të parë të vitit 2019 për kryerjen e analizës 
 
- Ndarja e trajtimeve ushqimore jo e bazuar në indikatorë të matjes së performancës 
së sportistit dhe në mënyrë jo të drejtë, ka ndikuar negativisht në rezultatet sportive 
të disiplinave kolektive dhe individuale, si dhe shpesh herë në largimin e sportistëve 
nga klubet. 
Për këtë rekomandojmë: 
24. Klubet sportive, me qëllim financimin e drejtë dhe të merituar të sportistit, në 
rregulloret e tyre të brendshme të përcaktojnë indikatorë konkret për matjen e 
rezultateve sportive, ku grupi i auditimit sugjeron frekuencën e pjesmarrjes në stërvitje, 
numrin e ndeshjeve të luajtuara me ekipin e klubit dhe ekipin kombëtar, numrin e 
rezultateve, titujve dhe ose medaljeve të fituara, parametrat fizik, etj. 

Brenda 6-mujorit të parë të vitit 2019 
 

- Mos respektimi i detyrimeve ligjore për sportin, nga klubet shumë sportesh se duhet 
të lidhin kontrata punësimi me trajnerët (efektiv dhe jo efektiv), si dhe pagesa e 
sportistëve amator me trajtim ushqimor, kur në Ligj parashikohet se këta sportistë 
marrin pjesë si vullnetar, krijoi bindjen e arsyeshme tek grupi i auditimit, se kjo dukuri 
ka ndikuar uljen e efektivitetit të shpenzimeve të klubeve sportive (41.196.490 lekë 
honorare dhe trajtime ushqimore, Klubi Vllaznia, Flamurtari, Partizani dhe Studenti, për 
vitin 2017).  
Për këtë rekomandojmë: 
25. Klubet sportive të lidhin kontrata me trajnerët dhe sportistët e ekipeve të tyre, të 
bazuara në ligjin që rregullon marrëdhëniet e punës, me qëllim garantimin e 
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qëndrueshmërisë së tyre në ekip dhe rritjen e efektivitetit të fondeve që shpenzohen për 
ata. 

Brenda 3-mujorit të parë të vitit 2019 dhe vazhdimisht 
 
26. Institucioni epror në bashkëpunim më klubin shumë-sportesh Studenti, të 
identifikojnë personelin e punësuar në kundërshtim më aktet ligjore në fuqi dhe të 
ndërpresë trajtimin e tyre me pagë për periudhën në vazhdim deri në miratimin e 
organikës dhe përbërjes strukturore të klubit shumë-sportesh Studenti. Për këta 
punonjës Klubi shumë-sportesh Studenti të përllogaris saktë pagat e përvetësuara 
padrejtësisht dhe të përgatisi planin për kthimin e vlerës financiare në llogari të klubit. 

Menjëherë me marrjen e këtij Raporti Përfundimtar 
 
 
Me ndjekjen dhe kontrollin e zbatimit të detyrave dhe masave të përcaktuara në këtë 
vendim ngarkohet Departamenti i Auditimit të Performancës. 
    

Grupi i Auditimit 
 

Miranda BERDO 
Klejvis KULE 
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