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KONTROLLI I LARTË I SHTETIT 
   RAPORT PËRFUNDIMTAR PËR AUDITIMIN E USHTRUAR NË “UJËSJELLËS 

KANALIZIME” SHA., GJIROKASTËR 

I. PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE 

I.A. PËRSHKRIM I PROJEKTIT TË AUDITIMIT. 

“Ujësjellës Kanalizime Gjirokastër” SHA, funksionon si Shoqëri me kapital 100% shtetëror. 

Aksionari i vetëm i kësaj shoqërie është Bashkia Gjirokastër. Shoqëria është krijuar dhe 

funksionon bazuar në Ligjin nr. 9901, datë 14.04.2008 “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare”, i 

ndryshuar. UKGJ SHA drejtohet me një nivel që është Këshilli Administrativ (KA). KA i 

përbërë nga z. V.M., Kryetar, z. A.L. dhe z. Dh.K. anëtarë, funksionon sipas përcaktimeve në 

ligjin e mësipërm dhe statutin e shoqërisë. Administrator i Shoqërisë është z. Dh.K. Shoqëria ka 

si qëllim sigurimin dhe furnizim e qëndrueshëm, të sigurt dhe të përshtatshëm me ujë, në një 

mënyrë të shëndetshme, ekonomike dhe mjedisore. 

I.B NJË PËRSHKRIM I GJETJEVE DHE REKOMANDIMEVE NGA AUDITIMI. 

GJETJA 

NR. 
PËRMBLEDHJE E GJETJES 

REFERENCA ME 

RAPORTIN 

PËRFUNDIMTAR 

RËNDËSIA REKOMANDIMI 

1.  

Nga shqyrtimi i dokumentacionit 

të vënë në dispozicion rezultoi se 

për vitet 2016, 2017 dhe 2018, në 

7 raste, përkatësisht në 

procedurat: 

- Materiale për mirëmbajtjen 

e rrjetit, viti 2016 

- Materiale për mirëmbajtjen 

e rrjetit, viti 2017 

- Materiale për mirëmbajtjen 

e rrjetit, viti 2018 

- Materiale për mirëmbajtjen 

e rrjetit KUZ, viti 2018; 

- Blerje karburanti gazoil deri 

në 10 ppm për nevoja të 

Shoqërisë Aksionare UKGJ, 

viti 2016; 

- Blerje karburanti gazoil deri 

në 10 ppm për nevoja të 

Shoqërisë Aksionare UKGJ, 

viti 2017; 

- Blerje karburanti gazoil deri 

në 10 ppm për nevoja të 

Shoqërisë Aksionare UKGJ, 

viti 2018; 

nga ana e komisionit të vlerësimit 

të ofertave janë kualifikuar OE të 

cilët nuk plotësojnë kriteret e 

veçanta të kualifikimit. Nga këto, 

në 5 raste, procedura e prokurimit 

duhet të ishte anuluar dhe të 

riniste një të re dhe në dy rastet e 

tjera duhet të ishte shpallur fitues 

OE pasardhës.  

45-61 E lartë 

UKGJ SHA duhet të marrë 

masa për trajnimin e 

vazhdueshëm të punonjësve 

që ngarkohen me realizimin 

e procedurave të prokurimit 

2.  

Nga shqyrtimi i dokumentacionit 

të vënë në dispozicion si edhe nga 

verifikimi i SPE rezultoi se në 

45-61 E lartë 

UKGJ SHA duhet të marrë 

masa për arkëtimin e 

shumave prej 53,030 lekë në 
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GJETJA 

NR. 
PËRMBLEDHJE E GJETJES 

REFERENCA ME 

RAPORTIN 

PËRFUNDIMTAR 

RËNDËSIA REKOMANDIMI 

procedurat e prokurimit me 

objekt: 

- Materiale për mirëmbajtjen 

e rrjetit, viti 2017 

- Materiale për mirëmbajtjen 

e rrjetit KUZ, viti 2017 

nga ana e komisionit të vlerësimit 

të ofertave janë s’kualifikuar OE 

me ofertë më të ulët të cilët duhet 

të ishin kualifikuar dhe shpallur 

fitues si dhe janë kualifikuar dhe 

shpallur fitues OE me ofertë më të 

lartë me mangësi në 

dokumentacion, duke mbajtur 

kështu qëndrime të ndryshme për 

të njëjtat kushte. 

 

procedurën me objekt 

Materiale për mirëmbajtjen 

e rrjetit, viti 2017 dhe 

115,500 lekë në procedurën 

me objekt Materiale për 

mirëmbajtjen e rrjetit KUZ, 

viti 2017 nga anëtarët e 

KVO dhe ish – Titullarit. 

 

3.  

Nga shqyrtimi i dokumentacionit 

të vënë në dispozicion rezultoi se 

për vitet 2016, 2017 dhe 2018, në 

3 raste, përkatësisht në 

procedurat: 

- Materiale për mirëmbajtjen 

e rrjetit KUZ, viti 2018 

(vlera 1,679,460 lekë me 

TVSh); 

- Blerje karburanti gazoil deri 

në 10 ppm për nevoja të 

Shoqërisë Aksionare UKGJ, 

viti 2016 (vlera 2,394,000 

lekë me TVSh) ; 

- Blerje karburanti gazoil deri 

në 10 ppm për nevoja të 

Shoqërisë Aksionare UKGJ, 

viti 2018 (vlera 2,676,960 

lekë me TVSh); 

nga ana e KVO janë s’kualifikuar 

OE me ofertë të vlefshme si dhe 

janë kualifikuar dhe shpallur 

fitues OE me mangësi në 

dokumentacion duke shkaktuar 

një paligjshmëri përgjatë këtyre 

tre procedurave të prokurimit me 

vlerë 6,750,420 lekë me TVSh. 

45-61 E lartë 

UKGJ SHA duhet të marrë 

masa për vlerësimin e duhur 

të OE me qëllim rritjen e 

efektivitetit të këtyre 

procedurave, promovimin e 

transparencës dhe 

shmangien e diskriminimit 

të OE pjesëmarrës. 

4.  

Nga shqyrtimi i dokumentacionit 

të vënë në dispozicion rezultoi se 

në procedurën e prokurimit me 

objekt “Masa inxhinierike për 

mbrojtjen e tubacioneve të 

furnizimit me ujë nga Burimi i 

45-61 E lartë 

UKGJ SHA duhet të marrë 

masa për shmangien e 

procedurave të cilat 

kufizojnë pjesëmarrjen dhe 

konkurrencën si pasojë e 

përzgjedhjes së praktikave 
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GJETJA 

NR. 
PËRMBLEDHJE E GJETJES 

REFERENCA ME 

RAPORTIN 

PËRFUNDIMTAR 

RËNDËSIA REKOMANDIMI 

Tranoshishtes dhe stacioni i 

pompimit Buduk, në zonën e 

gërryer të shtratit të lumit Drino” 

përzgjedhja e llojit të procedurës 

Me negocim pa shpallje 

paraprake të njoftimit të kontratës 

është e gabuar pasi nga data në të 

cilën është konstatuar 

problematika (18.06.2018) deri në 

datën e hartimit të relacionit mbi 

përzgjedhjen e llojit të procedurës 

së prokurimit (10.09.2018) kanë 

kaluar gati 3 muaj (2 muaj e 23 

ditë). Në kushte të tilla, për shkak 

të neglizhencës dhe mos marrjes 

në kohën e duhur të vendimit nga 

Këshilli i Administrimit (me 2 

muaj e 20 ditë me vonesë), është 

kaluar në një procedurë e cila 

kufizon ndjeshëm pjesëmarrjen e 

OE dhe konkurrencën e tregut. 

të gabuara për shkak të 

veprimeve apo 

mosveprimeve të vetë 

institucionit. 

5.  

Nga verifikimi volumeve të punës 

të pasqyruara në librezën e 

masave, situacionit përfundimtar 

si dhe atyre të kryera në fakt, në 

objektin “Masa inxhinierike për 

mbrojtjen e tubacioneve të 

furnizimit me ujë nga Burimi i 

Tranoshishtes dhe stacioni i 

pompimit Buduk, në zonën e 

gërryer të shtratit të lumit 

Drino”, për të cilin është lidhur 

kontrata me nr. 1247/5 prot., datë 

03.10.2018 me vlerë të kontratës 

3,760,462 lekë pa TVSh ose 

4,512,554 lekë me TVSh me afat 

zbatimi kontrate 30 ditë pune, 

rezultuan diferenca në volume 

pune të pakryera në shumën 

213,870 lekë pa TVSh. 

45-61 E lartë 

UKGJ SHA të marrë masa 

për arkëtimin e shumës prej 

213,870 lekë pa TVSh nga 

OE A. ShPK me të cilin 

është lidhur kontrata sipas 

aktit me nr. 1247/5 prot., 

datë 03.10.2018 me vlerë 

3,760,462 lekë. 

6.  

Nga verifikimi i pagesave të 

kryera në zbatim të kontratave për 

blerje karburanti për vitet 2016, 

2017 dhe 2018, referuar 

dokumentacionit të vënë në 

dispozicion rezultoi se për këto 

kontrata janë likuiduar të gjitha 

faturat tatimore pa kërkuar 

deklaratën doganore SAD të 

Operatorit Ekonomik furnizues, 

45-61 E lartë 

UKGJ SHA të marrë masa 

për arkëtimin e shumës prej 

29,058 lekë nga OE F.P. 

ShPK me të cilin janë lidhur 

kontratat përkatëse sipas 

akteve me nr. 349/5 prot., 

datë 08.08.2016 me vlerë 

2,394,000 lekë me TVSh, 

me nr. 310/1 prot., datë 

15.06.2017 me vlerë 
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GJETJA 

NR. 
PËRMBLEDHJE E GJETJES 

REFERENCA ME 

RAPORTIN 

PËRFUNDIMTAR 

RËNDËSIA REKOMANDIMI 

mbi bazën e të cilit do të llogaritej 

çmimi për njësi i karburantit dhe 

çmimi është vendosur bazuar në 

faturën me TVSH sipas furnizimit 

të shoqërisë dhe buletinit të fundit 

sipas datës së faturës dhe kursit të 

këmbimit. Gjithashtu, gjatë 

përllogaritjes së çmimit njësi nga 

ana e furnitorit, është përfshirë në 

këto pagesa edhe vlera prej 0.614 

lekë/litër si taksë markimi kur në 

fakt kjo pagesë/litër kryhet nga 

vetë furnitori tek koncesionari 

pasi nuk është e pagueshme nga 

blerësi. 

2,377,440 lekë me TVSh 

dhe me nr. 874/6 prot., datë 

19.06.2018 me vlerë 

2,676,960 lekë me TVSh. 

7.  

Ujësjellës Kanalizime SHA, 

Gjirokastër në zbatim të vendimit 

të Aksionarit në të cilin theksohet 

se duhet të marrë më parë 

miratimin me shkrim të tij për çdo 

akt administrativ, në të kundërt 

çdo akt do të jetë absolutisht i 

pavlefshëm, duke qënë dhe anëtar 

i Këshillit Administrativ kanë 

miratuar së bashku strukturën 

organizative dhe nuk kanë marrë 

miratim nga Asambleja e 

Aksionarëve. Në hartimin e 

strukturës nuk ka marrë parasysh 

për mbulim me Audit të 

Brendshëm të Shoqërisë si një 

proces dhe veprimtari e pavarur 

nga pikëpamja funksionale, i cili 

garanton dhe vlerëson 

funksionimin e drejtimit financiar 

dhe sistemin e kontrollit të 

brendshëm. Gjithashtu kanë 

përcaktuar nivelin e pagave pa 

marrë miratim nga Aksionari dhe 

për 18 punonjës të strukturës së 

miratuar, paga është vendosur nën 

kufirin minimal të saj.  

 

18-24 E lartë 

Këshilli i Administrimit dhe 

Administratori i Shoqërisë 

duhet të marrë masa që në të 

ardhmen të marrë më parë 

miratim nga instancat 

përkatëse për ndryshimet në 

strukturën organizative të 

shoqërisë. Të marrë masa 

për ngritjen e një strukture 

Auditi të Brendshëm të 

Shoqërisë. Gjithashtu të 

kryejë ndryshimet përkatëse 

në përputhje me kuadrin 

rregullator ligjor të nivelit të 

pagave në fuqi. 

8.  

Me urdhra të Administratorit të 

Shoqërisë dhe të Këshillit të 

Administrimit, janë dhënë 

shpërblime për anëtarët e KM në 

shumën totale prej 170,850 lekë 

duke vepruar në kundërshtim me 

Ligjin nr. 10405, datë 24.3.2011 

18-24 E ulët 

Nga shoqëria të merren 

masa që në ardhmen 

anëtarët e Këshillit të 

Administrimit të mos marrin 

shpërblime të tilla pasi 

shpërblimi i tyre është i 

përcaktuar në dispozitat 
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NR. 
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REFERENCA ME 

RAPORTIN 

PËRFUNDIMTAR 

RËNDËSIA REKOMANDIMI 

“Për kompetencat për caktimin e 

pagave dhe të shpërblimeve”, 

neni 6.  

ligjore në fuqi. Gjithashtu të 

kërkohet në rrugë ligjore 

duke ndjekur të gjitha 

procedurat e nevojshme 

administrative dhe të gjitha 

shkallët e gjykimit, arkëtimi 

i vlerës 170,850 lekë nga 

përfituesit sipas listës në 

Kapitullin nr. VI të Raportit 

Përfundimtar të Auditimit 

ANEKSE, tabela nr. 4.2. 

9.  

Me vendimin nr. 1, datë 

25.04.2016 të Këshillit të 

Administrimit është vendosur 

shpërblimi i sekretarit të KA-së 

në masën 10,000 lekë në muaj 

dhe me vendimin nr. 11, datë 

27.09.2018 të KA-së, është 

ndryshuar nga 10,000 lekë në 

18,000 lekë. Shuma e përfituar 

më tepër është 152,150 lekë. 

18-24 E ulët 

Nga Këshilli i Administrimit 

dhe Administratori i 

Shoqërisë të merren masa që 

të shfuqizohet Vendimet e 

marra në lidhje me 

shpërblimin e sekretarit të 

KA-së dhe shpërblimi i tij të 

vendoset në referencë me 

dispozitat ligjore në fuqi. 

Gjithashtu nga 

Administratori i Shoqërisë 

të kërkohet në rrugë ligjore 

duke ndjekur të gjitha 

procedurat e nevojshme 

administrative dhe të gjitha 

shkallët e gjykimit, arkëtimi 

i vlerës 152,150 lekë, nga 

sekretari i KA. 

10.  

Nga auditimi i dokumentacionit të 

bankës u konstatua se në 38 raste 

transaksioni bankar nuk ka të 

bashkëlidhur dokumentacionin 

justifikues dhe vërtetues, është 

kryer vetëm me një firmë të 

anëtarit të komisionit në faturë, në 

47 raste transaksioni ka të 

bashkëlidhur faturë tatimore 

fotokopje dhe jo origjinale. 

Dokumentacioni i listëpagesave 

nuk është i bashkëlidhur secilit 

shpenzim mujor për të gjithë 

periudhën e auditimit. Gjithashtu 

në 11 raste të pagesave të kryera 

nëpërmjet bankës nuk ka asnjë 

dokumentacion i cili të vërtetojë 

kryerjen e shpenzimit, vendin dhe 

mënyrën e kryerjes së shërbimit 

apo të ndërrimit të pjesëve të 

pajisjeve elektronike. Shuma prej 

24-28 E lartë 

Nga Administratori i 

Shoqërisë dhe Drejtori 

Tregtar për përmirësimin e 

punës, të merren masat e 

duhura që, për shpenzimet të 

cilat kryhen nëpërmjet 

bankës, me transaksionin 

bankar të ketë bashkëlidhur 

çdo dokumentacion 

vërtetues dhe justifikues për 

kryerjen e shpenzimit, me 

qëllim ndalimin e rasteve të 

tilla në të ardhmen. 

Gjithashtu nga 

Administratori i Shoqërisë 

të kërkohet në rrugë ligjore 

duke ndjekur të gjitha 

procedurat e nevojshme 

administrative dhe të gjitha 

shkallët e gjykimit, arkëtimi 

i vlerës 893,280 lekë, nga 
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PËRFUNDIMTAR 

RËNDËSIA REKOMANDIMI 

893,280 lekë përbën përfitim të 

padrejtë nga OE. 

përfituesit sipas listës në 

Kapitullin nr. VI të Raportit 

Përfundimtar të Auditimit 

ANEKSE, tabela nr. 5.1. 

11.  

Me urdhër të Administratorit të 

shoqërisë UKGJ janë dhënë 

shpërblime për 20 punonjës të 

cilat janë dhënë pa asnjë bazë 

ligjore dhe për më tepër në 

tejkalim të kompetencave që i 

ngarkon ligji, në shumën prej 

221,000 lekë përfituar 

padrejtësisht. 

24-28 E mesme 

Nga Administratori i 

Shoqërisë të kërkohet në 

rrugë ligjore duke ndjekur të 

gjitha procedurat e 

nevojshme administrative 

dhe të gjitha shkallët e 

gjykimit, arkëtimi i vlerës 

221,000 lekë, nga përfituesit 

sipas listës në Kapitullin nr. 

VI të Raportit Përfundimtar 

të Auditimit ANEKSE, 

tabelave nr. 5.2 dhe nr. 5.3. 

12.  

Nga auditimi i dokumentacionit të 

shpenzimeve të kryera për 

shërbimet e udhëtimeve dhe 

dietave konstatohet se në disa 

raste janë përfituar dieta pa 

justifikuar qëllimin e shërbimit, 

dhe në disa raste janë përfituar 

dieta jo në përputhje me kuadrin 

rregullator ligjor në shumën 

232,500 lekë. 

24-28 E mesme 

Nga Administratori i 

Shoqërisë të kërkohet në 

rrugë ligjore duke ndjekur të 

gjitha procedurat e 

nevojshme administrative 

dhe të gjitha shkallët e 

gjykimit, arkëtimi i vlerës 

232,500 lekë, nga përfituesit 

sipas listës në Kapitullin nr. 

VI të Raportit Përfundimtar 

të Auditimit ANEKSE, 

tabela nr 5.4. 

13.  

Nga Administratori i shoqërisë 

Ujësjellës Kanalizime SHA, 

Gjirokastër për vitin 2016 dhe 

2017 rezulton se nuk ka marrë 

masat e duhura për të kryer 

inventarizim të aktiveve të 

shoqërisë. Nga drejtori tregtar nuk 

është marrë asnjë nismë për 

kryerjen e këtij procesi në zbatim 

të detyrave funksionale. Për vitet 

2016 dhe 2017 me urdhër të 

Administratorit janë ngritur 

komisionet përkatës për kryerjen 

e inventarizimit vetëm për 

magazinës e shoqërisë. Për vitin 

2017 në komisionin e verifikimit 

të materialeve të magazinës është 

vendosur dhe vetë magazinieri në 

kushtet e konfliktit të interesit. 

Nga komisionet e ngritura për 

verifikimin e inventarit të 

magazinës konstatohet se në asnjë 

28-37 E lartë 

Shoqëria duhet të marrë 

masa për kryerjen e plotë të 

procesit të inventarizimit për 

çdo vit për të gjitha aktivet 

që ka dispozicion duke 

krijuar komisionet përkatës 

për kryerjen e këtij procesi 

dhe të hartohet një raport i 

detajuar mbi inventarizimin 

e aktiveve nga komisionet. 

Gjithashtu Shoqëria duhet të 

marrë masa për plotësimin e 

regjistrit të aktiveve, si një 

pjesë e rëndësishme e 

menaxhimit të aktiveve. 

Administratori dhe Drejtori 

tregtar i shoqërisë duhet të 

marrë masa të 

menjëhershme për hartimin 

e Gjurmës Standarde të 

Auditit për procesin e 

inventarizimit të aktiveve. 
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KONTROLLI I LARTË I SHTETIT 
   RAPORT PËRFUNDIMTAR PËR AUDITIMIN E USHTRUAR NË “UJËSJELLËS 

KANALIZIME” SHA., GJIROKASTËR 

GJETJA 

NR. 
PËRMBLEDHJE E GJETJES 

REFERENCA ME 

RAPORTIN 

PËRFUNDIMTAR 

RËNDËSIA REKOMANDIMI 

rast nuk ka një raport për gjendjen 

fizike, cilësinë dhe kushtet e 

ruajtjes së tyre. Për vitet 2016, 

2017 dhe 2018 shoqëria Ujësjellës 

Kanalizime SHA, Gjirokastër nuk 

ka plotësuar regjistrin e aktiveve 

që ka në pronësi apo posedim, me 

kërkesat minimale që duhet të 

përmbajë ky regjistër. Nga 

shoqëria UKGJ SHA., sa i përket 

procesit të inventarizimit fizik, 

vlerësimit dhe nxjerrjes jashtë 

përdorimit të aktiveve, në lidhje 

me menaxhimin e tyre sipas 

përgjegjësive përkatëse rezulton 

se nuk janë marrë masat e duhura 

për hartimin e Gjurmës Standarde 

të Auditit. 

 

14.  

Në lidhje me dorëzimin, 

shqyrtimin dhe miratimin e 

pasqyrave financiare për vitin 

2016 dhe vitin 2017 rezulton se 

nuk janë respektuar afatet e 

parashikuara nga Administratori i 

Shoqërisë dhe Drejtoria tregtare, 

gjithashtu raporti i auditit të 

pavarur të PF të shoqërisë nuk 

është kërkuar nga Këshilli i 

Administrimit për shqyrtim, 

verifikim dhe vendimmarrje 

brenda afatit kohor dhe nuk është 

dërguar për asnjërin vit në 

Ministrit përkatëse. 

28-37 E lartë 

Administratori dhe Drejtori 

tregtar i shoqërisë duhet të 

marrë masa në vijimësi për 

të paraqitur brenda afateve 

të përcaktuara Pasqyrat 

Financiare tek Drejtuesit e 

Shoqërisë dhe në Ministri. 

Gjithashtu nga Këshilli i 

Administrimit të kërkohet 

në vazhdimësi kërkesë 

llogarie ndaj shoqërisë dhe 

Auditit të Pasqyrave 

Financiare për raportimin në 

kohë të gjendjes dhe situatës 

financiare të rezultatit 

financiar të shoqërisë për 

vendimmarrje të mëtejshme. 

15.  

Në lidhje me zërin “Titujt e 

Huamarrjes”, paraqiten në vlerën 

0 në pasqyrat financiare, ndërkohë 

që ish-Administratori ka 

nënshkruar Marrëveshje Nënhuaje 

me Ministrisë së Financave në 

datën 18.04.2011 për programin 

“Infrastruktura Bashkiake I”, për 

Furnizimin me ujë dhe 

kanalizimet për qytetin e 

Gjirokastrës, në shumën 

4,000,000 euro me afat 

disbursimi deri me 31.12.2015, e 

cila do të shlyhet për 30 vjet dhe 

ka një garanci 10 vjet. Kredi e cila 

28-37 E lartë 

Këshilli Administrimit dhe 

Administratori i Shoqërisë 

duhet të marrë masa të 

menjëhershme për njohjen e 

të gjithë dokumentacionit të 

Huave, të bëjë dorëzimet në 

Drejtorinë Tregtare për ti 

pasqyruar shumat e Huave 

në Bilanc. Gjithashtu nga 

Drejtoria tregtare të 

llogaritet norma e 

amortizimit për investimin e 

Huas i cili është marrë në 

dorëzim dhe është vënë në 

efiçencë, në përputhje me 
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KONTROLLI I LARTË I SHTETIT 
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PËRMBLEDHJE E GJETJES 

REFERENCA ME 

RAPORTIN 

PËRFUNDIMTAR 

RËNDËSIA REKOMANDIMI 

financohet nga KfW dhe 

nënhuamarrësi do të fillojë 

shlyerjen e saj në 30.06.2021. Më 

pas është nënshkruar ndryshim i 

kësaj marrëveshjeje me datë 

12.01.2016 e cila ka ndryshuar 

afatin e kërkesës për disbursim 

deri me 30.06.2018 ndërkohë që 

pjesa tjetër e marrëveshjes mbetet 

e pa ndryshuar. Zbatimi i projektit 

dhe marrja në dorëzim e tij është 

nënshkruar midis përfaqësuesit të 

UKGJ SHA., dhe përfaqësuesit e 

supervizorët S.E., përfaqësuesit e 

S. me aktin pa nr. prot, datë 

14.12.2016 si dokument për 

marrjen në dorëzim paraprak. Me 

datë 20.12.2017 është hartuar 

certifikata përfundimtare e 

marrjes në dorëzim të punimeve 

midis konsulentit të projektit 

“S.E.”, dhe Kontraktorit “S. AG”. 

Me shkresën nr. 635 dhe nr. 

635/1, datë 28.02.2018 është 

nënshkruar dhe pranuar certifikata 

përfundimtare nga z. B.T. si 

Administrator i UKGJ SHA. 

Gjithashtu me datë 29.12.2017 

është nënshkruar marrëveshje 

nënhuaje ndërmjet Ministrisë së 

Financave dhe UKGJ SHA., 

Gjirokastër për Programin 

“Infrastruktura Bashkiake IV”, 

për Furnizimin me ujë dhe 

kanalizimet për qytetin e 

Gjirokastrës në shumën 

7,050,000 Euro me afat 

disbursimi deri me 31.12.2022, e 

cila do të shlyhet për 30 vjet dhe 

ka një garanci 10 vjet. Kredi e cila 

financohet nga KfW dhe 

nënhuamarrësi do të fillojë 

shlyerjen e saj në 30.05.2028. Në 

lidhje me kreditë e huamarrjes 

konstatohet se nuk është bërë 

regjistrimi kontabël në pasqyrat 

financiare në shumën respektive 

të kredisë, ku UKGJ është 

përgjegjës për shlyerjen e kredisë 

me vlerën principale plus 

kuadrin rregullator ligjor. 
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KONTROLLI I LARTË I SHTETIT 
   RAPORT PËRFUNDIMTAR PËR AUDITIMIN E USHTRUAR NË “UJËSJELLËS 
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PËRFUNDIMTAR 

RËNDËSIA REKOMANDIMI 

interesat. Investimi për kontratën 

e parë është vënë në efiçencë 

duhet të ishte llogaritur kostot e 

mirëmbajtjes dhe amortizimin 

pasi do të kishte një impakt (për 

shkak të vlerës së tij), në Pasqyrat 

Financiare gjë e cila do të 

ndryshonte dhe Rezultatin 

Financiar të Shoqërisë. Ndërsa 

për huamarrjen në rastin e dytë 

duhet të evidentohej në shënimet 

shpjeguese, për tu njohur më pas 

në momentin e disbursimeve në 

pasqyrat financiare. 

16.  

Në Shoqërinë UKGJ ka një 

mangësi të theksuar të njohjes së 

Ligjit nr. 10296, datë 08.07.2010 

“Për Menaxhimin Financiar dhe 

Kontrollin, pasi ky Ligj nuk është 

zbatuar dhe për pasojë nuk ka 

funksionuar në asnjë hallkë të 

njësisë. Nga UKGJ nuk janë 

përcaktuar procedurat e 

brendshme të anti korrupsionit 

dhe të sinjalizimit të 

parregullsive. Për vitin 2015-2018 

nuk është hartuar dhe dërguar në 

Ministri deklarata dhe raporti 

vjetor për cilësinë e sistemit të 

kontrollit të brendshëm. Në 

UKGJ nuk ka një Kod të 

Brendshëm Etik ose një Kod 

Sjellje, rregullore apo udhëzim 

për zbatimin e etikës si dhe nuk 

ka procedurë për të raportuar 

shkeljet e legjislacionit mbi etikën 

dhe për marrjen e masave për 

shkeljet e konstatuara. Nuk ka 

rregulla të brendshme të miratuara 

nga Titullari për kryerjen e 

shpenzimeve dhe funksioneve të 

ndryshme të shoqërisë si dhe 

rregulla për delegimin e detyrave 

dhe mënyrën e dokumentimit të 

tyre. Nuk është përcaktuar 

koordinatori i riskut dhe nuk është 

hartuar strategjia dhe regjistri i 

riskut. 

61-62 E lartë 

Këshilli i Administrimit dhe 

Administratori i Shoqërisë, 

të marrë masa që në 

vazhdimësi, të kryhet 

procesi i implementimit në 

Rregulloren e Brendshme të 

UKGJ, të informohet stafi 

drejtues mbi ligjin e MFK 

dhe komponentëve të tij, të 

kryhet hartimi i një plan-

veprimi, ku të jenë përfshirë 

hapat që duhen ndjekur dhe 

masat që duhen marrë për 

ngritjen e sistemeve të 

përshtatshme të MFK-së, 

përfshirë menaxhimin e 

riskut në një linjë me 

hartimin e programit 

ekonomik, gjithashtu të 

përcaktohen misioni, 

strategjia dhe objektivat, të 

cilat duhet të përmbajnë 

afatet kohore dhe personat 

përgjegjës për realizimin e 

tyre. 

17.  
Për vitin 2016 programi 

ekonomik dhe financiar nuk i 
18-24 E lartë 

Drejtoria e “Ujësjellës 

Kanalizime Gjirokastër” 
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PËRFUNDIMTAR 

RËNDËSIA REKOMANDIMI 

është dërguar për miratim 

Këshillit Mbikëqyrës, 

Projektprogrami i hartuar për vitin 

2017 nuk është dërguar brenda 

datës 1 Dhjetor kopje e tij, pranë 

METE për miratim, për vitin 2018 

Këshilli i Administrimit me 

Vendimin nr. 6, datë 26.06.2018 e 

Vendimin nr. 10, datë 07.09.2018, 

ka miratuar disa ndryshime në 

Vendimin e Këshillit 

Administrativ nr. 1, datë 

29.01.2018 “Për miratimin e 

projektbuxhetit të vitit ushtrimor 

2018” ka miratuar planbiznesin e 

shoqërisë “Ujësjellës Kanalizime 

Gjirokastër” SHA për vitet 

ushtrimore 2017-2021 

SHA të marrë masa për 

dërgimin dhe miratimin e 

projektprogrameve të 

zhvillimit ekonomik për 

vitin pasardhës, brenda 

datës 1 Dhjetor të çdo viti. 

18.  

Mungon Rregullorja e Ujit 

nënshkruar nga Asambleja e 

Aksionareve e Ujësjellës 

Kanalizimeve Gjirokastër" SHA 

dhe nga Administratori. Këshilli 

Mbikëqyrës, pasi e miraton këtë 

rregullore, me kërkesën e 

administratorit të shoqërisë, ia 

dërgon atë për miratim në emër të 

Këshillit Mbikëqyrës dhe vetë 

administratorit, Asamblesë së 

Aksionareve të UKGJ. 

42-45 E lartë 

Nga Asambleja e 

Aksionarëve, Këshilli 

Administrimit, 

Administratori i Shoqërisë, 

për secilën periudhë 

përkatëse në funksion të 

ushtrimit të detyrës, të 

hartohet/miratohet 

Rregullorja e Ujit, në zbatim 

të Ligjit nr. 8102, datë 

28.3.1999 "Për kuadrin 

rregullator të sektorit të 

furnizimit me ujë dhe 

largimit e përpunimit të 

ujërave të ndotura" të 

ndryshuar, dhe VKM nr. 

1304,datë 11.12.2009 “Për 

miratimin e modelit te 

rregullores "Për furnizimin 

me ujë dhe për kanalizimet 

në zonën e shërbimit të 

ujësjellës-kanalizimeve 

SHA." 

19.  

Gjatë inspektimit në terren u pa se 

puset e prodhimit të ujit dhe 

kaptazhe operojnë pa matës. Në 

UKGJ, nuk ka asnjë mundësi 

teknike (për gjendjen në të cilin 

gjendet linja e prodhimit dhe 

shpërndarjes së ujit), të jepet 

shifra e saktë e prodhimit të ujit 

në burime, hyrje/daljet në depot 

42-45 E lartë 

UKGJ SHA të vendosi 

matës në çdo vendburim nga 

i cili furnizohet me ujë 
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apo uji që shkon tek 

konsumatorët. Saktësia e 

prodhimit të ujit të deklaruar nuk 

mund të merret seriozisht në 

konsideratë. Deri në vitin 2015 

nga UKGJ janë deklaruar mbi 5 

milion m3 ujë i prodhuar dhe nga 

viti 2016 e në vazhdim, 

pavarësisht se “UKGJ Qytet” 

SHA i janë bashkangjitur gjashtë 

njësi administrative prodhimi i 

ujit të deklaruar është në 4 milion 

m3 ujë i prodhuar 

20.  

Pavarësisht se VKM nr. 63, 

sanksiononte përfundimin e 

bashkimit të UKGJ në zbatim të 

reformës territoriale në Dhjetor të 

2016, procesi nuk ka përfunduar 

edhe në Dhjetor të 2018. 

Finalizimi i këtij procesi do të 

bënte të mundur që në të gjithë 

territorin e Bashkisë Gjirokastër 

shërbimi i furnizimit me ujë dhe 

kanalizime të kryhej nga shoqëri e 

licencuara dhe me tarifa të 

miratuara, nga ERRU dhe jo më 

nga sektorë të përfshirë brenda 

njësive administrative. 

64-96 E lartë 

Nga Administratori i 

Shoqërisë, Bashkia 

Gjirokastër (aksionari i 

vetëm i shoqërisë) dhe 

Këshilli Administrativ të 

merren masa të 

menjëhershme për të zbatuar 

të gjitha procedurat 

administrativo-ligjore për 

përfundimin e procesit të 

transferimit të aseteve duke 

marrë në dorëzim aktivet 

dhe të gjithë 

dokumentacionin tekniko-

ligjor të kërkuar dhe të 

nevojitur për vazhdimin e 

aktivitetit normal të 

shoqërisë “UK Gjirokastër” 

SHA. 

b. Nga Bashkia Gjirokastër, 

Këshilli Administrativ, 

Administratori dhe sektori i 

financës, të merren masa 

dhe të ngrihen grupe pune 

për identifikimin e saktë dhe 

të plotë të aseteve dhe 

inventarëve duke 

identifikuar specifikisht e 

ndarë asetet nëpërmjet 

procesit të inventarizimit 

fizik. 
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KANALIZIME” SHA., GJIROKASTËR 

 

 

 

II. HYRJA 

Mbështetur në Ligjin nr. 154/2014, datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe funksionimin e 

KLSH”, në zbatim të Projektit dhe Programit të Auditimit nr. 1420/1, datë 07.01.2019, miratuar 

nga Kryetari i KLSH, nga data 10.01.2019 deri me datë 15.03.2019, në subjektin “Ujësjellës 

Kanalizime” SHA Gjirokastër, për periudhën nga data 01.06.2016 deri me datë 31.12.2018, u 

krye auditimi “Mbi zbatimin e përputhshmërisë së veprimtarisë ekonomiko-financiare” me 

përbërje: 

1. J.H., Përgjegjës Grupi 

2. G.K., Auditues 

3. E.M., Auditues 

 

a. Titulli 

Raport mbi auditimin e përputhshmërisë së aktivitetit të Ujësjellës Kanalizime SHA, Gjirokastër. 

b. Marrësi 

 “Ujësjellës Kanalizime” SHA, Gjirokastër, me Administrator z. Dh.K. 

c. Objektivat dhe qëllimi 

Objektivi kryesor i grupit të auditimit të KLSH është dhënia e opinionit për përdorimin ligjor të 

fondeve dhe rregullshmëria financiare e paraqitjes së dokumentacionit që UKGJ SHA ka bërë 

me fondet në dispozicion, në bazë të akteve ligjore dhe nënligjore në fuqi, duke audituar 

rregullaritetin, ligjshmërinë e transaksioneve si dhe argumentimin e shpenzimeve të kryera në 

funksion të veprimtarisë shoqërisë. Auditimi ka për qëllim promovimin e transparencës duke 

ofruar raporte të besueshme për fondet nëse janë administruar siç kërkohet në aktet ligjore si 

dhe nëse u është shërbyer abonentëve për furnizimin me ujë të pijshëm, si dhe shërbimin e 

largimit të ujërave të ndotura sipas standardeve që kërkohen. Gjithashtu, projekti i auditimit ka 

për qëllim promovimin e përgjegjshmërisë ndaj devijimeve të raportimit dhe ndaj shkeljeve të 

kuadrit ligjor, në mënyrë që të mund të merren veprime korrigjuese dhe personat përgjegjës të 

përgjigjen për veprimet e tyre. Auditimi i përputhshmërisë i ndërmarrë nga Kontrolli i Lartë i 

Shtetit ka për qëllim promovimin e qeverisjes së mirë në sektorin publik duke marrë parasysh 

rrezikun e mashtrimit në lidhje me përputhshmërinë (sipas ISSAI 400, p 18). 

d. Identifikimi i çështjes:  

Shoqëria duhet të ketë organizimin e duhur, duhet të funksionojë duke respektuar aktet ligjore e 

nënligjore në fuqi, për rriten e cilësisë së shërbimit, duke patur në konsideratë shpenzimin e 

fondeve me ekonomicitet, eficiencë dhe efektivitet. 

e. Përgjegjësitë e strukturave drejtuese të subjektit të audituar lidhur me çështjen nën 

auditim 

Shoqëria ka si qëllim sigurimin dhe furnizim e qëndrueshëm, të sigurt dhe të përshtatshëm me 

ujë, në një mënyrë të shëndetshme, ekonomike dhe mjedisore. 

f. Përgjegjësitë e audituesve 

Audituesit janë përgjegjës për shprehjen e konkluzioneve dhe dhënien e opinionit për auditimin. 

Auditimi është bërë në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Auditimit INTOSAI. Janë 

respektuar kërkesat etike, është planifikuar dhe kryer auditimi sipas të cilit është arritur niveli i 

sigurisë së kërkuar. 
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g. Kriteret e vlerësimit 

Standardet Ndërkombëtare të Auditimit (ISSAI) të INTOSAI-t, Standardet Ndërkombëtare të 

Auditimit ( ISA) IFAC; Kushtetuta dhe Ligji nr. 154/2014 “Mbi Organizimin dhe Funksionimit e 

Kontrollit të Lartë të Shtetit”; Manualet e Auditimit, Rregullat, Udhëzimet e KLSH, Ligji nr. 

9901, datë 14.04.2008 “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare”, i ndryshuar; Ligji nr. 9228, datë 

29.04.2004 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”, i ndryshuar; Ligji nr. 10296, datë 

08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”; Ligji nr. 10405, datë 24.03.2011, “Për 

kompetencat për caktimin e pagave dhe të shpërblimeve”; Ligji nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për 

prokurimin publik”, i ndryshuar”; Ligji nr. 7892, datë 21.12.1994 “Për sponsorizimet”, i 

ndryshuar; Ligji nr. 8438, datë 28.12.1998 “Për tatimin mbi të ardhurat”, i ndryshuar; Ligji nr. 

9920, datë 19.5.2008 “Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë, i ndryshuar; Ligji nr. 

9154, datë 06.11.2003 “Për arkivat”; Ligji nr. 9720, datë 23.04.2007 “Për auditimin e brendshëm 

në sektorin publik”, i ndryshuar; Ligji nr. 8102, datë 28.03.1996 “Për kuadrin rregullator të 

sektorit të furnizimit me ujë dhe largimit e përdorimit të ujërave të ndotura” i ndryshuar; Ligji nr. 

8306, datë 14.03.1998 “Për strategjinë e privatizimit të sektorëve me rëndësi të veçantë”; Ligji 

nr. 8116, datë 29.03.1996 “Kodi i Procedurës Civile i Republikës së Shqipërisë”; Ligji nr. 7843, 

datë 13.7.1994 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, i ndryshuar; Ligji nr. 8402, datë 

10.09.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit”, i ndryshuar dhe ligje të 

tjera të fushës së ndërtimit; VKM nr. 1, datë 10.01.2007 “Për miratimin e rregullave të 

prokurimit publik”, i ndryshuar; VKM nr. 997, datë 10.12.2010 “Për trajtimin financiar të 

punonjësve që dërgohen me shërbim jashtë qendrës së punës, brenda vendit”, i ndryshuar; VKM 

nr. 642, datë 11.10.2005 “Për funksionimin e Këshillave Mbikëqyrës”, i ndryshuar; Udhëzimin 

nr. 318, datë 08.04.2009 i Ministrit të Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës “Për emërimin, 

funksionimin dhe shpërblimin e Këshillit Mbikëqyrës në Shoqëritë Anonime Shtetërore”; VKM 

nr. 1304, datë 11.12.2009 “Për miratimin e rregullores për furnizimin me ujë të pijshëm dhe për 

kanalizimet në zonën e shërbimit të UK”, VKM nr. 236, datë 10.05.1993 “Për administrimin dhe 

furnizimin me ujë tek përdoruesit familjarë dhe jo familjar” i ndryshuar; Udhëzimi i Ministrit të 

Rregullimit të Territorit dhe Turizmit nr. 3, datë 28.07.2004 “Për administrimin e ujit të 

pijshëm”; metodikën mbi vendosjen e tarifave për shërbimin e furnizimit me ujë dhe largimin e 

përpunimin e ujërave të ndotur, miratuar me vendim të ERRU nr. 32, datë 21.12.2009; Kontratën 

e shërbimit të miratuar me vendim të ERRU nr. 8, datë 04.02.2011 “Për miratimin e modelit të 

kontratës tip”; Udhëzimi nr. 30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiviteteve në njësitë e 

sektorit publik”; Udhëzimin e Këshillit të Ministrave nr. 1, datë 16.06.2011 “Për disa ndryshime 

në Udhëzimin nr. 3, datë 15.02.2001 të Këshillit të Ministrave “Për mbikëqyrjen dhe kolaudimin 

e punimeve të ndërtimit””; Statutin dhe Rregulloren e Brendshme të Shoqërisë; etj.  

h. Standardet e auditimit  

- ISSAI 100 - (Parimet themelore të auditimit të sektorit publik)  

- ISSAI 400 - (Parimet themelore të auditimit të përputhshmërisë). 

 

III. PËRSHKRIMI I AUDITIMIT 

“Ujësjellës Kanalizime Gjirokastër” SHA, funksionon si Shoqëri me kapital 100% shtetëror. 

Aksionari i vetëm i kësaj shoqërie është Bashkia Gjirokastër. Shoqëria është krijuar dhe 

funksionon bazuar në Ligjin nr. 9901, datë 14.04.2008 “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare”, i 

ndryshuar. UKGJ SHA drejtohet me një nivel që është Këshilli Administrativ (KA). KA i 

përbërë nga z. V.M., Kryetar, z. A.L. dhe z. Dh.K. anëtarë, funksionon sipas përcaktimeve në 
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ligjin e mësipërm dhe statutin e shoqërisë. Administrator i Shoqërisë është z. Dh.K. Shoqëria ka 

si qëllim sigurimin dhe furnizim e qëndrueshëm, të sigurt dhe të përshtatshëm me ujë, në një 

mënyrë të shëndetshme, ekonomike dhe mjedisore. 

Objektivi kryesor i grupit të auditimit të KLSH është dhënia e opinionit të përputhshmërisë së 

fondeve mbi bazë të kuadrit rregullator dhe rregullshmëria financiare e paraqitjes së 

dokumentacionit, që “Ujësjellës Kanalizime” SHA Gjirokastër, u ka bërë fondeve në 

dispozicion, në bazë të akteve ligjore dhe nënligjore në fuqi, duke audituar rregullaritetin, 

ligjshmërinë e transaksioneve si dhe argumentimin e shpenzimeve të kryera në funksion të 

veprimtarisë shoqërisë.  

Auditimi i përputhshmërisë i ndërmarrë nga Kontrolli i Lartë i Shtetit ka për qëllim promovimin 

e qeverisjes së mirë në sektorin publik duke marrë parasysh rrezikun e mashtrimit në lidhje me 

përputhshmërinë (sipas ISSAI 400, p 18). 

Qëllimi i auditimit është hartimi i Raportit të auditimit mbi bazën e vlerësimit të gjetjeve për 

periudhën nga data 01.06.2016 deri me datë 31.12.2018, si dhe dhënia e rekomandimeve për 

përmirësimin e aktivitetit të shoqërisë. 

Është audituar aktiviteti i shoqërisë për periudhën e auditimit, fokusuar kryesisht në operacione 

financiare, por jo vetëm. Janë audituar shpenzime për personelin dhe paga e dieta, vendimet e 

marra nga AP dhe KA, të ardhurat e realizuara si dhe realizimi i shpenzimeve. Janë audituar 

procedurat e prokurimit në masën mbi 100 % si në sasi, ashtu dhe në vlerë, si dhe zbatimi i 

kontratave përkatëse, procedurat me blerje të vogël. Është audituar hartimi i pasqyrave 

financiare, programi i zhvillimit, dhënia me qira e ambienteve në dispozicion të shoqërisë etj. 

Qasja e auditimit është mbështetur në analizat e kampionëve të marrë në bazë të vlerësimit të 

riskut dhe materialitetit nisur nga vlera e shpenzimeve për çdo vit dhe konkretisht: 
 

                    Llogaritja e materialitetit për 01.06.2016 – 31.12.2016                                                            Në lekë 

UJËSJELLËS KANALIZIME GJIROKASTËR 01.06.2016 - 31.12.2016 

Emërtimi i 

Shpenzimeve 

Vlera e 

Popullatës 

Faktori i Riskut (mund të 

jetë  0.7 ose 2 ose 3) 

Çështje për 

tu shqyrtuar 

Paga (600) 31,634,305 0,70 29 

Sigurime Shoqërore 

(601) 
5,282,928 0,70 5 

Mallra e Shërbime (602) 3,307,411 1,00 4 

Investime të brend. 

(230-231)  
2,00 0 

Te tjera transfer. korren 

(604;606;609) 
6,509,532 0,70 6 

Total 46,734,176 
  

Materialiteti në % 2% 
  

Materialiteti në vlerë 934,684 
  

Kalkulimi i precizonit 
   

Materialiteti 934,684 
  

Gabimi i lejuar (10% - 

20%) 
93,468 

  

Nëntotali 841,215 
  

Precizoni i planifikuar 

(80-90%) 
90% 

  

Vlera e precizonit 757,094 
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                Llogaritja e materialitetit për 01.01.2017 – 31.12.2017                                                                  Në lekë 

UJËSJELLËS KANALIZIME GJIROKASTËR 01.01.2017 - 31.12.2017  

Emërtimi i 

Shpenzimeve 

Vlera e 

Popullatës 

Faktori i Riskut (mund të 

jetë  0.7 ose 2 ose 3) 

Çështje për tu 

shqyrtuar 

Paga (600) 60,175,141 0,70 28 

Sigurime Shoqërore 

(601) 
10,049,248 0,70 5 

Mallra e Shërbime (602) 8,064,199 1,00 5 

Investime të brendshme 

(230-231)  
2,00 0 

Te tjera transfer. korren 

(604) 
14,595,108 0,70 0 

Total 92,883,696 
  

Materialiteti në % 2% 
  

Materialiteti në vlerë 1,857,674 
  

Kalkulimi i precizonit 
   

Materialiteti 1,857,674 
  

Gabimi i lejuar (10% - 

20%) 
185,767 

  

Nëntotali 1,671,907 
  

Precizoni i planifikuar 

(80-90%) 
90% 

  

Vlera e precizionit 1,504,716 
  

 
              Llogaritja e materialitetit për 01.01.2018 – 31.12.2018                                                               Në lekë 

UJËSJELLËS KANALIZIME GJIROKASTËR 01.01.2018 - 31.12.2018  

Emërtimi i 

Shpenzimeve 

Vlera e 

Popullatës 

Faktori i Riskut (mund të 

jetë  0.7 ose 2 ose 3) 

Çështje për 

tu shqyrtuar 

Paga (600) 69,815,830 0,70 31 

Sigurime Shoqërore 

(601) 
11,659,243 0,70 5 

Mallra e Shërbime (602) 6,340,857 1,00 4 

Investime të brendshme 

(230-231)  
2,00 0 

Te tjera transfer. korren 

(604) 
8,857,151 0,70 0 

Total 96,673,081 
  

Materialiteti në % 2% 
  

Materialiteti në vlerë 1,933,462 
  

Kalkulimi i precizonit 
   

Materialiteti 1,933,462 
  

Gabimi i lejuar (10% - 

20%) 
193,346 

  

Nëntotali 1,740,115 
  

Precizoni i planifikuar 

(80-90%) 
90% 

  

Vlera e precizonit 1,566,104 
  

IV. GJETJET DHE REKOMANDIMET 

1. Mbi realizimin e rekomandimeve nga auditimi i mëparshëm. 

a. Titulli i Gjetjes: Nuk janë zbatuar të gjitha rekomandimet e lëna nga auditimi i mëparshëm. 
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Situata: Sipas shkresës me nr. 888/7 prot., datë 31.12.2014 është dërguar Raporti Përfundimtar i 

Kontrollit dhe Rekomandimet drejtuar Z. D.Q., ish – Administrator i Ujësjellës Kanalizime 

Gjirokastër SHA. Nga auditimi i mëparshëm janë rekomanduar: 

- 20 masa organizative nga të cilat 10 rekomandime janë zbatuar plotësisht, 3 rekomandime 

janë zbatuar pjesërisht, 1 rekomandim është në proces dhe 6 rekomandime nuk janë zbatuar; 

- 8 masa shpërblim dëmi në vlerën 3,479,151 lekë, nga të cilat janë realizuar 7 rekomandime 

në shumën 3,445,052 lekë dhe nuk është zbatuar vetëm 1 rekomandim me vlerë të dëmit 

ekonomik 34,099 lekë; 

- 1 masë disiplinore “Vërejtje” e cila është realizuar pjesërisht sipas Urdhrit të ish – 

Administratorit me nr. 8, datë 12.01.2015 për 6 persona nga 8 të rekomanduar për masë; 

Kriteri: Ligji nr. 154/2014 “Për organizimin dhe funksionimin e kontrollit të lartë të Shtetit” 

neni 15. 

Ndikimi/Efekti: Mos zbatimi i rekomandimeve të lëna nga auditit i mëparshëm ka sjellë mos 

moszbatim të masave për zbatimin e ligjshmërisë, mos arkëtim të dëmit ekonomik në vlerën 

34,099 lekë si dhe mos përmirësimin e punës të UKGJ SHA. 

Shkaku: Sa më sipër ka ndodhur si rezultat i mos marrjes së masave për zbatimin e gjithë 

rekomandimeve të lëna nga auditi i mëparshëm.  

Rëndësia: E mesme. 

Rekomandime: Të merren masa nga KA dhe Administratori i UKGJ SHA, për realizimin e 

masave organizative dhe shpërblim dëmi të pazbatuara ose në proces, të lëna nga auditimi i 

mëparshëm. Rekomandimet e pazbatuara në lidhje me “Masa Disiplinore” për dy personat e 

përmendur në Aktkonstatim konsiderohen të ezauruar pasi këta dy persona nuk janë më në 

marrëdhënie pune. 

Afati: Brenda datës 30.06.2019 

Lidhur me konstatimin e mësipërm ngarkohen me përgjegjësi personat e përmendur në Akt-

konstatimin nr. 1, datë 15.03.2019. 

Për sa më sipër është mbajtur Akt Konstatimi nr. 2 datë 15/03/2019 dhe për këtë çështje subjekti 

nuk ka paraqitur observacion. 

 

2. Mbi zbatimin e ligjshmërisë për emërimet dhe funksionimin e strukturave drejtuese 

(Këshilli i Administrimit dhe Asambleja e Përgjithshme), vendimet e marra dhe zbatimi 

i tyre. 

a. Titulli  Mungon regjistri i vendimeve të AP dhe regjistri i pjesëmarrjeve të 

mbledhjeve të KA. 

Situata: Për vitet objekt auditimi 2016, 2017 dhe 2018 rezulton se nuk është 

mbajtur regjistri i vendimeve të AP dhe regjistri i pjesëmarrjeve të 

mbledhjeve të KA. Mos regjistrimi i vendimeve të AP, referuar ligjit nr. 

9901 datë 14.04.2008 “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare”, i ndryshuar, 

neni 135, paragrafi i fundit përcaktohet se: “Vendimet e paregjistruara në 

regjistrimin e vendimeve janë absolutisht të pavlefshme”, shkakton 

cilësimin e tyre si të pavlefshëm.  

Kriteri: Ligji nr. 9901 datë 14.04.2008 “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare” , i 

ndryshuar, neni 135, pika 4 si dhe Statuti i shoqërisë i miratuar me 

Vendimin e datës 11.04.2016, neni 10 pika 1 ku përcaktohet se: “Të gjitha 

vendimet e marra nga aksionari i vetëm regjistrohen në një regjistër të 
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vendimeve, të dhënat e të cilit nuk mund të ndryshohen ose të fshihen” si 

dhe Statuti i Shoqërisë i miratuar sipas Vendimit të AP me datë 

11.04.2016, neni 14, pika 6 ku përcaktohet se: Këshilli i Administrimit 

mban një regjistër të pjesëmarrjes në mbledhje, i cili nënshkruhet në çdo 

mbledhje nga anëtarët e Këshillit të pranishëm në atë mbledhje”. 

Ndikimi: Mungesa e regjistrit të vendimeve passjell pavlefshmëri të akteve dhe nuk 

konfirmohet pjesëmarrja e anëtarëve të KA për sa i përket angazhimit të 

tyre lidhur me zbatimin e detyrave që u ngarkon ligji në drejtim të 

Administrimit të Shoqërisë. 

Shkaku: Mos mbajtja e regjistrit të vendimeve nga ana e Sekretarit të AP dhe e 

regjistrit të pjesëmarrësve të anëtarëve të KA në mbledhjet e saj. 

Rëndësia: E lartë. 

Rekomandimi: 

 

 

 

 

Afati: 

AP e përfaqësuar nga Aksionari i vetëm Bashkia Gjirokastër, nëpërmjet 

Sekretarit të Këshillit të AP të marrë masa për të mbajtur regjistrin e 

posaçëm të vendimeve të AP me qëllim shmangien e tyre si absolutisht të 

pavlefshme. Gjithashtu, KA dhe Administratori të marrin masat për 

plotësimin e regjistrit të pjesëmarrjes nga Sekretari i KA gjatë mbledhjeve. 

Menjëherë. 

b. Titulli i gjetjes: Në dy mbledhje të KA të vitit 2016 rezulton se në dy raste në dosje nuk 

disponohen procesverbalet përkatëse dhe në një rast në dosje nuk 

disponohet njoftimi i Administratorit. 

Situata: Në mbledhjen e KA të zhvilluar me datë 07.09.2016 rezulton se në 

dokumentacionin e vënë në dispozicion mungojnë Njoftimi i 

Administratorit, Procesverbali i Mbledhjes si dhe materialet bashkëngjitur 

të përmendura në Vendimin nr. 7/1, datë 07.09.2016 ‘Për miratimin e 

projektplanit tarifor të shërbimit të furnizimit me ujë të pijshëm për 

abonentët familjarë dhe jo familjarë’. Gjithashtu, në mbledhjen e KA të 

zhvilluar me datë 07.09.2016 rezulton se në dosje mungon Procesverbali i 

Mbledhjes. Vendimet e KA nuk justifikohen me dokumentacionin përkatës 

pasi referuar ligjit nr. 9901 datë 14.04.2008 “Për tregtarët dhe shoqëritë 

tregtare”, i ndryshuar, neni 161, pika 3 përcaktohet se: “Procesverbali 

përmban vendin dhe datën e takimit, emrat e pjesëmarrësve, rendin e ditës, 

një përshkrim për çështjet e diskutuara e vendimet e marra”. 

Kriteri: Ligji nr. 9901 datë 14.04.2008 “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare” , i 

ndryshuar, neni 161, pika 3 ku përcaktohet se: “Zhvillimi i mbledhjeve të 

KA regjistrohet në një procesverbal, i cili nënshkruhet nga kryetari”. 

Ndikimi: Mos administrim i rregullt i dokumentacionit. 

Shkaku: Janë marrë vendime nga KA pa i pasqyruar ato më parë në procesverbalin 

përkatës. 

Rëndësia: E ulët. 

Rekomandimi: 

 

 

 

Afati: 

UKGJ SHA të marrë masa për plotësimin e dosjeve me procesverbalet, 

njoftimet dhe materialet bashkëngjitur të përmendura në Vendimin nr. 7/1, 

datë 07.09.2016 ‘Për miratimin e projektplanit tarifor të shërbimit të 

furnizimit me ujë të pijshëm për abonentët familjarë dhe jo familjarë’. 

Menjëherë. 
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Lidhur me konstatimet e mësipërme ngarkohen me përgjegjësi personat e përmendur në Akt-

konstatimin nr. 2, datë 15.03.2019 nga ana e të cilëve nuk është paraqitur observacion. 

 

3. Hartimi, miratimi dhe realizimi i programit ekonomiko-financiar në organet drejtuese 

të shoqërisë dhe në institucionet eprore, si dhe realizimi i tij. 

Në zbatim të pikës 3 të programit të auditimit, u shqyrtua dokumentacioni si më poshtë: 

1. Programi ekonomiko-financiar për vitin 2016, miratimet e programit dhe realizimi i tij; 

2. Programi ekonomiko-financiar për vitin 2017, miratimet e programit dhe realizimi i tij; 

3. Programi ekonomiko-financiar për vitin 2018, miratimet e programit dhe realizimi i tij; 

Nga shqyrtimi i dokumentacionit të sipërcituar konstatohet që: 

a. Titulli i Gjetjes: “Ujësjellës Kanalizime Gjirokastër” SHA, nuk ka vepruar në zbatim të ligjit 

nr. 8885, datë 22.4.2002 “Për disa ndryshime në ligjin nr. 7926, datë 20.4.1995 “Për 

transformimin e ndërmarrjeve shtetërore në shoqëri tregtare”, të ndryshuar, ligjit nr. 9901, datë 

14.4.2008 “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare” e Udhëzim nr. 394, datë 21.8.2014“Mbi programet 

e zhvillimit ekonomik të shoqërive tregtare me kapital shtetëror” me qëllim njësimin e 

procedurave të hartimit, shqyrtimit dhe miratimit të programeve të zhvillimit të shoqërive. Nuk ka 

urdhër të administratorit për ngritjen e grupeve të punës për hartimin e projektprogramit. Nga 

departamentet pёrkatёse nuk është kryer planifikimi i kërkesave pёr plotësimin e Planit 

Operacional dhe Financiar, për periudhën objekt auditimi Janar 2016-Dhjetor 2018. 

Projektprogramet e hartuara nuk kanë relacione shpjeguese e nuk janë dërguar brenda datës 1 

Nëntor kopje e tyre, pranë Këshillit të Administrimit të UKGJ për miratim. 

Situata: Shoqëria nuk ka hartuar programe e zhvillimit afatmesme ku të jenë përfshirë plani 

strategjik i zhvillimit, të jetë përcaktuar misioni, matrica e qëllimeve strategjike, objektivat, 

fushat prioritare dhe projektet, shoqëruar këto me programimin e treguesve sasiorë, mungojnë 

programet afatmesme dhe afatgjatë në përputhje me objektivat e caktuar nga organet drejtuese. 

Kriteri: Sa më sipër është në kundërshtim me  

• Udhëzim nr. 394, datë 21.8.2014 “Mbi programet e zhvillimit ekonomik të shoqërive tregtare 

me kapital shtetëror”  

• Rregullore e Brendshme dhe Statusin e “Ujësjellës Kanalizime Gjirokastër” SHA. 

• Udhëzimit nr. 965, datë 11.12.2007 “Për zbatimin e VKM në transferimin e aksioneve të 

shoqërive ujësjellës kanalizime në njësitë e qeverisjes vendore” të METE, kreu V “Miratimi i 

programeve të zhvillimit ekonomik të shoqërive” pika 2. 

Ndikimi/Efekti: Kjo ka sjellë mungesë të programeve në përputhje me objektivat e caktuara nga 

organet drejtuese të shoqërisë. 

Shkaku: Kjo situatë ka ndodhur si pasojë e moszbatimit të Udhëzim nr. 394, datë 21.8.2014“Mbi 

programet e zhvillimit ekonomik të shoqërive tregtare me kapital shtetëror” dhe Udhëzimit nr. 

965, datë 11.12.2007 “Për zbatimin e VKM në transferimin e aksioneve të shoqërive ujësjellës 

kanalizime në njësitë e qeverisjes vendore” të METE.  

Rëndësia: E mesme. 

Rekomandime: Drejtoria e shoqërisë të marrë masa për ngritjen e një grupi pune për hartimin e 

programeve afatmesme dhe afatgjata të zhvillimit ekonomik.  

Afati: Menjëherë dhe në vazhdimësi. 

Për veprimet e mësipërme, që bien në kundërshtim me përcaktimet ligjore e nënligjore të 

sipërcituara, ngarkohet me përgjegjësi ish administratorët z. D.Q. e z. B.T., administratori z. 
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Dh.K. dhe Kryetarja e Degës së Financës znj. M.D. e znj.M.O. në cilësinë e hartuesit dhe 

zbatuesit të programeve ekonomiko-financiare. 

b. Titulli i Gjetjes: “Ujësjellës Kanalizime Gjirokastër” SHA, nuk ka hartuar programe 

afatmesme dhe afatgjata, në përputhje me objektivat e caktuar nga organet drejtuese të saj. 

Hartimi i programit të zhvillimit ekonomik për vitin 2016 nuk është mbështetur në Strategjinë 

Kombëtare të Zhvillimit Ekonomik e Social, e Strategjinë Kombëtare të Furnizimit me Ujë dhe 

Kanalizimeve 2011-2017, si dhe në aktet ligjore e nënligjore në fuqi. Hartimi i programit të 

zhvillimit ekonomik i shoqërisë UKGJ është formuluar/nënshkruar vetëm për periudhën Janar-

Dhjetor 2016, 2017 e 2018 (1-vjeçar), dhe jo për periudha afatmesme dhe afatgjata, në përputhje me 

objektivat e përcaktuar nga organet drejtuese të UKGJ. Nuk janë hartuar programet financiare 

afatmesme në të cilat të përfshiheshin plani strategjik i zhvillimit, të përcaktohej misioni, matrica 

e qëllimeve strategjike, objektivat, fushat prioritare dhe projektet. Programi i zhvillimit 

ekonomik për vitet 2016, 2017 e 2018 nuk janë shqyrtuar dhe miratuar nga Asambleja e 

Përgjithshme e Aksionarit, Bashkia Gjirokastër. Nga Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Tregtisë dhe 

Sipërmarrjes nuk është miratuar Plani Operacional dhe Financiar , i “Ujёsjellёs Kanalizime 

Gjirokastër” SHA, brenda datës 30 Janar të viteve 2016, 2017 e 2018. 

Situata: Shoqëria nuk ka hartuar programe afatmesme ku të jenë përfshirë plani strategjik i 

zhvillimit, të jetë përcaktuar misioni, matrica e qëllimeve strategjike, objektivat, fushat prioritare 

dhe projektet, shoqëruar këto me programimin e treguesve sasiorë, ajo ka patur një program 

afatgjatë të hartuar/miratuar për periudhën 2013-2017, ndërkohë që për periudhën 2018 e në 

vazhdim mungojnë programet afatmesme dhe afatgjatë në përputhje me objektivat e caktuar nga 

organet drejtuese. 

Kriteri: Sa më sipër është në kundërshtim me: 

-Udhëzim nr. 394, datë 21.8.2014“Mbi programet e zhvillimit ekonomik të shoqërive tregtare me 

kapital shtetëror”  

-Udhëzimit nr. 965, datë 11.12.2007 “Për zbatimin e VKM në transferimin e aksioneve të 

shoqërive ujësjellës kanalizime në njësitë e qeverisjes vendore” të METE, kreu V “Miratimi i 

programeve të zhvillimit ekonomik të shoqërive” pika 2. 

-Rregullore e Brendshme dhe Statusin e “Ujësjellës Kanalizime Gjirokastër” SHA. 

Ndikimi/Efekti: Kjo ka sjellë mungesë të programeve në përputhje me objektivat e caktuara nga 

organet drejtuese të shoqërisë. 

Shkaku: Kjo situatë ka ndodhur si pasojë e moszbatimit të Udhëzim nr. 394, datë 21.8.2014“Mbi 

programet e zhvillimit ekonomik të shoqërive tregtare me kapital shtetëror” dhe Udhëzimit nr. 

965, datë 11.12.2007 “Për zbatimin e VKM në transferimin e aksioneve të shoqërive ujësjellës 

kanalizime në njësitë e qeverisjes vendore” të METE.  

Rëndësia: E mesme. 

Rekomandime: Drejtoria e shoqërisë të marrë masa për ngritjen e një grupi pune për hartimin e 

programeve afatmesme dhe afatgjata të zhvillimit ekonomik me qëllim orientimin e punës në 

drejtim të objektivave të përcaktuar nga organet drejtuese të UKGJ. 

Afati: Menjëherë dhe në vazhdimësi. 

Për veprimet e mësipërme, që bien në kundërshtim me përcaktimet ligjore e nënligjore të 

sipërcituara, ngarkohet me përgjegjësi ish administratorët z. D.Q. e z. B.T., administratori z. 

Dh.K. dhe Kryetarja e Degës së Financës znj. M.D. e znj. M.O. në cilësinë e hartuesit dhe 

zbatuesit të programeve ekonomiko-financiare. 
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c. Titulli i Gjetjes: “Ujësjellës Kanalizime Gjirokastër” SHA nuk ka dërguar një kopje të 

projektprogrameve të zhvillimit ekonomik bashkë me relacion shpjegues në ministrinë e linjës 

administrative. 

Situata: Drejtoria e shoqërisë nuk ka dërguar një kopje të projektprogrameve të zhvillimit 

ekonomik për vitet 2016, 2017 dhe 2018 bashkë me relacion shpjegues në ministrinë e linjës 

administrative, e cila ka kompetencën të monitorojë nevojat për fonde buxhetore në këto shoqëri 

dhe të programojë miratimin analitik të tyre, në përputhje me mundësitë për financime 

buxhetore. 

Kriteri: Sa më sipër është në kundërshtim me pikën 5 të kreut V të Udhëzimit nr. 965, datë 

11.12.2007 “Për zbatimin e VKM në transferimin e aksioneve të shoqërive ujësjellës kanalizime 

në njësitë e qeverisjes vendore” të METE,  

Ndikimi/Efekti: Kjo ka sjellë mungesë monitorimi të nevojave për fonde buxhetore në këtë 

shoqëri. 

Shkaku: Kjo situatë ka ndodhur si pasojë e moszbatimit të Udhëzimit nr. 965, datë 11.12.2007 

“Për zbatimin e VKM në transferimin e aksioneve të shoqërive ujësjellës kanalizime në njësitë e 

qeverisjes vendore” të METE.  

Rëndësia: E mesme. 

Rekomandime: Drejtoria e “Ujësjellës Kanalizime Gjirokastër” SHA, të marrë masa për 

dërgimin e projekt programeve të zhvillimit ekonomik me relacion shpjegues në ministrinë e 

linjës administrative.  

Për veprimet e mësipërme, që bien në kundërshtim me përcaktimet ligjore e nënligjore të 

sipërcituara, ngarkohet me përgjegjësi ish administratorët z. D.Q. e z,B.T., administratori z. 

Dh.K. dhe Kryetarja e Degës së Financës znj. M.D. e znj. M.O. në cilësinë e hartuesit dhe 

zbatuesit të programeve ekonomiko-financiare. 

Afati: Menjëherë dhe në vazhdimësi. 

d. Titulli i Gjetjes: “Ujësjellës Kanalizime Gjirokastër” SHA, analizat faktoriale të treguesve të 

programeve vjetore si dhe periodike të zhvillimit ekonomiko-financiar të shoqërisë nuk i ka 

dërguar dhe shqyrtuar në mbledhjet e Këshillit Mbikëqyrës dhe Këshillit të Administrimit. 

Situata: Shoqëria nuk ka raportuar tek organet drejtuese mbi realizimin operativ të treguesve 

kryesorë të programit vjetor të zhvillimit ekonomik dhe financiar pas mbylljes së çdo 3-mujori. 

Kriteri: Sa më sipër është në kundërshtim Udhëzimit nr. 965, datë 11.12.2007 “Për zbatimin e 

VKM në transferimin e aksioneve të shoqërive ujësjellës kanalizime në njësitë e qeverisjes 

vendore” të METE, kreu V pika 10. 

Ndikimi/Efekti: Ish Këshilli mbikëqyrës dhe Këshilli i administrimit të “Ujësjellës Kanalizime 

Gjirokastër” SHA nuk ka marrë informacion ç’do tre mujor lidhur me realizimin operativ të 

treguesve kryesorë të programit vjetor. 

Shkaku: Kjo situatë ka ndodhur si pasojë e moszbatimit të Udhëzimit nr. 965, datë 11.12.2007 

“Për zbatimin e VKM në transferimin e aksioneve të shoqërive ujësjellës kanalizime në njësitë e 

qeverisjes vendore” të METE.  

Rëndësia: E mesme. 

Rekomandime: Drejtoria e Ujësjellës Kanalizime Gjirokastër” SHA të marrë masa që të 

raportojë tek organet drejtuese të shoqërisë mbi realizimin operativ të treguesve kryesorë të 

programit vjetor të zhvillimit ekonomik dhe financiar jo më rrallë se një muaj pas mbylljes së 

çdo 3-mujori. 
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Për veprimet e mësipërme, që bien në kundërshtim me përcaktimet ligjore e nënligjore të 

sipërcituara, ngarkohet me përgjegjësi ish administratorët z. D.Q. e z,B.T., administratori z. 

Dh.K. dhe Kryetarja e Degës së Financës znj. M.D. e znj. M.O. në cilësinë e hartuesit dhe 

zbatuesit të programeve ekonomiko-financiare. 

Afati: Menjëherë dhe në vazhdimësi. 

e. Titulli i Gjetjes: “Ujësjellës Kanalizime Gjirokastër” ShA nuk ka shqyrtuar dhe miratuar 

programet e zhvillimit ekonomik për vitet 2016, 2017 dhe 2018 brenda afateve ligjore. 

Situata: Për vitin 2016 programi ekonomik dhe financiar nuk i është dërguar për miratim 

Këshillit Mbikëqyrës, Projektprogrami për vitin 2017i hartuar nuk është dërguar brenda datës 1 

Dhjetor kopje e tij, pranë METE për miratim, për vitin 2018 Këshilli i Administrimit me 

Vendimin nr. 6, datë 26.06.2018 e Vendimin nr. 10, datë 07.09.2018, ka miratuar disa ndryshime 

në Vendimin e Këshillit Administrativ nr. 1, datë 29.01.2018 “Për miratimin e projektbuxhetit të 

vitit ushtrimor 2018” ka miratuar planbiznesin e shoqërisë “Ujësjellës Kanalizime Gjirokastër” 

SHA për vitet ushtrimore 2017-2021. 

Kriteri: Sa më sipër është në kundërshtim Udhëzimit nr. 965, datë 11.12.2007 “Për zbatimin e 

VKM në transferimin e aksioneve të shoqërive ujësjellës kanalizime në njësitë e qeverisjes 

vendore” të METE, kreu V pika 7 ku specifikohet që projektprogrami dërgohet për miratim 

brenda datës 1 dhjetor të çdo viti. 

Ndikimi/Efekti: Mosmiratimi i programeve ekonomiko financiare ka bërë që shpenzimet e 

kryera në vitet 2016, 2017 dhe 2018 të jenë të pa ligjëruara. 

Shkaku: Kjo situatë ka ndodhur si pasojë e moszbatimit të Udhëzimit nr. 965, datë 11.12.2007 

“Për zbatimin e VKM në transferimin e aksioneve të shoqërive ujësjellës kanalizime në njësitë e 

qeverisjes vendore” të METE.  

Rëndësia: E lartë. 

Rekomandime: Drejtoria e “Ujësjellës Kanalizime Gjirokastër” SHA të marrë masa për 

dërgimin dhe miratimin e projektprogrameve të zhvillimit ekonomik për vitin pasardhës, brenda 

datës 1 Dhjetor të çdo viti.  

Për veprimet e mësipërme, që bien në kundërshtim me përcaktimet ligjore e nënligjore të 

sipërcituara, ngarkohen me përgjegjësi ish administratorët z. D.Q. e z. B.T., administratori z. 

Dh.K. dhe Kryetarja e Degës së Financës znj. M.D. e znj. M.O. në cilësinë e hartuesit dhe 

zbatuesit të programeve ekonomiko-financiare. 

Afati: Menjëherë dhe në vazhdimësi. 

f. Titulli i Gjetjes: Këshilli i Administrimit me Vendimin nr. 6, datë 26.06.2018 e Vendimin nr. 

10, datë 07.09.2018, ka miratuar disa ndryshime në Vendimin e Këshillit Administrativ nr. 1, 

datë 29.01.2018 “Për miratimin e projektbuxhetit të vitit ushtrimor 2018” gjithashtu është 

miratuar planbiznesin e shoqërisë “Ujësjellës Kanalizime Gjirokastër” SHA për vitet ushtrimore 

2017-2021. 

Situata: Për vitin 2018 programi ekonomik dhe financiar është ndryshuar dy herë brenda vitit, 

ndryshimet janë bërë në mungesë të një kërkese dhe relacioni ku të shpjegohen arsyet e 

ndryshimit të programit të investimeve.  

Kriteri: Sa më sipër është në kundërshtim Udhëzimit nr. 965, datë 11.12.2007 “Për zbatimin e 

VKM në transferimin e aksioneve të shoqërive ujësjellës kanalizime në njësitë e qeverisjes 

vendore” të METE, kreu V, pikat 7 dhe 9. 

Ndikimi/Efekti: Për sa më sipër rezulton se nga ana e shoqërisë nuk janë bërë analiza dhe 

vlerësime të hollësishme tekniko-ekonomiko-financiare dhe përcaktimi i treguesve të 



 

24 

 

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT 
   RAPORT PËRFUNDIMTAR PËR AUDITIMIN E USHTRUAR NË “UJËSJELLËS 

KANALIZIME” SHA., GJIROKASTËR 

shpenzimeve të programit të zhvillimit nuk është bërë i studiuar, duke i bërë ato të mos jenë të 

sakta, reale e të besueshme. 

Shkaku: Kjo situatë ka ndodhur si pasojë e moszbatimit të Udhëzimit nr. 965, datë 11.12.2007 

“Për zbatimin e VKM në transferimin e aksioneve të shoqërive ujësjellës kanalizime në njësitë e 

qeverisjes vendore” të METE.  

Rëndësia: E mesme. 

Rekomandime: Drejtoria e “Ujësjellës Kanalizime Gjirokastër” SHA të marrë masa që ç’do 

ndryshim të programit vjetor ekonomiko-financiar të paraqitur për miratim, ta shoqërojë me 

kërkese dhe relacionin ku të shpjegohen arsyet e ndryshimit të programit të investimeve.  

Për veprimet e mësipërme, që bien në kundërshtim me përcaktimet ligjore e nënligjore të 

sipërcituara, ngarkohet me përgjegjësi z. V.M., z. A.L. e Dh.K. në cilësinë e Këshillit 

Administrativ dhe znj. M.O. në cilësinë e hartuesit dhe zbatuesit të programeve ekonomiko-

financiare. 

Afati: Menjëherë dhe në vazhdimësi. 

g. Titulli i Gjetjes: Shoqëria ka programuar shpenzime të pajustifikuara për vitin 2015 shoqëria 

deri në fund të vitit ka pasur gjithsej 100punonjës, për 6 mujorin e dytë të 2016 është parashikuar 

që numri i punonjësve do të reduktohet në 86 punonjës, kjo sipas plan-biznesi afatgjatë të hartuar 

nga konsulent i projektit në bashkëpunim me “UKGJ Qytet” SHA. ku theksohet që numri i 

punonjësve duhet të jetë 85. Ky plan është pranuar edhe nga Këshilli Mbikëqyrës dhe nga 

Asambleja e Aksionarëve. 

Në fakt gjatë 6 mujorit të dytë 2016 shoqëria nuk i është përmbajtur parashikimit për reduktimin 

e numrit të punonjësve (paga mesatare 35,227 lekë/punonjës/muaj x19puonjës x 

6muaj=4,015,878 lekë). 

Moszbatimi i planit afatgjatë të “UKGJ Qytet” SHA. në lidhje me numrin e punonjësve në 6 

mujorin e dytë vitit 2016 ka ndikuar negativisht në rritjen e shpenzimeve të shoqërisë me shumën 

4,015,878 lekë (pa llogaritur vlerën e sigurimeve shoqërore e shëndetësore), në programet 

financiare të saj parashikon shpenzime të pajustifikuara nga planifikimi për të ardhurat, duke 

rezultuar në hartimin dhe zbatimin e programeve ekonomiko-financiare në kundërshtim me 

parimet e ekonomicitetit, efikasitetit dhe eficiencës, programe të cilat kanë çuar në realizim të 

shpenzimeve më tepër.  

Situata: Treguesit e raportit prodhim-faturim, tregojnë për një keqmenaxhim, duke mos bërë sa 

duhet në drejtim të zvogëlimit të numrit të punonjësve, uljes së prodhimit, rritjes së faturimit 

nëpërmjet faturimit të të gjithë klientëve, të kontrollit të të gjithë klientëve të larguar në terren 

nga inspektorët, rritjen e numrit të abonentëve të pajisur me matës, të evidentimit të lidhjeve të 

pa ligjshme dhe penalizimi i tyre, ndjekjen e debitorëve deri në penalizimin e tyre, si dhe rritjen e 

investimeve në drejtim të mirëmbajtjes dhe rikonstruksionit të rrjetit shpërndarës. Nuk janë 

marrë masat e duhura për të evituar humbjet e ujit që vijnë nga rrjedhjet në depot e ujit të 

dukshme dhe jo të dukshme, humbjet nga lidhjet e paligjshme, humbjet për shkak të rrjedhjeve 

në linjat e transmetimit. Nuk janë shfrytëzuar të gjitha burimet në rritjen e faturimit të ujit dhe në 

përmirësimin e cilësisë së ujit te konsumatorët. Programi ekonomik i vitit 2016 dhe 2017 

parashikon përmirësimin e situatës së shoqërisë duke propozuar rritje të tarifës së ujit dhe ulje të 

shpenzimeve të fondit të pagave, energjisë elektrike dhe amortizimit të aktiveve. Sa më sipër 

rezulton se shoqëria programon të përmirësojë humbjet e saj nëpërmjet ngarkimit me tarifa më të 

larta të konsumatorëve, ndërkohë që problematika kryesore e aktivitetit të shoqërisë është fakti se 
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rezultojnë humbje të mëdha të sasisë së ujit të prodhuar në raport me sasinë e ujit që u faturohet 

konsumatorëve.  

Nga analiza e treguesve ekonomik konstatojmë se përqindja e këtyre humbjeve është ulur në 

momentin kur investimet në rrjetin e ujësjellësit dhe mirëmbajtjen e rrjetit të kanalizimeve janë 

rritur, ku për vitin 2017, i cili rezulton si viti me vlerën më të madhe të investimeve, përqindja e 

humbjeve është më e ulët në raport me vitet paraardhëse.  

Kriteri: Sa më sipër është në kundërshtim me parimet e ligjit nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për 

menaxhimin financiar dhe Kontrollin” të shprehura në nenin 5. 

Menaxhimi financiar dhe kontrolli është një sistem politikash, procedurash, veprimtarish dhe 

kontrollesh, nëpërmjet të cilave burimet financiare janë planifikuar, drejtuar dhe kontrolluar, 

për të mundësuar dhe influencuar ofrimin me efikasitet dhe efektshmëri të shërbimeve 

publike. 

Ndikimi/Efekti: Për sa më sipër rezulton se programet e hartuara nga ana e shoqërisë kanë çuar 

në realizim të shpenzimeve më tepër duke ndikuar negativisht në bilancin e kompanisë. 

Shkaku: Kjo situatë ka ndodhur si pasojë e moszbatimit të parimeve të ligjit nr. 10296, datë 

08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe Kontrollin” 

Rëndësia: E mesme. 

Rekomandim: “Ujësjellës Kanalizime Gjirokastër” SHA të marrë masa që në hartimin e 

programeve ekonomike të planifikojë, drejtojë dhe kontrollojë burimet financiare në mënyrë që 

të ofrojë me efikasitet dhe efektshmëri shërbimet publike duke parashikuar shpenzimet bazuar në 

pritshmërinë reale të të ardhurave. Programet ekonomike të hartohen në mënyrë që të adresojnë 

problematikën kryesore e aktivitetit të shoqërisë, numrin e lartë të punonjësve, humbjet e mëdha 

të sasisë së ujit të prodhuar në raport me sasinë e ujit që u faturohet konsumatorëve, duke 

parashikuar rritje të investimeve në rrjet. 

Për veprimet e mësipërme, që bien në kundërshtim me përcaktimet ligjore e nënligjore të 

sipërcituara, ngarkohet me përgjegjësi ish administratorët z. D.Q. e z. B.T., administratori z. 

Dh.K. dhe Kryetarja e Degës së Financës znj. M.D. e znj. M.O. me detyrë Drejtor Tregtar, në 

cilësinë e hartuesit dhe zbatuesit të programeve ekonomiko-financiare. 

Afati: Menjëherë dhe në vazhdimësi. 

Lidhur me konstatimet e mësipërme ngarkohen me përgjegjësi personat e përmendur në Akt-

konstatimin nr. 2, datë 15.03.2019 nga ana e të cilëve nuk është paraqitur observacion. 

 

4. Mbi zbatimin e strukturës organizative, dhënien e pagave dhe shpërblimeve në 

përputhje me dispozitat ligjore. Zbatimi i ligjshmërisë gjatë procesit të rekrutimit dhe 

largimit të punonjësve nga puna. 

Në zbatim të pikës 4 të programit të auditimit me nr. 1420/1 datë 07/01/2019, u shqyrtua 

dokumentacioni si më poshtë:  

- Vendimet e Këshillit Mbikëqyrës për strukturën organizative 

- Listëpagesat e punonjësve  

- Dosjet personale të punonjësve 

- Nga shqyrtimi i dokumentacionit konstatohet që:  

a. Titulli i Gjetjes: Mos miratimi i strukturës organizative nga Asambleja e Aksionarëve, 

mosngritja e strukturës së Auditit të Brendshëm, miratimi i nivelit të pagave jo brenda 

kufijve të përcaktuar. 
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Situata: Ujësjellës Kanalizime SHA, Gjirokastër në zbatim të vendimit të Aksionarit në të cilin 

theksohet se duhet të marrë më parë miratimin me shkrim të tij për çdo akt administrativ, në të 

kundërt çdo akt do të jetë absolutisht i pavlefshëm, duke qënë dhe anëtar i Këshillit 

Administrativ kanë miratuar së bashku strukturën organizative dhe nuk kanë marrë miratim nga 

Asambleja e Aksionarëve. Në hartimin e strukturës nuk ka marrë parasysh për mbulim me Audit 

të Brendshëm të Shoqërisë si një proces dhe veprimtari e pavarur nga pikëpamja funksionale, i 

cili garanton dhe vlerëson funksionimin e drejtimit financiar dhe sistemin e kontrollit të 

brendshëm. 

Gjithashtu kanë përcaktuar nivelin e pagave pa marrë miratim nga Aksionari dhe për 18 punonjës 

të strukturës së miratuar, paga është vendosur nën kufirin minimal të saj.  

Kriteri: Ligji nr. 10405, datë 24.3.2011 “Për kompetencat për caktimin e pagave dhe të 

shpërblimeve”, neni 6, pika 1, germa (a), me Ligjin nr. 9720, datë 23.04.2007 “Për auditimin e 

brendshëm në sektorin publik” i ndryshuar, neni 2 dhe neni 17, Vendimi i Këshillit të Ministrave 

nr. 573, datë 03.07.2013 “Për përcaktimin e pagës minimale në shkallë vendi”, i ndryshuar, i cili 

në pikën 1, Vendimi i datës 07.04.2016 të Asamblesë së Aksionarit, pika 4, ku përcaktohen: 

“Organet kolegjiale drejtuese të njësive të fondeve speciale, të institucioneve publike, të 

ndërmarrjeve shtetërore dhe të shoqërive tregtare, me kapital mbi 50% shtetëror, miratojnë: 

a) nivelet e pagave të punonjësve të tyre, brenda kufirit minimal e maksimal të caktuar nga 

Këshilli i Ministrave, në varësi të mundësive të tyre financiare dhe pas miratimit nga ministri 

përkatës...” 

“Paga bazë minimale mujore për punonjësit, në shkallë vendi, që është e detyrueshme të 

zbatohet nga çdo person, juridik a fizik, vendas ose i huaj, të jetë 22 000 (njëzet e dy mijë) lekë 

Administratori duhet të marrë më përpara, miratim me shkrim të Aksionarit, në të kundërt çdo 

veprim i kryer do të jetë absolutisht i pavlefshëm 

Ndikimi: Rritje dhe ndryshime në numrin e fuqisë punëtore pa marrë miratimet përkatëse, 

mosgarantimin e një sistemi të menaxhimit financiar si një proces dhe veprimtari e pavarur nën 

mbikëqyrjen e kontrollit nga Auditi i Brendshëm, si dhe përcaktimin e pagave më të ulëta se 

niveli minimal i lejuar. 

Shkaku: Mos zbatimi i legjislacionit  

Rëndësia: E lartë. 

Rekomandime: Këshilli i Administrimit dhe Administratori i Shoqërisë duhet të marrë masa që 

në të ardhmen të marrë më parë miratim nga instancat përkatëse për ndryshimet në strukturën 

organizative të shoqërisë. Të marrë masa për ngritjen e një strukture Auditi të Brendshëm të 

Shoqërisë. Gjithashtu të kryejë ndryshimet përkatëse në përputhje me kuadrin rregullator ligjor të 

nivelit të pagave në fuqi. 

Afati: Menjëherë dhe në vijim. 

b. Titulli i Gjetjes: Mos përgatitja e rregullore për mënyrën e rekrutimit të stafit, mos 

plotësimi i dosjeve personale me dokumentacionin e duhur. 

Situata: Ujësjellës Kanalizime SHA, Gjirokastër nuk ka një rregullore të miratuar për mënyrën e 

aplikimit të stafit. Nuk ka gjurmë për shpalljen e vendeve vakante, kriteret për vendin vakant dhe 

interivistimin ose testimin e kandidatëve, deri në përzgjedhjen e tyre. 

Kriteri: Vendimi nr. 63, datë 27.01.2016, “Për riorganizimin e operatorëve qё ofrojnë shërbimin 

e furnizimit me ujë të pijshëm, grumbullimin, largimin dhe trajtimin e ujërave tё ndotura”, neni 

18, administratori i shoqërisë, pika 7/l, dhe statutin e shoqërisë, ku përcaktohet: 
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“Administratori i Shoqërisë drejton veprimtarinë e shoqërisë, zgjedh dhe mbikëqyr personelin 

e saj, përfshirë punësimin, administrimin, kualifikimin e personelit dhe masat disiplinore, në 

përputhje me ligjin, statutin e shoqërisë dhe rregullat e miratuara nga Këshilli i 

Administrimit...” 

Ndikimi: Mos përzgjedhja e personelit me kualifikimin e duhur. 

Shkaku: Mos zbatimi i statutit të shoqërisë 

Rëndësia: E ulët. 

Rekomandime: Administratori duhet të marrë masa për plotësimin e rregullores për rekrutimin e 

personelit në përputhje me kuadrin rregullator ligjor, statutin e shoqërisë dhe rregullat e 

miratuara nga Këshilli i Administrimit. Gjithashtu Specialisti i Burimeve Njerëzore të marrë 

masat për plotësimin e të gjitha dosjeve personale të punonjësve. 

Afati: Menjëherë. 

c. Titulli i Gjetjes: Dhënia e shpërblimeve të punonjësve për festat e fundvitit 

Situata: Me vendimet e Këshillit të Administrimit për vitet 2016,2017 dhe 2018 është dhënë 

shpërblim për festat e fundvitit për punonjësit e Shoqërisë me një pagë. 

Kriteri: Ligji nr. 10405, datë 24.3.2011 “Për kompetencat për caktimin e pagave dhe të 

shpërblimeve”, neni 6, pika 1, germa (a), Vendimi i Këshillit të Ministrave nr. 63, datë 

27.01.2016, “Për organizimin e operatorëve që ofrojnë shërbimin e furnizimin me ujë të pijshëm, 

grumbullimi, largimin dhe trajtimin e ujërave të ndotura”, neni 17, pika 1, Vendimi i datës 

07.04.2016 i Asamblesë së Aksionarit, pika 4, Vendimi nr. 01, datë 23.03.2018 i Asamblesë së 

Aksionarit, pika 3. 

Ndikimi: Paligjshmëria e veprimeve e mësipërme ka sjellë një efekt financiar negativ për 

shoqërinë në vlerën 9,189,922 lekë. 

Shkaku: Veprimet e Këshillit të Administrimit janë bërë në kundërshtim me dispozitat ligjore 

përkatëse. 

Rëndësia: E ulët. 

Rekomandime: Nga Këshilli i Administrimit dhe Administratori i Shoqërisë të merren masa që 

në ardhmen, vendimet për dhënien e shpërblimit vjetor të punës, të miratohen më parë nga 

Asambleja e Aksionarëve dhe të jepen pas miratimit të rezultatit financiar. 

Afati: Në vijim. 

d. Titulli i Gjetjes: Dhënia e shpërblimeve për anëtarët e Këshillit të Administrimit për 

festat e fundvitit 

Situata: Nga auditimi rezultoi se me urdhrin nr. ekstra, datë 21.12.2016, të Administratorit të 

Shoqërisë në të cilin në pikën 2 të tij citohet “Të jepet një pagë shpërblim për të gjithë anëtarët e 

Këshillit të Administrimit”, bazuar në vendimin nr. 11, datë 21.12.2016 të Këshillit të 

Administrimit. Në vendimin e sipërpërmendur KA nuk është shprehur për dhënie shpërblimi për 

anëtarët e KA-së, për më tepër që shpërblimi nuk mund të caktohet nga vetë ata. Ish-

Administratori B.T., me këtë urdhër ka tejkaluar kompetencat e tij dhe ka vepruar në 

kundërshtim me Ligjin nr. 10405, datë 24.3.2011 “Për kompetencat për caktimin e pagave dhe 

të shpërblimeve”, neni 6. Shuma e paguar është 38,250 lekë. 

-Me vendimin nr. 05, datë 23.12.2017, të KA-së të përbërë nga z. V.M., z. A.L. dhe z. B.T. është 

miratuar dhënia e masës së shpërblimit për festat e fundvitit, për punonjësit e UKGJ, për vitin 

2017, në shumën 12,000 lekë për secilin punonjës, ndërkohë që në pikën 2 të këtij vendimi 
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citohet se “Ky vendim i shtrin efektet e tij edhe për Këshillin e Administrimit. Shuma totale e 

paguar është 30,600 lekë. 

-Me vendimin nr. 15, datë 20.12.2018, të KA-së është miratuar dhënia e masës së shpërblimit për 

festat e fundvitit, për anëtarët e Këshillit të Administrimit, për vitin 2018, në shumën 30,000 lekë 

për secilin së bashku me sekretarin e KA-së. Shuma totale e paguar është 102,000 lekë. 

Vendimet për dhënien e shpërblimit vjetor për anëtarët e KA-së, të cilët i kanë dhënë shpërblim 

vetes së vet janë marrë pa miratimin e Aksionarit, për më tepër që nuk janë strukturë e shoqërisë 

dhe niveli i shpërblimit të tyre përcaktohet në legjislacionin përkatës. 

Kriteri: Ligji nr. 10405, datë 24.3.2011 “Për kompetencat për caktimin e pagave dhe të 

shpërblimeve”, neni 6, pika 1, germa (a), Vendimi i Këshillit të Ministrave nr. 63, datë 

27.01.2016, “Për organizimin e operatorëve që ofrojnë shërbimin e furnizimin me ujë të pijshëm, 

grumbullimi, largimin dhe trajtimin e ujërave të ndotura”, neni 17, pika 1, Vendimi i datës 

07.04.2016 i Asamblesë së Aksionarit, pika 4, Vendimi nr. 01, datë 23.03.2018 i Asamblesë së 

Aksionarit, pika 3. 

Ndikimi: Veprimet e mësipërme kanë sjellë një dëm ekonomik për buxhetin e shoqërisë në 

shumën 170,850 lekë. 

Shkaku: Veprimet e Këshillit të Administrimit janë bërë në kundërshtim me dispozitat ligjore 

përkatëse. 

Rëndësia: E ulët. 

Rekomandime: Nga shoqëria të merren masa që në ardhmen anëtarët e Këshillit të 

Administrimit të mos marrin shpërblime të tilla pasi shpërblimi i tyre është i përcaktuar në 

dispozitat ligjore në fuqi. Gjithashtu të kërkohet në rrugë ligjore duke ndjekur të gjitha 

procedurat e nevojshme administrative dhe të gjitha shkallët e gjykimit, arkëtimi i vlerës 170,850 

lekë, nga përfituesit sipas listës në Kapitullin nr. VI të Raportit Përfundimtar të Auditimit 

ANEKSE, tabela nr. 4.2. 

Afati: Brenda 3-muajve nga marrja e Raporti Përfundimtar. 

e. Titulli i Gjetjes: Caktimi i shpërblimit të sekretarit të Këshillit të Administrimit 

Situata: Me vendimin nr. 1, datë 25.04.2016 të Këshillit të Administrimit është vendosur 

shpërblimi i sekretarit të KA-së në masën 10,000 lekë në muaj dhe me vendimin nr. 11, datë 

27.09.2018 të KA-së, është ndryshuar nga 10,000 lekë në 18,000 lekë. 

Kriteri: Ligji nr. 9901, datë 14.04.2008 “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare”, i ndryshuar, 

Vendimi i Këshillit të Ministrave nr. 63, datë 27.01.2016, “Për organizimin e operatorëve që 

ofrojnë shërbimin e furnizimin me ujë të pijshëm, grumbullimi, largimin dhe trajtimin e ujërave 

të ndotura”, neni 11, pika 5, Udhëzimi nr. 318, datë 08.04.2009, i Ministrit të METE-s,”Për 

emërimin, funksionimin dhe shpërblimin e këshillit të Administrimit në shoqëritë anonime 

shtetërore” paragrafi II, pika 5. 

Ndikimi: Veprimet e mësipërme kanë sjellë dëm ekonomik për buxhetin e shoqërisë në shumën 

152,150 lekë. 

Shkaku: Veprimet e Këshillit të Administrimit janë bërë në kundërshtim me dispozitat ligjore 

përkatëse. 

Rëndësia: E ulët. 

Rekomandime: Nga Këshilli i Administrimit dhe Administratori i Shoqërisë të merren masa që 

të shfuqizohet Vendimet e marra në lidhje me shpërblimin e sekretarit të KA-së dhe shpërblimi i 

tij të vendoset në referencë me dispozitat ligjore në fuqi. Gjithashtu nga Administratori i 

Shoqërisë të kërkohet në rrugë ligjore duke ndjekur të gjitha procedurat e nevojshme 
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administrative dhe të gjitha shkallët e gjykimit, arkëtimi i vlerës 152,150 lekë, nga sekretari i 

KA. 

Afati: Brenda 3-muajve nga marrja e Raporti Përfundimtar. 

f. Titulli i Gjetjes: Mos derdhja e fondit për ish-të dënuarit politikë 

Situata: Shoqëria Ujësjellës Kanalizime Gjirokastër nuk ka kryer sigurimin e fondit të veçantë 

monetar të cilin duhet ta arkëtonte për llogari të Institutit të Integrimit të ish-të dënuarve e të 

përndjekurve politikë. 

Kriteri: Ligji nr. 7598, datë 01.09.1992 “Për krijimin e fondit të veçantë monetar për ish-të 

dënuarit e të përndjekurit politikë” neni 1, pika b, Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 392, 

datë 12.08.1999 “Për administrimin e fondit të veçantë monetar”. 

Ndikimi: Nuk ka patur ndikim 

Shkaku: Mos njohja e legjislacionit 

Rëndësia: E ulët. 

Rekomandime: Nga Administratori i Shoqërisë të merren masa që të arkëtohet për llogari të 

Institutit të Integrimit të ish-të përndjekurve politikë shuma 1,864,330 lekë sipas një skeduli me 

afat të përcaktuar për shlyerjen e gjithë detyrimit të paderdhur.   

Afati: Në vijim. 

Lidhur me konstatimet e mësipërme ngarkohen me përgjegjësi personat e përmendur në Akt-

konstatimin nr. 16, datë 15.03.2019. 

Për sa më sipër është mbajtur Akt Konstatimi nr. 16 datë 15/03/2019 dhe për këtë çështje 

subjekti ka paraqitur observacion si më poshtë. 

 

Nga Kryetari i KA-së z. V.M., Anëtari i KA-së z. A.L., Administratori i Shoqërisë z. Dh.K., ish-

Administratori z. B.T., Drejtori tregtar znj. M.O. dhe Juristja znj. S.K., është dërguar në KLSH, 

observacion për akt-konstatimin nr. 16. 

Pas shqyrtimit të këtij observacioni me kujdes, dolëm në konkluzionin, si më poshtë: 

Observacioni në lidhje me dokumentacionin e paraqitur qëndron pasi: 

Së pari, për sa i përket pretendimit të Kryetarit të KA-së sikurse citohet edhe në observacion në 

pikën 5 të nenit 11, të VKM nr. 63, datë 27.11.2016, se Këshilli i Administrimit mund të emërojë 

një sekretar jashtë anëtarëve të tij dhe i cakton atij dhe pagën, sipas legjislacionit në fuqi, 

sikurse është theksuar edhe në aktkonstatim se, paga e caktuar nuk është vendosur në përputhje 

me legjislacionin në fuqi, e për këtë arsye observacioni nuk merret në konsideratë. 

Së dyti, në lidhje me pretendimin e dhënies së shpërblimit vjetor se, shoqëria është bazuar në 

nenin 114 të Kodit të Punës, dhe kontratën kolektive neni 18, pika 5, sikurse edhe citohet në 

kontratën kolektive se “Ujësjellës Kanalizime do te shpërblejë me pagë punonjësit duke marre 

parasysh rezultatet e gjendjes financiare në fund të çdo viti kalendarik, bazuar e mbështetur në 

legjislacionin në fuqi për punën dhe shpërblimet në Republikën e Shqipërisë”, konkluzioni i 

grupit të auditimit qëndron në faktin se shpërblimi sikurse sqarohet në aktkonstatim është dhënë 

pa miratim të Aksionarit dhe nuk është dhënë pas miratimit të rezultatit financiar, mbi të cilin 

mbështetet për bazën ligjore të përmendur. 

Nga sa më sipër observacioni nuk merret në konsideratë. 
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5. Auditim me zgjedhje sipas periudhave mbi rregullshmërinë e kryerjes së shpenzimeve 

me arkë, bankë dhe blerjet me vlera të vogla (shpenzimet administrative, për 

automjetet, udhëtim e dieta brenda dhe jashtë vendit, sponsorizime, etj.). 

Në zbatim të pikës 5 të programit të auditimit me nr. 1420/1 datë 07/01/2019, u shqyrtua 

dokumentacioni si më poshtë:  

Regjistri i parashikimeve dhe i realizimeve të prokurimeve për vitin 2016 

Regjistri i parashikimeve dhe i realizimeve të prokurimeve për vitin 2017 

Regjistri i parashikimeve dhe i realizimeve të prokurimeve për vitin 2018. 

Procedurat me zgjedhje të blerjeve me vlera të vogla për periudhën objekt auditimi. 

Shpenzimet e karburantit dhe dokumentacionin e automjeteve, 

Ekstrakti i shpenzimeve të kryera nëpërmjet bankës për vitin 2016,  

Ekstrakti i shpenzimeve të kryera nëpërmjet bankës për vitin 2017 

Ekstrakti i shpenzimeve të kryera nëpërmjet bankës për vitin 2018, si dhe bankat me zgjedhje 

sipas kërkesës së grupit të auditimit. 

Nga shqyrtimi i dokumentacionit të vënë në dispozicion, nga auditimi në mënyrë të 

njëpasnjëshme dhe me zgjedhje, konstatohet se:  

a. Titulli i Gjetjes: Shpenzime të kryera nëpërmjet arkës më tepër se limiti i vendosur 

Situata: Nga arkëtaret e Shoqërisë UKGJ janë kryer pagesa me para në dorë më tepër se 1,000 

lekë dhe nga Drejtori Tregtar edhe pse janë kryer kontrolle nuk është konstatuar kjo 

problematikë. 

Kriteri: Udhëzimin nr. 30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësinë e sektorit 

publik”, pika 64, e cila thekson se: 

“Veprimet me para në dorë kryhen për transaksionet financiare në formën e paradhënies për 

udhëtime e dieta, gjithashtu edhe për arkëtimin e të ardhurave në vlera më të vogla se 1,000 

lekë” 

Ndikimi: Nuk ka ndikim 

Shkaku: Mos njohja e legjislacionit 

Rëndësia: E ulët. 

Rekomandime: Nga Administratori i Shoqërisë  dhe Drejtori Tregtar i shoqërisë  të merren 

masa që në vazhdimësi të mos kryhen pagesa nëpërmjet arkës me para në dorë më tepër se limiti 

i lejuar. 

Afati: Në vijimësi 

b. Titulli i Gjetjes: Shpenzime të kryera nëpërmjet bankës pa dokumentacion justifikues, 

me fatura tatimore fotokopje, etj. 

Situata: Nga auditimi i dokumentacionit të bankës u konstatua se në 38 raste transaksioni bankar 

nuk ka të bashkëlidhur dokumentacionin justifikues dhe vërtetues, është kryer vetëm me një 

firmë të anëtarit të komisionit në faturë, në 47 raste transaksioni ka të bashkëlidhur faturë 

tatimore fotokopje dhe jo origjinale. Dokumentacioni i listëpagesave nuk është i bashkëlidhur 

secilit shpenzim mujor për të gjithë periudhën e auditimit. Gjithashtu në 11 raste të pagesave të 

kryera nëpërmjet bankës nuk ka asnjë dokumentacion i cili të vërtetojë kryerjen e shpenzimit, 

vendin dhe mënyrën e kryerjes së shërbimit apo të ndërrimit të pjesëve të pajisjeve elektronike.  

Kriteri: Ligji nr. 10296, datë 08.07.2010, “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, i 

ndryshuar, neni 12, Udhëzimi nr. 30, datë 27.12.2011 "Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e 
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sektorit publik", i ndryshuar, pika 35-36, Udhëzimi nr. 3, datë 27.01.2015, “Për Procedurën e 

Prokurimit me Vlerë të Vogël”, i ndryshuar, pika 7. 

Ndikimi: Veprimet e mësipërme kanë sjellë dëm ekonomik për buxhetin e shoqërisë në shumën 

893,280 lekë të përfituara padrejtësisht. 

Shkaku: Mos verifikimi me korrektësi i dokumentacionit të paraqitur nga OE ofertues në 

dorëzimin e mallrave dhe kryerjen e shërbimeve përkatëse. 

Rëndësia: E lartë. 

Rekomandime: Nga Administratori i Shoqërisë dhe Drejtori Tregtar për përmirësimin e punës, 

të merren masat e duhura që, për shpenzimet të cilat kryhen nëpërmjet bankës, me transaksionin 

bankar të ketë bashkëlidhur çdo dokumentacion vërtetues dhe justifikues për kryerjen e 

shpenzimit, me qëllim ndalimin e rasteve të tilla në të ardhmen. Gjithashtu nga Administratori i 

Shoqërisë të kërkohet në rrugë ligjore duke ndjekur të gjitha procedurat e nevojshme 

administrative dhe të gjitha shkallët e gjykimit, arkëtimi i vlerës 893,280 lekë, nga përfituesit 

sipas listës në Kapitullin nr. VI të Raportit Përfundimtar të Auditimit ANEKSE, tabela nr. 5.1. 

Afati: Menjëherë. 

c. Titulli i Gjetjes: Shpërblime të dhëna me urdhër të Administratorit të pabazuara 

ligjërisht.  

Situata: Me urdhër të Administratorit të shoqërisë UKGJ janë dhënë shpërblime për 20 punonjës 

të cilat janë dhënë pa asnjë bazë ligjore dhe për më tepër në tejkalim të kompetencave që i 

ngarkon ligji. 

Kriteri: Ligji nr. 10405, datë 24.3.2011 “Për kompetencat për caktimin e pagave dhe të 

shpërblimeve”, neni 6, pika 1. 

Ndikimi: Veprimet e mësipërme kanë sjellë dëm ekonomik për buxhetin e shoqërisë në shumën 

221,000 lekë. 

Shkaku: Mos njohja e legjislacionit 

Rëndësia: E mesme 

Rekomandime: Nga Administratori i Shoqërisë të kërkohet në rrugë ligjore duke ndjekur të 

gjitha procedurat e nevojshme administrative dhe të gjitha shkallët e gjykimit, arkëtimi i vlerës 

221,000 lekë, nga përfituesit sipas listës në Kapitullin nr. VI të Raportit Përfundimtar të 

Auditimit ANEKSE, tabelave nr. 5.2 dhe nr. 5.3. 

Afati: Brenda 3-muajve nga marrja e Raporti Përfundimtar. 

d. Titulli i Gjetjes: Shpërblime të dhëna me urdhër të Administratorit për festën e 8-marsit 

më tepër nga limiti i caktuar. 

Situata: Me urdhër të Administratorit të shoqërisë UKGJ janë dhënë shpërblime për 28 

punonjëse në shumën 5,000 lekë ndërkohë që masa e shpenzimit nuk duhet të kalojë vlerën e 

2,500 lekë për punonjës. 

Kriteri: Vendimi i Këshillit të Ministrave nr. 493, datë 06.07.2011, pika 8. 

Ndikimi: Veprimet e mësipërme kanë sjellë efekt financiar negativ për buxhetin e shoqërisë në 

shumën  70,000 lekë 

Shkaku: Mos njohja e legjislacionit 

Rëndësia: E mesme 

Rekomandime: Nga shoqëria të merren masa që, për shpenzime të rasteve të festave të mos 

tejkalohen vlerat e përcaktuara në kuadrin rregulativ ligjor, me qëllim shmangien e efekteve 

negative. 

Afati: Në vijim. 
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e. Titulli i Gjetjes: Shpenzime për vendime të gjykatave për largime të punonjësve të 

shoqërisë pa shkaqe të arsyeshme. 

Situata: Si rezultat i largimeve nga puna pa shkaqe të arsyeshme, Ujёsjellёs Kanalizime SHA, 

Gjirokastër është ka dëmshpërblyer për periudhën objekt auditimi, nga vendimet e gjykatave për 

5 punonjës në shumën 2,134,886 lekë. 

Kriteri: Këto veprime janë bërë në kundërshtim me dispozitat e Kodit tё Punës. 

Ndikimi: Veprimet e mësipërme kanë sjellë një efekt financiar negativ për buxhetin e shoqërisë 

në vlerën 2,134,886 lekë. 

Shkaku: Veprimet e administratorit në kundërshtim me dispozitat ligjore përkatëse. 

Rëndësia: E lartë. 

Rekomandime: Nga shoqëria të merren masa që në vazhdimësi, për marrëdhëniet me punonjësit 

e shoqërisë të zbatohen kushtet e vendosura në kontratat individuale dhe kolektive, largimet të 

jenë për shkaqe të arsyeshme dhe të justifikuara, duke zbatuar afatet kohore përkatëse të 

njoftimit, gjithashtu të merren në konsideratë shmangia e shpenzimeve për detyrimet 

përmbarimore. 

Afati: Në vijim. 

f. Titulli i Gjetjes: Shpenzime për udhëtime e dieta të pajustifikuara 

Situata: Nga auditimi i dokumentacionit të shpenzimeve të kryera për shërbimet e udhëtimeve 

dhe dietave konstatohet se në disa raste janë përfituar dieta pa justifikuar qëllimin e shërbimit, 

dhe në disa raste janë përfituar dieta jo në përputhje me kuadrin rregullator ligjor. 

Kriteri: Vendimi i Këshillit të Ministrave nr. 329, datë 20.4.2016, pika 3, Udhëzimi i Ministrisë 

së Financave nr. 30, datë 27.12.2012, “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik”, i 

ndryshuar, kreu III, pika 36. 

Ndikimi: Veprimet e mësipërme kanë sjellë dëm ekonomik për buxhetin e shoqërisë në shumën 

232,500 lekë. 

Shkaku: Mos njohja dhe respektimi i legjislacionit 

Rëndësia: E mesme 

Rekomandime: Nga Administratori i Shoqërisë të kërkohet në rrugë ligjore duke ndjekur të 

gjitha procedurat e nevojshme administrative dhe të gjitha shkallët e gjykimit, arkëtimi i vlerës 

232,500 lekë, nga përfituesit sipas listës në Kapitullin nr. VI të Raportit Përfundimtar të 

Auditimit ANEKSE, tabela nr 5.4. 

Afati: Brenda 3-muajve nga marrja e Raporti Përfundimtar. 

g. Titulli i Gjetjes: Shpenzime për automjetet dhe karburantin 

Situata: Nga auditimi i dokumentacionit të shpenzimeve të kryera për shërbimet e automjeteve 

rezultoi se nga drejtoria tregtare nuk janë mbajtur kartelat përkatëse për secilin automjet ku të 

jenë të evidentuara të dhënat teknike, shpenzimet e kryera periodike, nuk evidentohet 

kilometrazhi mbi të cilin të bëhen dhe llogaritjet e afateve për ndërrimin e gomave, vajrave, 

filtrave, furnizimin me karburant etj. Nga dokumentacioni i fletëdaljeve të magazinës rezultoi se 

me urdhrin e Administratorit z. B.T. janë dhënë 560 litra karburant jo i bazuar ligjërisht. 

Gjithashtu nga verifikimi i dokumentacionit me zgjedhje për disa automjete rezultoi se nuk 

kontrolloheshin dhe nuk zbatoheshin normativat e vendosura, me sasinë e karburantit të 

furnizuar për secilin automjet sipas lëvizjes së automjetit. 

Kriteri: Ligji nr. 10296, datë 08.07.2010, “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, i 

ndryshuar, neni 8, Udhëzimi nr. 30, datë 27.12.2011 "Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e 

sektorit publik", i ndryshuar, pika 5-6. 
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Ndikimi: Veprimet e mësipërme kanë sjellë dëm ekonomik për buxhetin e shoqërisë në shumën 

86,128 lekë për sasinë prej 560 litra dhe në shumën 439,338 lekë për mosverifikimin e 

kilometrave të përshkuar të automjeteve me sasinë e furnizuar me karburant. 

Shkaku: Mos respektimi i legjislacionit 

Rëndësia: E lartë 

Rekomandime: Nga Administratori i Shoqërisë dhe Drejtori tregtar të merren masat që në 

vijimësi të hartohen kartelat përkatëse të secilit automjet, të caktohen personat përgjegjës për 

ndjekjen dhe zbatimin e shpenzimeve për automjetet, të kryhen kontrollet përkatëse periodike 

për monitorimin e shpenzimeve për karburantin dhe riparimin e automjeteve. Gjithashtu të 

kërkohet në rrugë ligjore duke ndjekur të gjitha procedurat e nevojshme administrative dhe të 

gjitha shkallët e gjykimit për arkëtimin e shumës 86,128 lekë nga përfituesit sipas listës në 

Kapitullin nr. VI të Raportit Përfundimtar të Auditimit ANEKSE, tabela nr. 5.5 dhe shumës 

439,338 lekë nga përfituesit sipas listës në Kapitullin nr. VI të Raportit Përfundimtar të Auditimit 

ANEKSE, tabela nr. 5.6. 

Afati: Deri në 31.12.2019 

h. Titulli i Gjetjes: Shpenzime për subvencione jo sipas destinacionit të përcaktuar 

Situata: Nga auditimi i dokumentacionit të shpenzimeve të kryera për subvencionet rezultoi se 

me shkresën nr. 3530 prot, datë 11.12.2017 të Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, 

Agjencisë Kombëtare të Ujësjellës Kanalizime, Drejtorisë së Monitorimit, Sektori i Monitorimit 

të Shoqërive Ujësjellës Kanalizime, është akorduar një subvencion në shumën 1,000,000 lekë, ku 

në përmbajtje të kësaj shkrese përcaktohet destinacioni i këtij fondi i cili duhet të përdoret për të 

përballuar kostot e riparimeve dhe mirëmbajtjen kapitale të aseteve të Shoqërisë Ujësjellës 

Kanalizime Gjirokastër. Ndërkohë që nga UKGJ ky fond është përdorur për likuidimin e 

detyrimeve tatimore dhe për shlyerjen e detyrimeve të sigurimeve shoqërore duke ndryshuar 

destinacionin e subvencionit të akorduar. 

Kriteri: Ligji nr. 9374, datë 21.02.2005 “Për ndihmën shtetërore”, i ndryshuar, VKM nr. 504, 

datë 06.07.2016 “Për krijimin e Agjencisë Kombëtare të Ujësjellës Kanalizime”, Udhëzimi i 

Ministrisë së Transportit dhe Infrastrukturës nr. 837, datë 10.02.2017, “Për miratimin e 

Metodologjisë për kriteret dhe procedurat për shpërndarjen dhe përdorimin e subvencioneve 

shtetërore për ofruesit e shërbimeve në sektorin e ujësjellës kanalizimeve”, shkresa nr. 3530 prot, 

datë 11.12.2017 “Akordim Subvencioni për vitin 2017”, paragrafi II. 

Ndikimi: Nuk ka ndikim në aspektin financiar 

Shkaku: Mos respektimi i legjislacionit 

Rëndësia: E ulët 

Rekomandime: Nga Administratori i Shoqërisë dhe Drejtori tregtar të merren masa që në të 

ardhmen shpenzimet për subvencione të akordohen për të përmbushur qëllimin dhe destinacionin 

përkatës në përputhje me kuadrin rregullator ligjor. 

Afati: Në vijim. 

i. Titulli i Gjetjes: Shpenzime për blerje me vlera të vogla duke copëzuar fondin, 

mosargumentim të nevojës për punë mallra apo shërbime, vendosje kriteri i pa 

argumentuar nga ana teknike. 

Situata: Nga auditimi i dokumentacionit të shpenzimeve të kryera për blerjet me vlera të vogla 

konstatohet se në dy raste për blerje me objekt “Matës uji”, me fond limit në vlerën 1,560,408 

lekë, për vitin 2017 konstatohet së është copëzuar fondi duke vepruar me procedurën blerje me 

vlera të vogla ndërkohë që duhet të procedohej me procedurë prokurimi tenderimi. Gjithashtu në 
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një procedurë prokurimi me objekt “Blerje matës uji”, për vitin është vendosur kriter i pa 

argumentuar teknikisht dhe nuk është sqaruar vendosja e tij duke sjellë dhe për pasojë anulimin 

dy herë të procedurës. Në 8 raste për vitin 2016 dhe në 13 raste për vitin 2017 rezulton se nuk 

argumentohet nevoja e kryerjes së procedurës, apo nuk ka kërkesa nga sektorët përkatës për punë 

mallra apo shërbime, si dhe në 5 raste për vitin 2016 dhe në 9 raste për vitin 2019 rezulton se nuk 

u është dërguar ftesë për ofertë të paktën 5 operatorëve ekonomikë. 

Kriteri: Ligji nr. 9643, datë 20.11.2006, “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, neni 1 “Objekti 

dhe qëllimi” pika 2, germa (a), (b), (d) dhe (dh), neni 20, VKM nr. 914, datë 29.12.2014, “Për 

miratimin e rregullave të prokurimit publik”, ndryshuar, neni 40, Udhëzimi i APP-së nr. 3, datë 

27.01.2015 “Për Procedurën e Prokurimit me Vlerë të Vogël”, i ndryshuar, pikat 4 dhe 5. 

Ndikimi: Ngushtimi i konkurrencës duke anuluar dy herë procedurën e prokurimit, mos 

argumentimi i nevojës për bërjen e procedurës, nuk ka ndikim në aspektin financiar 

Shkaku: Mos respektimi i legjislacionit 

Rëndësia: E mesme 

Rekomandime: Nga Administratori i Shoqërisë dhe Komisioni i prokurimit të merren masa që 

në të ardhmen në lidhje me kryerjen e shpenzimeve për blerjet me vlera të vogla të 

argumentohen me dokumentacion nevoja për punë mallra apo shërbime, të mos vendosen kritere 

të cilat ngushtojnë konkurrencën apo sjellin anulimin e procedurës. Gjithashtu kur ka procedura 

të cilat tejkalojnë shumën totale të shpenzimeve si mallra të të njëjtit grup, procedura të bëhet me 

tenderim dhe jo me blerje me vlera të vogla, si dhe të operohet në të gjitha aspektet në përputhje 

me kuadrin rregullator ligjor. 

Afati: Në vijim. 

j. Titulli i gjetjes: Vlerësim i gabuar i anëtarëve të komisionit të procedurës blerje e vogël me 

pasojë dëm ekonomik. 

Situata: Nga shqyrtimi i dokumentacionit të vënë në dispozicion si edhe nga verifikimi i SPE 

rezultoi se në procedurë blerje e vogël me objekt: 

- Pjesë Këmbimi, viti 2018 

nga ana e komisionit të procedurë blerje e vogël është vendosur kriteri sipas të cilit OE 

pjesëmarrës duhet të paraqesin “Ekstraktin mbi historikun e subjektit të lëshuar nga QKR (në 

objektin e veprimtarisë të jetë i cilësuar objekti i prokurimit ose ekuivalent i ngjashëm me të)” si 

dhe nuk është respektuar afati 1 ditor, duke nisur nga dita e nesërme e punës, përpara lidhjes së 

kontratës me operatorin pasardhës. 

Kriteri: Ligji nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, neni 1 “Objekti 

dhe qëllimi” pika 2, germa (a), (b), (c), (ç) (d) dhe (dh) ku përcaktohet se: 

Neni 1, pika 2 “Qëllimi i këtij ligji është: 

a) të rrisë efiçencën dhe efikasitetin në procedurat e prokurimit publik, të kryera nga autoritetet 

kontraktore; 

b) të sigurojë mirëpërdorim të fondeve publike dhe të ulë shpenzimet procedurale; 

c) të nxisë pjesëmarrjen e operatorëve ekonomikë në procedurat e prokurimit publik; 

ç) të nxisë konkurrencën ndërmjet operatorëve ekonomikë; 

d) të sigurojë një trajtim të barabartë dhe jodiskriminues për të gjithë operatorët ekonomikë, 

pjesëmarrës në procedurat e prokurimit publik; 

dh) të sigurojë integritet, besim publik dhe transparencë në procedurat e prokurimit publik 

Neni 20 “Autoritetet kontraktore duhet të shmangin çdo kriter, kërkesë apo procedurë, që lidhet 
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me kualifikimin e operatorëve ekonomikë, që përbën diskriminim ndaj ose midis furnizuesve  

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

neni 40 

Udhëzimin Nr. 3 , datë 8.01.20181 “Mbi përdorimin e procedurës së prokurimit me vlerë të 

vogël dhe zhvillimin e saj me mjete elektronike”, i ndryshuar, pika 7 germa b, paragrafi i dytë 

dhe pika 15, paragrafi i katërt ku përcaktohet se: 

Pika 7, germa b, paragrafi i dytë “Si rregull, autoriteti kontraktor do të verifikojë në Qendrën 

Kombëtare të Regjistrimit nëse operatori ekonomik ofertues ka në objektin e ushtrimit të veprimtarisë 

së tij edhe objektin që po prokurohet. Në këtë kuptim, operatorit ekonomik ofertues nuk do t’i 

kërkohet paraqitja e Ekstraktit të QKB” 

Pika 15, paragrafi i katërt “Afati i përcaktuar nga autoriteti kontraktor në ftesën për ofertë për 

paraqitjen e dokumentacionit nga ofertuesi i renditur në vend të parë nuk duhet të përkojë në ditë 

pushimi (e shtunë, e diel, festë zyrtare). Ky afat duhet të jetë minimalisht dita e nesërme e punës nga 

publikimi i njoftimit të fituesit në sistemin e prokurimit elektronik” 

Ndikimi/efekti: Dëm ekonomik në shumën 10,000 lekë. Trajtimi diskriminues mes OE cënon 

njëkohësisht konkurrencën dhe pjesëmarrjen e OE në procedurat e prokurimit që kryhen pranë 

këtij AK. 

Shkaku: Mos respektimi i afatit për lidhjen e kontratës me OE pasardhës deri në përgjigjen e OE 

të shpallur fitues të procedurës. 

Rëndësia: I lartë. 

Rekomandime: UKGJ SHA duhet të marrë masa për arkëtimin e shumë prej 10,000 lekë në 

procedurën me objekt Pjesë këmbimi nga anëtarët e komisionit të procedurës Pjesë Këmbimi si 

dhe nga ish – Titullari. 

Afati: Brenda 3-muajve nga marrja e Raporti Përfundimtar. 
 

Lidhur me konstatimet e mësipërme ngarkohen me përgjegjësi personat e përmendur në Akt-

konstatimet nr. 13 dhe nr. 14, datë 15.03.2019. 

Për sa më sipër është mbajtur Akt Konstatimi nr. 14 datë 15/03/2019 dhe për këtë çështje ka 

paraqitur observacion si më poshtë Drejtori Tregtar znj. M.O. në lidhje me dëmet e konstatuara:  

Qëndrimet e audituesve shtetërorë të KLSH
 – së

: 

Observacioni në lidhje me dokumentacionin e paraqitur merret në konsideratë pjesërisht pasi: 

Së pari, për sa i përket likuidimit të faturave të kryera në lidhje me OE “B. SHRSF”, pavarësisht 

se ky operator paraqet faturën tatimore dhe se kjo parashikohet në kontratën e nënshkruar, nga 

Shoqëria sikurse sqarohet edhe në aktkonstatim, nuk ka asnjë dokumentacion në lidhje me 

instruktazhin dhe përgatitjen profesionale të punonjësve, kryerjen e shërbimit, ushtrimin e 

kontrolleve të vazhdueshme për zbatimin e grafikut të shërbimit 24 orësh, pajisjen e tyre me 

armë, lejen e përdorimit të armës, procesverbale për ndërrimin e turneve për marrjen dhe 

dorëzimin e shërbimit, si dhe nuk ka asnjë raport në lidhje me mbikëqyrjen për zbatimin e 

kontratës, në kundërshtim me kuadrin rregullator ligjor për kryerjen e këtij shpenzimi. Për këtë 

arsye observacioni nuk merret në konsideratë. 

Së dyti, për sa i përket shpenzimeve për shpërblimet merret në konsideratë pjesërisht pasi në 

lidhje me shpërblimet e dhëna për punë të mirë sikurse ju kemi sqaruar edhe gjatë fazës së 

auditimit edhe për shpërblimet e tjera, urdhrat e administratorit të shoqërisë janë akte 

absolutisht të pavlefshëm dhe të pa bazuar ligjërisht, e për pasojë observacioni për këtë pikë nuk 

merret në konsideratë. 
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Së treti, për sa i përket pretendimit të shpenzimeve për riparimet e pajisjeve elektronike merret 

në konsideratë pjesërisht pasi për pagesën e parë lë lidhje me riparimin e kondicionerit nuk ka 

asnjë dokumentacion justifikues për kryerjen e shërbimit. Për sa i përket shpenzimit për faturën e 

dytë sikurse është verifikuar edhe gjatë fazës së auditimit në terren, nuk rezulton të jenë kryer 

riparimet përkatëse pasi nuk ka asnjë dokumentacion justifikues specifik për kryerjen e 

shërbimit, nuk ka raport shërbimi për riparimet e kryera se çfarë shërbimi i është bërë secilës 

pajisje. Gjithashtu nga verifikimi i kompjuter ka rezultuar se nuk është kryer formatim pasi ka të 

instaluar programe shumë kohë më përpara datës së formatimit, çka tregon veprime të pakryera 

të shërbimeve nga operatori ekonomik si dhe blloqet e ushqimit nuk rezultonin të ndërruara. 

Së Katërti, për sa i përket pretendimit të bërë në lidhje me pagesat e dietave, për ditët e diela, 

referenca ligjore e dërguar është e gabuar pasi “Vendimi nr 130 date 07.03.2018 Për një 

ndryshim në vendim nr. 997”, i referohet punonjësve të njësive të qeverisjes së përgjithshme, 

ndërkohë që Institucioni UKGJ është shoqëri tregtare. Për pasojë observacioni nuk merret në 

konsideratë. 

Së pesti, në lidhje me shpenzimin e kryer ndaj një operatori ekonomik për të cilin keni sjellë 

shkresën nr. 856, datë 16.05.2018, sqarojmë se kjo shkresë nuk vërteton kryerjen e shërbimit, 

apo justifikimin e shpenzimit, për më tepër që është kryer pa asnjë procedurë, e për pasojë 

observacioni nuk merret në konsideratë. 

Së gjashti, në lidhje me observacionin e paraqitur për pagesat e subvencioneve, sqarojmë se 

sikurse e keni përmendur edhe ju, në referencën ligjore të udhëzimit nr. 837, datë 10.02.2017, në 

pikën 9.2, përcaktohet si përdoret subvencioni për arsye të përmirësimit të performancës, dhe jo 

për qëllimin për të cilin kanë shkuar këto fonde (për likuidimin e detyrimeve të sigurimeve 

shoqërore). Për këtë arsye observacioni nuk merret në konsideratë. 

Për sa i përket argumenteve të paraqitura për observimet të cilat qëndrojnë, u kryen reflektimet 

përkatëse në material. 

 

Për sa më sipër me shkresën nr. 432/1, prot, datë 02.05.2019, administruar nga KLSH me 

praktikën nr. 1420/3, datë 06.085.2019, nga Administratori i Shoqërisë UKGJ, janë paraqitur 

komente dhe shpjegime si më poshtë:  

-Qëndrimet e audituesve shtetërorë të KLSH
 – së

: 

Observacioni i paraqitur në lidhje me masën për shpërblim dëmi për punonjësit për rezultate 

pune të mira ku pretendohet se baza ligjore është kontrata kolektive neni 18.1 dhe kodi i punës 

neni 114, nuk merret në konsideratë pasi: 

Së pari, kontrata kolektive hartohet në përputhje me Kodin e Punës i cili në nenin e cituar 114, 

shprehet për shpërblim të veçantë në fund të vitit, të cilin punonjësit e kanë përfituar njëherë këtë 

shpërblim.  

Së dyti, për sa i përket shpërblimeve të tjera janë organet kolegjiale të cilat miratojnë masën e 

shpërblimeve për punonjësit, sikurse është sqaruar edhe më parë. 

-Observacioni i paraqitur në lidhje me masën për shpërblim me rastin e festës së 8-Marsit, 

merret në konsideratë pjesërisht u kryen reflektimet përkatëse në Raportin Përfundimtar të 

Auditimit. 

-Observacioni i paraqitur në lidhje shpenzimet e kryera për udhëzime e dieta, vlen i njëjti sqarim 

si në Projektraportin e Auditimit. 
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-Observacioni i paraqitur në lidhje me masën për shpërblim dëmi për shpenzimet për karburant 

nuk merret në konsideratë pasi nuk janë paraqitur asnjë dokumentacion apo bazë ligjore e cila 

të vërtetojë kundërshtimet ligjore të evidentuara në Projektraportin e Auditimit dhe 

Aktkonstatimin përkatës të mbajtur për këtë çështje. 

-Observacioni i paraqitur në lidhje me masën për shpërblim dëmi për operatorët ekonomik, nuk 

merret në konsideratë pasi: 

Dokumentacioni i paraqitur nuk është pjesë integrale e subjektit të audituar UKGJ, nuk është 

paraqitur asnjë dokumentacion dypalësh, aktrakordim, procesverbal apo, dokumentacion në 

lidhje me mbikëqyrjen dhe monitorimin e zbatimit të kontratës, në përputhje me kuadrin 

regullativ ligjor për asnjë nga operatorët ekonomikë pretendues. 

 

Sipas aktit me nr. 302/1 datë 21.03.2019 nga anëtarët e KVO është bërë observacioni si më 

poshtë: 

1. Komentet dhe shpjegimet e subjektit: “Për vendosjen e kriterit mbi ekstraktin historik të 

subjektit të lëshuar nga QKB, ky veprim nuk ka sjellë s’ kualifikim të padrejtë kundrejt asnjë prej 

operatorëve ekonomikë në ditën e hapjes dhe vlerësimit të ofertave”.  

1. Qëndrimet e Audituesve Shtetërorë të KLSH: Pretendimet tuaja dhe argumentimet e dhëna 

lidhur me rezultatet e shprehura në aktin e konstatimit me nr. 13 datë 15.03.2019, administruar 

në UKGJ me nr. 294 prot., datë 15.03.2019 nuk merren në konsideratë nga grupi i auditimit pasi 

nga ana e audituesve shtetërorë të KLSH është cituar se:  

Vendosje e këtij kriteri është në kundërshtim me Udhëzimin Nr. 3 , datë 8.01.20181 “Mbi 

përdorimin e procedurës së prokurimit me vlerë të vogël dhe zhvillimin e saj me mjete 

elektronike”, i ndryshuar, pika 7 germa b ku përcaktohet se: “Si rregull, autoriteti kontraktor do 

të verifikojë në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit nëse operatori ekonomik ofertues ka në 

objektin e ushtrimit të veprimtarisë së tij edhe objektin që po prokurohet. Në këtë kuptim, 

operatorit ekonomik ofertues nuk do t’i kërkohet paraqitja e Ekstraktit të QKB”. Pra në asnjë rast 

nuk është cituar se ky kriter ka ndikuar në kualifikim. Për sa më sipër pretendimi Juaj nuk 

qëndron dhe si i tillë nuk merret në konsideratë. 

2. Komentet dhe shpjegimet e subjektit: “Për këtë procedurë janë respektuar afatet e caktuara 

në LPP si dhe në Udhëzimin nr. 3 datë 08.01.2018 “Mbi përdorimin e procedurës së prokurimit 

me vlerë të vogël dhe zhvillimin e saj me mjete elektronike”, i ndryshuar pasi OE Auto Start 

Group është njoftuar në datën 23.03.2018 ora 10:15, kurse kalimi të OE i renditur i dyti është 

bërë në datën 26.03.2018, ora 11:00, ku është respektuar afati i përcaktuar te ftesa për ofertë e 

konkretisht afati 45 minuta më pas” 

2. Qëndrimet e Audituesve Shtetërorë të KLSH: Pretendimet tuaja dhe argumentimet e dhëna 

lidhur me rezultatet e shprehura në aktin e konstatimit me nr. 13 datë 15.03.2019, administruar 

në UKGJ me nr. 294 prot., datë 15.03.2019 nuk merren në konsideratë nga grupi i auditimit pasi 

referuar Udhëzimit nr. 3 datë 08.01.2018, pika 15 paragrafi i katërt citohet se: 

“Afati i përcaktuar nga autoriteti kontraktor në ftesën për ofertë për paraqitjen e 

dokumentacionit nga ofertuesi i renditur në vend të parë nuk duhet të përkojë në ditë pushimi (e 

shtunë, e diel, festë zyrtare). Ky afat duhet të jetë minimalisht dita e nesërme e punës nga 

publikimi i njoftimit të fituesit në sistemin e prokurimit elektronik”. Në zbatim të këtij paragrafi, 

nga ana Komisionit dhe Titullarit të AK duhet të ishte respektuar afati prej një dite pune, pra e 
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thënë ndryshe gjithë dita e nesërme e punës dhe jo 24 orë nga momenti që është bërë njoftimi. 

Për sa më sipër pretendimi Juaj nuk qëndron dhe si i tillë nuk merret në konsideratë. 

 

6. Mbajtja e evidencës kontabël në qendër dhe në njësitë e vartësisë, respektimi i afateve 

për nxjerrjen dhe miratimin e bilancit nga organet drejtuese të shoqërisë, si dhe dërgimi 

dhe miratimi i tij në organet e vartësisë, analiza e debitorëve, kreditorëve, derdhja e 

detyrimeve fiskale, sigurimeve shoqërore, etj, ndaj buxhetit të shtetit. 

Në zbatim të pikës 6 të programit të auditimit me nr. 1420/1 datë 07/01/2019, u shqyrtua 

dokumentacioni si më poshtë:  

- Dokumentacion për inventarët e magazinës për vitin 2016, së bashku urdhrin përkatës. 

- Dokumentacion për inventarët e magazinës për vitin 2017, së bashku urdhrin përkatës. 

- Dokumentacioni i kryerjes së inventarëve për vitin 2018, së bashku me urdhrin përkatës. 

- Pasqyrat Financiare për vitin 2016,  

- Pasqyrat financiare për vitin 2017, shkresat përcjellëse të tyre si dhe informacione 

shpjeguese dhe shkresa të tjera në lidhje me to. 

Nga shqyrtimi i dokumentacionit konstatohet që:  

a. Titulli i Gjetjes: Mos kryerja e procedurave të inventarizimit të të gjithë aktiveve të 

shoqërisë, moskryerja e raporteve për aktivet e verifikuara. 

Situata: Nga Administratori i shoqërisë Ujësjellës Kanalizime SHA, Gjirokastër për vitin 2016 

dhe 2017 rezulton se nuk ka marrë masat e duhura për të kryer inventarizim të aktiveve të 

shoqërisë. Nga drejtori tregtar nuk është marrë asnjë nismë për kryerjen e këtij procesi në zbatim 

të detyrave funksionale. Për vitet 2016 dhe 2017 me urdhër të Administratorit janë ngritur 

komisionet përkatës për kryerjen e inventarizimit vetëm për magazinës e shoqërisë. Për vitin 

2017 në komisionin e verifikimit të materialeve të magazinës është vendosur dhe vetë 

magazinieri në kushtet e konfliktit të interesit. Nga komisionet e ngritura për verifikimin e 

inventarit të magazinës konstatohet se në asnjë rast nuk ka një raport për gjendjen fizike, cilësinë 

dhe kushtet e ruajtjes së tyre. 

Kriteri: Udhëzimi nr. 30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit 

publik”, pika73-74 dhe pika 84-85. 

Ndikimi: Paraqitje e riskut për shpërdorime materiale të pasurisë së shoqërisë, si humbje, 

vjedhje, shkatërrime dhe mos azhurnim i aktiveve që ka në dispozicion. 

Shkaku: Mungesa e kontrollit dhe mosnjohja e legjislacionit. 

Rëndësia: E lartë. 

Rekomandime: Shoqëria duhet të marrë masa për kryerjen e plotë të procesit të inventarizimit 

për çdo vit për të gjitha aktivet që ka dispozicion duke krijuar komisionet përkatës për kryerjen e 

këtij procesi dhe të hartohet një raport i detajuar mbi inventarizimin e aktiveve nga komisionet. 

Afati: Në vijim. 

b. Titulli i Gjetjes: Mos plotësimi i regjistrit të aktiveve kontabël që ka në pronësi apo 

disponon shoqëria. 

Situata: Për vitet 2016, 2017 dhe 2018 shoqëria Ujësjellës Kanalizime SHA, Gjirokastër nuk ka 

plotësuar regjistrin e aktiveve që ka në pronësi apo posedim, me kërkesat minimale që duhet të 

përmbajë ky regjistër. 

Kriteri: Udhëzimi nr. 30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit 

publik”, pika 30. 
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Ndikimi: Rritje e riskut për shpërdorime materiale të pasurisë së shoqërisë, si humbje, vjedhje, 

shkatërrime. 

Shkaku: Mungesa e menaxhimit të riskut lidhur me aktivet dhe mosnjohja e legjislacionit. 

Rëndësia: E lartë. 

Rekomandime: Shoqëria duhet të marrë masa për plotësimin e regjistrit të aktiveve, si një pjesë 

e rëndësishme e menaxhimit të aktiveve. 

Afati: Menjëherë. 

c. Titulli i Gjetjes: Mos hartimi i Gjurmës Standarde të Auditit 

Situata: Nga shoqëria UKGJ SHA., sa i përket procesit të inventarizimit fizik, vlerësimit dhe 

nxjerrjes jashtë përdorimit të aktiveve, në lidhje me menaxhimin e tyre sipas përgjegjësive 

përkatëse rezulton se nuk janë marrë masat e duhura për hartimin e Gjurmës Standarde të 

Auditit. 

Kriteri: Ligji nr. 10296, datë 08.07.2010 "Për menaxhimin financiar dhe kontrollin", i 

ndryshuar, Udhëzimi nr. 30, datë 27.12.2011 "Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit 

publik", i ndryshuar, pika 121-122. 

Ndikimi: Shmangie nga kryerja e procesit të inventarizimit të aktiveve të shoqërisë dhe 

plotësimin me dokumentacionin e duhur. 

Shkaku: Mos përcaktimi i Gjurmës së Auditit nga mosnjohja e legjislacionit. 

Rëndësia: E lartë. 

Rekomandime: Administratori dhe Drejtori tregtar i shoqërisë duhet të marrë masa të 

menjëhershme për hartimin e Gjurmës Standarde të Auditit për procesin e inventarizimit të 

aktiveve. 

Afati: Në vijim. 

d. Titulli i Gjetjes: Shqyrtimi dhe miratimi i Pasqyrave financiare nga Këshilli i 

Administrimit dhe dorëzimi i auditit të pavarur nuk është kryer brenda afatit të 

përcaktuar. 

Situata: Në lidhje me dorëzimin, shqyrtimin dhe miratimin e pasqyrave financiare për vitin 2016 

dhe vitin 2017 rezulton se nuk janë respektuar afatet e parashikuara nga Administratori i 

Shoqërisë dhe Drejtoria tregtare, gjithashtu raporti i auditit të pavarur të PF të shoqërisë nuk 

është kërkuar nga Këshilli i Administrimit për shqyrtim, verifikim dhe vendimmarrje brenda 

afatit kohor dhe nuk është dërguar për asnjërin vit në Ministrit përkatëse. 

Kriteri: Udhëzimi nr. 318, datë 08.04.2009, i Ministrit të METE-s,”Për emërimin, funksionimin 

dhe shpërblimin e këshillit mbikëqyrës në shoqëritë anonime shtetërore” paragrafi IV, pika 7, ku 

citohet se: 

“Këshilli i Administrimit brenda tre muajve nga mbyllja e vitit financiar, për verifikim e kontroll 

shqyrton raportin e drejtorisë dhe të ekspertit kontabël të autorizuar. Pas miratimit materiali 

paraqitet në Ministritë.” 

Ndikimi: Mos njohja e drejtuesve me situatën financiare të shoqërisë dhe veprimtarinë nga 

Drejtuesit e saj. 

Shkaku: Mos njohja e legjislacionit. 

Rëndësia: E lartë. 

Rekomandime: Administratori dhe Drejtori tregtar i shoqërisë duhet të marrë masa në vijimësi 

për të paraqitur brenda afateve të përcaktuara Pasqyrat Financiare tek Drejtuesit e Shoqërisë dhe 

në Ministri. Gjithashtu nga Këshilli i Administrimit të kërkohet në vazhdimësi kërkesë llogarie 
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ndaj shoqërisë dhe Auditit të Pasqyrave Financiare për raportimin në kohë të gjendjes dhe 

situatës financiare të rezultatit financiar të shoqërisë për vendimmarrje të mëtejshme. 

Afati: Në vijim. 

e. Titulli i Gjetjes: Shoqëria nuk është pajisur me një program financiar për evidentimin e 

ngjarjeve dhe veprimeve ekonomike 

Situata: Nga auditimi rezulton se të gjitha ngjarjet dhe veprimet ekonomike, regjistrimet 

kontabël, shpenzimet e kryera etj., mbahen, përpunohen dhe ruhen në programin Excel pasi 

institucioni nuk ka të instaluar një program financiar për krijimin e një kuadri të nevojshëm ligjor 

për njohjen dhe përdorimin e dokumentit elektronik, për ruajtjen dhe sigurinë e informacionit të 

saj. 

Kriteri: Ligji nr. 10273, datë 29.04.2010 “Për dokumentin elektronik”, i ndryshuar. 

Ndikimi: Mos kontroll për sigurinë dhe ruajtjen e të dhënave për të gjitha veprimet dhe ngjarjet 

ekonomike, mundësi për ndryshim të tyre nga përdoruesit. 

Shkaku: Mos marrje iniciative për pajisjen me program financiar si rezultat i mosnjohjes së 

legjislacionit. 

Rëndësia: E lartë. 

Rekomandime: Administratori dhe Drejtori tregtar i shoqërisë duhet të marrë masa të 

menjëhershme për të siguruar një sistem financiar për të siguruar mbajtjen dhe sigurinë e të 

dhënave të të gjithë ngjarjeve ekonomike të shoqërisë. 

Afati: Në vijim. 

f. Titulli i Gjetjes: Mosshlyerje në kohë i detyrimeve për sigurimet shoqërore 

Situata: Nga auditimi i derdhjes së detyrimeve fiskale, sigurimeve shoqërore, etj, ndaj buxhetit 

të shtetit, bazuar në të dhënat e sistemit elektronik të Drejtorisë së Tatimeve të Rrethit 

Gjirokastër rezulton se në llogarinë e UKGJ janë të regjistruara detyrime të pa likuiduara në 

shumën totale prej 1,346,390 lekë nga të cilat shuma prej 953,443 lekë është detyrim për 

kontribute shoqërore e cila nga mospagesa në kohë ka gjeneruar interesa në shumën 267,387 

lekë. Gjithashtu ka detyrime për gjoba të regjistruara në shumën totale 98,307 lekë e cila ka 

gjeneruar dhe interesa në shumën 27,253 lekë 

Kriteri: Ligji nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”, i 

ndryshuar, kreu II, neni 8, pika 1 dhe neni 12, pika 3, germa gj). 

Ndikimi: Pasoja financiare në shumën 344,998 lekë të cilat përbëjnë efekt financiar negativ për 

buxhetin e shoqërisë. 

Shkaku: Mos marrje iniciative për shlyerjen e detyrimeve të prapambetura  

Rëndësia: E mesme. 

Rekomandime: Administratori dhe Drejtori tregtar i shoqërisë duhet të marrë masa të 

menjëhershme për shlyerjen e detyrimeve për të bërë të mundur shmangien e efekteve financiare 

të cilat ndikojnë në rezultatin financiar të Shoqërisë. 

Afati: Në vijim. 

g. Titulli i Gjetjes: Moskryerja e analizave të debitor-kreditorëve të Shoqërisë 

Situata: Në lidhje me analizimin e llogarive debitore-kreditore rezulton se gjendja, evidentimi, 

ndjekja sistemimi dhe arkëtimi i debi-kredive paraqitet problematike pasi nuk janë konsumuar të 

gjitha rrugët për vjeljen e detyrimeve debitore deri në ngritjen e padive në gjykatë për persona 

fizik apo juridik me detyrime të pashlyera. Gjithashtu, janë evidentuar raste të moslikuidimit në 

afat të klientëve, edhe pse shoqëria ka pasur disponibilitet të likuiditeteve për të mos lejuar 

krijimin e detyrimeve kreditore. Nga organet drejtuese të Shoqërisë nuk është kryer asnjëherë 
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analizë në mënyrë të vazhdueshme në lidhje me gjendjen e llogarive debitore dhe kreditore, për 

arkëtimin e shumave debitore dhe likuidimin që UKGJ ka ndaj të tretëve për të evidentuar 

përgjegjësitë dhe ndëshkuar shkaktarët dhe për më tepër duke ndikuar kështu në uljen e këtyre 

detyrimeve dhe parandalimin e krijimit të debitorëve të rinj, pra marrjen e masave të mëtejshme. 

Edhe pse Shoqëria ka gjendje të Aktiveve monetare në bankë, nuk janë marrë masa për shlyerjen 

e detyrimeve ndaj të tretëve dhe nuk është marrë asnjë masë për investimin e tyre në depozita 

interesi me afat sipas normave të tregut, për rritjen e të ardhurave në interes të saj. 

Kriteri: Ligji nr. 9901, datë_ 14.04.2008, “Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare”, i ndryshuar, 

Ligji Nr. 10296, datë 08/07/2010, “Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”, i ndryshuar, neni 

8 dhe 9. 

Ndikimi: Nuk ka ndikim financiar. 

Shkaku: Mos marrje iniciative për kryerjen e analizave për debitorë-kreditorët për të ulur nivelin 

e detyrimeve dhe vjeljen e të ardhurave. 

Rëndësia: E ulët. 

Rekomandime: Nga Këshilli i Administrimit dhe Administratori i Shoqërisë të merret në analizë 

në mënyrë të vazhdueshme situata lidhur me gjendjen debitore dhe kreditore, të realizohet një 

plan konkret masash për të përmirësuar treguesit financiarë të shoqërisë, si dhe të merren masa 

për përcaktimin e kritereve të qarta në përzgjedhjen e debitorëve për dërgim në përmbarim për 

arkëtim të detyrueshëm. 

Afati: Menjëherë dhe në vijim. 

h. Titulli i Gjetjes: Mos evidentimi i Huave në Pasqyrat Financiare 

Situata: Në lidhje me zërin “Titujt e Huamarrjes”, paraqiten në vlerën 0, ndërkohë që ish-

Administratori ka nënshkruar Marrëveshje Nënhuaje me Ministrisë së Financave në datën 

18.04.2011 për programin “Infrastruktura Bashkiake I”, për Furnizimin me ujë dhe kanalizimet 

për qytetin e Gjirokastrës, në shumën 4,000,000 euro me afat disbursimi deri me 31.12.2015, e 

cila do të shlyhet për 30 vjet dhe ka një garanci 10 vjet. Kredi e cila financohet nga KfW dhe 

nënhuamarrësi do të fillojë shlyerjen e saj në 30.06.2021. Më pas është nënshkruar ndryshim i 

kësaj marrëveshjeje me datë 12.01.2016 e cila ka ndryshuar afatin e kërkesës për disbursim deri 

me 30.06.2018 ndërkohë që pjesa tjetër e marrëveshjes mbetet e pa ndryshuar. Zbatimi i projektit 

dhe marrja në dorëzim e tij është nënshkruar midis përfaqësuesit të UKGJ SHA., dhe 

përfaqësuesit e supervizorët S.E., përfaqësuesit e S. me aktin pa nr. prot, datë 14.12.2016 si 

dokument për marrjen në dorëzim paraprak. Me datë 20.12.2017 është hartuar certifikata 

përfundimtare e marrjes në dorëzim të punimeve midis konsulentit të projektit “S.E.”, dhe 

Kontraktorit “S. AG”. Me shkresën nr. 635 dhe nr. 635/1, datë 28.02.2018 është nënshkruar dhe 

pranuar certifikata përfundimtare nga z. B.T. si Administrator i UKGJ SHA. Gjithashtu me datë 

29.12.2017 është nënshkruar marrëveshje nënhuaje ndërmjet Ministrisë së Financave dhe UKGJ 

SHA., Gjirokastër për Programin “Infrastruktura Bashkiake IV”, për Furnizimin me ujë dhe 

kanalizimet për qytetin e Gjirokastrës në shumën 7,050,000 Euro me afat disbursimi deri me 

31.12.2022, e cila do të shlyhet për 30 vjet dhe ka një garanci 10 vjet. Kredi e cila financohet nga 

KfW dhe nënhuamarrësi do të fillojë shlyerjen e saj në 30.05.2028. Në lidhje me kreditë e 

huamarrjes konstatohet se nuk është bërë regjistrimi kontabël në pasqyrat financiare në shumën 

respektive të kredisë, ku UKGJ është përgjegjës për shlyerjen e kredisë me vlerën principale plus 

interesat. Investimi për kontratën e parë është vënë në efiçencë duhet të ishte llogaritur kostot e 

mirëmbajtjes dhe amortizimin pasi do të kishte një impakt (për shkak të vlerës së tij), në Pasqyrat 

Financiare gjë e cila do të ndryshonte dhe Rezultatin Financiar të Shoqërisë. Ndërsa për 
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huamarrjen në rastin e dytë duhet të evidentohej në shënimet shpjeguese, për tu njohur më pas në 

momentin e disbursimeve në pasqyrat financiare. 

Kriteri: Ligji nr. 9228, datë 29.4.2004 “Për Kontabilitetin Dhe Pasqyrat Financiare”, i 

ndryshuar, Standardet Ndërkombëtare të Kontabilitetit. SKK 1, SKK 2, SKK 5. 

Ndikimi: Mosparaqitja evidentimi i shumës së Huas në pasqyrat financiare duke mos reflektuar 

një situatë të saktë e gjendjes ekonomiko-financiare të shoqërisë, pasi investimi i parë është 

marrë në dorëzim dhe duhet të ishin llogaritur shpenzime amortizimi. 

Shkaku: Mosraportim nga ana e administratorit të dokumentacionit në Drejtorinë tregtare 

Rëndësia: E lartë. 

Rekomandime: Këshilli Administrimit dhe Administratori i Shoqërisë duhet të marrë masa të 

menjëhershme për njohjen e të gjithë dokumentacionit të Huave, të bëjë dorëzimet në Drejtorinë 

Tregtare për ti pasqyruar shumat e Huave në Bilanc. Gjithashtu nga Drejtoria tregtare të 

llogaritet norma e amortizimit për investimin e Huas i cili është marrë në dorëzim dhe është vënë 

në efiçencë, në përputhje me kuadrin rregullator ligjor. 

Afati:  Menjëherë. 

Lidhur me konstatimet e mësipërme ngarkohen me përgjegjësi personat e përmendur në Akt-

konstatimin nr. 19, datë 15.03.2019. 

Për sa më sipër është mbajtur Akt Konstatimi nr. 19 datë 15/03/2019 dhe për këtë çështje 

subjekti ka paraqitur observacionin si më poshtë: 

Nga Administratori i Shoqërisë z. Dh.K., Drejtori tregtar znj. M.O., është dërguar në KLSH, 

observacion për akt-konstatimin nr. 19. 

Qëndrimet e Audituesit/Audituesve Shtetërorë të KLSH 

Së pari, në lidhje me pretendimin për efektin financiar të shkaktuar, sqarojmë se problemi nuk 

qëndron në faktin se janë detyrime të mëparshme por, në faktin se nuk ka asnjë vendimmarrje 

apo iniciativë për likuidimin e tyre pasi, moskryerja e likuidimeve do të vazhdojë të gjenerojë 

penalitete duke e rritur më tepër efektet financiare të cilat ndikojnë në buxhetin e shoqërisë. 

Së dyti, sa i përket dokumentacionit të paraqitur në lidhje me aplikimet e kryera në ZVRPP, të 

cilat janë kryer në periudhën prill 2015 dhe në tetor 2018 sqarojmë se: Për dokumentacionin e 

paraqitur në vitin 2015, sqarojmë se në vitin 2016 UKGJ është bashkuar në kuadër të reformës 

territoriale dhe ka mbartur me vete aktive nga Ujësjellësit e tjerë, për të cilat nuk dihet gjendja 

fizike e juridike e këtyre pronave. Gjithashtu në lidhje me dokumentacionin e paraqitur sqarojmë 

se nga ana e Shoqërisë nuk është kryer inventarizimi fizik i pronave, dhe të ketë një paraqitje të 

detajuar të vlerës së secilit aktiv, me dokumentacionin përkatës, si dhe regjistrimin e mëtejshëm 

në ZVRPP vendore. Konstatimi qëndron gjithashtu edhe në faktin e mosveprimeve në zbatim të 

VKM nr. 63, datë 27.01.2016 kreu I, pika 4, pasi nuk është marrë asnjë nismë për kryerjen e 

inventarizimit, vlerësimit, evidentimin në kontabilitet dhe regjistrimin e pronave në Zyrat e 

Regjistrimit të Pasurive Gjirokastër.  

Pra nga sa më sipër nuk merret observacioni në konsideratë. 

 

7. Evidentimi, planifikimi dhe realizimi i të ardhurave të realizuara nga shitja e ujit dhe 

nga shërbimet e tjera. 

a. Titulli i gjetjes: Nga “Ujësjellës Kanalizime Gjirokastër” SHA nuk është hartuar dhe miratuar 

Rregullorja e Ujit. 
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Situata: Mungon Rregullorja e Ujit nënshkruar nga Asambleja e Aksionareve e Ujësjellës 

Kanalizimeve Gjirokastër" SHA dhe nga Administratori. Këshilli Mbikëqyrës, pasi e miraton 

këtë rregullore, me kërkesën e administratorit të shoqërisë, ia dërgon atë për miratim në emër të 

Këshillit Mbikëqyrës dhe vetë administratorit, Asamblesë së Aksionareve të UKGJ. 

Kriteri: Ligjin nr. 8102, datë 28.3.1999 "Për kuadrin rregullator të sektorit të furnizimit me ujë 

dhe largimit e përpunimit të ujërave të ndotura" dhe Vendimi i Këshillit të Ministrave nr. 1304, 

datë 11.12.2009 “Për miratimin e modelit te rregullores "Për furnizimin me ujë dhe për 

kanalizimet në zonën e shërbimit të ujësjellës-kanalizimeve SHA.". 

Ndikimi/Efekti: Nuk sigurohet një marrëdhënie ligjore e drejtë ndërmjet konsumatorëve të 

shërbimeve të furnizimit me ujë dhe kanalizimeve të ujërave te ndotura dhe furnizuesit të këtyre 

shërbimeve UKGJ që vepron në emër të pronarit të aseteve dhe njëkohësisht përgjegjësit ligjor 

për to, në zonës së shërbimit, nëpërmjet sanksionit të detyrimeve dhe të drejtave të secilës palë. 

Shkaku: Mungesa e Rregullores së Ujit si pasojë e moszbatimit të Ligjit nr. 8102, datë 

28.3.1999 “Për kuadrin rregullator të sektorit të furnizimit me ujë dhe largimit e përpunimit të 

ujërave të ndotura” dhe VKM nr. 1304,datë 11.12.2009 “Për miratimin e modelit te rregullores 

‘Për furnizimin me ujë dhe për kanalizimet në zonën e shërbimit të ujësjellës-kanalizimeve 

SHA’” nga Asambleja e Aksionarëve, Këshilli Administrimit, Administratori i Shoqërisë, për 

periudhën 2016-2018.  

Rëndësia: E lartë. 

Rekomandimi: Nga Asambleja e Aksionarëve, Këshilli Administrimit, Administratori i 

Shoqërisë, për secilën periudhë përkatëse në funksion të ushtrimit të detyrës, të 

hartohet/miratohet Rregullorja e Ujit, në zbatim të Ligjit nr. 8102, datë 28.3.1999 "Për kuadrin 

rregullator të sektorit të furnizimit me ujë dhe largimit e përpunimit të ujërave të ndotura" të 

ndryshuar, dhe VKM nr. 1304,datë 11.12.2009 “Për miratimin e modelit te rregullores "Për 

furnizimin me ujë dhe për kanalizimet në zonën e shërbimit të ujësjellës-kanalizimeve SHA.". 

Afati: Menjëherë dhe në vazhdimësi. 

b. Titulli i gjetjes: Në “Ujësjellës Kanalizime Gjirokastër” SHA raportimi i ujit të prodhuar 

është i pasaktë. 

Situata: Gjatë inspektimit në terren u pa se puset e prodhimit të ujit dhe kaptazhe operojnë pa 

matës. Në UKGJ, nuk ka asnjë mundësi teknike (për gjendjen në të cilin gjendet linja e prodhimit 

dhe shpërndarjes së ujit), të jepet shifra e saktë e prodhimit të ujit në burime, hyrje/daljet në 

depot apo uji që shkon tek konsumatorët. Saktësia e prodhimit të ujit të deklaruar nuk mund të 

merret seriozisht në konsideratë. Deri në vitin 2015 nga UKGJ janë deklaruar mbi 5 milion m
3 

ujë i prodhuar dhe nga viti 2016 e në vazhdim, pavarësisht se “UKGJ Qytet” SHA i janë 

bashkangjitur gjashtë njësi administrative prodhimi i ujit të deklaruar është në 4 milion m
3 

ujë i 

prodhuar.  

Kriteri: Çdo vendburim e pus uji duhet të pajiset me matës ujit, që leximi të jetë i 

verifikueshëm, për shoqërinë dhe organet e kontrollit. 

Ndikimi: Shoqëria ka anashkaluar matjen dhe udhëzimet e ERRU për metodologjinë e matjes 

Shkaku: Nuk jep informacion të verifikueshëm si për shoqërinë dhe për organet e kontrollit, që 

prodhimi i ujit dhe detyrimet rrjedhëse për buxhetin e shtetit nga ky prodhim janë të sakta si 

deklarohen.  

Rëndësia: E lartë. 

Rekomandimi: Të vendosi matës në çdo vendburim nga furnizohet me ujë UKGJ. 

Afati: Menjëherë dhe në vazhdimësi. 
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c. Titulli i gjetjes: Nga ana e “UKGJ” SHA, për periudhën objekt auditimi nuk janë kryer 

kontrolle sistematike për konstatimet dhe prerjen e lidhjet e paligjshme, gjithashtu nuk është 

marrë asnjë masë për konstatimin e përdorimit nga ana e subjekteve private të puseve të 

prodhimit të ujit me/pa leje .  

Situata: Gjatë periudhës 2016-2018, vetëm në datë 21.09.2017, Administratori i UKGJ z. B.T. 

ka ngritur një grup pune për kryerjen e kontrollit në zonën e rrugës nacionale për bizneset: Nyja 

Betoni, Materiale inerte e Lavazho. 

Kriteri: Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me VKM nr. 1304, datë 11.12.2009, Kodi i 

ujit, pjesa e dytë “Sistemi i furnizimit me ujë” . 

Ndikimi: Bilanci i Ujit nuk përshkruan dhe analizon gjendjen reale të Ujit Pa të Ardhura në të 

gjithë elementët e tij të cilat shërbejnë si bazë për projektimin e objektivave strategjikë dhe të 

planeve të veprimit për përmirësimin e performancës së shoqërisë. Sasia e ujit që humbet, nga 

vëllimi total i ujit të prodhuar dhe që nuk u faturohet klientëve quhet "Ujë pa të Ardhura". Ky 

tregues ka ndikim të drejtpërdrejtë në qëndrueshmërinë financiare të shoqërive si dhe në 

mbulimin e kostove operative duke qenë se humbjet komerciale reduktojnë të ardhurat dhe 

humbjet teknike rrisin kostot operative. Humbjet e ujit përbëhen nga dy komponentë, humbjet e 

dukshme, ku përfshihen humbjet nga menaxhimi jo i mirë i shoqërive (humbjet nga lidhjet e 

paligjshme, pasaktësia në matje në prodhim dhe tek konsumatorët), si dhe humbjet reale ose 

thënë ndryshe humbjet teknike që shkaktohen si pasojë e amortizimit të sistemeve (humbje të ujit 

në depo, rrjetin transmetues dhe shpërndarës, etj).  

Shkaku: Mos funksionimi i grupeve të inspektimit në të gjithë territorin e Bashkisë Gjirokastër 

pa planifikime dhe shtrirje kohore në vijueshmëri.  

Rëndësia: E lartë. 

Rekomandimi: Nga ana e “UKGJ” SHA, të kryhen në mënyrë të vazhdueshme inspektime për 

identifikimin e lidhjeve të paligjshme dhe të zbatohet kuadri ligjor për subjekte/konsumatorët që 

shfrytëzojnë puse për uji. 

Afati: Menjëherë dhe në vazhdimësi. 

Veprim dhe mosveprim i cili ngarkon me përgjegjësi Kryetarin e Asamblesë, anëtarët e 

Këshillit të Administrimit dhe Administratorin e Shoqërisë. 

d. Titulli i gjetjes: Në UKGJ SHA numri mesatar i punonjësve për një mijë lidhje është mbi 15 

punonjës për njëmijë lidhje, raportimi i ujit të prodhuar është i pasaktë. 

Situata: Efiçenca e Stafit është treguesi që na lejon të kuptojmë se si janë menaxhuar burimet 

njerëzore nga shoqëritë UK, potencialin që duhet shfrytëzuar për rritjen e efiçencës në punë, dhe 

në këtë mënyrë të rritjes së efiçencës së përgjithshme të shoqërisë. Duke qenë se kostot e 

personelit për momentin zënë një përqindje të madhe të kostove O&M të shoqërisë, ky tregues 

merr rëndësi të veçantë prandaj edhe është përfshirë në listën e treguesve kryesorë të 

performancës.  

Kriteri: Niveli mesatar i punonjësve për 1000 lidhje për sektorin Ujësjellësve është rreth 5.4 

punonjës për 1000 lidhe. 

Ndikimi: Kostot e personelit zënë pjesën më të madhe të kostove O&M në shërbimin e 

“Ujësjellës Kanalizime Gjirokastër” SHA. Numri i lartë i personelit ndikon negativisht në 

treguesit ekonomiko financiar të shoqërisë.  

Shkaku: Marrja pa kriter në punë e një numri më të lartë punonjësish se nevojat reale për fuqinë 

punëtore në UKGJ. 

Rëndësia: E lartë. 
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Rekomandimi: Të zvogëlohet numri i punonjësve në strukturën e UKGJ, duke menaxhuar më 

mirë burimet njerëzore, shfrytëzuar rritjen e eficiencës në punë dhe rritjen e performancës së 

shoqërisë. Këto veprime dhe mosveprime ngarkojnë me përgjegjësi Kryetarin e Asamblesë, 

anëtarët e Këshillit të Administrimit dhe Administratorin e Shoqërisë. 

Afati: Menjëherë dhe në vazhdimësi. 

e. Titulli i gjetjes: Në disa njësi vendore nuk aplikohen të ardhurat për KUZ, si pasojë e 

mungesës së investimeve. 

Situata: Vetëm 46.8 % e popullsisë së Bashkisë Gjirokastër i ofrohet shërbimi i grumbullimit 

dhe i largimit të ujërave të ndotura. Popullsia që jeton në zonën e juridiksionit të UKGJ dhe 

mbulohet me shërbimin e KUZ përfaqëson Treguesin e Mbulimit me Kanalizime.  

Kriteri: UKGJ duhej të planifikonte investime në KUZ në mënyrë që të ofrojë shërbimin e 

grumbullimit dhe i largimit të ujërave të ndotura në të gjitha njësitë administrative. 

Ndikimi: Shoqëria nuk mbulon me shërbimin e grumbullimit dhe largimit të ujërave të ndotura 

në zonën e juridiksionit, të ardhurat e shoqërisë nga ky shërbim janë më të vogla se 50 % e të 

ardhurave të mundshme. 

Shkaku: Mungesa e linjave të grumbullimit dhe i largimit të ujërave të ndotura dhe identifikimi 

lidhjeve në KUZ që ekzistojnë e lidhjeve të popullsisë në njësitë administrative. 

Rëndësia: E mesme. 

Rekomandimi: Të planifikohen/realizohen investime në rrjetin e KUZ dhe të identifikohen 

lidhjet e paregjistruara nga UKGJ. Këto veprime dhe mosveprime ngarkojnë me përgjegjësi 

Kryetarin e Asamblesë, anëtarët e Këshillit të Administrimit dhe Administratorin e Shoqërisë. 

Afati: Menjëherë dhe në vazhdimësi. 

f. Titulli i gjetjes: Numri i konsumatorëve që janë të pajisur me matës në Bashkinë Gjirokastër 

në raport me numrin total të konsumatorëve të ujit të pijshëm është relativisht i ulët (afërsisht 

50%). 

Situata: Në vitin 2018 Numri i konsumatorëve që janë të pajisur me matës në Bashkinë 

Gjirokastër në raport me numrin total të konsumatorëve të ujit të pijshëm është 51.20%. Nga 

10,000 lidhje me ujë të pijshëm të identifikuara nga UKGJ, afërsisht 5,000 konsumator faturohen 

afrofe. ERRU ka vënë objektiv për të gjitha shoqëritë vlerën 85%, por sipas ecurisë ndër vite, 

mbetet ende shumë punë për tu bërë në këtë drejtim në arritjen e këtij treguesi. 

Kriteri: UKGJ duhet të instalojë matës edhe në konsumatorët e tjerë në mënyrë që të rritet numri 

i konsumatorëve që faturohen ti afrohet mesatares së nivelit të matjes. Rritja e nivelit të matur të 

ujit, rrit saktësinë dhe tek treguesi "Uji pa të Ardhura". 

Ndikimi: Niveli i matje është tregues shumë i rëndësishëm pasi ndikon drejtpërsëdrejti në 

cilësinë e shërbimit për konsumatorët si dhe në rezultatet e disa treguesve të tjerë.  

Shkaku: Mungesa e linjave të grumbullimit dhe i largimit të ujërave të ndotura dhe identifikimi 

lidhjeve në KUZ që ekzistojnë e lidhjeve të popullsisë në njësitë administrative. 

Rëndësia: E mesme. 

Rekomandimi: UKGJ të instalojë matësit e ujit të pijshëm për konsumatorët në mënyrë që të 

rritet numri i konsumatorëve të pajisur me matës ti afrohet mesatares së nivelit të matjes. Rritja e 

nivelit të matur të ujit, rrit saktësinë e treguesit “Uji pa të Ardhura”. Të planifikohen/realizohen 

investime për vendosjen e matësve në UKGJ në mënyrë që të rritet niveli i matjes. 

Afati: Menjëherë dhe në vazhdimësi. 

Lidhur me konstatimet e mësipërme ngarkohen me përgjegjësi personat e përmendur në Akt-

konstatimin nr. 20, datë 15.03.2019 nga ana e të cilëve nuk është paraqitur observacion. 
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8. Zbatimi i ligjshmërisë në prokurimet e fondeve publike dhe ankandet, lidhjen dhe 

zbatimin e kontratave. 

Në zbatim të pikës 8 të programit të auditimit, u shqyrtua dokumentacioni si më poshtë: 

1- Lista e prokurimeve të periudhës 01.06.2016 – 31.12.2018; 

2- Dosjet e procedurave të përcaktuara për auditim, sipas analizës së riskut; 

3- DST e hartuar nga NJP për procedurat e përcaktuara për auditim; 

4- Sistemi elektronik i APP, sipas kodit të marrë nga APP si auditues; 

Nga auditimi rezultoi se për vitin 2016 (01.06.2016 – 31.12.2016), nga ana e UKGJ SHA janë 

realizuar 2 procedura nga të cilat u audituan 2, për vitin 2017 janë realizuar 3 procedura nga të 

cilat u audituan 3 dhe për vitin 2018 janë realizuar 4 procedura dhe u audituan 4. Për periudhën e 

mësipërme, në total janë realizuar 9 procedura prokurimi nga të cilat u audituan 9 procedura, ose 

100 % e tyre. Shprehur në vlerë, janë lidhur kontrata me vlerë 13,691,280 lekë pa TVSh dhe nga 

kjo shumë u auditua 13,691,280 lekë pa TVSh, ose 100 %. Për këto 9 kontrata është parashikuar 

një fond limit me vlerë totale 15,487,176 lekë pa TVSh, pra rezulton një efektivitet i procedurave 

të prokurimit në shumën 1,795,896 lekë pa TVSh ose 11.6 %.  Konkretisht tabela: 

Konkretisht tabela: 
Tabela nr. 1 

Nr. Procedura prokurimi Procedura Fondi limit  

A Viti 2016     

1 Kërkesë për propozim 2 2,498,806 

Shuma A 2 2,498,806 

Audituar nga KLSH 2 2,498,806 

-          në % ndaj procedurave të kryera 100 100 

B Viti 2017      

1 Kërkesë për propozim 3 3,655,845 

Shuma B 3 3,655,845 

Audituar nga KLSH 3 3,655,845 

-          në % ndaj procedurave të kryera 100 100 

  C Viti 2018   

   1 Kërkesë për propozim 3 5.530,737 

   2 Negocim pa shpallje paraprake 1 3,801,788 

-          Shuma C 4 9,332,525 

Audituar nga KLSH për periudhën objekt auditimi 4 9,332,525 

-           Në % ndaj procedurave të kryera 100 100 

Totali A + B + C 9 15,487,176 

Kërkesë për propozim  8 11,685,388 

Procedure e hapur  1 3,801,788 

Audituar nga KLSH për periudhën objekt auditimi 9 15,487,176 

-           Në % ndaj procedurave të kryera 100  100 
 

Në mënyrë analitike procedurat e prokurimit të zhvilluara nga UKGJ SHA, jepen sipas Aneks 

nr. 8, “Procedurat e prokurimit të zhvilluara nga UKGJ SHA për periudhën objekt auditimi 

01.06.2016 – 31.12.2018”, bashkëlidhur këtij materiali. 

Mangësitë e konstatuara për procedurat e auditimit, në mënyrë të detajuar, paraqiten si më 

poshtë: 
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a. Titulli i gjetjes: Nuk janë përgatitur dhe dorëzuar regjistrat e parashikimeve dhe realizimeve 

të prokurimeve publike në APP për vitet 2016 – 2017. 

Situata: Nga shqyrtimi i dokumentacionit të vënë në dispozicion rezultoi se për vitet 2016 – 

2017 nga ana e ish Titullarit të AK dhe përgjegjësi i financës nuk janë marrë masa për përgatitjen 

dhe dorëzimin e regjistrave të parashikimeve dhe realizimeve të prokurimeve publike dhe 

dërgimin e tyre në Agjencinë e Prokurimit Publik në përputhje me formën dhe mënyrën e 

parashikuar në udhëzimet e APP – së. 

Kriteri: Ligji nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, Kreu II, neni 12, 

pika 4 ku përcaktohet: 

“Autoriteti kontraktor çdo 4 muaj duhet të dorëzojë në Agjencinë e Prokurimit Publik një raport 

për veprimtaritë e tij të prokurimit. Formati dhe përmbajtja e këtij raporti përcaktohen në rregullat 

e prokurimit” 

VKM nr. 914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, i ndryshuar, 

neni 4, pika 1 ku përcaktohet: 

Pika 1 “Në bazë të kërkesave për punë, mallra ose shërbime, autoriteti kontraktor është përgjegjës 

për përgatitjen dhe dorëzimin e regjistrit vjetor të parashikimeve për procedurat e prokurimit 

publik, në përputhje me formën dhe mënyrën e parashikuar në udhëzimet e APP-së. Ky regjistër 

duhet të përgatitet brenda 10 (dhjetë) ditëve nga miratimi i ligjit për buxhetin"  

Neni 7, pika 1, 2 dhe 4 ku përcaktohet: 

Pika 1 “Autoriteti kontraktor, në përfundim të çdo procedure prokurimi, pas lidhjes së kontratës e 

pasqyron këtë procedurë në regjistrin e realizimeve të procedurave të prokurimit publik, në 

përputhje me formën dhe metodën e përcaktuar në udhëzimet e APP-së” 

Pika 2 “Autoriteti kontraktor, çdo katër muaj, por jo më vonë se datat 10 maj, 10 shtator dhe 10 

janar të çdo viti, dorëzon në organet qendrore, që vënë në dispozicion fondet, një informacion të 

hollësishëm për procedurat e prokurimit të realizuara” 

Pika 4 “Autoriteti kontraktor, në fillim të çdo viti, përgatit një regjistër të procedurave të 

prokurimit të kryera gjatë vitit paraardhës, në përputhje me formën dhe metodën e përcaktuar nga 

APP-ja. Një kopje e regjistrit u dorëzohet organeve qendrore, që vënë në dispozicion fonde, jo më 

vonë se data 15 janar” 

Ndikimi/efekti: Mosraportim i saktë i APP – së mbi regjistrin Kombëtar të procedurave të 

prokurimit të vitit paraardhës. 

Shkaku: Mungesa e kërkesës nga ana e ish – Titullarit dhe mos hartimi i regjistrave të 

parashikimit dhe realizimit të procedurave të prokurimit për vitet 2016 – 2017. 

Rëndësia: E ulët. 

Rekomandime: UKGJ SHA duhet të marrë masa për përgatitjen dhe dërgimin në afat të 

regjistrave të parashikimit dhe realizimit të procedurave të prokurimit çdo 4 muaj gjatë vitit por 

jo më vonë se datat 10 maj, 10 shtator dhe 10 janar të çdo viti si dhe në fillim të çdo viti 

regjistrin vjetor për vitin paraardhës. 

Afati: Në vazhdimësi. 

b. Titulli i gjetjes: Nuk është caktuar personi/personat përgjegjës për prokurimin për vitet 2016, 

2017 dhe 2018. 

Situata: Nga shqyrtimi i dokumentacionit të vënë në dispozicion rezultoi se për vitet 2016, 2017 

dhe 2018 nga ana e ish Titullarit të AK nuk janë marrë masa për emërimin dhe dërgimin e 

personit/personave përgjegjës për prokurimet në APP. 
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Kriteri: VKM nr. 914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, i 

ndryshuar, neni 57, pika 1 ku përcaktohet: 

Pika 1 “Titullari i autoritetit kontraktor, në fillim të vitit, cakton me urdhër të veçantë 

personin/personat përgjegjës për prokurimin dhe dërgon emrin/emrat respektivë në Agjencinë e 

Prokurimit Publik” 

Ndikimi/efekti: Mungesa e një administrimi të rregullt në mënyrë të vazhdueshme të procesit të 

prokurimit i cili është reflektuar edhe në mangësitë e konstatuara përgjatë të gjitha procedurave 

të prokurimit. 

Shkaku: Mungesa e emërimit të personit/personave nga ana e ish – Titullarit për vitet 2016, 

2017 dhe 2018. 

Rëndësia: E ulët. 

Rekomandime: UKGJ SHA duhet të marrë masa për emërimin e personit/personave përgjegjës 

për procedurat e prokurimit me qëllim administrimin e rregullt të tyre në përputhje me kuadrin 

rregullator përkatës. 

Afati: Në vazhdimësi. 

c. Titulli i gjetjes: Përllogaritje e gabuar e fondit limit si në vlerë edhe në sasi. 

Situata: Nga shqyrtimi i dokumentacionit të vënë në dispozicion rezultoi se për vitet 2016, 2017 

dhe 2018, në 4 raste dhe konkretisht në procedurat me objekt: 

- Materiale për mirëmbajtjen e rrjetit, viti 2016 

- Materiale për mirëmbajtjen e rrjetit, viti 2017 

- Materiale për mirëmbajtjen e rrjetit KUZ, viti 2017 

- Materiale për mirëmbajtjen e rrjetit KUZ, viti 2018 

nga ana e grupeve të ngritura për hartimin e fondit limit, ofertat janë marrë nga operatorë 

ekonomikë të cilët nuk kanë të parashikuar objektin e duhur të aktivitetit pasi ky i fundit nuk 

është në përputhje me nevojat e AK apo specifikave të preventivit të procedurës së prokurimit. Si 

të tilla ofertat nuk duhet të ishin kërkuar nga këta operatorë ekonomikë. Gjithashtu, nga ana e 

grupit të përllogaritjes së fondit limit nuk janë marrë në konsideratë në asnjë rast çmimet e 

kontratave të ngjashme të mëparshme të lidhura mes AK dhe operatorëve. Gjithashtu, në 5 raste 

rezultoi se bashkëngjitur preventivave nuk janë argumentuar volumet me kërkesa nga degët dhe 

sektorët përkatës. 

Kriteri: Ligji nr. 9643, datë 20.11.2006, “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, neni 12, 

Përgjegjësia e Autoritetit Kontraktor, pika 2, germa a ku përcaktohet se: 

Për çdo procedurë prokurimi, procesverbalet duhet të përmbajnë, të paktën, këto 

të dhëna: 

a) një përshkrim të shkurtër të mallrave, punëve ose shërbimeve, që do të prokurohen, ose të 

nevojës për prokurim, për të cilën autoriteti kontraktor ka vendosur nisjen e procedurës 

VKM nr. 914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, i ndryshuar, 

neni 59, pika 2 ku përcaktohet: 

“Në përllogaritjen e vlerës limit të kontratës, autoriteti kontraktor duhet t’i referohet një ose më 

shumë alternativave të renditura si më poshtë:çmimet e botuara nga Instituti i Statistikave 

(INSTAT), ose/dhe çmime të tjera zyrtare, të njohura nga institucionet përkatëse (si për shembull, 

nga organet tatimore a doganore, dhomat e tregtisë, në manuale etj);ose/dhe  

a) çmimet e tregut;ose/dhe  

b)çmimet e kontratave të mëparshme, të realizuara nga vetë apo nga autoritete të tjera 

kontraktore;ose/dhe  
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ç) çmimet ndërkombëtare, të shpallura publikisht” 

Rregullorja e Brendshme e Shoqërisë UKGJ SHA, Kreu III Drejtoria Teknike. 

Ndikimi/efekti: Fondi limit nuk pasqyron çmimet e tregut dhe fondet e vëna në dispozicion nuk 

përdoren me efektivitet, eficiencë dhe ekonomicitet. 

Shkaku: Mungesa e marrjes në konsideratë e çmimeve të kontratave të mëparshme si dhe 

mungesa e marrjes së ofertave nga operatorë ekonomikë që operojnë në tregun e duhur në 

përputhje me specifikat e procedurës së prokurimit. 

Rëndësia: E ulët. 

Rekomandime: UKGJ SHA, Dega Teknike të marrin masa e duhura që gjatë përllogaritjes së 

vlerës së fondit limit ti referohen çmimeve të kontratave të ngjashme të mëparshme dhe/ose 

çmimeve të marra vetëm nga ata operatorë ekonomikë të cilët në regjistrin e Qendrës Kombëtare 

të Biznesit kanë të parashikuar ato aktivitete të cilat i përshtaten edhe specifikave të procedurës 

së prokurimit. 

Afati: Në vazhdimësi. 

d. Titulli i gjetjes: Nuk janë respektuar ndarjet paraprake të detyrave përgjatë procedurave të 

prokurimit. 

Situata: Nga shqyrtimi i dokumentacionit të vënë në dispozicion rezultoi se për vitet 2016, 2017 

dhe 2018, në 9 raste dhe konkretisht në procedurat me objekt: 

- Materiale për mirëmbajtjen e rrjetit, viti 2016; 

- Materiale për mirëmbajtjen e rrjetit, viti 2017; 

- Materiale për mirëmbajtjen e rrjetit KUZ, viti 2017; 

- Materiale për mirëmbajtjen e rrjetit, viti 2018; 

- Materiale për mirëmbajtjen e rrjetit KUZ, viti 2018; 

- Masa inxhinierike për mbrojtjen e tubacioneve të furnizimit me ujë nga Burimi i 

Tranoshishtes dhe stacioni i pompimit Buduk, në zonën e gërryer të shtratit të lumit Drino; 

- Blerje karburanti gazoil deri në 10 ppm për nevoja të Shoqërisë Aksionare UKGJ, viti 2016; 

- Blerje karburanti gazoil deri në 10 ppm për nevoja të Shoqërisë Aksionare UKGJ, viti 2017; 

- Blerje karburanti gazoil deri në 10 ppm për nevoja të Shoqërisë Aksionare UKGJ viti 2018; 

fondi limit, lloji i procedurës, arsyet e përdorimit janë bërë brenda të njëjtit akt ku edhe janë 

emëruar anëtaret e njësisë së prokurimit. 

Kriteri: Vendimin nr. 914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, i 

ndryshuar, neni 9, pika 1 neni 57, pikat 1 dhe 3 dhe neni 60 ku përcaktohet se: 

Neni 9, Pika 1 “Vlera limit e kontratës publike është shuma totale, pa TVSH, e llogaritur nga 

autoriteti kontraktor përpara nxjerrjes së urdhrit të prokurimit”  

Neni 57, Pika 1 “Titullari i autoritetit kontraktor, në fillim të vitit, cakton me urdhër të veçantë 

personin/personat përgjegjës për prokurimin... Personi/at përgjegjës për prokurimin duhet të 

administrojë/jnë në mënyrë të vazhdueshme procesin e prokurimit” 

Neni 57, pika 3 “Personi/at përgjegjës për prokurimin kryen/jnë detyrat e mëposhtme: 

-Sigurimin e të dhënave të nevojshme nga strukturat përkatëse në institucion dhe përgatitjen e 

regjistrit të parashikimit dhe regjistrit të realizimit të procedurave të prokurimit publik;  

-Përzgjedhjen e llojit të procedurës së prokurimit (dhe justifikimin kur është rasti) kur kjo nuk bëhet 

nga struktura të tjera të posaçme;  

- Hartimin e urdhrit të prokurimit”  
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Neni 60 “Kur ka nevojë për punë/mallra/shërbime, pas përllogaritjes së fondit limit sipas nenit 59 të 

këtyre rregullave, titullari i autoritetit kontraktor apo zyrtari i autorizuar nxjerr menjëherë urdhrin e 

prokurimit” 

Ndikimi/efekti: Nuk është bërë një ndarje e qartë e detyrave dhe përgjegjësive mes Titullarit dhe 

anëtarëve të NJP 

Shkaku: Mungesa e njohjes me bazën ligjore dhe kuadrin përkatës rregullator në lidhje me 

procedurat e prokurimit. 

Rëndësia: E ulët. 

Rekomandime: UKGJ SHA të marrë masat e duhura për njohjen e personave të përfshirë në 

procedurat e prokurimit me kuadrin ligjor e rregullator të prokurimit publik me qëllim 

respektimin e ndarjes së përgjegjësive dhe kompetencave mes Titullarit dhe grupeve të punës 

apo komisioneve të përfshira në proceset e prokurimit.  

Afati: Në vazhdimësi. 

e. Titulli i gjetjes: Janë ftuar për të paraqitur ofertë operatorë pa eksperiencën e duhur dhe nuk 

është argumentuar përzgjedhja e tyre. 

Situata: Nga shqyrtimi i dokumentacionit të vënë në dispozicion rezultoi se për vitet 2016, 2017 

dhe 2018, në 4 raste dhe konkretisht në procedurat me objekt: 

- Materiale për mirëmbajtjen e rrjetit, viti 2016 

- Materiale për mirëmbajtjen e rrjetit, viti 2017 

- Materiale për mirëmbajtjen e rrjetit KUZ, viti 2017 

- Materiale për mirëmbajtjen e rrjetit KUZ, viti 2018 

operatorët ekonomikë të ftuar për të paraqitur ofertë nuk janë përzgjedhur në mënyrë të tillë që 

në objekt aktiviteti të kenë të parashikuar veprimtari në përputhje me nevojat dhe specifikat e 

preventivit si dhe në 7 raste (duke u shtuar u procedurave të mësipërme edhe 3 procedurat e 

karburantit për 3 vitet objekt auditimi) nuk është argumentuar përzgjedhja e tyre. 

Kriteri: VKM nr. 914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, i 

ndryshuar neni 39, pika 4, paragrafi i dytë, ku përcaktohet: 

“Në çdo rast, autoriteti kontraktor duhet të argumentojë dhe të dokumentojë përzgjedhjen e 

operatorëve ekonomikë që do të ftojë” 

Ndikimi/efekti: Deformim i procedurës së procedurës duke e nxjerrë atë jashtë nevojës dhe 

kërkesave të vetë Autoritetit Kontraktor si dhe diskriminim i operatorëve të tjerë të paftuar por 

ushtrues të aktivitetit në fjalë. 

Shkaku: Mungesa e përzgjedhjes së duhur dhe e argumentimit të operatorëve të ftuar. 

Rëndësia: E ulët. 

Rekomandime: UKGJ SHA të marrë masat e duhura për të ftuar për të paraqitur ofertë 

operatorë të cilët në objektin e aktivitetit të tyre kanë të njëjtin objekt me nevojat e përcaktuara 

edhe në DST. Kjo përzgjedhje të shoqërohet me argumentimin përkatës.  

Afati: Në vazhdimësi. 

f. Titulli i gjetjes: Kritere në kundërshtim me rregullat e prokurimit publik 

Situata: Nga shqyrtimi i dokumentacionit të vënë në dispozicion rezultoi se për vitet 2016, 2017 

dhe 2018, në 5 raste, është vendosur ndër të tjera kriteri “Operatori ekonomik duhet të paraqesë 

Certifikatën e Origjinës së Mallit” i cili jo vetëm që nuk është i argumentuar por është i 

panevojshëm, diskriminues dhe nuk cilësohet se cilat janë dokumentet që e përmbushin këtë 

kriter. Gjithashtu, në 6 raste u konstatua se është vendosur kriteri sipas të cilit OE pjesëmarrës 
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duhet të kenë Certifikatë e menaxhimit të cilësisë ISO 9001:2008 dhe/apo certifikata të tjera ISO. 

Në fakt, rezulton se për këto certifikata nuk është kërkuar që objekti i aktivitetit të tyre të jetë në 

përputhje me specifikat e kontratës (pra në fushën e aktivitetit për punime hidraulike, elektrike, 

etj). Një kërkesë e tillë, për një certifikatë ISO pa cilësuar objektin e aktivitetit është një kriter i 

panevojshëm dhe që nuk arrin qëllimin e tij për të kualifikuar vetëm ata OE të cilët kanë 

eksperiencën e duhur për kontratën në fjalë. Në një rast në procedurën e prokurimit me objekt 

“Masa inxhinierike për mbrojtjen e tubacioneve të furnizimit me ujë nga Burimi i Tranoshishtes 

dhe stacioni i pompimit Buduk,në zonën e gërryer të shtratit të lumit Drino” rezultoi se është 

vendosur për kapacitetin teknik një kriter sipas të cilit OE pjesëmarrës duhet të disponojnë 

Licencë e tipit NS-16 kur në fakt kjo kategori licence lidhet me ndërtimin e impianteve të ujit të 

pijshëm dhe pastrimit të tij dhe jo me ndërtimin e linjave të ujësjellësve apo rikonstruksioneve të 

tyre. 

Kriteri: Ligji nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, neni 1 “Objekti 

dhe qëllimi” pika 2, germa (a), (b), (d) dhe (dh) neni 20 si ku përcaktohet se: 

Neni 1, pika 2 “Qëllimi i këtij ligji është: 

a) të rrisë efiçencën dhe efikasitetin në procedurat e prokurimit publik, të kryera nga autoritetet 

kontraktore; 

b) të sigurojë mirëpërdorim të fondeve publike dhe të ulë shpenzimet procedurale; 

c) të nxisë pjesëmarrjen e operatorëve ekonomikë në procedurat e prokurimit publik; 

d) të nxisë konkurrencën ndërmjet operatorëve ekonomikë; 

dh) të sigurojë integritet, besim publik dhe transparencë në procedurat e prokurimit publik 

Neni 20 “Autoritetet kontraktore duhet të shmangin çdo kriter, kërkesë apo procedurë, që lidhet me 

kualifikimin e operatorëve ekonomikë, që përbën diskriminim ndaj ose midis furnizuesve  

apo kontraktorëve ose ndaj kategorive të tyre” 

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

neni 27, pika 3, neni 61, pika 2, paragrafi i dytë, ku përcaktohet se: 

Neni 27, pika 3 “Kërkesat e veçanta të kualifikimit duhet të përfshijnë të gjitha kriteret specifike, në 

përputhje me nenin 46 të LPP. Kriteret duhet të jenë në përpjesëtim dhe të lidhura ngushtë me 

aftësinë zbatuese, natyrën dhe vlerën e kontratës. Në çdo rast, autoriteti kontraktor duhet të 

përcaktojë dokumentet konkrete që duhet të paraqesin operatorët ekonomikë për përmbushjen e 

këtyre kritereve” 

Neni 61, pika 2, paragrafi i dytë “Në çdo rast, hartimi i tyre duhet të argumentohet teknikisht dhe 

ligjërisht, si dhe të dokumentohet në një procesverbal të mbajtur nga personat e ngarkuar për 

përgatitjen e tyre” 

Ndikimi/efekti: Ulje e eficiencës, efikasitetit, mirëpërdorimit të fondeve publike dhe 

konkurrencës si dhe krijimi i konfuzionit mes OE. 

Shkaku: Kriteret të gabuara në kushtet e veçanta për kualifikim.  

Rëndësia: E lartë. 

Rekomandime: UKGJ SHA të marrë masat e duhura për të vendosur si kushte të veçanta për 

kualifikim vetëm kritere të domosdoshme dhe të lidhura drejtpërdrejtë me Investimin / mallin / 

shërbimin. Gjithashtu, nga ana e shoqërisë të marre masa për trajnimin e stafit, në lidhje me 

planifikimin dhe hartimin e dokumentacionit për procedurat e prokurimit publik. 

Afati: Në vazhdimësi. 

g. Titulli i gjetjes: Kualifikim i OE me mangësi në dokumentacion 
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Situata: Nga shqyrtimi i dokumentacionit të vënë në dispozicion rezultoi se për vitet 2016, 2017 

dhe 2018, në 7 raste, përkatësisht në procedurat: 

- Materiale për mirëmbajtjen e rrjetit, viti 2016 

- Materiale për mirëmbajtjen e rrjetit, viti 2017 

- Materiale për mirëmbajtjen e rrjetit, viti 2018 

- Materiale për mirëmbajtjen e rrjetit KUZ, viti 2018; 

- Blerje karburanti gazoil deri në 10 ppm për nevoja të Shoqërisë Aksionare UKGJ, viti 2016; 

- Blerje karburanti gazoil deri në 10 ppm për nevoja të Shoqërisë Aksionare UKGJ, viti 2017; 

- Blerje karburanti gazoil deri në 10 ppm për nevoja të Shoqërisë Aksionare UKGJ, viti 2018; 

nga ana e komisionit të vlerësimit të ofertave janë kualifikuar OE të cilët nuk plotësojnë kriteret 

e veçanta të kualifikimit. Nga këto, në 5 raste, procedura e prokurimit duhet të ishte anuluar dhe 

të riniste një të re dhe në dy rastet e tjera duhet të ishte shpallur fitues OE pasardhës.  

Kriteri: Ligji nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, neni 1 “Objekti 

dhe qëllimi” pika 2, germa (a), (b), (c), (d) dhe (dh) neni 2, germa (a), neni 53, pika 3 si dhe neni 

24, pika 1 germa ç ku përcaktohet se: 

Neni 1, pika 2 “Qëllimi i këtij ligji është: 

a) të rrisë efiçencën dhe efikasitetin në procedurat e prokurimit publik, të kryera nga autoritetet 

kontraktore; 

b) të sigurojë mirëpërdorim të fondeve publike dhe të ulë shpenzimet procedurale; 

c) të nxisë pjesëmarrjen e operatorëve ekonomikë në procedurat e prokurimit publik; 

d) të nxisë konkurrencën ndërmjet operatorëve ekonomikë; 

dh) të sigurojë integritet, besim publik dhe transparencë në procedurat e prokurimit publik 

Neni 2 “Përzgjedhja e fituesve të kontratave publike realizohet në përputhje me këto parime të 

përgjithshme:  

mosdiskriminim dhe trajtim i barabartë i ofertuesve ose kandidatëve” 

Neni 53, pika 3 “Autoriteti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të këtij neni, vlerëson një ofertë të 

vlefshme, vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe specifikimet e përcaktuara në 

njoftimin e kontratës dhe në dokumentet e tenderit, pa rënë ndesh me përcaktimet e nenit  

54 të këtij ligji” 

Neni 24, pika 1, germa ç “Autoriteti kontraktor anulon procedurën e prokurimit vetëm: 

ç) nëse asnjë nga ofertat e paraqitura nuk përputhet me kriteret e përcaktuara në dokumentet e 

tenderit” 
 

Ndikimi/efekti: Kualifikimi i një OE i cili mund të mos ketë kapacitetet e duhura për realizimin 

e kontratës në përputhje me parashikimet e saj. 

Shkaku: Mos shqyrtimi me korrektësi i dokumentacionit të paraqitur nga OE. 

Rëndësia: I lartë. 

Rekomandime: UKGJ SHA duhet të marrë masa për trajnimin e vazhdueshëm të punonjësve që 

ngarkohen me realizimin e procedurave të prokurimit. 

Afati: Menjëherë dhe në vazhdimësi. 

h. Titulli i gjetjes: Vlerësim i gabuar i KVO me pasojë dëm ekonomik dhe favorizim i padrejtë i 

OE të shpallur fitues. 

Situata: Nga shqyrtimi i dokumentacionit të vënë në dispozicion si edhe nga verifikimi i SPE 

rezultoi se në procedurat e prokurimit me objekt: 

- Materiale për mirëmbajtjen e rrjetit, viti 2017 

- Materiale për mirëmbajtjen e rrjetit KUZ, viti 2017 
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nga ana e komisionit të vlerësimit të ofertave janë s’kualifikuar OE me ofertë më të ulët të cilët 

duhet të ishin kualifikuar dhe shpallur fitues si dhe janë kualifikuar dhe shpallur fitues OE me 

ofertë më të lartë me mangësi në dokumentacion, duke mbajtur kështu qëndrime të ndryshme për 

të njëjtat kushte. 

Kriteri: Ligji nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, neni 1 “Objekti 

dhe qëllimi” pika 2, germa (a), (b), (c), (ç) (d) dhe (dh) neni 2, germa (a) dhe (c) si dhe neni 53, 

pika 3 ku përcaktohet se: 

Neni 1, pika 2 “Qëllimi i këtij ligji është: 

a) të rrisë efiçencën dhe efikasitetin në procedurat e prokurimit publik, të kryera nga autoritetet 

kontraktore; 

b) të sigurojë mirëpërdorim të fondeve publike dhe të ulë shpenzimet procedurale; 

c) të nxisë pjesëmarrjen e operatorëve ekonomikë në procedurat e prokurimit publik; 

ç) të nxisë konkurrencën ndërmjet operatorëve ekonomikë; 

d) të sigurojë një trajtim të barabartë dhe jodiskriminues për të gjithë operatorët ekonomikë, 

pjesëmarrës në procedurat e prokurimit publik; 

dh) të sigurojë integritet, besim publik dhe transparencë në procedurat e prokurimit publik 

Neni 2 “Përzgjedhja e fituesve të kontratave publike realizohet në përputhje me këto parime të 

përgjithshme: 

a) mosdiskriminim dhe trajtim i barabartë i ofertuesve ose kandidatëve; 

c) barazi në trajtimin e kërkesave dhe të detyrimeve, që u ngarkohen ofertuesve ose kandidatëve” 

Neni 53, pika 3 “Autoriteti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të këtij neni, vlerëson një ofertë të 

vlefshme, vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe specifikimet e përcaktuara në 

njoftimin e kontratës dhe në dokumentet e tenderit, pa rënë ndesh me përcaktimet e nenit 54 të këtij 

ligji” 

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

neni 66, pika 3, ku përcaktohet se: 

Neni 66, pika 3 “Pas mbylljes së seancës publike, komisioni i vlerësimit të ofertave verifikon dhe 

vlerëson ofertat e dorëzuara, duke kualifikuar vetëm ato oferta, që përmbushin kriteret për 

kualifikim, të përcaktuara në dokumentet e tenderit” 

Ndikimi/efekti: Dëm ekonomik në shumën 53,030 lekë në procedurën me objekt Materiale për 

mirëmbajtjen e rrjetit, viti 2017 dhe 115,500 lekë në procedurën me objekt Materiale për 

mirëmbajtjen e rrjetit KUZ, viti 2017. Gjithashtu, për këto dy praktika nuk garantohet se OE të 

shpallur fitues të kenë arritur realizimin e kontratës në përputhje me parashikimet e saj. Trajtimi 

diskriminues mes OE cenon njëkohësisht konkurrencën dhe pjesëmarrjen e OE në procedurat e 

prokurimit që kryhen pranë këtij AK. 

Shkaku: Mos shqyrtimi me korrektësi i dokumentacionit të paraqitur nga OE dhe vlerësimi i 

gabuar. 

Rëndësia: I lartë. 

Rekomandime: UKGJ SHA duhet të marrë masa për arkëtimin e shumave prej 53,030 lekë në 

procedurën me objekt Materiale për mirëmbajtjen e rrjetit, viti 2017 dhe 115,500 lekë në 

procedurën me objekt Materiale për mirëmbajtjen e rrjetit KUZ, viti 2017 nga anëtarët e KVO 

dhe ish – Titullarit. 

Afati: Menjëherë. 

i. Titulli i gjetjes: janë marrë në dorëzim mallrat pa u lidh kontrata dhe pa u bërë sigurimi i 

kontratës. 
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Situata: Nga shqyrtimi i dokumentacionit të vënë në dispozicion si edhe nga verifikimi i SPE 

rezultoi se në procedurë e prokurimit me objekt: 

- Materiale për mirëmbajtjen e rrjetit, viti 2017 

sipas Urdhrit me nr. ekstra prot., datë 24.10.2017 të ish – Titullarit “Për ngritjen e komisionit të 

marrjes në dorëzim Blerje ‘Materiale për mirëmbajtjen e rrjetit’” është ngritur ky komision me  

tre anëtarë. Në zbatim të Urdhrit të ish – Titullarit, janë marrë në dorëzim me datë 26.10.2017 

nga anëtarët si më sipër mallrat e dorëzuara nga OE F.M.. Sipas aktit pa nr. prot., datë 

07.11.2017 është lidhur kontrata mes AK UKGJ SHA e përfaqësuar nga ish – Administratori dhe 

sipërmarrësit me vlerë të kontratës 749,720 lekë pa TVSh ose 899,664 lekë me TVSh me afat 

lëvrimi të mallit 10 ditë pune. Sipas njoftimit të verifikuar në SPE në datë 08.11.2017 është bërë 

njoftimi i lidhjes së kontratës me OE. Nga krahasimi i të dhënave si më sipër rezulton se janë 

marrë në dorëzim mallrat e këtij OE përpara lidhjes së kontratës dhe përpara edhe datës së 

sigurimit të kontratës. 

Kriteri: Udhëzimi nr. 30 datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit 

publik”, i ndryshuar, Marrja në dorëzim e aktiveve të furnizuara: 

Ndikimi/efekti: Nuk sigurohet cilësia e kërkuar e mallrave të furnizuar dhe AK nuk garantohet 

paraprakisht përpara marrjes në dorëzim nëpërmjet sigurimit të kontratës duke favorizuar këshut 

padrejtësisht OE fitues.  

Shkaku: Mosrespektim i procedurave për marrjen në dorëzim të aktivëve të furnizuara  

Rëndësia: I ulët. 

Rekomandime: UKGJ SHA duhet të marrë masa për respektimin e procedurave të marrjes në 

dorëzim të aktiveve të furnizuara me qëllim garantimin e realizimit të kontratës nëpërmjet 

dorëzimit paraprak të sigurimit të saj. 

j. Titulli i gjetjes: Paligjshmëri në procedurat e prokurimit 

Situata: Nga shqyrtimi i dokumentacionit të vënë në dispozicion rezultoi se për vitet 2016, 2017 

dhe 2018, në 3 raste, përkatësisht në procedurat: 

- Materiale për mirëmbajtjen e rrjetit KUZ, viti 2018 (vlera 1,679,460 lekë me TVSh); 

- Blerje karburanti gazoil deri në 10 ppm për nevoja të Shoqërisë Aksionare UKGJ, viti 2016 

(vlera 2,394,000 lekë me TVSh) ; 

- Blerje karburanti gazoil deri në 10 ppm për nevoja të Shoqërisë Aksionare UKGJ, viti 2018 

(vlera 2,676,960 lekë me TVSh); 

nga ana e KVO janë s’kualifikuar OE me ofertë të vlefshme si dhe janë kualifikuar dhe shpallur 

fitues OE me mangësi në dokumentacion duke shkaktuar një paligjshmëri përgjatë këtyre tre 

procedurave të prokurimit me vlerë 6,750,420 lekë me TVSh. 

Kriteri: Ligji nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, neni 1 “Objekti 

dhe qëllimi” pika 2, germa (a), (b), (c), (ç) (d) dhe (dh) neni 2, germa (a) dhe (c) si dhe neni 53, 

pika 3 ku përcaktohet se: 

Neni 1, pika 2 “Qëllimi i këtij ligji është: 

a) të rrisë efiçencën dhe efikasitetin në procedurat e prokurimit publik, të kryera nga autoritetet 

kontraktore; 

b) të sigurojë mirëpërdorim të fondeve publike dhe të ulë shpenzimet procedurale; 

c) të nxisë pjesëmarrjen e operatorëve ekonomikë në procedurat e prokurimit publik; 

ç) të nxisë konkurrencën ndërmjet operatorëve ekonomikë; 

d) të sigurojë një trajtim të barabartë dhe jodiskriminues për të gjithë operatorët ekonomikë, 

pjesëmarrës në procedurat e prokurimit publik; 
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dh) të sigurojë integritet, besim publik dhe transparencë në procedurat e prokurimit publik 

Neni 2 “Përzgjedhja e fituesve të kontratave publike realizohet në përputhje me këto parime të 

përgjithshme: 

a) mosdiskriminim dhe trajtim i barabartë i ofertuesve ose kandidatëve; 

c) barazi në trajtimin e kërkesave dhe të detyrimeve, që u ngarkohen ofertuesve ose kandidatëve” 

Neni 53, pika 3 “Autoriteti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të këtij neni, vlerëson një ofertë të 

vlefshme, vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe specifikimet e përcaktuara në 

njoftimin e kontratës dhe në dokumentet e tenderit, pa rënë ndesh me përcaktimet e nenit 54 të këtij 

ligji” 

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

neni 66, pika 3, ku përcaktohet se: 

Neni 66, pika 3 “Pas mbylljes së seancës publike, komisioni i vlerësimit të ofertave verifikon dhe 

vlerëson ofertat e dorëzuara, duke kualifikuar vetëm ato oferta, që përmbushin kriteret për 

kualifikim, të përcaktuara në dokumentet e tenderit” 

Ndikimi/efekti: Paligjshmëri në përzgjedhje. Për këto tre praktika nuk garantohet se OE të 

shpallur fitues të kenë arritur realizimin e kontratës në përputhje me parashikimet e saj. Trajtimi 

diskriminues mes OE cenon njëkohësisht konkurrencën dhe pjesëmarrjen e OE në procedurat e 

prokurimit që kryhen pranë këtij AK. 

Shkaku: Vlerësim i gabuar i KVO. 

Rëndësia: E lartë. 

Rekomandime: UKGJ SHA duhet të marrë masa për vlerësimin e duhur të OE me qëllim rritjen 

e efektivitetit të këtyre procedurave, promovimin e transparencës dhe shmangien e diskriminimit 

të OE pjesëmarrës. 

Afati: Menjëherë dhe në vazhdimësi. 

k. Titulli i gjetjes: Pas anulimit të procedurave nuk janë ngritur komisionet e reja për NJP dhe 

KVO 

Situata: Nga shqyrtimi i dokumentacionit të vënë në dispozicion rezultoi se për vitet 2016, 2017 

dhe 2018, në 5 raste, nga ana e ish – Titullarit dhe Titullarit aktual, pas anulimit të procedurave 

të prokurimit nuk janë emëruar me urdhër të ri anëtarët e NJP dhe KVO por është vijuar me 

Urdhrat dhe emërimet e mëparshëm. 

Kriteri: VKM nr. 914, datë 29.12.2014, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, 

ndryshuar, neni 56, paragrafi i parë si dhe nenin 57 pika 2 ku përcaktohet se: 

Neni 56, paragrafi i parë 2 Titullari i autoritetit kontraktor ose zyrtari i autorizuar prej tij është 

përgjegjës për ngritjen e grupeve të punës, komisioneve të përfshira në procesin e prokurimit dhe 

nxjerrjen e urdhrit të prokurimit. Zyrtari i autorizuar për fillimin e prokurimit duhet të jetë njëri nga 

drejtuesit kryesorë të autoritetit kontraktor, zakonisht zëvendës Titullari. Ai duhet të sigurojë një 

ndarje të qartë ndërmjet detyrave të zyrtarëve/nëpunësve të përfshirë në hartimin e dokumenteve të 

tenderit dhe atyre të përfshirë në procesin e vlerësimit dhe të përzgjedhjes së fituesit” 

Neni 57, pika 2 “Për çdo procedurë prokurimi, në varësi të specifikës së objektit të prokurimit, 

titullari i autoritetit kontraktor krijon njësinë e prokurimit...” 
 

Ndikimi/efekti: Nuk ka një ndarje të rregullt të detyrave mes punonjësve të emëruar nën cilësin 

e anëtarëve të NJP dhe atyre të KVO 

Shkaku: Mos njohje e mirë e kuadrit ligjor dhe rregullator në fuqi për prokurimet publike 

Rëndësia: I ulët. 
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Rekomandime: UKGJ SHA duhet të marrë masa për trajnimin e vazhdueshëm të punonjësve që 

ngarkohen me realizimin e procedurave të prokurimit. 

l. Titulli i gjetjes: Emërim i anëtarit të KVO në kushtet e konfliktit të interesit. 

Situata: Nga shqyrtimi i dokumentacionit të vënë në dispozicion rezultoi se në procedurën e 

prokurimit me objekt “Materiale për mirëmbajtjen e rrjetit, viti 2017” një anëtare e KVO – së, 

është në konflikt interesi pasi është njëkohësisht edhe nëpunëse zbatuese. 

Kriteri: Ligjin nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, 

i ndryshuar, neni 22, pika 5 ku përcaktohet se: 

“Termat dhe procedurat e ushtrimit të kontrolleve para faktit dhe pas faktit miratohen nga 

titullarët e njësive publike, në përputhje me udhëzimet e Ministrit të Financave. Kontrollet pas 

faktit nuk kryhen nga personat përgjegjës apo personat që marrin pjesë në kontrollet para faktit” 

Udhëzimi nr. 30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik”, pika 

52 si ku përcaktohet se: 

“Strukturat e Nëpunësit Zbatues para marrjes në dorëzim të dokumenteve nga personat me 

përgjegjësi materiale, kryejnë kontrollin paraprak të tyre. Ky kontroll përfshin kontrollin e 

rregullshmërisë së jashtme, kontrollin nga pikëpamja e zbatimit të ligjshmërisë dhe kontrollin e 

saktësisë së veprimeve aritmetike” 

Rregulloren e Brendshme të UKGJ SHA miratuar me vendimin nr. 5, datë 10.10.2016, ‘Drejtori 

Tregtar’, neni 47, pika 1 ku përcaktohet se:  

“Siguron mbarëvajtjen dhe zbatimin e procedurave ligjore për të gjithë veprimtarinë ekonomiko – 

financiare të shoqërisë” 

Ndikimi/efekti: Vlerësimi i një prej anëtarëve të KVO mund të jetë i ndikuar si pasojë e 

konfliktit të interesit gjatë të ushtrimit të kontrollit pas faktit nga vetë personi i autorizuar. 

Shkaku: Mos njohje e mirë e kuadrit ligjor dhe rregullator në fuqi për prokurimet publike. 

Rëndësia: I ulët. 

Rekomandime: UKGJ SHA duhet të marrë masa për trajnimin e vazhdueshëm të punonjësve që 

ngarkohen me realizimin e procedurave të prokurimit dhe shmangien e emërimit të personit në 

cilësinë e nënpunësit zbatues si anëtar të KVO – së. 

Afati: Menjëherë dhe në vazhdimësi. 

m. Titulli i gjetjes: Përzgjedhje e gabuar e llojit të procedurës së prokurimit 

Situata: Nga shqyrtimi i dokumentacionit të vënë në dispozicion rezultoi se në procedurën e 

prokurimit me objekt “Masa inxhinierike për mbrojtjen e tubacioneve të furnizimit me ujë nga 

Burimi i Tranoshishtes dhe stacioni i pompimit Buduk, në zonën e gërryer të shtratit të lumit 

Drino” përzgjedhja e llojit të procedurës Me negocim pa shpallje paraprake të njoftimit të 

kontratës është e gabuar pasi nga data në të cilën është konstatuar problematika (18.06.2018) deri 

në datën e hartimit të relacionit mbi përzgjedhjen e llojit të procedurës së prokurimit 

(10.09.2018) kanë kaluar gati 3 muaj (2 muaj e 23 ditë). Në kushte të tilla, për shkak të 

neglizhencës dhe mos marrjes në kohën e duhur të vendimit nga Këshilli i Administrimit (me 2 

muaj e 20 ditë me vonesë), është kaluar në një procedurë e cila kufizon ndjeshëm pjesëmarrjen e 

OE dhe konkurrencën e tregut. 

Kriteri: Ligji nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, neni 1, neni 2, 

neni 20 dhe neni 33 pika 2, germa (c) ku përcaktohet se: 

Neni 2 “Qëllimi i këtij ligji është: 

a) të rrisë efiçencën dhe efikasitetin në procedurat e prokurimit publik, të kryera nga autoritetet 

kontraktore; 
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b) të sigurojë mirëpërdorim të fondeve publike dhe të ulë shpenzimet procedurale; 

c) të nxisë pjesëmarrjen e operatorëve ekonomikë në procedurat e prokurimit publik; 

ç) të nxisë konkurrencën ndërmjet operatorëve ekonomikë; 

d) të sigurojë një trajtim të barabartë dhe jodiskriminues për të gjithë operatorët ekonomikë, 

pjesëmarrës në procedurat e prokurimit publik: 

dh) të sigurojë integritet, besim publik dhe transparencë në procedurat e prokurimit publik” 

Neni 20 “Autoritetet kontraktore duhet të shmangin çdo kriter, kërkesë apo procedurë, që lidhet me 

kualifikimin e operatorëve ekonomikë, që përbën diskriminim ndaj ose midis furnizuesve  

apo kontraktorëve ose ndaj kategorive të tyre” 

Neni 33, pika 2 germa (c) “Procedura me negocim, pa shpallje paraprake të njoftimit, mund të 

përdoret për të gjitha llojet e kontratave publike si më poshtë: 

- kur për arsye të nevojës ekstreme, të shkaktuar nga ngjarje të paparashikueshme nga autoriteti 

kontraktor, afati kohor i parashikuar në nenin 43 të ligjit 9643, datë 20.11.2006 për njoftimin e 

kontratës për procedurat e hapura, të kufizuara ose me negocim, me publikim, nuk mund të 

respektohet. Rrethanat e përmendura për të justifikuar nevojën ekstreme nuk duhet të shkaktohen 

në asnjë rast nga veprimi ose mosveprimi i autoritetit kontraktor...” 

VKM nr. 914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, i ndryshuar, 

neni 1, neni 36, pika 2 germa c ku përcaktohet se: 

Neni 36, pika 2, germa (c)“Autoriteti kontraktor mund ta përdorë këtë procedurë në kushtet e 

mëposhtme: 

Në rastin e një nevoje ekstreme, të shkaktuar nga ngjarje të paparashikuara, që nuk i ngarkohen 

autoritetit kontraktor.  

“Në këtë rast, duhet të plotësohen të gjitha kushtet e mëposhtme”:  

i) Shkaktimi i një ngjarjeje të paparashikuar;  

ii) Autoriteti kontraktor nuk ka përgjegjësi për ngjarjen;  

iii) Ngjarja mund të dëmtojë interesat e përgjithshëm të një komuniteti të gjerë;  

iv) Nuk është e mundur të ndiqen procedurat standarde mbi ose nën kufirin e ulët monetar.  

Në të gjitha rastet, autoriteti duhet të vërtetojë, të argumentojë dhe të dokumentojë se nevoja 

ekstreme apo situata emergjente nuk janë shkaktuar nga veprimi a mosveprimi i tij.  

Neglizhenca apo vonesat në fillimin e procedurave normale të prokurimit nuk janë shkaqe, që 

argumentojnë zbatimin e kësaj procedure.  

Me krijimin e nevojës ekstreme, autoriteti kontraktor duhet njëkohësisht, të marrë të gjitha masat 

për realizimin e procedurave normale të prokurimit” 

Ndikimi/efekti: Procedurë e zgjedhur kufizon ndjeshëm pjesëmarrjen e OE dhe konkurrencën e 

tregut dhe nuk është siguruar përdorimi me EEE i fondeve të shoqërisë. 

Shkaku: Vonesa në kohë nga momenti i konstatimit të problemit deri në marrjen e vendimit nga 

ana e KA në lidhje me investimin.  

Rëndësia: E lartë. 

Rekomandime: UKGJ SHA duhet të marrë masa për shmangien e procedurave të cilat kufizojnë 

pjesëmarrjen dhe konkurrencën si pasojë e përzgjedhjes së praktikave të gabuara për shkak të 

veprimeve apo mosveprimeve të vetë institucionit. 

Afati: Në vazhdimësi. 

n. Titulli i gjetjes: Diferenca në volume pune të likuiduara por të pakryera në fakt 

Situata: Nga verifikimi volumeve të punës të pasqyruara në librezën e masave, situacionit 

përfundimtar si dhe atyre të kryera në fakt, në objektin “Masa inxhinierike për mbrojtjen e 

tubacioneve të furnizimit me ujë nga Burimi i Tranoshishtes dhe stacioni i pompimit Buduk, në 
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zonën e gërryer të shtratit të lumit Drino”, për të cilin është lidhur kontrata me nr. 1247/5 prot., 

datë 03.10.2018 me vlerë të kontratës 3,760,462 lekë pa TVSh ose 4,512,554 lekë me TVSh me 

afat zbatimi kontrate 30 ditë pune, rezultuan diferenca në volume pune të pakryera në shumën 

213,870 lekë pa TVSh. 

Kriteri: Ligjin nr. 8402, datë 10.09.1998 “Për Kontrollin dhe Disiplinimin e Punimeve të 

Ndërtimi”, i ndryshuar, Kreu III, neni 7, neni 12 ku përcaktohet se: 

Neni 7 “Mbikëqyrësi i punimeve është i detyruar të kontrollojë periodikisht dhe në fazat më 

kryesore, librin e kantierit dhe është përgjegjës për saktësinë vërtetësinë e dokumenteve dhe 

cilësinë e punimeve të ndërtimit” 

Neni 12 “Të gjitha objektet e përkufizuara në nenin 3 duhet t'i nënshtrohen kolaudimit tekniko 

ekonomik, i cili ka për qëllim të verifikojë nëse: 1. objekti është realizuar në kushtet teknike; 2. 

objekti është realizuar në përputhje me kontratën dhe anekset e saj; 3. çmimet e aplikuara janë 

sipas përcaktimeve të kontratës; 4. në këtë akt verifikohen edhe kërkesat e zbatuesit të paraqitura 

gjatë zbatimit të punimeve” 

Udhëzimin nr. 3 datë 15.02.2001 “Për mbikëqyrjen dhe kolaudimin e punimeve të ndërtimit” e 

konkretisht Kreu I, pika 3, nënpikat 3.2 dhe 3.3 si dhe Kreu II, 3.3 ku përcaktohet se: 

Kreu I, 

Pika 3.2 “Libreza e masave për punimet e ndërtimit është dokumentacioni bazë për verifikimin e 

saktësisë së vëllimeve të punimeve të ndërtimit, të vendosura në situacion. Kjo librezë hartohet nga 

drejtuesi teknik i objektit dhe firmoset nga ai, nga mbikëqyrësi i punimeve dhe nga përfaqësuesi 

ligjor i sipërmarrësit, për të cilin është miratuar leja e ndërtimit” 

Nënpika 3.3 “Situacionet mujore pjesore, progresive dhe përfundimtare hartohen mbi bazën e 

volumeve të llogaritura në librezën e masave dhe çmimeve faktike, mbështetur në analizat teknike të 

çmimeve, që përfshihen në manualin teknik të çmimeve të ndërtimit, të miratuara çdo vit me vendim 

të Këshillit të Ministrave. Ato firmosen nga drejtuesi teknik i objektit, mbikëqyrësi i punimeve dhe 

përfaqësuesi ligjor i sipërmarrësit për të cilin është miratuar leja e ndërtimit” 

Kreu II, pika 3.3 “Kolaudatori ose grupi i kolaudimit duhet të verifikojë me përgjegjësi: 

a. Realizimin e objektit, në përputhje me projektin, lejen e ndërtimit, standardet dhe rregullat teknike. 

b. Realizimin e objektit, në përputhje me kontratën e nënshkruar. 

c. Përputhjen e dokumenteve me të dhënat nga matjet në dimension, formë, sasi dhe cilësi. 

Përputhjen e vlerës së preventivuar dhe të kontraktuar me atë të paraqitur në situacionin 

përfundimtar, si dhe sqarimet përkatëse, në rastet e mospërputhjes” 

Kontratën e shërbimit të mbikëqyrjes së punimeve sipas aktit me nr. 1313/3 prot., datë 

03.10.2018; 

Kontratën e shërbimit të kolaudimit të punimeve sipas aktit me nr. 1247/8 prot., datë 31.12.2018; 

Ndikimi/efekti: Dëm ekonomik në shumën 213,870 lekë. 

Shkaku: Likuidimi i punimeve të pakryera në fakt. 

Rëndësia: E lartë. 

Rekomandime: UKGJ SHA të marrë masa për arkëtimin e shumës prej 213,870 lekë pa TVSh 

nga OE A. ShPK me të cilin është lidhur kontrata sipas aktit me nr. 1247/5 prot., datë 03.10.2018 

me vlerë 3,760,462 lekë.  

Afati: Menjëherë. 

o. Titulli i gjetjes: Diferenca në vlerë të likuiduara por të pakryera në fakt dhe me mangësi në 

dokumentacion 
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Situata: Nga verifikimi i pagesave të kryera në zbatim të kontratave për blerje karburanti për 

vitet 2016, 2017 dhe 2018, referuar dokumentacionit të vënë në dispozicion rezultoi se për këto 

kontrata janë likuiduar të gjitha faturat tatimore pa kërkuar deklaratën doganore SAD të 

Operatorit Ekonomik furnizues, mbi bazën e të cilit do të llogaritej çmimi për njësi i karburantit 

dhe çmimi është vendosur bazuar në faturën me TVSH sipas furnizimit të shoqërisë dhe buletinit 

të fundit sipas datës së faturës dhe kursit të këmbimit. Gjithashtu, gjatë përllogaritjes së çmimit 

njësi nga ana e furnitorit, është përfshirë në këto pagesa edhe vlera prej 0.614 lekë/litër si taksë 

markimi kur në fakt kjo pagesë/litër kryhet nga vetë furnitori tek koncesionari pasi nuk është e 

pagueshme nga blerësi.  

Kriteri: VKM nr. 914 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik’, i ndryshuar, kreu IX, 

neni 77, pika 5 dhe 6 ku përcaktohet se: 

Pika 5 “Gjatë kohës së zbatimit të kontratës për furnizimin me karburant, gazoil, benzol dhe 

karburant për ngrohje, vlera absolute e marzhit të fitimit nuk do të ndryshojë gjatë ekzekutimit të 

kontratës, në rast të luhatjes së çmimeve. Nëse çmimi gjatë kohës së zbatimit të kontratës për 

furnizimin me karburant, gazoil, benzol dhe karburant për ngrohje, sipas Reuters, ndryshon në 

raport me çmimin e kontratës, atëherë autoritetet kontraktore duhet të bëjnë likuidimin e mallit 

sipas faturave periodike të shitjes, mbështetur në çmimin e bursës sipas Reuters, lëvruar sipas 

kushtit CIF-Shqipëri në këtë moment” 

Pika 6 “Autoriteti kontraktor, para pagimit të faturës së mallit duhet të kontrollojë përqindjen e 

pranuar të rritjes apo të uljes të çmimit të bursës, sipas Reuters, lëvruar sipas kushtit CIF-

Shqipëri, në momentin e shitjes së mallit, objekt kontrate, autoriteteve kontraktore, si dhe cilësinë e 

mallit të lëvruar, nëse është e njëjtë me atë për të cilën është shpallur fitues kontraktori” 

VKM Nr. 498, datë 30.5.2013 “Për përcaktimin e procedurave të shënjimit të naftës bruto dhe 

nënprodukteve të naftës”, i ndryshuar, pika 1.3, “Çmimi i shërbimit të shënjimit”, 1.10 

“Subjektet e detyruara” dhe pika 4.1, germa b ku përcaktohet se 

Pika 1.3 “‘Çmimi i shërbimit të shënjimit’, tarifa kombëtare e shërbimit të shënjimit, që do t'i 

paguhet koncesionarit nga subjektet e detyruara dhe do të jetë në shumën prej 614 (gjashtëqind e 

katërmbëdhjetë) lekë plus TVSH-në, për 1000 (një mijë) litra të markuara”; 

1.10 “‘Subjektet e detyruara’, të gjitha subjektet që tregtojnë, eksportojnë, importojnë, 

shpërndajnë, transportojnë, magazinojnë, prodhojnë, rafinojnë ose kryejnë çdo aktivitetet tjetër 

tregtar me produktet e shënjimit, që janë të detyruara të paguajnë detyrimet fiskale për produktet e 

shënjimit dhe të kërkojnë kryerjen e shërbimit të shënjimit të naftës bruto dhe nënprodukteve të naftës 

të zotëruar prej tyre, sipas kuadrit ligjor në fuqi për shërbimin e shënjimit dhe sipas këtij vendimi”; 

Pika 4.1 “Zbatimi i shërbimit të shënjimit: 

b) Çmimi i shërbimit të shënjimit do të paguhet nga subjektet e detyruara te Koncensionari” 

Kontratën e blerjes të lidhur sipas aktit nr. 349 prot., datë 08.08.2016, neni 7 dhe neni 8; 

Kontratën e blerjes të lidhur sipas aktit me nr. 310/1 prot., datë 15.06.2017, neni 7 pika 7.2 dhe 

neni 8; 

Kontratën e blerjes të lidhur sipas aktit me nr. 874/6 prot., datë 19.06.2018, neni 7 pika 7.2 dhe 

neni 8; 

Ndikimi/efekti: Dëm ekonomik në shumën 29,058 lekë  

Shkaku: Likuidimi i kostove të të cilat janë në ngarkim të kontraktorit. 

Rëndësia: E lartë. 

Rekomandime: UKGJ SHA të marrë masa për arkëtimin e shumës prej 29,058 lekë nga OE F.P. 

ShPK me të cilin janë lidhur kontratat përkatëse sipas akteve me nr. 349/5 prot., datë 08.08.2016 
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me vlerë 2,394,000 lekë me TVSh, me nr. 310/1 prot., datë 15.06.2017 me vlerë 2,377,440 lekë 

me TVSh dhe me nr. 874/6 prot., datë 19.06.2018 me vlerë 2,676,960 lekë me TVSh. 

Afati: Menjëherë. 

p. Titulli i gjetjes: Mangësi në dosjen e procedurave të prokurimit 

Situata: Nga verifikimi i dokumentacionit të vënë në dispozicion në lidhje me procedurat e 

prokurimit për vitet 2016, 2017 dhe 2018 u konstatua se në një rast, në procedurën me objekt 

“Materiale për mirëmbajtjen e rrjetit, viti 2017”, u konstatua se mungon deklarata e konfliktit të 

interesit e një prej anëtarëve të NJP. Gjithashtu, në 4 raste u konstatua se deklaratat e konfliktit të 

interesit nuk kanë asnjë referencë mbi procedurën e prokurimit.  

Kriteri: VKM nr. 914 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, kreu IX, 

neni 56, paragrafi i dytë ku përcaktohet se: 

“Kërkesat ligjore për parandalimin e konfliktit të interesit, sipas legjislacionit në fuqi, duhet të 

mbahen parasysh në emërimin e një nëpunësi prokurimi. Çdo nëpunës, që merr pjesë në procesin e 

prokurimit, nënshkruan një deklaratë, përmes së cilës deklaron se nuk ndodhet në kushtet e 

konfliktit të interesit” 

Ndikimi/efekti: Veprimet e anëtarëve të NJP mund të jenë të ndikuara si pasojë e konfliktit të 

mundshëm të interesit gjatë ushtrimit të detyrave të tyre për sa kohë këto deklarata nuk janë 

plotësuar apo nuk kanë referencë konkrete mbi procedurën. 

Shkaku: Mungesa e një administrimi të rregullt të dokumenteve dhe e mos njohjes së mirë të 

kuadrit ligjor dhe rregullator në fuqi për prokurimet publike. 

Rëndësia: E ulët. 

Rekomandime: UKGJ SHA të marrë masa për plotësimin e dosjeve të procedurave të 

prokurimit me dokumentacion e konstatuar me mungesë si dhe trajnimin e vazhdueshëm të 

punonjësve që ngarkohen me realizimin e procedurave të prokurimit. 

Afati: Menjëherë dhe në vazhdimësi. 

Lidhur me konstatimet e mësipërme ngarkohen me përgjegjësi personat e përmendur në Akt-

konstatimet nr. 5-12, datë 15.03.2019. 

Për sa më sipër është mbajtur Akt Konstatimi nr. 5 datë 15/03/2019 dhe për këtë çështje subjekti 

ka paraqitur observacionin si më poshtë 

Sipas aktit me nr. 302/1 datë 21.03.2019 është bërë observacioni i dërguar nga anëtarët e KVO. 

Komentet dhe shpjegimet e subjektit: 
“Prej grupit të auditimit është nxjerrë konkluzion i gabuar pasi nga KVO ky kualifikim është 

bërë konform rregullave të LPP. Ne nuk jemi dakord me këtë gjykim (se ky kualifikim i padrejtë 

ka sjellë një dëm ekonomik për buxhetin e shoqërisë në vlerën) pasi shoqërisë nuk i është 

shkaktuar asnjë dëm ekonomik pasi procedura është konform rregullave të LPP”. 

Qëndrimet e Audituesve Shtetërorë të KLSH: 

Pretendimet tuaja dhe argumentimet e dhëna lidhur me rezultatet e shprehura në aktin e 

konstatimit me nr. 5 datë 15.03.2019, administruar në UKGJ me nr. 286 prot., datë 15.03.2019 

nuk merren në konsideratë nga grupi i auditimit pasi ato nuk sjellin fakte shtesë nga çka 

rezultuan gjatë punës audituese në terren.  

Për sa më sipër është mbajtur Akt Konstatimi nr. 6 datë 15/03/2019 dhe për këtë çështje subjekti 

ka paraqitur observacionin si më poshtë 

Sipas aktit me nr. 302/1 datë 21.03.2019 është bërë observacioni i dërguar nga anëtarët e KVO/ 

Komentet dhe shpjegimet e subjektit: 
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“Prej grupit të auditimit është nxjerrë konkluzion i gabuar pasi nga KVO ky kualifikim është 

bërë konform rregullave të LPP pasi ky OE te vërtetimi me nr. 1529 prot., datë 21.03.2017 i 

lëshuar nga Drejtoria Rajonale Tatimore Gjirokastër thuhet se ky OE ka detyrime në vlerën 

256,562 lekë. Ndodhur para këtij fakti ky OE nuk përmbush pikën 2/a tek Kriteret e Veçanta për 

Kualifikim ndaj është përjashtuar”. 

Qëndrimet e Audituesve Shtetërorë të KLSH: 

Pretendimet tuaja dhe argumentimet e dhëna lidhur me rezultatet e shprehura në aktin e 

konstatimit me nr. 6 datë 15.03.2019, administruar në UKGJ me nr. 287 prot., datë 15.03.2019 

nuk merren në konsideratë nga grupi i auditimit pasi ato nuk sjellin fakte shtesë nga çka 

rezultuan gjatë punës audituese në terren. 

Për sa më sipër është mbajtur Akt Konstatimi nr. 7 datë 15/03/2019 dhe për këtë çështje subjekti 

nuk ka paraqitur observacion. 

Për sa më sipër është mbajtur Akt Konstatimi nr. 8 datë 15/03/2019 dhe për këtë çështje subjekti 

nuk ka paraqitur observacion. 

Për sa më sipër është mbajtur Akt Konstatimi nr. 9 datë 15/03/2019 dhe për këtë çështje subjekti 

ka paraqitur observacionin si më poshtë: 

Sipas aktit me nr. 302/1 datë 21.03.2019 është bërë observacioni i dërguar nga anëtarët e KVO.  

Komentet dhe shpjegimet e subjektit: “Për sa i përket konstatimit, në vijim po ju përshkruajmë 

kronologjinë e zhvillimit të ngjarjeve për t’u vërtetuar se në asnjë moment nuk ka patur 

neglizhencë nga ana e AK: 

1. Datë 18.06.2018 – Është konstatuar problematika nga ana e AK; 

2. Datë 19.06.2018 AK i është drejtuar me shkresë zyrtare me nr. 974 prot., datë 19.06.2018 

studios SETEC si dhe Bashkisë Gjirokastër dhe Agjencisë Kombëtare të UKGJ SHA; 

3...  

4...  

5... 

6... 

7. Pas përfundimit të projektit nga ing. Gaqe Meci në datë 07.09.2018 KA me anë të Vendimit nr. 

10, ka bërë ndryshimet përkatëse për shtimin në projektbuxhet të investimit në vlerën 3,840,486 

lekë; 

...Theksojmë se ndërhyrja për realizimin e masave inxhinierike të parashikuara në projekt duhet 

të bëhet domosdoshmërisht në periudhë të thatë dhe lloji i procedurës nuk mund të ishte tjetër. 

Nqs NJP do të zgjidhte procedurat normale të prokurimit do të hynim në periudhën e shirave...”  

Qëndrimet e Audituesve Shtetërorë të KLSH: Pretendimet tuaja dhe argumentimet e dhëna 

lidhur me rezultatet e shprehura në aktin e konstatimit me nr. 9 datë 15.03.2019, administruar në 

UKGJ me nr. 290 prot., datë 15.03.2019 nuk merren në konsideratë nga grupi i auditimit pasi ato 

nuk sjellin fakte shtesë nga çka rezultuan gjatë punës audituese në terren.  

Për sa më sipër është mbajtur Akt Konstatimi nr. 10 datë 15/03/2019 dhe për këtë çështje 

subjekti nuk ka paraqitur observacion. 

Për sa më sipër është mbajtur Akt Konstatimi nr. 11 datë 15/03/2019 dhe për këtë çështje 

subjekti nuk ka paraqitur observacion. 

Për sa më sipër është mbajtur Akt Konstatimi nr. 12 datë 15/03/2019 dhe për këtë çështje 

subjekti nuk ka paraqitur observacion. 
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9. Mbi zbatimin e ligjshmërisë për organizimin dhe funksionimin e sistemit të menaxhimit 

financiar dhe të kontrollit. 

Në zbatim të pikës 9 të programit të auditimit, u shqyrtua dokumentacioni si më poshtë; 

- Rregullore e vitit 2014, miratuar me vendimin nr. 30, datë 28.12.2014 të Këshillit 

Mbikëqyrës; 

- Rregullore e vitit 2016, miratuar me vendimin nr. 5, datë 10.10.2016 të Këshillit të 

Administrimit; 

- Shkresa të brendshme të shoqërisë në funksion të Menaxhimit Financiar dhe Kontrollit. 

- U hartuan dhe u dorëzuan elektronikisht pyetësorët përkatës në zbatim të drejtimit të 

auditimit për implementimin dhe organizimin e Ligjit nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për 

menaxhimin financiar dhe Kontrollin” dhe i’u dorëzua Administratorit të shoqërisë për të 

paraqitur dokumente në lidhje me zbatimin e këtij drejtimi. Pyetësorët e plotësuar u 

dorëzuan të plotësuar brenda afatit të kërkuar me shkresën nr. 63/1prot, datë 31.01.2019, 

mbi të cilët është hartuar dhe ky akt-konstatim. 

Mangësitë e konstatuara mbi zbatimin e ligjshmërisë për organizimin dhe funksionimin e 

sistemit të menaxhimit financiar dhe të kontrollit, në mënyrë të detajuar, paraqiten si më poshtë: 

Titulli i Gjetjes: Specialistët dhe Shoqëria nuk zbatojnë procedurat për qarkullimin e 

dokumentacionit me praktikat përkatëse 

Situata: Në Shoqërinë UKGJ ka një mangësi të theksuar të njohjes së Ligjit nr. 10296, datë 

08.07.2010 “Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin, pasi ky Ligj nuk është zbatuar dhe për 

pasojë nuk ka funksionuar në asnjë hallkë të njësisë. Nga UKGJ nuk janë përcaktuar procedurat e 

brendshme të anti korrupsionit dhe të sinjalizimit të parregullsive. Për vitin 2015-2018 nuk është 

hartuar dhe dërguar në Ministri deklarata dhe raporti vjetor për cilësinë e sistemit të kontrollit të 

brendshëm. Gjithashtu, nuk është plotësuar dhe dërguar në Ministrinë e linjës pyetësori i 

vetëvlerësimit për komponentët e MFK-së, nuk është hartuar dhe miratuar planin i cili përmban 

objektivat strategjike, prioritetet e institucionit dhe planet e veprimit si dhe nuk ka të miratuar një 

plan afatmesëm për rishikimin e sistemeve të brendshme të kontrollit të të gjithë niveleve të 

institucionit. Në UKGJ nuk ka një Kod të Brendshëm Etik ose një Kod Sjellje, rregullore apo 

udhëzim për zbatimin e etikës si dhe nuk ka procedurë për të raportuar shkeljet e legjislacionit 

mbi etikën dhe për marrjen e masave për shkeljet e konstatuara. Nuk ka rregulla të brendshme të 

miratuara nga Titullari për kryerjen e shpenzimeve dhe funksioneve të ndryshme të shoqërisë si 

dhe rregulla për delegimin e detyrave dhe mënyrën e dokumentimit të tyre. Nuk është përcaktuar 

koordinatori i riskut dhe nuk është hartuar strategjia dhe regjistri i riskut. 

Kriteri: Ligjin nr. 10296, të datës 08.07.2010, “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, 

Udhëzimi i 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”, Urdhrin e 

Ministrit të Financave nr. 8980, datë 15.07.2010, Kap V “Shtojcat”, Shtojca 2. 

Ndikimi: Drejtuesit nuk kanë bërë një vlerësim të efektivitetit të sistemit të menaxhimit 

financiar dhe kontrollit, nuk janë përcaktuar rreziqet ndaj të cilave është e ekspozuar shoqëria 

dhe drejtuesit nuk janë të vetëdijshëm për përgjegjësinë që kanë në menaxhimin e riskut.  

Shkaku: Mos njohja dhe implementimi i legjislacionit. 

Rëndësia: E lartë. 

Rekomandime: Këshilli i Administrimit dhe Administratori i Shoqërisë, të marrë masa që në 

vazhdimësi, të kryhet procesi i implementimit në Rregulloren e Brendshme të UKGJ, të 

informohet stafi drejtues mbi ligjin e MFK dhe komponentëve të tij, të kryhet hartimi i një plan-
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veprimi, ku të jenë përfshirë hapat që duhen ndjekur dhe masat që duhen marrë për ngritjen e 

sistemeve të përshtatshme të MFK-së, përfshirë menaxhimin e riskut në një linjë me hartimin e 

programit ekonomik, gjithashtu të përcaktohen misioni, strategjia dhe objektivat, të cilat duhet të 

përmbajnë afatet kohore dhe personat përgjegjës për realizimin e tyre. 

Afati: Menjëherë. 

Lidhur me konstatimin e mësipërm ngarkohen me përgjegjësi personat e përmendur në Akt-

konstatimin nr. 3, datë 15.03.2019. 

Për sa më sipër është mbajtur Akt Konstatimi nr. 3 datë 15/03/2019 dhe për këtë çështje subjekti 

nuk ka paraqitur observacion. 

 

10. Për zbatimin e dispozitave ligjore për dhënien dhe marrjen me qira të aktiveve 

afatgjata materiale 

Në zbatim të pikës 10 të Programit të Auditimit “Për zbatimin e dispozitave ligjore për dhënien 

dhe marrjen me qira të aktiveve afatgjata materiale”, u shqyrtua dokumentacioni si më poshtë: 

• Dokumentacioni i marrjes me qira të aktiveve, nga Shoqëria UKGJ SHA., Gjirokastër. 

Më poshtë kontratat e lidhura për marrjen me qira të ambienteve në favor të Shoqërisë UKGJ 

SHA., për nevoja të saj si shfrytëzim i aktiviteteve të arkave në qytet. 

a) Me nr. 75 REP, nr. 33/3 kol. datë 14.01.2016 Administratori i UKGJ qytet z. D.Q. ka lidhur 

kontratën e qiramarrjes me znj. P.L. për pasurinë me nr. 8/3-N8 e ndodhur në Zonën Kadastrale 

8542, me sipërfaqe 21 m
2
, në adresën objekt ndërtesë, Kati II me emërtimin rrobaqepësi, 

ndodhur në zonën e pazarit. 

Pasuria është e regjistruar në regjistrin hipotekor me nr. 182, datë 14.022017, sipas vërtetimit nga 

dokumenti hipotekor datë 21.12.2007. 

Kjo kontratë qiraje është lidhur për një afat kohor prej një viti, duke filluar nga data 05.01.2016 

deri më datë 05.01.2017. Pjesa e qerasë që do ti paguhet qiradhënësit do të jetë 12,000 

(dymbëdhjetë mijë lekë). 

b).Me nr. 87 REP, nr. 39/2 kol. Datë 14.01.2016 Administratori i UKGJ qytet z. D.Q. ka lidhur 

kontratën e qiramarrjes me znj. K.M. për pasurinë me nr. 25/15+1-20 e ndodhur në Zonën 

Kadastrale 8542, me sipërfaqe 25 m
2
, në adresën L; 18 Shtatori e llojit apartament me sipërfaqe 

50.60 m2, sipas certifikatës për vërtetim pronësie datë 07.02.2006. 

Pasuria objekt i kësaj kontrate qiraje zë një sipërfaqe 25 m2, sipas hartës treguese të regjistrimit. 

Pasuria e përshtatur për zyrë qiradhënie e jep qiradhënësi UKGJ. Pasuria është e regjistruar në 

regjistrin hipotekor. 

Kjo kontratë qira është lidhur për një afat kohor prej katër vite, duke filluar nga data 05.01.2016 

deri më datë 31.12.2019. Pjesa e qerasë që do ti paguhet qiradhënësit do të jetë 30,000 (tridhjetë 

mijë lekë). 

c). Me nr. 368 REP, nr. 166/11 kol. Datë 02.01.2018 Administratori i UKGJ qytet z. B.T. ka 

lidhur kontratën e qiramarrjes me znj. P.L. për pasurinë me nr. 8/3-N8 e ndodhur në Zonën 

Kadastrale 8542, me sipërfaqe 21 m
2
, në adresën objekt ndërtesë, Kati II me emërtimin 

rrobaqepësi, ndodhur në zonën e pazarit. 

Pasuria është e regjistruar në regjistrin hipotekor me nr. 182, datë 14.022017, sipas vërtetimit nga 

dokumenti hipotekor datë 21.12.2007. 

Kjo kontratë qira është lidhur për një afat kohor prej dy vite, duke filluar nga data 02.01.2018 

deri më datë 02.01.2020. Pjesa e qerasë që do ti paguhet qiradhënësit do të jetë 14,000 

(katërmbëdhjetë mijë lekë). 
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d). Me nr. 1492 prot., datë 03.02.2018 Administratori i UKGJ qytet z. Dh.K. ka lidhur kontratën 

e qiramarrjes me z. Xh.I. për pasurinë me nr. 27/39 GB e ndodhur në Zonën Kadastrale 8542, me 

sipërfaqe 51 m
2
, në adresën objekt ndërtesë. Pasuria është e regjistruar në regjistrin hipotekor me 

nr. 329, datë 20.09.2016, sipas vërtetimit nga dokumenti hipotekor datë 20.09.2016. 

Kjo kontratë qira është lidhur për një afat kohor prej tre muaj, duke filluar nga data 03.12.2018 

deri më datë 03.02.2019. Pjesa e qerasë që do ti paguhet qiradhënësit do të jetë 29,000 (njëzetë e 

nëntë mijë lekë). Në lidhje me dhënien me qira rezultoi se shoqëria UKGJ SHA, nuk ka aktive të 

dhëna me qira, për periudhën objekt auditimi. 

Për sa më sipër është mbajtur Akt Konstatimi nr. 20 datë 15/03/2019 dhe për këtë çështje 

subjekti nuk ka paraqitur observacion. 

 

11. Mbi zbatimin e ligjshmërisë në lidhje me arkivimin dhe qarkullimin e dokumentacionit 

të shoqërisë (Të tjera të dala gjatë procesit auditues); 

Në zbatim të pikës 11 të programit të auditimit me nr. 1420/1 datë 07/01/2019, u shqyrtua 

dokumentacioni si më poshtë:  

Regjistri i protokollit të viteve 2016, 2017 dhe 2018. 

Dosjet e arkivës, dhe dokumentacioni i marrjes dhe dorëzimit të arkivës. 

Nga shqyrtimi i dokumentacionit konstatohet që:  

a. Titulli i Gjetjes: Specialistët dhe Shoqëria nuk zbaton procedurat për qarkullimin e 

dokumentacionit me praktikat përkatëse 

Situata: Nga auditimi mbi zbatimin e procedurave për arkivimin e dokumentacionit, sipas 

legjislacionit në fuqi, bazuar në dokumentacionin e vënë në dispozicion, dhe nga verifikimi i 

kryer konstatohet se nga Shoqëria UKGJ, nuk i kryen procedurat e arkivimit të dokumentacionit 

në bazë të legjislacionit përkatës. Dorëzimi i dokumentacionit nga njëri punonjës tek tjetri është 

kryer me procesverbal por jo sipas formatit të kërkuar dhe dokumentacioni është i pa 

protokolluar. Gjithashtu shoqëria nuk ka kryer inventar për dokumentacionin e arkivës së saj dhe 

ka dokumente dhe akte të cilat i qarkullon pa protokollin përkatës. 

Kriteri: Ligji nr. 9154, datë 06.11.2003 “Për Arkivat”, i ndryshuar, Vendimi nr. 4, datë 

19.6.2017 Për miratimin e “Rregullores së njësuar të punës me dokumentet në Autoritetet 

Publike të Republikës së Shqipërisë”, shtojcat rrespektive, Modeli nr. 8 “Norma tekniko 

profesionale dhe metodologjisë të shërbimit Arkivor në Republikën e Shqipërisë”. 

Ndikimi: Mos evidentimi i të gjithë dokumentacionit që qarkullon në shoqëri sipas rendit 

protokollar dhe shoqërimit me praktikat përkatëse. 

Shkaku: Mos njohja e legjislacionit  

Rëndësia: E mesme. 

Rekomandime: Administratori i shoqërisë dhe specialisti i arkivave të marrin masa të 

menjëhershme për regjistrimin e të gjithë dokumentacionit që do të qarkullojë në shoqëri të 

pajisur me praktikat përkatëse të hyrjeve dhe daljeve të tyre si dhe të marrë masa për 

inventarizimin e të gjithë dokumentacionit të arkivës së shoqërisë. 

Afati: Menjëherë. 

Lidhur me konstatimet e mësipërme ngarkohen me përgjegjësi personat e përmendur në Akt-

konstatimin nr. 15, datë 15.03.2019. 

Për sa më sipër është mbajtur Akt Konstatimi nr. 15 datë 15/03/2019 dhe për këtë çështje 

subjekti nuk ka paraqitur observacion. 
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12. Mbi zbatimin e ligjshmërisë mbi organizimin dhe funksionimin e UKGJ sipas ndarjes 

administrativo-territoriale të njësive të qeverisjes vendore. 

a. Titulli i gjetjes: Nga UKGJ SHA nuk janë zbatuar kërkesat që sanksionohen në ligjin nr. 

115/2014 “Për ndarjen administrativo-territoriale të njësive të qeverisjes vendore në Republikën 

e Shqipërisë” dhe afatet ligjore që përcaktohen në VKM nr. 63, datë 27.1.2016 “Për 

riorganizimin e operatorëve që ofrojnë shërbimin e furnizimit me ujë të pijshëm, grumbullimin, 

largimin dhe trajtimin e ujërave të ndotura” 

Situata: Pavarësisht se VKM nr. 63, sanksiononte përfundimin e bashkimit të UKGJ në zbatim 

të reformës territoriale në Dhjetor të 2016, procesi nuk ka përfunduar edhe në Dhjetor të 2018. 

Finalizimi i këtij procesi do të bënte të mundur që në të gjithë territorin e Bashkisë Gjirokastër 

shërbimi i furnizimit me ujë dhe kanalizime të kryhej nga shoqëri e licencuara dhe me tarifa të 

miratuara, nga ERRU dhe jo më nga sektorë të përfshirë brenda njësive administrative.  

Kriteri:  

a. Ligjit nr. 8652, datë 31.7.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore”, që 

përcakton organizimi dhe funksionimi i njësive të qeverisjes vendore në Republikën e 

Shqipërisë, si dhe funksionet, kompetencat, të drejtat dhe detyrat e tyre dhe të organeve 

përkatëse. 

b. Ligjit nr. 8744, datë 22.2.2001 “Për transferimin e pronave të paluajtshme publike të shtetit në 

njësitë e qeverisjes vendore” ku përcaktohet që: “Transferimi i UK SHA, realizohet (në zbatim të 

germës “e”, neni 3. i)  

c. Ligjit nr. 115/2014 “Për ndarjen administrativo-territoriale të njësive të qeverisjes vendore në 

Republikën e Shqipërisë”. 

d. Ligjit nr. 9901, datë 14.4.2008 “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare”- Pjesa V, që përcakton: 

Themelimin, regjistrimin dhe administrimin e shoqërive aksionare, të drejtat dhe detyrimet e 

themeluesve, të ortakëve dhe aksionarëve, riorganizimin dhe likuidimin e tyre. 

e. VKM nr. 510, datë 10.6.2015 “Për miratimin e procedurave për transferimin e të drejtave dhe 

detyrimeve, personelit, aktiveve të trupëzuara dhe të patrupëzuara, të arkivave dhe çdo 

dokumentacioni tjetër zyrtar në njësitë e qeverisjes vendore, të prekura nga riorganizimi 

administrativo-territoriale”, përcakton procedurat që duhen zbatuar për transferimin e aseteve 

sipas ndarjes administrativo-territoriale paracaktohen në  

ë. Riorganizimin e të gjitha shërbimeve të furnizimit me ujë të pijshëm, grumbullimit, largimit 

dhe trajtimit të ujërave të ndotura në Republikën e Shqipërisë, sipas ndarjes së re administrativo-

territoriale, në përputhje me ligjin nr. 115/2014, duhej të realizohej sipas përcaktimeve të VKM 

nr. 63, datë 27.1.2016 “Për riorganizimin e operatorëve që ofrojnë shërbimin e furnizimit me ujë 

të pijshëm, grumbullimin, largimin dhe trajtimin e ujërave të ndotura” 

Ndikimi/Efekti: Moszbatim i procesit të riorganizimit kanë ndikuar negativisht në funksionimin 

e UKGJ SHA, pasi nuk janë zbatuar më përpikëri aktet ligjore e nënligjore sipas ndarjes 

administrativo-territoriale për identifikimin dhe zbatimin/përfundimin e riorganizimit.  

Shkaku: Procesi i organizimit të “UK Gjirokastër” SHA jo vetëm që nuk është zbatuar por është 

kuptuar i “cunguar” nga ish administratori i “UKGJ Qytet” SHA dhe ish-administratori 

“Ujësjellësit Gjirokastër Fshat” SHA dhe etapat për implementimin e organizimit në një shoqëri 

aksionare të re janë kapërcyer duke mos respektuar afatet kohore dhe kuadrin ligjor. .  

-Nuk është realizuar identifikimi, vlerësimi, regjistrimi, raportimi dhe transferimi i aseteve, 

detyrimeve dhe kapitaleve, pasojë e mos paraqitjes së plotë të dokumentacionit justifikues 

brenda afatit që përcakton VKM nr. 63, datë 27.1.2016. Asetet dhe kapitalet janë transferuar për 
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shumën totale të të gjithë zonave që përbëjnë ish-“Ujësjellësin Fshat” SHA dhe jo specifikisht të 

detajuara për asetet dhe kapitalet e çdo zone. 

-Nuk është realizuar identifikimi i kapitalit human për ish-të punësuarit pranë ish-“Ujësjellësit 

Fshat” SHA, pasojë e mungesës së strukturës së miratuar si dhe mungesës së listë pagesave, listë 

prezencave, kontratave të punës e librezave të punës. 

Rëndësia: E lartë. 

Rekomandimi:  
a. Nga Administratori i Shoqërisë, Bashkia Gjirokastër (aksionari i vetëm i shoqërisë) dhe 

Këshilli Administrativ të merren masa të menjëhershme për të zbatuar të gjitha procedurat 

administrativo-ligjore për përfundimin e procesit të transferimit të aseteve duke marrë në 

dorëzim aktivet dhe të gjithë dokumentacionin tekniko-ligjor të kërkuar dhe të nevojitur për 

vazhdimin e aktivitetit normal të shoqërisë “UK Gjirokastër” SHA. 

b. Nga Bashkia Gjirokastër, Këshilli Administrativ, Administratori dhe sektori i financës, të 

merren masa dhe të ngrihen grupe pune për identifikimin e saktë dhe të plotë të aseteve dhe 

inventarëve duke identifikuar specifikisht e ndarë asetet nëpërmjet procesit të inventarizimit 

fizik. 

Afati: Menjëherë. 

Lidhur me konstatimet e mësipërme ngarkohen me përgjegjësi personat e përmendur në Akt-

konstatimin nr. 18, datë 15.03.2019. 

Për sa më sipër është mbajtur Akt Konstatimi nr. 18 datë 15/03/2019 dhe për këtë çështje 

subjekti nuk ka paraqitur observacion. 

 

 

Për përmirësimin e gjendjes rekomandojmë marrjen e masave si më poshtë: 

A. MASA ORGANIZATIVE 

 

1. Gjetje nga auditimi: Mbi zbatimin e rekomandimeve nga auditimi i mëparshëm të UKGJ 

SHA u shqyrtua dokumentacioni i paraqitur për zbatimin e secilit rekomandim, nga ku rezultoi 

se sipas shkresës me nr. 888/7 prot., datë 31.12.2014 është dërguar Raporti Përfundimtar i 

Kontrollit dhe Rekomandimet. Konstatohet se nga 20 rekomandime të lëna për zbatim janë 

realizuar 10 rekomandime, 3 rekomandime janë zbatuar pjesërisht, 1 rekomandim është në 

proces dhe 6 rekomandime nuk janë zbatuar. Mos zbatimi i rekomandimeve të lëna nga auditi i 

mëparshëm ka sjellë mos moszbatim të masave për zbatimin e ligjshmërisë dhe përmirësimin e 

punës të UKGJ SHA. Sa më sipër është në kundërshtim me Ligjin nr. 154/2014 “Për 

organizimin dhe funksionimin e kontrollit të lartë të Shtetit” neni 15. (Më hollësisht trajtuar në 

pikën 1 faqen nr. 16 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

1.1 Rekomandimi: Të merren masa nga KA dhe Administratori i UKGJ SHA, për nxjerrjen e 

përgjegjësive të mos zbatimit të rekomandimeve të lëna nga auditimi i mëparshëm si dhe të 

marrë masa për realizimin e tyre.  

 

Menjëherë dhe në vazhdimësi 

 

2. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit të ligjshmërisë për emërimet dhe funksionimin e 

strukturave drejtuese (KA dhe AP), vendimet e marra dhe zbatimi i tyre u shqyrtua 

dokumentacioni i paraqitur nga ana e subjektit nga ku rezultoi se për vitet objekt auditimi 
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mungonin regjistrat e vendimeve të Asamblesë së Përgjithshme, veprim i cili passjell 

pavlefshmërinë absolute të vendimeve të marra nga kjo asamble. Sa më sipër është në 

kundërshtim me Ligjin nr. 9901 datë 14.04.2008 “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare”, i 

ndryshuar, neni 135, pika 4 si dhe Statuti i shoqërisë i miratuar me Vendimin e datës 

11.04.2016, neni 10 pika 1. Gjithashtu, u konstatua se në dy raste në dosje nuk disponohen 

procesverbalet përkatëse të mbledhjeve të Këshillit të Administrimit dhe në një rast njoftimi i 

Administratorit për mbledhje. Sa më sipër është në kundërshtim me Ligjin nr. 9901 datë 

14.04.2008 “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare”, i ndryshuar, neni 161, pika 3. (Më hollësisht 

trajtuar në pikën 2 faqen nr. 17 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

2.1 Rekomandimi: UKGJ SHA të marrë masa për plotësimin e dosjeve me procesverbalet, 

njoftimet dhe materialet bashkëngjitur të përmendura në Vendimin nr. 7/1, datë 07.09.2016 ‘Për 

miratimin e projektplanit tarifor të shërbimit të furnizimit me ujë të pijshëm për abonentët 

familjarë dhe jo familjarë’. 

Menjëherë 

 

2.2 Rekomandimi: AP e përfaqësuar nga Aksionari i vetëm Bashkia Gjirokastër, nëpërmjet 

Sekretarit të Këshillit të AP të marrë masa për të mbajtur regjistrin e posaçëm të vendimeve të 

AP me qëllim shmangien e tyre si absolutisht të pavlefshme. 

Menjëherë 

3. Gjetje nga auditimi: UKGJ SHA, nuk ka bërë njësimin e procedurave të hartimit, shqyrtimit 

dhe miratimit të programeve të zhvillimit të shoqërive, në kundërshtim kjo me ligjin nr. 8885, 

datë 22.04.2002 “Për disa ndryshime në ligjin nr. 7926, datë 20.4.1995 “Për transformimin e 

ndërmarrjeve shtetërore në shoqëri tregtare”, të ndryshuar, ligjit nr. 9901, datë 14.4.2008 “Për 

tregtarët dhe shoqëritë tregtare” e Udhëzim nr. 394, datë 21.8.2014“Mbi programet e zhvillimit 

ekonomik të shoqërive tregtare me kapital shtetëror” me qëllim. Nuk ka urdhër të administratorit 

për ngritjen e grupeve të punës për hartimin e Projektprogramit, nuk është kryer planifikimi i 

kërkesave për plotësimin e Planit Operacional dhe Financiar, për periudhën objekt auditimi 

Janar 2016-Dhjetor 2018, Projektprogramit e hartuara nuk kanë relacione shpjeguese e nuk janë 

dërguar brenda datës 1 Nëntor kopje e tyre pranë Këshillit të Administrimit të UKGJ për 

miratim, Shoqëria nuk ka hartuar programet e zhvillimit afatmesme, mungojnë programet 

afatmesme dhe afatgjatë në përputhje me objektivat e caktuar nga organet drejtuese, hartimi i 

programit të zhvillimit ekonomik për vitin 2016 nuk është mbështetur në Strategjinë Kombëtare 

të Zhvillimit Ekonomik e Social, e Strategjinë Kombëtare të Furnizimit me Ujë dhe 

Kanalizimeve 2011-2017, si dhe në aktet ligjore e nënligjore në fuqi. Hartimi i programit të 

zhvillimit ekonomik i shoqërisë UKGJ është formuluar/nënshkruar vetëm për periudhën Janar-

Dhjetor 2016, 2017 e 2018 (1-vjeçar). Programet e zhvillimit ekonomik për vitet 2016, 2017 e 

2018 nuk janë shqyrtuar dhe miratuar nga AP e Aksionarit, Bashkia Gjirokastër. Nga Ministria e 

Zhvillimit Ekonomik, Tregtisë dhe Sipërmarrjes nuk është miratuar Plani Operacional dhe 

Financiar, i UKGJ SHA, brenda datës 30 Janar të viteve 2016, 2017 e 2018. UKGJ SHA nuk ka 

dërguar një kopje të projektprogrameve të zhvillimit ekonomik për vitet 2016 – 2018 bashkë me 

relacion shpjegues në ministrinë e linjës administrative. Sa më sipër është në kundërshtim me 

pikën 5 të kreut V të Udhëzimit nr. 965, datë 11.12.2007 “Për zbatimin e VKM në transferimin e 

aksioneve të shoqërive ujësjellës kanalizime në njësitë e qeverisjes vendore” të MIE. Kjo ka 

sjellë mungesë monitorimi të nevojave për fonde buxhetore në këtë shoqëri. UKGJ SHA nuk ka 

shqyrtuar dhe miratuar programet e zhvillimit ekonomik për vitet 2016 – 2018 brenda afateve 
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ligjore. Për vitin 2016 programi ekonomik dhe financiar nuk i është dërguar për miratim 

Këshillit Mbikëqyrës. Një kopje e Projektprogramit për vitin 2017 nuk i është dërguar brenda 

datës 1 Dhjetor për miratim MIE. Për vitin 2018 KA me Vendimin nr. 6, datë 26.06.2018 e 

Vendimin nr. 10, datë 07.09.2018, ka miratuar disa ndryshime në Vendimin e Këshillit 

Administrativ nr. 1, datë 29.01.2018 “Për miratimin e projektbuxhetit të vitit ushtrimor 2018” ku 

ka miratuar planbiznesin e Shoqërisë Aksionare UKGJ për vitet ushtrimore 2017-2021. Sa më 

sipër është në kundërshtim me Udhëzimin nr. 965, datë 11.12.2007 “Për zbatimin e VKM në 

transferimin e aksioneve të shoqërive ujësjellës kanalizime në njësitë e qeverisjes vendore” të 

MIE, kreu V pika 7. Mosmiratimi i programeve ekonomiko financiare ka bërë që shpenzimet e 

kryera në vitet 2016, 2017 dhe 2018 të jenë të pa ligjëruara. KA me Vendimet nr. 6, datë 

26.06.2018 e nr. 10, datë 07.09.2018, ka miratuar disa ndryshime në Vendimin e Këshillit 

Administrativ nr. 1, datë 29.01.2018 “Për miratimin e projektbuxhetit të vitit ushtrimor 2018” si 

dhe është miratuar planbiznesi i shoqërisë i për vitet ushtrimore 2017-2021. Këto veprime janë 

në kundërshtim me Udhëzimin nr. 965, datë 11.12.2007 “Për zbatimin e VKM në transferimin e 

aksioneve të shoqërive ujësjellës kanalizime në njësitë e qeverisjes vendore", kreu V, pikat 7 dhe 

9 pasi rezulton se nga ana e shoqërisë nuk janë bërë analiza dhe vlerësime të hollësishme 

tekniko-ekonomiko-financiare dhe përcaktimi i treguesve të shpenzimeve të programit të 

zhvillimit nuk është bërë i mirë studiuar, duke i bërë ato të mos jenë të sakta, reale e të 

besueshme. (Më hollësisht trajtuar në pikën 3 faqet nr. 18-24 të Raportit Përfundimtar të 

Auditimit). 

3.1 Rekomandimi: Drejtoria e shoqërisë të marrë masa për ngritjen e një grupi pune për 

hartimin e programeve afatmesme dhe afatgjata të zhvillimit ekonomik. në zbatim të Udhëzim 

nr. 394, datë 21.8.2014 “Mbi programet e zhvillimit ekonomik të shoqërive tregtare me kapital 

shtetëror” dhe Udhëzimit nr. 965, datë 11.12.2007 “Për zbatimin e VKM në transferimin e 

aksioneve të shoqërive ujësjellës kanalizime në njësitë e qeverisjes vendore” të MIE.  

 

Menjëherë dhe në vazhdimësi 

 

3.2 Rekomandimi: Drejtoria e shoqërisë të marrë masa për ngritjen e grupit të punës për 

hartimin e programeve afatmesme dhe afatgjata të zhvillimit ekonomik, në zbatim të Udhëzim 

nr. 394, datë 21.8.2014“Mbi programet e zhvillimit ekonomik të shoqërive tregtare me kapital 

shtetëror” dhe Udhëzimit nr. 965, datë 11.12.2007 “Për zbatimin e VKM në transferimin e 

aksioneve të shoqërive ujësjellës kanalizime në njësitë e qeverisjes vendore”.  

 

Menjëherë dhe në vazhdimësi 

 

3.3 Rekomandimi: Drejtoria e UKGJ SHA, të marrë masa për dërgimin e projekt programeve të 

zhvillimit ekonomik me relacion shpjegues në ministrinë e linjës administrative. Kjo situatë ka 

ndodhur si pasojë e moszbatimit të Udhëzimit nr. 965, datë 11.12.2007 “Për zbatimin e VKM në 

transferimin e aksioneve të shoqërive ujësjellës kanalizime në njësitë e qeverisjes vendore” të 

MIE.  

 Menjëherë dhe në vazhdimësi 

 

3.4 Rekomandimi: UKGJ SHA të marrë masa për dërgimin dhe miratimin e projekt 

programeve të zhvillimit ekonomik për vitin pasardhës, brenda datës 1 Dhjetor të çdo viti, në 
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zbatim të Udhëzimit nr. 965, datë 11.12.2007 “Për zbatimin e VKM në transferimin e aksioneve 

të shoqërive ujësjellës kanalizime në njësitë e qeverisjes vendore” të MIE.  

 

Menjëherë dhe në vazhdimësi 

 

3.5 Rekomandimi: Drejtoria e Ujësjellës Kanalizime Gjirokastër SHA, të marrë masa që ç’do 

ndryshim të programit vjetor ekonomiko-financiar të paraqitur për miratim, ta shoqërojë me 

kërkese dhe relacionin ku të shpjegohen arsyet e ndryshimit të programit të investimeve.  

 

Menjëherë dhe në vazhdimësi 

 

4. Gjetje nga auditimi: Shoqëria ka programuar shpenzime të pajustifikuara për pagat. Në vitin 

2015 shoqëria deri në fund të vitit ka pasur gjithsej 100 punonjës, për 6 mujorin e dytë të 2016 

është parashikuar që numri i punonjësve do të reduktohet në 86 punonjës, kjo sipas plan-biznesit 

afatgjatë të hartuar nga konsulent i projektit në bashkëpunim me UKGJ Qytet SHA, ku 

theksohet që numri i punonjësve duhet të jetë 85 (përpara bashkimit të UK). Ky plan është 

pranuar edhe nga Këshilli Mbikëqyrës dhe Asambleja e Aksionarëve. Në fakt gjatë 6 mujorit të 

dytë 2016 shoqëria nuk i është përmbajtur parashikimit për reduktimin e numrit të punonjësve 

(paga mesatare 35,227 lekë/punonjës/muaj x19puonjës x 6muaj=4,015,878 lekë). Moszbatimi i 

planit afatgjatë të UKGJ Qytet SHA ka ndikuar negativisht në rritjen e shpenzimeve të shoqërisë 

me shumën 4,015,878 lekë (pa llogaritur vlerën e sigurimeve shoqërore e shëndetësore). (Më 

hollësisht trajtuar në pikën 3 faqet nr. 18-24 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

4.1 Rekomandimi: UKGJ SHA të marrë masa që në hartimin e programeve ekonomike të 

planifikojë, drejtojë dhe kontrollojë burimet financiare në mënyrë që të ofrojë me efikasitet dhe 

efektshmëri shërbimet publike duke parashikuar shpenzimet bazuar në pritshmëritë reale të të 

ardhurave. Programet ekonomike të hartohen në mënyrë që të adresojnë problematikën kryesore 

të aktivitetit të shoqërisë, numrin e lartë të punonjësve, humbjet e mëdha të sasisë së ujit të 

prodhuar në raport me sasinë e ujit që u faturohet konsumatorëve, duke parashikuar rritje të 

investimeve në rrjet në zbatim të parimeve të ligjit nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin 

financiar dhe Kontrollin”. 

Menjëherë dhe në vazhdimësi 

 

5. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i dokumentacionit të vënë në dispozicion mbi miratimin e 

strukturës organizative konstatohet se: 

 - Administratori i Shoqërisë UKGJ, është emëruar me Vendimin e datës 07.04.2016 të 

Asamblesë së Aksionarit me anë të cilit është shkarkuar z. D.Q. dhe është emëruar z. B.T.. Në 

këtë vendim Aksionari shprehet në pikën 4 të tij se, kompetencat e Administratorit janë të 

kufizuara pasi për çdo veprim juridik, administrativ dhe financiar, Administratori duhet të marrë 

më përpara, miratim me shkrim të Aksionarit, në të kundërt çdo veprim i kryer do të jetë 

absolutisht i pavlefshëm; 

 - Struktura Organizative e UKGJ SHA, është miratuar me vendimin e KA nr. 2, datë 

30.05.2016, me një numër prej 153 punonjës. Me vendimin nr. 04, datë 28.07.2016, të KA është 

miratuar niveli i pagave të Shoqërisë UKGJ. Niveli i pagave është miratuar për 156 punonjës 

dhe jo për 153 sa është miratuar numri total i punonjësve, pra me 3 punonjës më tepër nga 

struktura e miratuar, veprim ky në kundërshtim me Vendimin nr. 2, datë 30.05.2016; 
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 - Për 18 punonjës konstatohet se pagat janë caktuar më pak se kufiri minimal i miratuar sipas 

VKM nr. 573, datë 03.07.2013 “Për përcaktimin e pagës minimale në shkallë vendi”, i 

ndryshuar, i cili në pikën 1 citon se: “Paga bazë minimale mujore për punonjësit, në shkallë 

vendi, që është e detyrueshme të zbatohet nga çdo person, juridik a fizik, vendas ose i huaj, të 

jetë 22 000 (njëzet e dy mijë) lekë. Konkretisht për 3 punonjës paga është caktuar 21,214 lekë, 

për 7 punonjës paga është 17,464 lekë, për 4 punonjës paga është 13,714 lekë dhe për 4 

punonjës paga është 9,964 lekë në muaj. Ky veprim është diskriminues duke bërë që punonjësit 

e strukturës së miratuar të mos trajtohen të barabartë me kufirin e pagës minimale të caktuar sa 

më sipër, në kundërshtim me Ligjin nr. 7961, datë 12.07.1995, “Kodi i punës i Republikës së 

Shqipërisë”, i ndryshuar, neni 115, dhe në kundërshtim me Kontratën Kolektive të Punës me nr. 

195 prot., datë 31.12.2014.  

 - Me vendimin nr. 01, datë 31.03.2017, KA ka miratuar strukturën e re në të cilën janë shtuar 6 

punonjës dhe numri total është 159 punonjës. Gjithashtu me vendimin nr. 02, datë 12.03.2018, 

KA ka miratuar strukturën e re me ndryshimet përkatëse por numri total prej 159 punonjës nuk 

ka ndryshuar. Me vendimin nr. 4, datë 25.04.2018 të Këshillit të Administrimit janë bërë 

ndryshimet e strukturës duke miratuar strukturën e re me 166 punonjës, duke e rritur me 7 

punonjës nga struktura e mëparshme. Vendimet e mësipërme janë marrë pa miratimin e Ministrit 

përkatës, dhe Aksionarit, veprime këto të cilat janë në kundërshtim me Ligjin nr. 10405, datë 

24.3.2011 “Për kompetencat për caktimin e pagave dhe të shpërblimeve”, neni 6, pika 1, germa 

(a) dhe në kundërshtim me Vendimin e datës 07.04.2016 të Asamblesë së Aksionarit, pika 4, dhe 

me Vendimin nr. 01, datë 23.03.2018 të Asamblesë së Aksionarit, pika 3; 

  - UK Gjirokastër, nuk ka marrë parasysh funksionimin e auditimit të brendshëm sipas Ligjit nr. 

9720, datë 23.04.2007 “Për auditimin e brendshëm në sektorin publik”, i ndryshuar, neni 2 dhe 

neni 17; 

 - Në të gjitha rastet e verifikuara nuk kanë paraqitur kërkesë për punësim, në kundërshtim me 

kontratën kolektive miratuar me nr. 195 prot, datë 30.12.2014 neni 8, pika 8.3, dhe kontratën 

kolektive miratuar me nr. 63 prot, datë 10.02.2017, neni 8, pika 8.4, kontrata e lidhur midis 

palëve është e pa protokolluar, në kundërshtim me Ligjit nr. 9154, datë 06.11.2003 “Për 

Arkivat”, i ndryshuar, ka mangësi të theksuara të dokumentacionit në dosjet personale të 

punonjësve dhe nuk janë të inventarizuara në përmbajtjen e tyre bazuar në dispozitat ligjore për 

këtë qëllim; 

 - Shoqëria nuk disponon një procedurë ose rregullore të miratuar për rekrutimin e punonjësve, 

pozicionin e punës për vendin vakant, intervistimin ose testimin, kriteret e vendosura për 

rekrutimin, mënyrën e përzgjedhjes së tyre, procedura aktuale nuk është e qartë dhe 

transparente, si dhe nuk ka gjurmë në asnjë rast për nevojat e sektorëve apo departamenteve të 

shoqërisë.  

- Në 13 raste nuk ka miratim nga Aksionari për marrjen në punë të punonjësve në UKGJ. 

- Kontratat e hartuara për punonjësit që janë emëruar, nuk janë në përputhje me kontratën 

kolektive të miratuar. 

Të gjitha këto veprime nuk i përmbahen Vendimit të datës 07.04.2016 pika 4, dhe Vendimit nr. 

01, datë 23.03.2018, pika 3, të Asamblesë së Aksionarit si dhe kritereve të vendosura në 

Kontratën Kolektive miratuar me nr. 195 prot, datë 30.12.2014 neni 8, pika 8.3, dhe kontratën 

kolektive miratuar me nr. 63 prot, datë 10.02.2017, neni 8, pika 8.4., për plotësimin e 

dokumenteve që duhet të dorëzonin punëkërkuesit pranë UKGJ 
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 - Me vendimin e KA nr 1, datë 25.04.2016 është caktuar shpërblimi për sekretarin e Këshillit të 

Administrimit në masën 10,000 lekë, ndërsa me vendimin nr. 11, datë 27.09.2018, të KA ka 

vendosur shpërblimin e sekretarit në 18,000 lekë në muaj. Vendimet e KA-së bien në 

kundërshtim me Ligjin nr. 10405, datë 24.3.2011 “Për kompetencat për caktimin e pagave dhe të 

shpërblimeve”, Udhëzimin nr. 318, datë 08.04.2009, i Ministrit të MIE-s, “Për emërimin, 

funksionimin dhe shpërblimin e këshillit të Administrimit në shoqëritë anonime shtetërore” 

paragrafi II, pika 5. (Më hollësisht trajtuar në pikën 4 faqet nr. 24-28 të Raportit Përfundimtar të 

Auditimit). 

5.1 Rekomandimi: KA dhe Administratori i Shoqërisë të marrë masa që në të ardhmen që, për 

ndryshimet në strukturën organizative të shoqërisë, të marrë më parë miratim nga Ministria dhe 

Asambleja e Aksionarëve. Gjithashtu të kryejë ndryshimet përkatëse në përputhje me kuadrin 

rregullator ligjor të nivelit të pagave në fuqi, dhe të mos përsëriten politika të tilla në të ardhmen. 

 

Menjëherë dhe në vijimësi 

 

5.2 Rekomandimi: KA të marrë masa për ngritjen e një strukture Auditi të Brendshëm për 

garantimin e një kuadri të përshtatshëm kontrolli, në funksion të Menaxhimit Financiar dhe 

Kontrollit të Shoqërisë. 

Menjëherë 

 

5.3 Rekomandimi: Administratori duhet të marrë masa për plotësimin e rregullores për 

rekrutimin e personelit në përputhje me kuadrin rregullator ligjor, statutin e shoqërisë dhe 

rregullat e miratuara nga KA.  

Menjëherë 

 

5.4 Rekomandimi: Nga KA dhe Administratori i Shoqërisë të merren masa që të shfuqizohet 

Vendimet e marra në lidhje me shpërblimin e sekretarit të KA-së dhe shpërblimi i tij të vendoset 

në referencë me dispozitat ligjore në fuqi. 

Menjëherë 

 

6. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i dokumentacionit të vënë në dispozicion rezultoi se 

Shoqëria Ujësjellës Kanalizime SHA., Gjirokastër nuk ka zbatuar shkronjën “b” të nenit 1 të 

Ligjit nr. 7598, datë 01.09.1992 “Për krijimin e fondit të veçantë monetar për ish-të dënuarit e të 

përndjekurit politikë” dhe VKM nr. 392, datë 12.08.1999 “Për administrimin e fondit të veçantë 

monetar, të krijuar sipas ligjit nr. 7598, datë 01.09.1992 “Për krijimin e fondit të veçantë 

monetar për ish-të dënuarit e të përndjekurit politikë” derdhur në Institutin e Integrimit të ish-të 

Përndjekurve Politikë” për të arkëtuar për llogari të Institutit të Integrimit të ish-të Përndjekurve 

Politikë shumën 1 % të fondit të pagave për vitet 2016, 2017 dhe 2018. Fondi i pagave sipas të 

dhënave nga Drejtoria Tregtare është në shumën totale 186,432,964 lekë dhe shuma që duhet 

derdhur për llogari të Institucionit të ish-të përndjekurve politikë është 1,864,330 lekë. (Më 

hollësisht trajtuar në pikën 4 faqet nr. 24-28 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

6.1 Rekomandimi: Nga Administratori i Shoqërisë të merren masa që të arkëtohet për llogari të 

Institutit të Integrimit të ish-të përndjekurve politikë shuma 1,864,330 lekë sipas një skeduli me 

afat të përcaktuar për shlyerjen e gjithë detyrimit të pa derdhur. 

Në vijimësi 
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7. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i dokumentacionit rezultoi se vendimet për dhënien e 

shpërblimit vjetor për punonjësit e Shoqërisë UKGJ, janë marrë përpara daljes së rezultatit 

financiar të shoqërisë, pa miratimin e Aksionarit të shoqërisë dhe pa miratimin nga Ministri 

përkatës duke vepruar në kundërshtim me Ligjin nr. 10405, datë 24.3.2011 “Për kompetencat 

për caktimin e pagave dhe të shpërblimeve”, neni 6, pika 1, germa (a), Vendimin e Këshillit të 

Ministrave nr. 63, datë 27.01.2016, “Për organizimin e operatorëve që ofrojnë shërbimin e 

furnizimin me ujë të pijshëm, grumbullimi, largimin dhe trajtimin e ujërave të ndotura”, neni 17, 

pika 1, dhe në kundërshtim me Vendimin e datës 07.04.2016 të Asamblesë së Aksionarit, pika 4, 

Vendimin nr. 01, datë 23.03.2018 të Asamblesë së Aksionarit, pika 3, dhe për të tre vitet shuma 

totale e paguar prej 9,189,922 lekë përbën efekt financiar negativ për buxhetin e shoqërisë. (Më 

hollësisht trajtuar në pikën 4 faqet nr. 24-28 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

7.1 Rekomandimi: Nga KA dhe Administratori i Shoqërisë të merren masa që në ardhmen, 

vendimet për dhënien e shpërblimit vjetor të punës, të miratohen më parë nga Asambleja e 

Aksionarëve dhe të jepen pas miratimit të rezultatit financiar. 

Në vijimësi 

 

8. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi rezultoi se janë kryer pagesa me para në dorë nëpërmjet 

arkës për periudhën objekt auditimi nga punonjëset e arkës znj. M.D. dhe znj. I.M. sipas 

periudhës në të cilën kanë qenë në këtë pozicion, në 25 raste mbi limitin 1,000 lekë, në 

kundërshtim me Udhëzimin nr. 30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësinë e 

sektorit publik”, pika 64, e cila thekson se: “Veprimet me para në dorë kryhen për transaksionet 

financiare në formën e paradhënies për udhëtime e dieta, gjithashtu edhe për arkëtimin e të 

ardhurave në vlera më të vogla se 1,000 lekë”. Veprime këto të cilat nuk duhet të lejoheshin nga 

Drejtori Tregtar, i cili duhet të monitoronte dhe kontrollonte dokumentacionin e arkës në mënyrë 

periodike. (Më hollësisht trajtuar në pikën 5 faqet nr. 28-37 të Raportit Përfundimtar të 

Auditimit). 

8.1 Rekomandimi: Nga Administratori i Shoqërisë dhe Drejtori Tregtar i shoqërisë të merren 

masa që në vazhdimësi të mos kryhen pagesa nëpërmjet arkës me para në dorë më tepër se limiti 

i lejuar.  

 Në vijimësi 

 

9. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i shpenzimeve të kryera me bankë rezultoi se janë kryer 

likuidime dhe arkëtime nga llogaritë e Shoqërisë ku në 38 raste nuk kanë të lidhur 

dokumentacionin justifikues për transaksionin e kryer. Në 47 raste, fatura tatimore është 

fotokopje dhe jo origjinale. Në 38 raste likuidimi është kryer vetëm me firmën e njërit prej 

anëtarëve të komisionit të blerjeve me vlera të vogla për raste emergjente. Veprimet e 

mësipërme bien në kundërshtim me Ligjin nr. 10296, datë 08.07.2010, “Për menaxhimin 

financiar dhe kontrollin”, i ndryshuar, neni 12, me Udhëzimin nr. 30, datë 27.12.2011 "Për 

menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik", i ndryshuar, pika 35-36, Udhëzimin Nr. 3, 

datë 27.01.2015, “Për Procedurën e Prokurimit me Vlerë të Vogël”, i ndryshuar, pika 7, dhe me 

Rregulloren e Shoqërisë miratuar me vendimin nr. 5, datë 10.10.2016, të Këshillit të 

Administrimit neni 47. (Më hollësisht trajtuar në pikën 5 faqet nr. 28-37 të Raportit 

Përfundimtar të Auditimit). 
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9.1 Rekomandimi: Nga Administratori i Shoqërisë dhe Drejtori Tregtar për përmirësimin e 

punës, të merren masat e duhura që, për shpenzimet të cilat kryhen nëpërmjet bankës, me 

transaksionin bankar të ketë bashkëlidhur çdo dokumentacion vërtetues dhe justifikues për 

kryerjen e shpenzimit, me qëllim ndalimin e rasteve të tilla në të ardhmen. 

Në vijimësi 

 

10. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i kryer në lidhje me mbajtjen dhe dokumentimin e 

shpenzimeve të automjeteve, konsumit të karburantit, shpenzimeve për goma, bateri, servis etj., 

për periudhën objekt auditimi referuar dokumentacionit të vënë në dispozicion rezultoi se nga 

Drejtoria Tregtare, nuk janë mbajtur kartelat përkatëse për çdo mjet, ku të jenë të evidentuara të 

dhënat teknike të mjetit, defektet e konstatuara, shërbimet e kryera periodike etj. Gjithashtu për 

automjetet nuk është evidentuar kilometrazhi i tij në fillim të vitit dhe në fund të vitit për të bërë 

ndjekjen e shpenzimeve periodike për goma, filtra e vaj, karburant, riparime etj., shpenzime të 

cilat nuk mund të përllogariten pa pasqyruar elementin bazë i cili është kilometrazhi, për 

ndjekjen e shpenzimeve për mirëmbajtje dhe shfrytëzimin e tyre, si dhe për gjurmën standarde të 

auditimit, veprime të cilat janë në kundërshtim me Udhëzimin e MF nr. 30, datë 27.12.2012, 

“Menaxhimi i aktiveve të njësitë e sektorit publik”, pikat 19, 26, 35, 121, 122, Rregulloren e 

Shoqërisë miratuar me vendimin nr. 5, datë 10.10.2016, të Këshillit të Administrimit. (Më 

hollësisht trajtuar në pikën 5 faqet nr. 28-37 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

10.1 Rekomandimi: Nga Administratori i Shoqërisë dhe Drejtori Tregtar të merren masat që në 

vijimësi të hartohen kartelat përkatëse të secilit automjet, të caktohen personat përgjegjës për 

ndjekjen dhe zbatimin e shpenzimeve për automjetet, të kryhen kontrollet përkatëse periodike 

për monitorimin e shpenzimeve për karburantin dhe riparimin e automjeteve. 

Menjëherë 

 

11. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i shpenzimeve të kryera për subvencionet rezultoi se: Me 

shkresën nr. 3530 prot, datë 11.12.2017 të Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, Agjencisë 

Kombëtare të Ujësjellës Kanalizime, Drejtorisë së Monitorimit, Sektori i Monitorimit të 

Shoqërive Ujësjellës Kanalizime, është akorduar subvencion në shumën 1,000,000 lekë. Në 

përmbajtje të kësaj shkrese përcaktohet destinacioni i këtij fondi i cili duhet të përdoret “Për të 

përballuar kostot e riparimeve dhe mirëmbajtjen kapitale të aseteve të Shoqërisë Ujësjellës 

Kanalizime Gjirokastër”. Konstatohet se nuk janë zbatuar procedurat ligjore për qëllimin e 

subvencionit, pasi shuma e alokuar është përdorur për të likuiduar detyrimet tatimore. E gjithë 

vlera është përdorur për mbulimin shlyerjes së detyrimeve ndaj sigurimeve shoqërore për 

shoqërinë UKGJ SHA, duke ndryshuar në këtë mënyrë destinacionin e këtij shpenzimi të dhënë 

nga buxheti i shtetit, në kundërshtim me Ligjin nr. 9374, datë 21.02.2005 “Për ndihmën 

shtetërore”, i ndryshuar, me VKM nr. 504, datë 06.07.2016 “Për krijimin e Agjencisë 

Kombëtare të Ujësjellës Kanalizime”, Udhëzimin e Ministrisë së Transportit dhe Infrastrukturës 

nr. 837, datë 10.02.2017, “Për miratimin e Metodologjisë për kriteret dhe procedurat për 

shpërndarjen dhe përdorimin e subvencioneve shtetërore për ofruesit e shërbimeve në sektorin e 

ujësjellës kanalizimeve”, dhe me shkresën nr. 3530 prot, datë 11.12.2017, paragrafi II. (Më 

hollësisht trajtuar në pikën 5 faqet nr. 28-37 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

11.1 Rekomandimi: Nga Administratori i Shoqërisë dhe Drejtori Tregtar të merren masa që në 

të ardhmen shpenzimet për subvencione të akordohen për të përmbushur qëllimin dhe 
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destinacionin përkatës në përputhje me kuadrin rregullator ligjor, dhe të mos përsëriten politika 

të tilla në të ardhmen. 

Në vijimësi 

 

12. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i dokumentacionit për blerjet me vlera të vogla rezultoi 

se për vitin 2017 janë kryer 2 procedura me vlerë të vogël për “Blerje matës uji dhe rakorderi” 

në shumën totale 1,560,408 lekë duke e copëzuar fondin, dhe konkretisht është kryer procedura 

“Blerje matës uji dhe rakorderi”, me fond limit në shumën 760,448 lekë, dhe procedura “Blerje 

matës uji dhe rakorderi”, me fond limit në shumën 799,960 lekë procedura të cilat duhet të 

kryheshin me procedurë tenderi dhe jo me procedurën blerje me vlera të vogla, në kundërshtim 

me, VKM nr. 914, datë 29.12.2014, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i 

ndryshuar kreu IV, neni 40, pika 1, me udhëzimin e APP-së nr. 3, datë 27.01.2015 “Për 

Procedurën e Prokurimit me Vlerë të Vogël”, i ndryshuar, pika 4. (Më hollësisht trajtuar në 

pikën 5 faqet nr. 28-37 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

12.1 Rekomandimi: Nga Administratori i Shoqërisë të nxirren përgjegjësitë për arsyet dhe 

shkaqet e copëzimit të fondit dhe nga Komisioni i Prokurimit të merren masa që në të ardhmen 

kur ka procedura të cilat tejkalojnë shumën totale të shpenzimeve si mallra të të njëjtit grup, 

procedura të bëhet me tenderim dhe jo me blerje me vlera të vogla, si dhe të operohet në të 

gjitha aspektet në përputhje me kuadrin rregullator ligjor, me qëllim mos përsëritjen e praktikave 

të tilla. 

 

Në vijimësi 

 

13. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i procedurave të blerjeve me vlera të vogla konstatohet 

se: 

-Në 8 raste për vitin 2016 dhe në 13 raste për vitin 2017 nuk argumentohet nevoja apo kërkesa 

nga sektorët apo punonjësit përkatës për punë mallra apo shërbime, veprim ky në kundërshtim 

me VKM nr. 914, datë 29.12.2014, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, kreu IV, 

neni 40, pika 3. Në 5 raste për vitin 2016 dhe në 9 raste për vitin 2017 nuk rezulton t’u jetë 

dërguar ftesë për ofertë të paktën 5 operatorëve ekonomikë, në kundërshtim me Udhëzimin nr. 3, 

datë 27.01.2015, “Për procedurën e prokurimit me vlerë të vogël”, i ndryshuar, pika 5.  

-Nga auditimi i procedurës blerje me vlera të vogla me objekt “Blerje matës uji”, për vitin 2017, 

me fond limit 799,960 lekë pa TVSH, konstatohet se është vendosur kriter i pa argumentuar 

teknikisht dhe nuk është sqaruar vendosja e kriterit, në kundërshtim me Ligjin nr. 9643, datë 

20.11.2006, “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, neni 1 “Objekti dhe qëllimi” pika 2, germa 

(a), (b), (d) dhe (dh), neni 20 si dhe VKM nr. 914, datë 29.12.2014, “Për miratimin e rregullave 

të prokurimit publik”, ndryshuar, neni 40 dhe ngarkojnë me përgjegjësi anëtarët e komisionit. 

Për këtë qëllim kjo procedurë është kryer dhe është anuluar 2 herë në sistemin elektronik pasi 

Operatorët ekonomikë pjesëmarrës nuk plotësonin këtë kusht. Më pas nga ana e Autoritetit 

Kontraktor është vijuar me procedurën sipas Formularit nr. 6 të Udhëzimit nr. nr. 3, datë 

27.01.2015 “Procedurën e Prokurimit me Vlerë të Vogël” sipas të cilës është shpallur fitues OE 

SHANCI INVEST ShPK me vlerë të ofertës 740,000 lekë pa TVSh. (Më hollësisht trajtuar në 

pikën 5 faqet nr. 28-37 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

13.1 Rekomandimi: Nga Administratori i Shoqërisë dhe Komisioni i prokurimit të merren masa 

që në të ardhmen në lidhje me kryerjen e procedurave për blerjet me vlera të vogla të 
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argumentohen me dokumentacion nevoja për punë mallra apo shërbime, të mos vendosen kritere 

të cilat ngushtojnë konkurrencën apo sjellin anulimin e procedurës. 

Në vijimësi 

 

14. Gjetje nga auditimi: Për vitet 2016-2018 Ujësjellës Kanalizime SHA, Gjirokastër nuk ka 

hartuar regjistër analitik të përditësuar të aktiveve që zotëron apo ka në administrim, nuk ka të 

evidentuar numrin e saktë të aktiveve, nuk ka kryer inventarizime fizike për mjetet themelore 

(asetet), si dhe të gjitha objektet që janë të regjistruara në kontabilitet, në kundërshtim me Ligjin 

nr. 10296, datë 08.07.2010 "Për menaxhimin financiar dhe kontrollin", Udhëzimin nr. 30, datë 

27.12.2011 "Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik", pikat 26-33. (Më hollësisht 

trajtuar në pikën 6 faqet nr. 37-42 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

14.1 Rekomandimi: Administratori i Shoqërisë dhe Drejtori Tregtar duhet të marrë masa për 

plotësimin e regjistrit kontabël të aktiveve, si dhe të kryhen inventarizimet fizike për 

identifikimin e aseteve të shoqërisë. 

Menjëherë 

 

15. Gjetje nga auditimi: Për vitin 2016 dhe vitin 2017 Administratori i UKGJ në cilësinë e 

nëpunësit autorizues nuk ka marrë masa për kryerjen e inventarizimit të aktiveve që shoqëria ka 

në dispozicion, në zbatim të kuadrit rregullator ligjor në fuqi. Nga auditimi i dokumentacionit të 

inventarizimit për vitin 2018 rezultoi se komisioni i Inventarizimit ka hartuar një evidencë të 

materialeve që ka në ngarkim secili punonjës për gjendjen fizike në copë dhe në vlerë, nuk ka 

përcaktuar person përgjegjës për cilësinë dhe kushtet e ruajtjes së aktiveve, dhe nuk ka hartuar 

raport në lidhje me vlerësimin e kryer të cilin duhet t’ia dorëzojë nëpunësit autorizues. Për vitin 

2017 rezultoi se me urdhrin nr. 49, datë 11.01.2018, është ngritur komision për kryerjen e 

inventarit të magazinës për vlerat materiale, i përbërë prej I.M. kryetar me detyrë llogaritare dhe 

anëtarët M.D. me detyrë llogaritare dhe F.R. me detyrë magazinier. Në urdhrin e krijuar është 

vendosur anëtar z. F.R. i cili është në pozicionin e magazinierit të Shoqërisë, veprim ky i cili 

shfaq hapur konflikt interesi pasi nuk mund të jetë anëtar komisioni nëpunësi të cilit do ti kryhet 

inventari dhe ka në ngarkim aktivin.  

-Nga Drejtori Tregtar në cilësinë e nëpunësit zbatues nuk është marrë asnjë iniciativë në 

mbështetje të detyrave funksionale dhe përgjegjësive që ka në lidhje me kryerjen e procesit të 

inventarizimit të aktiveve të Shoqërisë. Veprime këto në kundërshtim me Ligjin Nr. 10296, datë 

08/07/2010, “Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”, i ndryshuar, neni 8 dhe 12, me 

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

njësitë e sektorit publik” i ndryshuar, kreu IV, pika 74, pika 82, pika 85, germa c, dhe me 

Rregulloren e Shoqërisë miratuar me vendimin nr. 5, datë 10.10.2016, të Këshillit të 

Administrimit, neni 9, pika ½, neni 10, neni 46-47, etj. Në lidhje me procesin e inventarizimit 

fizik, vlerësimin dhe nxjerrjen jashtë përdorimit të aktiveve për periudhën objekt auditimi 

konstatohet gjithashtu se në asnjë vit nuk është hartuar Gjurma Standarde e Auditit, në 

kundërshtim me Ligjin nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, i 

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

publik”, i ndryshuar, pika 121-122. (Më hollësisht trajtuar në pikën 6 faqet nr. 37-42 të Raportit 

Përfundimtar të Auditimit). 

15.1 Rekomandimi: Administratori i Shoqërisë dhe Drejtorit Tregtar duhet të marrë masa për 

kryerjen e plotë të procesit të inventarizimit për çdo vit për të gjitha aktivet që ka dispozicion 
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duke krijuar komisionet përkatës për kryerjen e këtij procesi dhe të hartohet një raport i detajuar 

mbi inventarizimin e aktiveve nga komisionet. 

Në vijimësi 

 

15.2 Rekomandimi: Administratori dhe Drejtori Tregtar i shoqërisë duhet të marrë masa të 

menjëhershme për hartimin e Gjurmës Standarde të Auditit për procesin e inventarizimit të 

aktiveve. 

Në vijimësi 

 

16. Gjetje nga auditimi: Shqyrtimi dhe miratimi i pasqyrave financiare për vitin 2016 dhe për 

vitin 2017 është bërë me vonesë nga KA, dhe nuk është dërguar në asnjë vit në ministrinë e 

linjës. Gjithashtu konstatohet se raporti i ekspertit kontabël nuk është kërkuar brenda afatit ligjor 

nga drejtuesit e Shoqërisë, veprime këto në kundërshtim me Udhëzimin nr. 318, datë 

08.04.2009, i Ministrit të METE-s,”Për emërimin, funksionimin dhe shpërblimin e këshillit 

mbikëqyrës në shoqëritë anonime shtetërore” paragrafi IV, pika 7, ku përcaktohet se Këshilli 

Mbikëqyrës “brenda tre muajve nga mbyllja e vitit financiar, për verifikim e kontroll shqyrton 

raportin e drejtorisë dhe të ekspertit kontabël të autorizuar. Pas miratimit materiali paraqitet në 

ministritë”. (Më hollësisht trajtuar në pikën 6 faqet nr. 37-42 të Raportit Përfundimtar të 

Auditimit). 

16.1 Rekomandimi: Administratori dhe Drejtori Tregtar i shoqërisë duhet të marrë masa në 

vijimësi për të paraqitur brenda afateve të përcaktuara Pasqyrat Financiare tek Drejtuesit e 

Shoqërisë dhe në Ministri. Gjithashtu nga KA të kërkohet në vazhdimësi kërkesë llogarie ndaj 

shoqërisë dhe Auditit të Pasqyrave Financiare për raportimin në kohë të gjendjes dhe situatës 

financiare të rezultatit financiar të shoqërisë për vendimmarrje të mëtejshme. 

Në vijimësi 

 

17. Gjetje nga auditimi: Për të dy vitet 2016-2017, konstatohet se, relacioni dhe shënimet 

shpjeguese që shoqërojnë pasqyrat financiare paraqitet i thjeshtë, me informacion të 

përgjithshëm, ku konstatojmë se mungojnë sqarime të nevojshme për ecurinë e zërave të 

pasqyrave financiare. Mungojnë tërësisht shpjegimet dhe analiza e pasqyrës së flukseve 

monetare, në kundërshtim me Standardet Kombëtare të Kontabilitetit, SKK 1 “Kuadri i 

Përgjithshëm për Përgatitjen e Pasqyrave Financiare”, pika 67, ku përcaktohet se “Informacioni 

në pasqyrat financiare duhet të paraqitet në mënyrë të tillë që ai të jetë informues dhe pa 

ekuivok, për ata përdorues të pasqyrave financiare që kanë njohuri të mjaftueshme në fushën e 

kontabilitetit për të kuptuar pasqyrat financiare”, Udhëzimin e Ministrisë së Financave nr. 14, 

datë 26.12.2006 “Për përgatitjen dhe raportimin e pasqyrave financiare vjetore të vitit 2006 për 

institucionet qendrore, organet e pushtetit vendor dhe njësive që varen prej tyre si dhe të njësive 

të menaxhimit/zbatimit të projekteve e marrëveshjeve me donatore te huaj”, dhe Standardet 

Ndërkombëtare të Kontabilitetit Publik SNKP 1, paragrafi 128. Shënimet shpjeguese në pasqyrat 

financiare janë element i rëndësishëm, të cilat duhet ndër të tjera të sigurojnë edhe atë 

informacion shtesë, që nuk mund të paraqitet në të gjitha formatet e pasqyrave financiare. Për 

vitin 2016 dhe 2017, pasqyrat financiare janë dërguar Drejtorisë Rajonale të Tatimeve 

Gjirokastër, nëpërmjet sistemit tatimor me datë 31.03.2017 për vitin 2016 dhe me datë 

31.03.2018 për vitin 2017, dhe nuk është dërguar Agjencisë Kombëtare të Ujësjellës Kanalizime 

Tiranë dhe në Ministritë. Gjithashtu, gjatë verifikimit të librave të llogarisë, mbajtjes së 
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kontabilitetit, rregullshmërisë së bankës, kryerjes së inventarit të shoqërisë dhe vlerës së tyre të 

paraqitur në pasqyrat financiare, konstatohet se nuk janë mbajtur, hartuar, kryer në përputhje me 

kuadrin rregulativ ligjor, Ligjin nr. 9228, datë 29.4.2004 “Për Kontabilitetin Dhe Pasqyrat 

Financiare”, i ndryshuar, me VKM nr. 63, datë 27.01.2016, “Për riorganizimin e operatorëve qё 

ofrojnë shërbimin e furnizimit me ujë të pijshëm, grumbullimin, largimin dhe trajtimin e ujërave 

tё ndotura”, neni 26, Inventari, llogaritë vjetore Standardet Ndërkombëtare të Kontabilitetit. Kjo 

pasi UKGJ operon me Standardet Kombëtare të Kontabilitetit. (Më hollësisht trajtuar në pikën 6 

faqet nr. 37-42 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

17.1 Rekomandimi: Nga Drejtori Tregtar në cilësinë e nëpunësit zbatues, të merren masat që në 

relacionin që shoqëron Pasqyrat Financiare, të jepen shpjegimet dhe analizat e duhura për të 

gjithë ndryshimet në zërat e bilancit për të qenë sa më të kuptueshme nga përdoruesit e tyre, 

sipas kuadrit rregullator ligjor.  

Në vijimësi 

 

17.2 Rekomandimi: Shoqëria duhet të marrë masa për implementimin dhe paraqitjen e 

pasqyrave financiare sipas Standardeve Ndërkombëtare të Kontabilitetit. 

Në vijimësi 

 

18. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i analizës së llogarive debitore-kreditore rezulton se 

Gjendja, evidentimi, ndjekja sistemimi dhe arkëtimi i debi-kredive rezulton të jetë problematik 

pasi nuk janë konsumuar të gjitha rrugët për vjeljen e detyrimeve debitore deri në ngritjen e 

padive në gjykatë për persona fizik apo juridik me detyrime të pashlyera. Gjithashtu, janë 

evidentuar raste të moslikuidimit në afat të klientëve, edhe pse shoqëria ka pasur disponibilitet të 

likuiditeteve për të mos lejuar krijimin e detyrimeve kreditore. Nga organet drejtuese të 

Shoqërisë nuk është kryer asnjëherë analizë në mënyrë të vazhdueshme në lidhje me gjendjen e 

llogarive debitore dhe kreditore, për arkëtimin e shumave debitore dhe likuidimin që UKGJ ka 

ndaj të tretëve për të evidentuar përgjegjësitë dhe ndëshkuar shkaktarët dhe për më tepër duke 

ndikuar kështu në uljen e këtyre detyrimeve dhe parandalimin e krijimit të debitorëve të rinj, pra 

marrjen e masave të mëtejshme. Edhe pse Shoqëria ka gjendje të Aktiveve monetare në bankë, 

nuk janë marrë masa për shlyerjen e detyrimeve ndaj të tretëve. Veprime në kundërshtim me 

Ligjin nr. 9901, datë_ 14.04.2008, “Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare”, i ndryshuar, Ligjin 

Nr. 10296, datë 08/07/2010, “Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”, i ndryshuar, neni 8 

dhe 9. (Më hollësisht trajtuar në pikën 6 faqet nr. 37-42 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

18.1 Rekomandimi: Nga KA dhe Administratori i Shoqërisë të merret në analizë në mënyrë të 

vazhdueshme situata lidhur me gjendjen debitore dhe kreditore, të realizohet një plan konkret 

masash për të përmirësuar treguesit financiarë të shoqërisë, si dhe të merren masa për 

përcaktimin e kritereve të qarta në përzgjedhjen e debitorëve për dërgim në përmbarim për 

arkëtim të detyrueshëm 

Menjëherë dhe në vijim 

 

19. Gjetje nga auditimi: Në lidhje me zërin “Titujt e Huamarrjes”, paraqiten në vlerën 0, 

ndërkohë që shoqëria UKGJ SHA., ka nënshkruar Marrëveshje Nën huajë midis Ministrisë së 

Financave në datën 18.04.2011 për programin “Infrastruktura Bashkiake I”, për Furnizimin me 

ujë dhe kanalizimet për qytetin e Gjirokastrës, në shumën 4,000,000 euro me afat disbursimi deri 

me 31.12.2015, e cila do të shlyhet për 30 vjet dhe ka një garanci 10 vjet. Kredi e cila financohet 
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nga KfW dhe nen huamarrësi do të fillojë shlyerjen e saj në 30.06.2021. Ky investim nuk është 

regjistruar në pasqyrat financiare. Gjithashtu me datë 29.12.2017 është nënshkruar marrëveshje 

nën huajë ndërmjet Ministrisë së Financave dhe UKGJ SHA., Gjirokastër për Programin 

“Infrastruktura Bashkiake IV”, për Furnizimin me ujë dhe kanalizimet për qytetin e Gjirokastrës 

në shumën 7,050,000 Euro me afat disbursimi deri me 31.12.2022, e cila do të shlyhet për 30 

vjet dhe ka një garanci 10 vjet. Kredi e cila financohet nga KfW dhe nën huamarrësi do të fillojë 

shlyerjen e saj në 30.05.2028. Në lidhje me kreditë e huamarrjes konstatohet se nuk është bërë 

regjistrimi kontabël në pasqyrat financiare në shumën respektive të kredisë, ku UKGJ është 

përgjegjës për shlyerjen e kredisë me vlerën principale plus interesat. Investimi për kontratën e 

parë është vënë në efiçencë duhet të ishte llogaritur kostot e mirëmbajtjes dhe amortizimin pasi 

do të kishte një impakt (për shkak të vlerës së tij), në Pasqyrat Financiare gjë e cila do të 

ndryshonte dhe Rezultatin Financiar të Shoqërisë. Ndërsa për huamarrjen në rastin e dytë duhet 

të evidentohej në shënimet shpjeguese, për tu njohur më pas në momentin e disbursimeve në 

pasqyrat financiare. (Më hollësisht trajtuar në pikën 6 faqet nr. 37-42 të Raportit Përfundimtar 

të Auditimit). 

19.1 Rekomandimi: Këshilli Administrimit dhe Administratori i Shoqërisë duhet të marrë masa 

të menjëhershme për njohjen e të gjithë dokumentacionit të Huave, të bëjë dorëzimet në 

Drejtorinë Tregtare për ti pasqyruar shumat e Huave në Bilanc.  

Menjëherë 

 

19.2 Rekomandimi: Nga Drejtoria Tregtare të llogaritet norma e amortizimit për investimin e 

Huasë i cili është marrë në dorëzim dhe është vënë në efiçencë, në përputhje me kuadrin 

rregullator ligjor. 

Menjëherë 

 

20. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi mbi zbatimin e procedurave për arkivimin e 

dokumentacionit, sipas legjislacionit në fuqi, bazuar në dokumentacionin e vënë në dispozicion, 

dhe nga verifikimi i kryer konstatohet se nga Shoqëria Ujësjellës Kanalizime Gjirokastër SHA., 

për të gjithë dokumentacionin që qarkullon nëpërmjet protokollit të institucionit, nuk i kryen 

procedurat e arkivimit të dokumentacionit në bazë të legjislacionit përkatës. Dorëzimi i 

dokumentacionit sipas periudhave në të cilën kanë qenë në pozicionin e arkivistit të shoqërisë, 

nga I.Sh. tek R.F. dhe më pas nga R.F. tek V.N. është kryer me procesverbal por jo sipas 

formatit të kërkuar dhe dokumentacioni është i pa protokolluar. Gjithashtu dorëzimi i 

dokumentacionit nga V.N. te G.B. janë kryer pa urdhër të Administratorit të Shoqërisë dhe pa 

mbajtur aktet përkatës të dorëzimit, në kundërshtim me Ligjin nr. 9154, datë 06.11.2003 “Për 

Arkivat”, i ndryshuar, Vendimin nr. 4, datë 19.6.2017 Për miratimin e “Rregullores së njësuar të 

punës me dokumentet në Autoritetet Publike të Republikës së Shqipërisë”, shtojcat respektive, 

dhe Modeli nr. 8 “Norma tekniko profesionale dhe metodologjisë të shërbimit Arkivor në 

Republikën e Shqipërisë”. (Më hollësisht trajtuar në pikën 11 faqet nr. 63-64 të Raportit 

Përfundimtar të Auditimit). 

20.1 Rekomandimi: Administratori i shoqërisë dhe specialisti i arkivave të marrin masa të 

menjëhershme për regjistrimin e të gjithë dokumentacionit që do të qarkullojë në shoqëri të 

pajisur me praktikat përkatëse të hyrjeve dhe daljeve të tyre si dhe të marrë masa për 

inventarizimin e të gjithë dokumentacionit të arkivës së shoqërisë. 

Menjëherë 
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21. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit të ligjshmërisë në prokurimet e fondeve 

publike u shqyrtua dokumentacioni i administruar në lidhje me prokurimet për periudhën objekt 

auditimi 01.06.2016 – 31.12.2018, nga ku rezultoi se për vitet 2016 dhe 2017 nga ana e ish 

Titullarit të AK z. B.T. dhe përgjegjësi i financës z. A.L. nuk janë marrë masa për përgatitjen 

dhe dorëzimin e regjistrave të parashikimeve dhe realizimeve të prokurimeve publike dhe 

dërgimin e tyre në Agjencinë e Prokurimit Publik në përputhje me formën dhe mënyrën e 

parashikuar në udhëzimet e APP – së. Sa më sipër është në kundërshtim me Ligji nr. 9643, datë 

20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, Kreu II, neni 12, pika 4 dhe VKM nr. 914 datë 

29.12.2014 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, i ndryshuar, neni 4, pika 1 si 

dhe nenin 57, pika 1. Gjithashtu, nga ana e ish – Titullarit z. B.T. dhe Titullarit aktual z. Dh.K. 

nuk janë marrë masa për emërimin e personi/personave përgjegjës për prokurimin për vitet 

2016, 2017 dhe 2018. Nga 9 raste të audituara në total, në 4 raste nga ana e grupeve të ngritura 

për hartimin e fondit limit, ofertat janë marrë nga operatorë ekonomikë të cilët nuk kanë të 

parashikuar objektin e duhur të aktivitetit pasi ky i fundit nuk është në përputhje me nevojat e 

AK apo specifikave të preventivit të procedurës së prokurimit. Si të tilla ofertat nuk duhet të 

ishin kërkuar nga këta operatorë ekonomikë. Sa më sipër është në kundërshtim me Ligji nr. 

9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, neni 12, pika 2, germa a, VKM nr. 

914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, i ndryshuar, neni 59, 

pika 2 si dhe Rregulloren e Brendshme e Shoqërisë UKGJ SHA, Kreu III Drejtoria Teknike. 

Nga këto 9 procedura të audituara, në 5 prej tyre rezultoi se bashkëngjitur preventivave nuk janë 

argumentuar volumet me kërkesa nga degët dhe sektorët përkatës. Sa më sipër është në 

kundërshtim me Ligji nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, neni 12, 

pika 2, VKM nr. 914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, i 

ndryshuar, neni 59, pika 2 si dhe Rregulloren e Brendshme e Shoqërisë UKGJ SHA, Kreu III 

Drejtoria Teknike. Në të gjitha procedurat e audituara, fondi limit, lloji i procedurës, arsyet e 

përdorimit janë bërë brenda të njëjtit akt ku edhe janë emëruar anëtaret e njësisë së prokurimit. 

Në 5 raste u konstatua se pas anulimit të procedurave të prokurimit nuk janë emëruar me urdhër 

të ri anëtarët e NJP dhe KVO por është vijuar me Urdhrat dhe emërimet e mëparshëm. Në 1 rast, 

në procedurën me objekt “Materiale për mirëmbajtjen e rrjetit, viti 2017” një anëtare e KVO – 

së, është në konflikt interesi pasi është njëkohësisht edhe nëpunëse zbatuese. Në 4 raste u 

konstatua se deklaratat e konfliktit të interesit nuk kanë asnjë referencë mbi procedurën e 

prokurimit dhe në 1 rast mungonte deklarata e konfliktit të interesit e një prej anëtarëve të NJP. 

Sa më sipër është në kundërshtim me Ligjin nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin 

financiar dhe kontrollin”, i ndryshuar, neni 22, pika 5, VKM nr. 914 datë 29.12.2014 “Për 

miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, i ndryshuar, neni 9 pikat 1 dhe 3, neni 56, neni 57 

pika 2, neni 60, Udhëzimin nr. 30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e 

sektorit publik”, pika 52, Rregulloren e Brendshme të UKGJ SHA miratuar me vendimin nr. 5, 

datë 10.10.2016, ‘Drejtori Tregtar’, neni 47, pika 1. (Më hollësisht trajtuar në pikën 8 faqet nr. 

45-61të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

21.1 Rekomandimi: UKGJ SHA duhet të marrë masa për përgatitjen dhe dërgimin në afat të 

regjistrave të parashikimit dhe realizimit të procedurave të prokurimit çdo 4 muaj gjatë vitit por 

jo më vonë se datat 10 maj, 10 shtator dhe 10 janar të çdo viti dhe në fillim të çdo viti regjistrin 

vjetor për vitin paraardhës. Gjithashtu, të emërohet personi apo disa personat përgjegjës për 
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prokurimin në fillim të çdo viti për të siguruar një administrim të rregullt të dokumentacionit të 

procedurave të prokurimit si dhe një ndarje më të qartë të përgjegjësive. 

Në vazhdimësi 

 

21.2 Rekomandimi: UKGJ SHA, Dega Teknike të marrin masa e duhura që gjatë përllogaritjes 

së vlerës së fondit limit ti referohen çmimeve të kontratave të ngjashme të mëparshme dhe/ose 

çmimeve të marra vetëm nga ata operatorë ekonomikë të cilët në regjistrin e Qendrës Kombëtare 

të Biznesit kanë të parashikuar ato aktivitete të cilat i përshtaten edhe specifikave të procedurës 

së prokurimit me qëllim përdorimin me eficiencë, ekonomicitet dhe efektivitet të fondeve 

publike. 

 

Në vazhdimësi 

 

21.3 Rekomandimi: UKGJ SHA, Dega Teknike të marrin masa e duhura që gjatë përllogaritjes 

së vlerës së fondit limit ti referohen nevojave konkrete të shoqërisë duke u nisur nga kërkesat 

sipas sektorëve me qëllim shmangien e blerjeve për materiale të panevojshme. 

Në vazhdimësi 

 

21.4 Rekomandimi: UKGJ SHA të marrë masat e duhura për njohjen e personave të përfshirë 

në procedurat e prokurimit me kuadrin ligjor e rregullator të prokurimit publik me qëllim 

respektimin e ndarjes së përgjegjësive dhe kompetencave mes Titullarit dhe grupeve të punës 

apo komisioneve të përfshira në proceset e prokurimit. Gjithashtu, shoqëria të marrë masa 

konkrete për trajnimin e vazhdueshëm të punonjësve që ngarkohen me realizimin e procedurave 

të prokurimit me qëllim ndalimin e përsëritjes së praktikave të gabuara në të ardhmen. 

 

Në vazhdimësi 

 

22. Gjetje nga auditimi: UKGJ SHA nuk ka hartuar dhe miratuar Rregulloren e Ujit, në zbatim 

të Ligjit nr. 8102, datë 28.3.1999 “Për kuadrin rregullator të sektorit të furnizimit me ujë dhe 

largimit e përpunimit të ujërave të ndotura” dhe Vendimi i Këshillit të Ministrave nr. 1304,datë 

11.12.2009 “Për miratimin e modelit te rregullores “Për furnizimin me ujë dhe për kanalizimet 

në zonën e shërbimit të ujësjellës-kanalizimeve SHA”. (Më hollësisht trajtuar në pikën 7 faqet 

nr. 42-45 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

22.1 Rekomandimi: Nga Asambleja e Aksionarëve, Këshilli Administrimit, Administratori i 

Shoqërisë, për secilën periudhë përkatëse në funksion të ushtrimit të detyrës, të 

hartohet/miratohet Rregullorja e Ujit, në zbatim të Ligjit nr. 8102, datë 28.3.1999 “Për kuadrin 

rregullator të sektorit të furnizimit me ujë dhe largimit e përpunimit të ujërave të ndotura” të 

ndryshuar, dhe VKM nr. 1304,datë 11.12.2009 “Për miratimin e modelit te rregullores “Për 

furnizimin me ujë dhe për kanalizimet në zonën e shërbimit të ujësjellës-kanalizimeve SHA”. 

 

Menjëherë dhe në vazhdimësi 

 

23. Gjetje nga auditimi: Në UKGJ SHA raportimi i ujit të prodhuar është i pasaktë. Gjatë 

inspektimit në terren u pa se puset e prodhimit të ujit dhe kaptazhe operojnë pa matës. Shoqëria 

ka anashkaluar matjen dhe udhëzimet e ERRU për metodologjinë e matjes. Nuk jep informacion 
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të verifikueshëm si për shoqërinë dhe për organet e kontrollit, që prodhimi i ujit dhe detyrimet 

rrjedhëse për buxhetin e shtetit nga ky prodhim të janë të sakta ashtu siç deklarohen. (Më 

hollësisht trajtuar në pikën 7 faqet nr. 42-45 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

23.1 Rekomandimi: Shoqëria Aksionare UKGJ të ushtrojë rregullisht kontrolle për lidhjet dhe 

shfrytëzimin e ujit në Bashkinë Gjirokastër. Të gjithë vendburimet dhe puset e uji të pajisen me 

matës ujit, që leximi të jetë i verifikueshëm, për shoqërinë dhe organet e kontrollit.  

 

Menjëherë dhe në vazhdimësi 

 

24. Gjetje nga auditimi: Në UKGJ SHA, numri mesatar i punonjësve për një mijë lidhje është 

mbi 15 punonjës, raportimi i ujit të prodhuar është i pasaktë. Efiçenca e stafit është treguesi që 

na lejon të kuptojmë se si janë menaxhuar burimet njerëzore nga shoqëritë UK, potencialin që 

duhet shfrytëzuar për rritjen e efiçencës në punë dhe në këtë mënyrë të rritjes së efiçencës së 

përgjithshme të shoqërisë. Duke qenë se kostot e personelit për momentin zënë një përqindje të 

madhe të kostove të Operimit dhe Mirëmbajtjes të shoqërisë, ky tregues merr rëndësi të veçantë 

prandaj edhe është përfshirë në listën e treguesve kryesorë të performancës. Niveli mesatar i 

punonjësve për 1000 lidhje për sektorin Ujësjellësve është rreth 5.4 punonjës për 1000 lidhje. 

Kostot e personelit zënë pjesën më të madhe të kostove O&M në shërbimin e UKGJ SHA. 

Numri i lartë i personelit ndikon negativisht në treguesit ekonomiko financiar të shoqërisë. (Më 

hollësisht trajtuar në pikën 7 faqet nr. 42-45 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

24.1 Rekomandimi: UKGJ SHA, të zvogëlojë numrin e punonjësve në strukturën e shoqërisë, 

duke menaxhuar më mirë burimet njerëzore, duke shfrytëzuar rritjen e eficiencës në punë dhe 

rritjen e performancës së shoqërisë. 

Menjëherë dhe në vazhdimësi 

 

25. Gjetje nga auditimi: Në disa njësi administrative nuk aplikohen të ardhurat për Kanalizime 

të Ujërave të Zeza (KUZ) si pasojë e mungesës së investimeve. Vetëm 46.8 % e popullsisë së 

Bashkisë Gjirokastër i ofrohet shërbimi i grumbullimit dhe i largimit të ujërave të ndotura. 

Popullsia që jeton në zonën e juridiksionit të UKGJ dhe mbulohet me shërbimin e KUZ 

përfaqëson Treguesin e Mbulimit me Kanalizime. Të ardhurat e shoqërisë nga ky shërbim janë 

më të vogla se 50 % e të ardhurave të mundshme. (Më hollësisht trajtuar në pikën 7 faqet nr. 42-

45 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

25.1 Rekomandimi: Nga UKGJ SHA, të planifikohen/realizohen investime në shërbimin e 

grumbullimit dhe i largimit të ujërave të ndotura në të gjitha njësitë administrative dhe të 

identifikohen lidhjet e paregjistruara nga UKGJ në KUZ. 

Menjëherë dhe në vazhdimësi 

 

26. Gjetje nga auditimi: Numri i konsumatorëve që janë të pajisur me matës në Bashkinë 

Gjirokastër në raport me numrin total të konsumatorëve të ujit të pijshëm është relativisht i ulët 

(afërsisht 50%). Në vitin 2018 numri i konsumatorëve që janë të pajisur me matës në Bashkinë 

Gjirokastër në raport me numrin total të konsumatorëve të ujit të pijshëm është 51.20 %. Nga 

10,000 lidhje me ujë të pijshëm të identifikuara nga UKGJ, afërsisht 5,000 konsumator 

faturohen afrofe. ERRU ka vënë objektiv për të gjitha shoqëritë vlerën 85 %, por sipas ecurisë 

ndër vite, mbetet ende shumë punë për tu bërë në këtë drejtim në arritjen e këtij treguesi. Niveli i 

matjeve është tregues shumë i rëndësishëm pasi ndikon drejtpërsëdrejti në cilësinë e shërbimit 
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për konsumatorët si dhe në rezultatet e disa treguesve të tjerë. (Më hollësisht trajtuar në pikën 7 

faqet nr. 42-45 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

26.1 Rekomandimi: UKGJ të marrë masa për instalimin e matësit të ujit të pijshëm për 

konsumatorët në mënyrë që të rritet numri i konsumatorëve të pajisur me matës ti afrohet 

mesatares së nivelit të matjes. Rritja e nivelit të matur të ujit, rrit saktësinë e treguesit “Uji pa të 

Ardhura”. Të planifikohen/realizohen investime për vendosjen e matësve në UKGJ në mënyrë 

që të rritet niveli i matjes. 

Menjëherë dhe në vazhdimësi 

 

27. Gjetje nga auditimi: UKGJ SHA është bashkimi i 100% të aksioneve të ish Ujësjellës 

Kanalizime SHA Qytet Gjirokastër dhe 44.60 % të aksioneve të ish Ujësjellës Fshat Gjirokastër 

SHA. Nga auditimi u konstatua se procesi i bashkimit të dy shoqërive nuk ka përfunduar deri në 

31 Dhjetor 2018, ndonëse afati i përcaktuar ka qenë 31 Dhjetor 2016.  

-Moszbatim i procesit të riorganizimit dhe mungesa e bashkëpunimit midis dy shoqërive ka 

hasur mangësi që kanë ndikuar negativisht në funksionimin e UKGJ SHA, pasi nuk janë zbatuar 

më përpikëri aktet ligjore e nënligjore sipas ndarjes administrativo-territoriale për identifikimin 

dhe zbatimin/përfundimin e riorganizimit pasi nuk është vepruar në zbatim të: 

a. Ligjit nr. 8652, datë 31.7.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore”, që 

përcakton organizimi dhe funksionimi i njësive të qeverisjes vendore në Republikën e 

Shqipërisë, si dhe funksionet, kompetencat, të drejtat dhe detyrat e tyre dhe të organeve 

përkatëse; b. Ligjit nr. 8744, datë 22.2.2001 “Për transferimin e pronave të paluajtshme publike 

të shtetit në njësitë e qeverisjes vendore” ku përcaktohet që: “Transferimi i UK SHA, realizohet 

(në zbatim të germës “e”, neni 3. i); c. Ligjit nr. 115/2014 “Për ndarjen administrativo-

territoriale të njësive të qeverisjes vendore në Republikën e Shqipërisë”; d. Ligjit nr. 9901, datë 

14.4.2008 “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare”- Pjesa V, që përcakton: Themelimin, 

regjistrimin dhe administrimin e shoqërive aksionare, të drejtat dhe detyrimet e themeluesve, të 

ortakëve dhe aksionarëve, riorganizimin dhe likuidimin e tyre; e. VKM nr. 510, datë 10.6.2015 

“Për miratimin e procedurave për transferimin e të drejtave dhe detyrimeve, personelit, aktiveve 

të trupëzuara dhe të patrupëzuara, të arkivave dhe çdo dokumentacioni tjetër zyrtar në njësitë e 

qeverisjes vendore, të prekura nga riorganizimi administrativo-territoriale”, përcakton 

procedurat që duhen zbatuar për transferimin e aseteve sipas ndarjes administrativo-territoriale 

paracaktohen në; f. Riorganizimin e të gjitha shërbimeve të furnizimit me ujë të pijshëm, 

grumbullimit, largimit dhe trajtimit të ujërave të ndotura në Republikën e Shqipërisë, sipas 

ndarjes së re administrativo-territoriale, në përputhje me ligjin nr. 115/2014, duhej të realizohej 

sipas përcaktimeve të VKM nr. 63, datë 27.1.2016 “Për riorganizimin e operatorëve që ofrojnë 

shërbimin e furnizimit me ujë të pijshëm, grumbullimin, largimin dhe trajtimin e ujërave të 

ndotura”. Shoqëritë e Ujësjellës-Kanalizimeve SHA organizohen në përputhje me statutin tip, 

sipas lidhjes 1, bashkëlidhur VKM nr. 63, datë 27.1.2016. Procesi i organizimit të UKGJ SHA. 

jo vetëm që nuk është zbatuar por është kuptuar i “cunguar” nga ish administratori i UKGJ Qytet 

SHA dhe ish-administratori Ujësjellësit Gjirokastër Fshat SHA. dhe etapat për implementimin e 

organizimit në një shoqëri aksionare të re janë kapërcyer duke mos respektuar afatet kohore dhe 

kuadrin ligjor. 

-Nuk është realizuar identifikimi, vlerësimi, regjistrimi, raportimi dhe transferimi i aseteve, 

detyrimeve dhe kapitaleve, pasojë e mos paraqitjes së plotë të dokumentacionit justifikues 

brenda afatit që përcakton VKM nr. 63, datë 27.1.2016. Asetet dhe kapitalet janë transferuar për 
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shumën totale të të gjithë zonave që përbëjnë ish- Ujësjellësin Fshat SHA dhe jo specifikisht të 

detajuara për asetet dhe kapitalet e çdo zone. 

-Nuk është realizuar identifikimi i kapitalit human për ish-të punësuarit pranë ish-Ujësjellësit 

Fshat SHA, pasojë e mungesës së strukturës së miratuar si dhe mungesës së listë pagesave, listë 

prezencave, kontratave të punës, librezave të punës. (Më hollësisht trajtuar në pikën 12 faqet nr. 

64-96 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

27.1 Rekomandimi: Nga Administratori i Shoqërisë, Bashkia Gjirokastër (aksionari i vetëm i 

shoqërisë) dhe Këshilli Administrativ të merren masa të menjëhershme për të zbatuar të gjitha 

procedurat administrativo-ligjore për përfundimin e procesit të transferimit të aseteve duke 

marrë në dorëzim aktivet dhe të gjithë dokumentacionin tekniko-ligjor të kërkuar dhe të 

nevojitur për vazhdimin e aktivitetit normal të shoqërisë UK Gjirokastër SHA. 

 

Menjëherë dhe në vazhdimësi 

 

27.2 Rekomandimi: Nga Bashkia Gjirokastër, Këshilli Administrativ, Administratori dhe 

sektori i financës, të merren masa dhe të ngrihen grupe pune për identifikimin e saktë dhe të 

plotë të aseteve dhe inventarëve duke identifikuar specifikisht e ndarë asetet nëpërmjet procesit 

të inventarizimit fizik. 

Menjëherë dhe në vazhdimësi 

 

B.1 MASA SHPËRBLIM DËMI 

 

1. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi rezultoi se me urdhrin nr. ekstra, datë 21.12.2016, të 

Administratorit të Shoqërisë në të cilin në pikën 2 të tij citohet “Të jepet një pagë shpërblim për 

të gjithë anëtarët e Këshillit të Administrimit”, bazuar në vendimin nr. 11, datë 21.12.2016 të 

Këshillit të Administrimit. Në vendimin e sipërpërmendur KA nuk është shprehur për dhënie 

shpërblimi për anëtarët e KA-së, për më tepër që shpërblimi nuk mund të caktohet nga vetë ata. 

Ish-Administratori B.T., me këtë urdhër ka tejkaluar kompetencat e tij dhe ka vepruar në 

kundërshtim me Ligjin nr. 10405, datë 24.3.2011 “Për kompetencat për caktimin e pagave dhe të 

shpërblimeve”, neni 6. Shuma e paguar është 38,250 lekë. 

-Me vendimin nr. 05, datë 23.12.2017, të KA-së është miratuar dhënia e masës së shpërblimit 

për festat e fundvitit, për punonjësit e UKGJ, për vitin 2017, në shumën 12,000 lekë për secilin 

punonjës, ndërkohë që në pikën 2 të këtij vendimi citohet se “Ky vendim i shtrin efektet e tij 

edhe për Këshillin e Administrimit. Shuma e paguar është 30,600 lekë. 

-Me vendimin nr. 15, datë 20.12.2018, të KA-së është miratuar dhënia e masës së shpërblimit 

për festat e fundvitit, për anëtarët e Këshillit të Administrimit, për vitin 2018, në shumën 30,000 

lekë për secilin së bashku me sekretarin e KA-së. Shume e paguar është 102,000 lekë. 

Vendimet për dhënien e shpërblimit vjetor për anëtarët e KA-së, të cilët i kanë dhënë shpërblim 

vetes së vet, janë marrë përpara daljes së rezultatit financiar të shoqërisë, pa miratimin e 

Aksionarit të shoqërisë dhe pa miratimin nga Ministri përkatës duke vepruar në kundërshtim me 

Ligjin nr. 10405, datë 24.3.2011 “Për kompetencat për caktimin e pagave dhe të shpërblimeve”, 

neni 6, pika 1, germa (a), Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 63, datë 27.01.2016, “Për 

organizimin e operatorëve që ofrojnë shërbimin e furnizimin me ujë të pijshëm, grumbullimi, 

largimin dhe trajtimin e ujërave të ndotura”, neni 17, pika 1, dhe në kundërshtim me Vendimin e 

datës 07.04.2016 të Asamblesë së Aksionarit, pika 4, Vendimin nr. 01, datë 23.03.2018 të 
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Asamblesë së Aksionarit, pika 3., dhe në total shuma e paguar prej 170,850 lekë përbën dëm 

ekonomik për buxhetin e shoqërisë. (Më hollësisht trajtuar në pikën 4 faqet nr. 24-28 të Raportit 

Përfundimtar të Auditimit). 

1.1 Rekomandimi: Nga Administratori i Shoqërisë të kërkohet në rrugë ligjore duke ndjekur të 

gjitha procedurat e nevojshme administrative dhe të gjitha shkallët e gjykimit, arkëtimi i vlerës 

170,850 lekë, nga përfituesit sipas listës në Kapitullin nr. VI të Raportit Përfundimtar të 

Auditimit ANEKSE, tabela nr. 4.2. 

 

Brenda 3-muajve nga marrja e Raporti Përfundimtar 

 

2. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi rezultoi se në vendimin nr. 1, datë 25.04.2016 të Këshillit 

të Administrimit është emëruar sekretari i KA z. M.H.. Gjithashtu është caktuar dhe paga e tij 

mujore prej 10,000 lekë/muaj. Me vendimin nr. 11, datë 27.09.2018 të KA-së është vendosur 

ndryshimi i shpërblimit të sekretarit të KA-së nga 10,000 në 18,000 lekë. Pagat e caktuara sa më 

sipër tejkalojnë kufijtë e pagës për sekretarin e Këshillit të Administrimit, në kundërshtim kjo 

me Udhëzimin nr. 318, datë 08.04.2009, i Ministrit të METE-s, “Për emërimin, funksionimin 

dhe shpërblimin e këshillit të Administrimit në shoqëritë anonime shtetërore” paragrafi II, pika 5 

sipas të cilit sekretari i Këshillit të Administrimit të shoqërive jostrategjike mund të paguhet deri 

në 5,000 lekë në muaj. Sekretari M.H. është paguar me 5,000 lekë/muaj më tepër për periudhën 

01.06.2016–30.09.2018, dhe 13,000 lekë më tepër për periudhën 01.10.2018-31.12.2018. 

Shpërblimi i paguar për periudhën objekt auditimi për sekretarin e Këshillit të Administrimit 

është 152,150 lekë dhe nuk është bërë brenda kufirit prej 5,000 lekë në muaj për shoqëritë 

jostrategjike, në kundërshtim me Udhëzimin nr. 318, datë 08.04.2009, i Ministrit të METE-

s,”Për emërimin, funksionimin dhe shpërblimin e këshillit të Administrimit në shoqëritë 

anonime shtetërore” paragrafi II, pika 5. Shuma 152,150 lekë përbën dëm ekonomik për buxhetin 

e shoqërisë përfituar më tepër nga sekretari i KA. (Më hollësisht trajtuar në pikën 4 faqet nr. 24-

28 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

2.1 Rekomandimi: Nga Administratori i Shoqërisë të kërkohet në rrugë ligjore duke ndjekur të 

gjitha procedurat e nevojshme administrative dhe të gjitha shkallët e gjykimit, arkëtimi i vlerës 

152,150 lekë, nga z. M.H.. 

Brenda 3-muajve nga marrja e Raporti Përfundimtar 

 

3. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i dokumentacionit të shpenzimeve u konstatua se në 11 

raste në vlerën 893,730 lekë të pagesave të kryera me bankë nuk ka asnjë dokumentacion 

justifikues për të vërtetuar kryerjen e shërbimit për shpenzimin e bërë. Veprimet e mosveprimet 

e mësipërme bien në kundërshtim me Ligjin nr. 10296, datë 08.07.2010, “Për menaxhimin 

financiar dhe kontrollin”, i ndryshuar, neni 12, me Udhëzimin nr. 30, datë 27.12.2011 "Për 

menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik", i ndryshuar, pika 35-36, dhe me 

Rregulloren e Shoqërisë miratuar me vendimin nr. 5, datë 10.10.2016, të Këshillit të 

Administrimit neni 47. Shuma e mësipërme prej 893,280 lekë konsiderohet dëm ekonomik për 

buxhetin e shoqërisë si përfitim i padrejtë. (Më hollësisht trajtuar në pikën 5 faqet nr. 28-37 të 

Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

3.1 Rekomandimi: Nga Administratori i Shoqërisë të kërkohet në rrugë ligjore duke ndjekur të 

gjitha procedurat e nevojshme administrative dhe të gjitha shkallët e gjykimit, arkëtimi i vlerës 
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893,280 lekë, nga përfituesit sipas listës në Kapitullin nr. VI të Raportit Përfundimtar të 

Auditimit ANEKSE, tabela nr. 5.1. 

Menjëherë 

 

4. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi rezultoi se me transaksionin e bankës me nr. 

FT1805386083, datë 22.02.2018, bazuar në urdhrin nr. 619 prot, datë 22.02.2018, të 

Administratorit të Shoqërisë z. B.T., janë dhënë shpërblime për 10 punonjës të shoqërisë në 

shumën totale prej 61,200 lekë. Gjithashtu me transaksionin e bankës me nr. FT1709548366, 

datë 05.04.2017, bazuar në urdhrat nr. 188 prot, nr. 189 prot, nr. 190 prot, datë 04.04.2017, të 

Administratorit të Shoqërisë z. B.T., janë dhënë shpërblime për 10 punonjës në shumën totale 

prej 159,800 lekë për rezultate të mira në punë. Urdhrat e Administratorit tejkalojnë 

kompetencat e tij pasi, janë organet kolegjiale dhe AP të cilët vendosin për propozimin dhe 

miratimin e nivelit të pagave dhe shpërblimeve, pra veprimi i mësipërm është në kundërshtim 

me Ligjin nr. 10405, datë 24.3.2011 “Për kompetencat për caktimin e pagave dhe të 

shpërblimeve”, neni 6, pika 1, dhe shuma totale (61,200+159,800) = 221,000 lekë përbën dëm 

ekonomik për buxhetin e shoqërisë si përfitim i padrejtë nga punonjësit e shoqërisë. (Më 

hollësisht trajtuar në pikën 5 faqet nr. 28-37 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

4.1 Rekomandimi: Nga Administratori i Shoqërisë të kërkohet në rrugë ligjore duke ndjekur të 

gjitha procedurat e nevojshme administrative dhe të gjitha shkallët e gjykimit, arkëtimi i vlerës 

221,000 lekë, nga përfituesit sipas listës në Kapitullin nr. VI të Raportit Përfundimtar të 

Auditimit ANEKSE, tabelave nr. 5.2 dhe nr. 5.3. 

 

Brenda 3-muajve nga marrja e Raportit Përfundimtar 

 

5. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi me zgjedhje i dokumentacionit për shpenzimet e 

udhëtimit dhe dietave për periudhën objekt auditimi rezultoi se janë kryer shpenzime në shumën 

232,500 lekë të cilat janë të pajustifikuara pasi janë paguar dieta të një dite më parë se të ketë 

qenë e përcaktuar në autorizimin përkatës, janë përfituar dieta në një ditë më pas apo në ditë të 

cilat nuk janë të programuara apo që nuk janë ditë pune. Janë paguar punonjës për ditë vajtje-

ardhje brenda ditës me dietë të plotë ndërkohë që duhet të paguheshin me gjysme diete. Kanë 

përfituar dietë anëtarët e Këshillit të Administrimit të cilët nuk kanë të argumentuar qëllimin e 

këtij përfitimi. Gjithashtu autorizimet në 32 raste janë pa numër protokolli, veprime të cilat janë 

në kundërshtim me VKM nr. 997, datë 10.12.2010 “Për trajtimin financiar të punonjësve që 

dërgohen me shërbim jashtë qendrës së punës, brenda vendit”, i ndryshuar, Vendimin e KM nr. 

329, datë 20.4.2016, pika 3, me Udhëzimin e MF nr. 30, datë 27.12.2012, “Për menaxhimin e 

aktiveve në njësitë e sektorit publik”, i ndryshuar, kreu III, pika 36. Shuma prej 232,500 lekë 

përbën dëm ekonomik për buxhetin e shoqërisë përfituar padrejtësisht nga punonjësit. (Më 

hollësisht trajtuar në pikën 5 faqet nr. 28-37 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

5.1 Rekomandimi: Nga Administratori i Shoqërisë të kërkohet në rrugë ligjore duke ndjekur të 

gjitha procedurat e nevojshme administrative dhe të gjitha shkallët e gjykimit, arkëtimi i vlerës 

232,500 lekë, nga përfituesit sipas listës në Kapitullin nr. VI të Raportit Përfundimtar të 

Auditimit ANEKSE, tabela nr. 5.4 

  

Brenda 3-muajve nga marrja e Raportit Përfundimtar 
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6. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i kryer referuar fletëdaljeve të magazinës për furnizimin e 

mjeteve me karburant rezultoi se bazuar në urdhrin nr. ekstra, datë 01.07.2016 të Administratorit 

z. B.T. janë dhënë 560 litra naftë. Në urdhrin e titullarit me lëndë “Për marrje masash për stinën 

e verës”, citohet se mbështetja ligjore është VKM nr. 236, datë 10.05.1993 “Për administrimin e 

furnizimit me ujë të për përdorues familjarë dhe jo familjarë”, dhe Udhëzimi nr. 3, datë 

28.07.2004 “Për administrimin e ujit të pijshëm. Baza ligjore e përmendur në urdhrin e 

Administratorit të Shoqërisë nuk e justifikon shpenzimin për karburant, për më tepër që shoqëria 

ka të mirë përcaktuara detyrat e saj në lidhje me kontrollin e lidhjeve të paligjshme, kontrollin e 

sahateve, kontrollin e depove dhe zonave problematike, etj. Gjithashtu në zbatim të urdhrit 

rezulton se nuk ka asnjë plan masash të cilat do të merreshin, me afatet e përcaktuara, personat 

përgjegjës, detyrat përkatëse, raportet mbi zbatimin e planit, etj. Veprimi i administratorit të 

shoqërisë është në kundërshtim me Ligjin nr. 10296, datë 08.07.2010, “Për menaxhimin 

financiar dhe kontrollin”, i ndryshuar, neni 8, Udhëzimin nr. 30, datë 27.12.2011 "Për 

menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik", i ndryshuar. Bazuar në çmimin mesatar të 

naftës për vitin 2016 i cili është 153.6 lekë/litër dhe sasisë së shpërndarë prej 560 litra shuma e 

shpenzuar prej 86,128 lekë përbën dëm ekonomik për buxhetin e shoqërisë. (Më hollësisht 

trajtuar në pikën 5 faqet nr. 28-37 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

6.1 Rekomandimi: Nga Administratori i Shoqërisë të kërkohet në rrugë ligjore duke ndjekur të 

gjitha procedurat e nevojshme administrative dhe të gjitha shkallët e gjykimit, arkëtimi i vlerës 

86,128 lekë, nga përfituesit sipas listës në Kapitullin nr. VI të Raportit Përfundimtar të Auditimit 

ANEKSE, tabela nr. 5.5. 

Deri në 31.12.2019 

 

7. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i dokumentacionit justifikues për përdorimin e karburantit 

rezultoi se dokumentacioni ishte i plotësuar me fletë udhëtime, me autorizime dhe plan 

shpërndarje për karburantin etj., por pasi u krye verifikimi i odometrit (treguesi i kilometrazhit të 

automjetit), i cili shënohet në procesin e kryerjes së kolaudimit të mjetit për çdo vit rezultoi se 

sasia e karburantit të tërhequr nga secili përdorues, nuk përputhej me kilometrat e përshkuar. 

Sipas normativës së përcaktuar nga vetë institucioni, bazuar në fletëdaljet e karburantit për 

secilin muaj, rezultoi se janë tërhequr më tepër sasia prej 2753 litra dhe bazuar në çmimin 

mesatar prej 159.6 lekë/lit., rezulton se është shpenzuar më tepër është në shumën 439,338 lekë. 

Nga ana e administrimit të shoqërisë (Administratori, Drejtoria Tregtare) si dhe nga inxhinieri i 

Drejtorisë Teknike, nuk janë kryer kontrolle për llogaritjen e konsumit real të karburantit, nuk 

janë marrë masa për përcaktimin e rregullave dhe procedurave për monitorimin dhe mbrojtjen e 

aktiveve të shoqërisë, veprime të cilat janë në kundërshtim me Udhëzimin nr. 30, datë 

27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik”, pika 5-6. Shuma prej 

439,338 lekë përbën dëm ekonomik për buxhetin e shoqërisë. (Më hollësisht trajtuar në pikën 5 

faqet nr. 28-37 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

7.1 Rekomandimi: Nga Administratori i Shoqërisë të kërkohet në rrugë ligjore duke ndjekur të 

gjitha procedurat e nevojshme administrative dhe të gjitha shkallët e gjykimit, arkëtimi i vlerës 

439,338 lekë, nga përfituesit sipas listës në Kapitullin nr. VI të Raportit Përfundimtar të 

Auditimit ANEKSE, tabela nr. 5.6 

Deri në 31.12.2019 
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8. Gjetje nga auditimi: Në procedurën e prokurimit me objekt “Materiale për mirëmbajtjen e 

rrjetit, viti 2017”, si pasojë e vlerësimit të gabuar të KVO si dhe marrjes së Vendimit të ish – 

Titullarit për shpalljen e fituesit pa miratimin e plotë të komisionit të shqyrtimit të ankesave 

është s’kualifikuar padrejtësisht OE M. ShPK dhe shpallur fitues OE F.M. ShPK me mangësi në 

dokumentacion. Konkretisht, OE M. ShPK është s’kualifikuar me argumentin se ky OE nuk 

plotëson kriterin në lidhje me disponimin e certifikatës ISO 9001:2008 kur në fakt ky OE ka 

vërtetuar se disponon një certifikatë ISO 9001:2015 e cila është varianti i rishikuar i ISO 

9001:2008, pra janë të barasvlershme. Ndërkohë, OE F.M. ShPK i shpallur fitues, rezulton se 

nuk plotëson kriterin “Operatori ekonomik duhet të paraqesë Certifikatën e Origjinës së Mallit”. 

Konkretisht rezulton se ky OE për përmbushjen e këtij kriteri ka paraqitur një dokument, i cili 

nuk dëshmon përmbushjen e këtij kriteri pasi dokumenti është i pa përkthyer dhe i pa noterizuar 

dhe si i tillë nuk vërteton dhe nuk përmbush këtë kriter të veçantë të kërkuar nga vetë AK por 

edhe kriterin e përgjithshëm të pranimit/kualifikimit “Nëse gjuha e përdorur në procedurë është 

shqip, atëherë dokumentet në gjuhë të huaj duhet të shoqërohen me një përkthim të noterizuar në 

gjuhën shqipe”. Si pasojë e diferencës në vlerës mes OE të shpallur fitues dhe atij të 

s’kualifikuar padrejtësisht rezulton se është shkaktuar një dëm ekonomik ndaj buxhetit të 

shoqërisë në vlerën 53,030 lekë. Sa më sipër është në kundërshtim me Ligjin nr. 9643, datë 

20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, neni 1 “Objekti dhe qëllimi” pika 2, germa (a), 

(b), (c), (ç) (d) dhe (dh) neni 2, germa (a) dhe (c) si dhe neni 53, pika 3 dhe VKM nr. 914, datë 

29.12.2014, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, ndryshuar, neni 66, pika 3. (Më 

hollësisht trajtuar në pikën 8 faqet nr. 45-61 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

8.1 Rekomandimi: UKGJ SHA të kërkojë në rrugë ligjore duke ndjekur të gjitha procedurat e 

nevojshme administrative dhe të gjitha shkallët e gjykimit për arkëtimin e shumës 53,030 lekë 

nga anëtarët e KVO të përfshirë në procedurën me objekt “Materiale për mirëmbajtjen e rrjetit, 

viti 2017” z. A.P., znj. M.H. dhe znj. M.D. si dhe nga ish – Titullari z. B.T.. 

Menjëherë 

 

9. Gjetje nga auditimi: Në procedurën e prokurimit me objekt “Materiale për mirëmbajtjen e 

rrjetit KUZ, viti 2017”, me fond limit 835,900 lekë rezultoi se kjo procedurë është realizuar dy 

herë. Konkretisht, në procedurën e parë kanë marrë pjesë OE E. ShPK (vlera e ofertës 637,800 

lekë pa TVSh) dhe T.ShPK (vlera e ofertës 765,000 lekë pa TVSh). OE E. ShPK është 

s’kualifikuar me argumentin se nuk përmbushet kriteri “Një dokument që vërteton se subjekti ka 

plotësuar detyrimet fiskale”, ku sipas KVO, ky OE ka paraqitur vërtetimin me nr. 1592 prot date 

21.03.2017 sipas të cilit thuhet se “...tatimpaguesi si person juridik E. ShPK ka detyrime në 

vlerën 256,562 lekë në tatim mbi vlerën e shtuar...”. Në mënyrë të drejtë është s’kualifikuar OE 

T.ShPK. Nga auditimi rezulton se s’kualifikimi i OE E. ShPK në këtë procedurë ka qenë i 

gabuar pasi referuar po të njëjtës shkresë me nr. 1592 prot date 21.03.2017 të lëshuar nga 

Drejtoria Rajonale Tatimore Gjirokastër, citon se “...ka detyrime në vlerën 256,562 lekë në tatim 

mbi vlerën e shtuar. Është në proces apelimi sipas shkresës nr. 24733/1 datë 19.09.2016”. Në 

kushte të tilla nga ana e KVO – së, nuk është vlerësuar drejt dokumentacioni i paraqitur si 

dëshmi për përmbushjen e këtij kriteri e argumentuar kjo si më poshtë vijon. 

Në bazë të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006, “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, neni 45, pika 

2 germa dh si dhe pika 3, germa b përkatësisht citohet se: Pika 2, “Çdo kandidat ose ofertues 

përjashtohet nga pjesëmarrja në një procedurë, në rastet kur: dh) nuk i ka përmbushur 

detyrimet për pagimin e tatimeve, në përputhje me legjislacionin shqiptar ose me dispozitat e 
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zbatueshme në shtetin e origjinës”; Pika 3, “Autoriteti Kontraktor pranon si prova të 

mjaftueshme, që shmangin përjashtimin e kandidatëve apo ofertuesve për rastet e parashikuara 

në pikat e mësipërme, këto dokumente: b) një vërtetim të lëshuar nga organi kompetent, që 

vërteton se nuk ekzistojnë çështjet e përmendura në pikën 2 shkronjat “d” e “dh””. Gjithashtu, 

referuar ligjit nr. 9920 datë. 19.05.2008 “Për Procedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë”, 

i ndryshuar, Kreu III, ANKIMIMI ADMINISTRATIV TATIMOR, neni 106, pika 1 citohet se: 

“Tatimpaguesi mund të ankimojë kundër çdo njoftim vlerësimi, çdo vendimi që ndikon në 

detyrimin e tij tatimor, çdo kërkese për rimbursim ose lehtësim tatimor, ose çdo akti ekzekutiv të 

posaçëm tatimor, në lidhje me tatimpaguesin në përputhje me Kodin e Procedurave 

Administrative, përveçse kur në këtë ligj përcaktohet ndryshe”. Dhe sipas nenit 107, pika 3, 

citohet se: “Ankimi merret në shqyrtim vetëm kur tatimpaguesi ka paguar detyrimin tatimor, që 

është objekt i ankimit, ose ka paraqitur dokumentin bankar që vërteton vendosjen e garancisë, 

sipas përcaktimit të pikave 1 dhe 2 të këtij neni”. Pra në kushte të tilla, provohet fakti se, nga 

ana e subjektit E. ShPK, është ushtruar ankimim administrativ ndaj njoftimit të vlerësimit të 

detyrimit tatimor në shumën 256,562 lekë dhe se çështja është ende në shqyrtim administrativ. 

Gjithashtu, nga ana e OE në përmbushje të detyrimeve ligjore dhe për efekt të përmbushjes së 

kushteve për shqyrtimin administrativ të apelimit tatimor, është paguar paraprakisht shuma e 

kërkuar për shqyrtim, përderisa vetë ky institucion ka marrë në konsideratë këtë ankimim. Në 

kushte të tilla KVO ka gabuar duke s’kualifikuar OE E. ShPK nga kjo procedurë prokurimi. 

Referuar ligjit 44/2015 Kodi i Procedurave Administrative, Efektet e animimit administrativ 

ndaj akteve administrative, neni 133 citohet se: “Përveçse kur parashikohet ndryshe nga ligji, 

ankimi administrativ ndaj aktit, i paraqitur në përputhje me kërkesat e neneve 130-132, të këtij 

Kodi, pezullon ekzekutimin e aktit deri në njoftimin e vendimit të ankimi”. Njëkohësisht, sipas 

nenit 164 Akti i ekzekutueshëm citohet se: 

1. Akti administrativ mund të ekzekutohet vetëm pasi ka hyrë në fuqi; 

2. Akti administrativ fillon të ekzekutohet: 

d) pas njoftimit të vendimit që zgjidh ankimin, nëse ky i fundit e ka refuzuar apo nuk e ka 

pranuar apelimin. Duke gjykuar nga kjo kronologji ngjarjesh dhe referuar bazës ligjore të 

përmendur më sipër rezulton se subjekti E. ShPK nuk duhet të konsiderohej debitor në shumën 

256,562 lekë ndaj Drejtorisë Rajonale Tatimore Gjirokastër mbi bazën e përmbajtjes së 

vërtetimit me nr. 1592 prot., datë 21.03.2017, sepse ky akt është ankimuar në rrugë 

administrative, nga subjekti OE është parapaguar shuma e kërkuar për që apelimi tatimor të 

shqyrtohet në rrugë administrative dhe apelimi është në proces shqyrtimi dhe nuk ka një vendim 

të organit përkatës administrativ i cili të ketë refuzuar apo shqyrtuar apelimin e ushtruar. 

Konstatohet se në lidhje me këtë vendim të AK, nga E. SHPK me datë 07.04.2017, 3 ditë pas 

shpalljes së njoftimit të KVO – së mbi vlerësimin e ofertave, sipas shkresës së administruar në 

UKGJ me nr. 205 prot., datë 10.04.2017 është bërë një ankesë drejtuar AK. Pas relacionit të 

hartuar nga personi i caktuar për shqyrtimin e ankesës, znj. L.M., me shkresën nr. 205/1 prot., 

datë 11.04.2017, nga ana e ish – Titullarit i është kthyer përgjigja OE E. ShPK mbi arsyen e 

s’kualifikimit të tij duke respektuar kështu afatin e kthimit të përgjigjes si Autoritet Kontraktor. 

Referuar gjurmëve dokumentare rezulton se nga ana e OE E. ShPK është bërë ankesë edhe 

drejtuar KPP në datë 10.04.2017, ankesa e të cilit nuk është pranuar nga ana e KPP për shkak të 

mosrespektimit të shkallëve të ankimimit. Pra OE, kur ende nuk ka marrë përgjigje për ankesën 

e bërë në AK ka bërë ankesë në KPP duke bërë që KPP ti kthejë përgjigje refuzuese për shkak të 

mos ndjekjes së shkallëve të ankimimit (ankesa drejtuar AK (datë 07.04.2017 administruar në 
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UKGJ me nr. 205 prot., datë 10.04.2017) është bërë afërsisht në të njëjtën datë me atë të bërë ne 

KPP (datë 10.04.2017)). Në procedurën e dytë të zhvilluar me të njëjtin objekt prokurimi kanë 

marrë pjesë OE si më poshtë: 
 

 

 

 

 

Në mënyrë të përsëritur, nga ana e KVO është s’kualifikuar OE E. ShPK për të njëjtën arsye si 

në procedurën e parë. Në fakt konstatohet se ky s’kualifikim i padrejtë ka ndodhur për herë të 

dytë, edhe pse në këtë raste, ndryshe nga hera e parë AK ka patur në dispozicion të tij një 

Vendim të KPP i cili pavarësisht se në procedurën e parë nuk e ka marrë në konsideratë ankesën 

e OE për shkak të mosndjekjes së shkallëve të ankimimit, përsëri është shprehur dhe i ka dhënë 

këtij OE të drejtë në lidhje me arsyet e s’kualifikimit dhe e ka konsideruar veprimin e KVO të 

gabuar në lidhje me s’kualifikimin e OE E. ShPK. Si pasojë e vlerësimit të gabuar të KVO – së 

si dhe marrjes së Vendimit të ish – Titullarit për shpalljen e fituesit edhe pse nga AK është 

disponuar një mendim i KPP lidhur me s’kualifikimin e padrejtë të OE E. ShPK, si pasojë e 

diferencës në vlerës mes OE të shpallur fitues dhe atij të s’kualifikuar padrejtësisht rezulton se 

është shkaktuar një dëm ekonomik ndaj buxhetit të shoqërisë në vlerën 115,500 lekë. Sa më 

sipër është në kundërshtim me Ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i 

ndryshuar, neni 1 “Objekti dhe qëllimi” pika 2, germa (a), (b), (c), (ç) (d) dhe (dh) neni 2, germa 

(a) dhe (c) si dhe neni 53, pika 3 dhe VKM nr. 914, datë 29.12.2014, “Për miratimin e 

rregullave të prokurimit publik”, ndryshuar, neni 66, pika 3. (Më hollësisht trajtuar në pikën 8 

faqet nr. 45-61 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

9.1 Rekomandimi: UKGJ SHA të kërkojë në rrugë ligjore duke ndjekur të gjitha procedurat e 

nevojshme administrative dhe të gjitha shkallët e gjykimit për arkëtimin e shumës 115,500 lekë 

nga anëtarët e KVO të përfshirë në procedurën me objekt “Materiale për mirëmbajtjen e rrjetit 

KUZ, viti 2017” z. A.P., znj. M.H. dhe znj. M.D. si dhe nga ish – Titullari z. B.T.. 

Menjëherë 

 

10. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i dokumentacionit teknik të dosjes së zbatimit për 

kontratën e punimeve me objekt “Masa inxhinierike për mbrojtjen e tubacioneve të furnizimit 

me ujë nga Burimi i Tranoshishtes dhe stacioni i pompimit Buduk, në zonën e gërryer të shtratit 

të lumit Drino” të lidhur sipas aktit me nr. 1247/5 prot., datë 03.10.2018 mes UKGJ SHA të 

përfaqësuar nga administratori z. Dh.K. dhe A. ShPK, me vlerë 3,760,462 leke pa TVSh ose 

4,512,554 lekë me TVSh u konstatua se i janë likuiduar tepër në vlerën 213,870 lekë 

kontraktorit si pasojë e përfshirjes në situacion të punimeve të pakryera në fakt. (Më hollësisht 

trajtuar në pikën 8 faqet nr. 45-61 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

10.1 Rekomandimi: Të merren masa nga UKGJ SHA për t’i kërkuar sipërmarrësit të punimeve 

“A.” ShPK, duke ndjekur të gjitha procedurat e duhura administrative si dhe të gjitha shkallët e 

gjykimit arkëtimin e shumës 213,870 lekë pa TVSh të përfituar tepër si pasojë situacionimit dhe 

likuidimit të punimeve të pakryera në fakt, në kundërshtim me kontratën e sipërmarrjes të lidhur 

sipas aktit me nr. 1247/5 prot., datë 03.10.2018.  

Menjëherë 

 

Operatorët Ekonomikë Vlera e ofertës Refuzuar 

E. 637,800 lekë pa TVSh Po 

T. 752,500 lekë pa TVSh Jo 

F.M. 788,300 lekë pa TVSh Po 

M.-2 821,650 lekë pa TVSh Jo 
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11. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i dokumentacionit të pagesave në zbatimin e kontratave 

për blerje karburanti të lidhura për vitet 2016 – 2018 rezultoi se për këto kontrata janë likuiduar 

të gjitha faturat tatimore pa kërkuar deklaratën doganore SAD të Operatorit Ekonomik furnizues, 

mbi bazën e të cilit do të llogaritej çmimi për njësi i karburantit dhe çmimi është vendosur 

bazuar në faturën me TVSH sipas furnizimit të shoqërisë dhe buletinit të fundit sipas datës së 

faturës dhe kursit të këmbimit. Gjithashtu, gjatë përllogaritjes së çmimit njësi nga ana e 

furnitorit, është përfshirë në këto pagesa edhe vlera prej 0.614 lekë/litër si taksë markimi kur në 

fakt kjo pagesë/litër kryhet nga vetë furnitori tek Koncesionari pasi nuk është e pagueshme nga 

blerësi. Si rrjedhojë i janë likuiduar tepër furnitorit shuma prej 29,058 lekë. Sa më sipër është në 

kundërshtim me VKM nr. 914 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik’, i ndryshuar, 

kreu IX, neni 77, pika 5 dhe 6, VKM Nr. 498, datë 30.5.2013 “Për përcaktimin e procedurave të 

shënjimit të naftës bruto dhe nënprodukteve të naftës”, i ndryshuar, pika 1.3, “Çmimi i shërbimit 

të shënjimit”, 1.10 “Subjektet e detyruara” dhe pika 4.1, germa b Kontratën e blerjes të lidhur 

sipas aktit nr. 349 prot., datë 08.08.2016, neni 7 dhe neni 8, Kontratën e blerjes të lidhur sipas 

aktit me nr. 310/1 prot., datë 15.06.2017, neni 7 pika 7.2 dhe neni 8 dhe Kontratën e blerjes të 

lidhur sipas aktit me nr. 874/6 prot., datë 19.06.2018, neni 7 pika 7.2 dhe neni 8. (Më hollësisht 

trajtuar në pikën 8 faqet nr. 45-61 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

11.1 Rekomandimi: Të merren masa nga UKGJ SHA për t’i kërkuar kontraktorit “F. P.” ShPK, 

duke ndjekur të gjitha procedurat e duhura administrative si dhe të gjitha shkallët e gjykimit 

arkëtimin e shumës 29,058 lekë të përfituar tepër si pasojë përfshirë në këto pagesa të vlerës prej 

0.614 lekë/litër për 3 kontratat e 3 viteve në kundërshtim me kontratat e lidhura sipas aktit nr. 

349 prot., datë 08.08.2016, nr. 310/1 prot., datë 15.06.2017, dhe nr. 874/6 prot., datë 19.06.2018. 

Menjëherë 

 

12. Gjetje nga auditimi: Në procedurën e prokurimit Blerje e Vogël me objekt “Pjesë 

Këmbimi, viti 2018”, nga ana e komisionit të procedurës është vendosur kriteri sipas të cilit OE 

pjesëmarrës duhet të paraqesin “Ekstraktin mbi historikun e subjektit të lëshuar nga QKR (në 

objektin e veprimtarisë të jetë i cilësuar objekti i prokurimit ose ekuivalent i ngjashëm me të)” si 

dhe nuk është respektuar afati 1 ditor, duke nisur nga dita e nesërme e punës, përpara lidhjes së 

kontratës me operatorin pasardhës. Për shkak të mosrespektimit të këtij afati nga ana e 

komisionit dhe ish – Titullarit të AK dhe lidhjes para kohe të një kontrate me vlerë më të lartë 

dhe pa marre përgjigjen nga OE i shpallur fitues rezulton se është shkaktuar një dëm ekonomik 

si pasojë e diferencës në vlerë mes ofertës së OE të shpallur fitues dhe atij paraardhës në shumën 

10,000 lekë. Sa më sipër është në kundërshtim me Ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për 

prokurimin publik”, i ndryshuar, neni 1 “Objekti dhe qëllimi” pika 2, germa (a), (b), (c), (ç) (d) 

dhe (dh), VKM nr. 914, datë 29.12.2014, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, 

ndryshuar, neni 40 si dhe Udhëzimin Nr. 3 , datë 8.01.20181 “Mbi përdorimin e procedurës së 

prokurimit me vlerë të vogël dhe zhvillimin e saj me mjete elektronike”, i ndryshuar, pika 7 

germa b, paragrafi i dytë dhe pika 15, paragrafi i katërt. (Më hollësisht trajtuar në pikën 5 faqet 

nr. 28-37 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

12.1 Rekomandimi: UKGJ SHA të kërkojë në rrugë ligjore duke ndjekur të gjitha procedurat e 

nevojshme administrative dhe të gjitha shkallët e gjykimit për arkëtimin e shumës 10,000 lekë 

nga anëtarët e komisionit të përfshirë në procedurën me objekt “Pjesë këmbimi, viti 2018” z. 

A.L., znj. S.K. dhe znj. D.A. si dhe nga ish – Titullari z. B.T.. 

Menjëherë 
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B.2 MASA PËR ELIMINIMIN E EFEKTEVE NEGATIVE TË KONSTATUARA NË 

ADMINISTRIMIN E FONDEVE PUBLIKE DHE PËR MENAXHIMIN ME 

EKONOMICITET, EFICIENCË DHE EFEKTIVITET TË FONDEVE PUBLIKE. 

 

1. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i derdhjes së detyrimeve fiskale, sigurimeve shoqërore, etj, 

ndaj buxhetit të shtetit, bazuar në të dhënat e sistemit elektronik të Drejtorisë së Tatimeve të 

Rrethit Gjirokastër rezulton se në llogarinë e UKGJ janë të regjistruara detyrime të pa likuiduara 

në shumën totale prej 1,346,390 lekë nga të cilat shuma prej 953,443 lekë është detyrim për 

kontribute shoqërore e cila nga mos pagesa në kohë ka gjeneruar interesa në shumën 267,387 

lekë. Gjithashtu ka detyrime për gjoba të regjistruara në shumën totale 98,307 lekë e cila ka 

gjeneruar dhe interesa në shumën 27,253 lekë, veprime këto në kundërshtim me Ligjin nr. 10296, 

datë 08.07.2010 “Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”, i ndryshuar, kreu II, neni 8, pika 1 

dhe neni 12, pika 3, germa gj). Shuma prej 1,346,390 përbën të ardhur të munguar në buxhetin e 

shtetit, ndërkohë që vlera e gjobave prej 98,307 lekë dhe interesave të gjeneruara nga sistemi në 

vlerën prej 246,691 lekë për shkak të moskryerjes së likuidimeve në kohë reale në shumën totale 

344,998 lekë përbën efekt financiar negativ për buxhetin e shoqërisë. (Më hollësisht trajtuar në 

pikën 5 faqet nr. 28-37 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

1.1 Rekomandimi: Administratori dhe Drejtori Tregtar i shoqërisë duhet të marrë masa për 

shlyerjen e detyrimeve për të bërë të mundur shmangien e efekteve financiare të cilat ndikojnë në 

rezultatin financiar të Shoqërisë. 

Në vijimësi 

 

2. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i kryer në lidhje me shpenzimet për vendime gjyqësore 

rezultoi se janë kryer pagesa në zbatim të Vendimeve të Gjykatës së Apelit për periudhën objekt 

auditimi për punonjës të cilët janë larguar pa shkaqe të përligjura, duke detyruar punonjësit të 

ndjekin procedurat ligjore dhe kanë paditur UKGJ në Gjykatë. Nga paditë e punonjësve 5 çështje 

kanë përfunduar me Vendim të formës së prerë duke e detyruar UKGJ të paguajë shumën 

2,027,858 lekë. Nga mos ndjekja e procedurave për likuidim vullnetar, nga momenti i njohjes së 

vendimit të Gjykatës së Apelit, rezulton se janë paguar detyrime përmbarimore për 3 punonjësit e 

larguar, në shumën 107,028 lekë. Në total shuma e shpenzimeve për proceset gjyqësore së bashku 

me shpenzimet përmbarimore është 2,134,886 lekë e cila përbën efekt financiar negativ për 

buxhetin e shoqërisë. Veprime të cilat janë në kundërshtim me Ligjin nr. 10296, datë 08.07.2010 

“Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, i ndryshuar, neni 8. (Më hollësisht trajtuar në pikën 5 

faqet nr. 28-37 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

2.1 Rekomandimi: Nga shoqëria të merren masa që në vazhdimësi, për marrëdhëniet me 

punonjësit e shoqërisë të zbatohen kushtet e vendosura në kontratat individuale dhe kolektive, 

largimet të jenë për shkaqe të arsyeshme dhe të justifikuara, duke zbatuar afatet kohore përkatëse 

të njoftimit, gjithashtu të merren në konsideratë shmangia e shpenzimeve për detyrimet 

përmbarimore.   

Në vijimësi 
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3. Gjetje nga auditimi: Nga shqyrtimi i dokumentacionit të vënë në dispozicion rezultoi se për 

vitet 2016, 2017 dhe 2018, në 3 raste, përkatësisht në procedurat: 

- Materiale për mirëmbajtjen e rrjetit KUZ, viti 2018 (vlera 1,679,460 lekë me TVSh); 

- Blerje karburanti gazoil deri në 10 ppm për nevoja të Shoqërisë Aksionare UKGJ, viti 2016 

(vlera 2,394,000 lekë me TVSh) ; 

- Blerje karburanti gazoil deri në 10 ppm për nevoja të Shoqërisë Aksionare UKGJ, viti 2018 

(vlera 2,676,960 lekë me TVSh); 

nga ana e KVO janë s’kualifikuar OE me ofertë të vlefshme si dhe janë kualifikuar dhe shpallur 

fitues OE me mangësi në dokumentacion duke shkaktuar një paligjshmëri përgjatë këtyre tre 

procedurave të prokurimit me vlerë 6,750,420 lekë me TVSh. Veprimet e mësipërme me ligjin 

nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, neni 1 “Objekti dhe qëllimi” 

pika 2, germa (a), (b), (c), (ç) (d) dhe (dh) neni 2, germa (a) dhe (c) si dhe neni 53, pika 3 si dhe 

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

neni 66, pika 3. (Më hollësisht trajtuar në pikën 8 faqet nr. 45-61 të Raportit Përfundimtar të 

Auditimit). 

3.1 Rekomandimi: UKGJ SHA duhet të marrë masa për vlerësimin e duhur të OE me qëllim 

rritjen e efektivitetit të këtyre procedurave, promovimin e transparencës dhe shmangien e 

diskriminimit të OE pjesëmarrës. 

Në vijimësi 

 

4. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i shpenzimeve rezultoi se me urdhrin nr. 665 prot., datë 

08.03.2018, të administratorit të Shoqërisë UKGJ, është urdhëruar Drejtoria Tregtare e cila me 

rastin e 8 marsit të paguajë punonjësit sipas një liste të caktuar me 28 punonjëse, në shumën prej 

5,000 lekë/punonjës. Ky urdhër është në kundërshtim me VKM nr. 929, datë 17.11.2010, “Për 

krijimin e fondit të veçantë”, i ndryshuar me VKM nr. 493, datë 06.07.2011, pika 8 e cila citon se 

“Në çdo rast, masa e shpenzimit, që mbulohet nga fondi i veçantë për këto veprimtari, nuk duhet 

të kalojë vlerën e 2 500 (dy mijë e pesëqind) lekë për punonjës” Shpërblimi është dhënë për 28 

punonjës për 5,000 lekë secili. Pra shuma e paguar më tepër është (28 x 2,500)=70,000 lekë e cila 

përbën efekt financiar negativ për buxhetin e shoqërisë. (Më hollësisht trajtuar në pikën 5 faqet 

nr. 28-37 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

4.1 Rekomandimi: Nga Drejtimi i Shoqërisë të merren masa që, për shpenzime të rasteve të 

festave të mos tejkalohen vlerat e përcaktuara në kuadrin rregullator ligjor, me qëllim shmangien 

e efekteve negative në të ardhmen. 

Në vijim 

 

V. KONKLUZIONE DHE OPINIONI I AUDITIMIT 
 

Ne kemi përfunduar auditimin e veprimtarisë ekonomiko financiare të Ujësjellës Kanalizime 

Gjirokastër SHA në tërësi për periudhën nga data 01.06.2016 deri 31.12.2018, si dhe të 

pasqyrave financiare të cilat përbëhen nga pasqyra e pozicionit financiar të institucionit, pasqyra 

e performancës financiare, pasqyra e ndryshimeve në kapital, pasqyra e fluksit të parasë, burimet 

dhe shpenzimet lidhur me investimet, pasqyra mbi gjendjen dhe ndryshimet në aktivet e 

qëndrueshme si dhe amortizimin e tyre, pasqyra e lëvizjes së fondeve dhe shënimet shpjeguese. 
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Baza për opinionin e kualifikuar. 

Auditimi në subjektin Ujësjellës Kanalizime Gjirokastër SHA është kryer në përputhje me 

Ligjin 154/2014 datë 27.11.2014 “Për Kontrollin e Lartë të Shtetit”, Standardet Ndërkombëtare 

të Auditimit të Sektorit Publik ISSAI 4000, Manualin e Auditimit të Përputhshmërisë. Ne jemi 

të pavarur kundrejt subjektit të audituar, në zbatim kjo të ISSAI 10-Deklarata e Meksikës mbi 

Pavarësinë e SAI-t, si dhe ISSAI 30- Kodi Etik. Ne i kemi përmbushur përgjegjësitë tona etike, 

në përputhje me standardet e sipërpërmendura, përfshirë këtu edhe Kodin e Etikës së KLSH-së, 

miratuar me Vendimin nr. 27, datë 20.04.208, të Kryetarit të KLSH-së. Auditimi përfshin 

kryerjen e procedurave me qëllim marrjen e evidencave të auditimit mbi ligjshmërinë dhe 

rregullshmërinë e transaksioneve. Kampioni i procedurave dhe transaksioneve është ndërtuar 

mbi bazën e vlerësimit të nivelit të materialitetit dhe risqeve të devijimeve nga kriteret dhe 

kuadri ligjor. 

Nga auditimi u konstatuan devijime materiale të përhapura nga baza ligjore dhe rregullatore në 

fuqi, përfshirë rregullat e prokurimeve dhe ato buxhetore. 

Gjithashtu, ne besojmë se dëshmitë e mara gjatë punës tonë audituese janë të mjaftueshme dhe 

të përshtatshme për të siguruar bazat për përgatitjen e opinionit të kualifikuar të auditimit.  

Nga evidencat e marra rezultoi se nuk kanë funksionuar sistemet e kontrollit për pagat, 

prokurimet, zbatimin e punimeve, vendimeve gjyqësore dhe konkretisht kjo rezultoi nga:  

- Dëmet ekonomike të konstatuara janë në vlerën 2,617,154 lekë të cilat kanë ardhur si pasojë 

e keq menaxhimit në shpërblimeve dhe pagave, shpenzimeve për karburant, procedurave të 

prokurimit dhe zbatimit të punimeve dhe shërbimeve etj.;  

- Në Pasqyrat Financiare nuk është bërë regjistrimi kontabël i shumës së Hua-Kredisë prej 

4,000,000 Euro, ku UKGJ SHA është përgjegjës për shlyerjen e saj. Investimi për këtë 

kontratë është marrë në dorëzim dhe është vënë në efiçiencë dhe detyrimisht duhet të ishin 

llogaritur shpenzimet e amortizimit pasi ka një impakt (për shkak të vlerës), në Pasqyrat 

Financiare me ndikim në Rezultatin Financiar të Shoqërisë. Marrëveshja e Huasë me 

Ministrisë së Financave është lidhur në datën 18.04.2011 për programin “Infrastruktura 

Bashkiake I”, për Furnizimin me ujë dhe kanalizimet për qytetin e Gjirokastrës, me afat 

disbursimi deri me 31.12.2015, e cila do të shlyhet për 30 vjet dhe ka një garanci 10 vjet. 

Kredi e cila financohet nga KfW dhe nën huamarrësi do të fillojë shlyerjen e saj në 

30.06.2021. 

- Përdorim pa efektivitet efiçiencë dhe ekonomicitet në vlerën 9,300,304 lekë nga auditimi i 

shpenzimeve për vendime gjyqësore për punonjësit e larguar, prej penaliteteve të gjeneruara 

nga sistemi tatimor si rezultat i mos likuidimit të sigurimeve shoqërore për periudhat e 

mëparshme si dhe prej zhvillimit të paligjshëm të procedurave të prokurimit;  

- Për vitin 2016 dhe vitin 2017 nuk është kryer procesi i inventarizimit të aktiveve që 

shoqëria ka në dispozicion. Gjithashtu nuk është hartuar dhe mbajtur regjistri analitik i 

aktiveve që ka në dispozicion UKGJ SHA.  

- Mënyra e funksionimit  të sistemeve të kontrollit të brendshëm të implementuara nga 

institucioni nuk kanë rezultuar në përputhje me kërkesat e kritereve të përcaktuara për 

vlerësimin e Menaxhimit Financiar dhe Kontrollit, për shkak të mungesës së kuptimit të 

këtyre kritereve, mosplotësimit të kërkesave për dorëzimin e deklaratave për cilësinë e 

kontrolleve të brendshme, mosplotësimit dhe mosdorëzimit pyetësorëve të vetëvlerësimit, 

regjistrit të risqeve, rregullores pa mbështetje në strukturën organizative, veprimeve 
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rregulluese të kryera nga jashtë, mbajtjes së regjistrimit manual të transaksioneve në ditarë, 

procedurave të pa implementuara për delegimin e detyrave dhe përgjegjësive dhe mungesës 

së objektivave e planeve të punës për arritjen e tyre;   

 

Shënim: Të gjithë punonjësve që atakohen në këtë Raport Përfundimtar Auditimi duhet t’u 

bëhen prezent mangësitë dhe problemet për të cilat mbajnë përgjegjësi, mundësisht t’u jepen 

fotokopje të dokumentacionit që ka lidhje me ta, në mënyrë që të njihen dhe të bëjnë komentet 

dhe shpjegimet përkatëse, nëse kanë. 
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VI. ANEKSE 

Aneksi nr. 4 “Mbi zbatimin e strukturës organizative, dhënien e pagave dhe shpërblimeve në 

përputhje me dispozitat ligjore. Zbatimi i ligjshmërisë gjatë procesit të rekrutimit dhe largimit të 

punonjësve nga puna” 
  Tabela 4.1  

Nr 
Emërtimi i pozicionit 

të punës 

Viti 2016 

30.05.2016 

Viti 2016 

28.07.2016 

Viti 2017 

31.03.2017 

Viti 2018- 

25.04.2018 

Viti 2018 

pas dt. 

25.04.2018 

1 Administrator 1 1 1 1 1 

2 Drejtor Teknik 1 1 1 1 1 

3 Dega Teknike 2 2 2 2 4 

 
Sektori Ujësjellës Qytet 

 
 

  
 

4 
Përgjegjës sektori + Brigada 

e mirëmbajtjes Qytet 
17 17 18 17 17 

5 Brigadier + Brigada manovratoreve 19 19 19 19 19 

6 Brigadier + Brigada Burimeve 14 14 14 14 14 

7 Brigada e lidhjeve te reja 2 2 2 2 2 

8 
Përgjegjës Sektori Kanalizimeve 

Qytet/Fshat + Punëtorë 
9 9 9 9 10 

 
Sektori Ujësjellës Njësive Adm. 

 
 

  
 

9 Pergj. Sektori Ujësjellës Nj.A 
 

 1 1 1 

10 
Brigada e Mirëmbajtjes se 

Rrjetit ne Nj/Ad 
6 7 6 6 6 

11 
Brigada e Manovratoreve 

- pompistë 
32 33 33 33 33 

12 
Brigada ndihmese – 

Njësi Administrative 
8 8 11 11 11 

13 Drejtor Tregtar 1 1 1 1 1 

14 Dega e Financës 5 5 4 5 5 

15 Dega e Shitjeve 20 20 21 21 24 

16 
Inspektorati i Ujit Qytet – 

Njësi Administrative 
6 6 6 6 6 

17 Sektori i shërbimeve mbështetëse 10 11 10 10 11 

 
Numri total i punonjësve 153 159 159 159 166 

 
  Tabela 4.2  

Nr Emri Pozicioni i punës 
Vlera për arkëtim 

(lekë) 

1 B.T. Ish – Anëtar i Këshillit të Administrimit 22,950 

2 V.M. Kryetar i Këshillit të Administrimit 48,450 

3 A.L. Anëtar i Këshillit të Administrimit 48,450` 

4 Dh.K. Anëtar i Këshillit të Administrimit 25,500 

5 M.H. Sekretar i Këshillit të Administrimit 25,500 
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Aneksi nr. 5 “Auditim me zgjedhje sipas periudhave mbi rregullshmërinë e kryerjes së 

shpenzimeve me arkë, bankë dhe blerjet me vlera të vogla (shpenzimet administrative, për 

automjetet, udhëtim e dieta brenda dhe jashtë vendit, sponsorizime, etj.) 
                                                         Tabela 5.1  

Nr. Përfituesi 
Vlera për arkëtim 

(lekë) 

1 B. SHRSF 126.000 

2 B. SHRSF 46.656 

3 B. SHRSF 139.968 

4 B. SHRSF 84.000 

5 B. SHRSF 46.656 

6 B. SHRSF 276.000 

7 F.M. 66.000 

8 F.M. 108.000 

Totali 893.280 

 
                                                         Tabela 5.2 

Nr. Përfituesi 
Vlera për arkëtim 

(lekë) 

1 H.M. 10200 

2 A.A. 5100 

3 B.K. 5100 

4 H.Xh. 5100 

5 M. G. 5100 

6 R.K. 5100 

7 R.C. 10200 

8 V.A. 5100 

9 R.K. 5100 

10 L. L. 5100 

Totali 61,200 

 
                                                   Tabela 5.3 

Nr. Përfituesi 
Vlera për arkëtim 

(lekë) 

1 M.O. 42,250 

2 A.L. 25,500 

3 M.D. 8,500 

4 A. Sh. 8,500 

5 E.M. 23,800 

6 N. V. 10,200 

7 B. K. 10,200 

8 D. T. 10,200 

9 B. S. 10,200 

10 M. Q. 10,200 

Totali 159,800 
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                                                  Tabela 5.4 

Nr. Përfituesi 
Vlera për arkëtim 

(lekë) 

1 K. J. 5,500 

2 Dh.K. 5,500 

3 M.H. 5,500 

4 I.M. 5,500 

5 M.O. 5,500 

6 C.D. 5,500 

7 C.D. 5,500 

8 K.T. 5,500 

9 B.K. 5,500 

10 Dh.K. 5,500 

11 M.O. 5,500 

12 K.J. 5,500 

13 A.L. 5,500 

14 V.M. 7,500 

15 M.H. 7,500 

16 R.F. 5,500 

17 C.D. 2,500 

18 M.O. 2,500 

19 B.T. 1,500 

20 K.T. 1,500 

21 B.T. 1,500 

22 K.T. 1,500 

23 C.D. 5,500 

24 C.D. 5,500 

25 M.O. 4,500 

26 K.T. 4,500 

27 C.D. 4,500 

28 R.F. 4,500 

29 G.B. 4,500 

30 M.O. 4,500 

31 C.D. 4,500 

32 K.T. 4,500 

33 A.L. 4,500 

34 B.T. 4,500 

35 K.T. 4,500 

36 M.O. 5,500 
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37 C.D. 5,500 

38 I.M. 1,500 

39 R.F. 5,500 

40 C.D. 4,500 

41 K.T. 4,500 

42 M.O. 4,500 

43 C.D. 4,500 

44 C.D. 4,500 

45 C.D. 4,500 

46 B.K. 5,500 

47 S.K. 5,500 

48 B.T. 1,500 

49 M.O. 1,500 

50 B.K. 1,500 

51 C.D. 1,500 

52 K.T. 1,500 

53 K.J. 5,500 

Totali 232,500 

 
                                                     Tabela 5.5 

Nr. Përfituesi 
Vlera për arkëtim 

(lekë) 

1 C.D. 6,152 

2 K.C. 12,304 

3 A.P. 10,766 

4 B.ZH. 13,842 

5 R.C. 1,538 

6 R.C. 10,766 

7 P.S. 18,456 

8 B.SH. 12,304 

Totali 86,128 

                                                     

                                                    Tabela 5.6 

Nr. Automjeti Përfituesi 
Vlera për arkëtim 

(lekë) 

1 AA081GD K.T.                 39.246     

2 AA594ME F.M.               217.844     

3 AA596ME B.K.                156.598     

4 AA741LO B.K.                 25.650     

Totali 439.338     

 

Aneksi nr. 6 “Mbajtja e evidencës kontabël në qendër dhe në njësitë e vartësisë, respektimi i 

afateve për nxjerrjen dhe miratimin e bilancit nga organet drejtuese të shoqërisë, si dhe dërgimi 

dhe miratimi i tij në organet e vartësisë, analiza e debitorëve, kreditorëve, derdhja e detyrimeve 

fiskale, sigurimeve shoqërore, etj, ndaj buxhetit të shtetit” 
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        Tabela 6.1. Aktivet  

I AKTIVET Viti 2017 Viti 2016 Viti 2015 

I AKTIVET AFATSHKURTER 123.425.250 111.300.418 98.879.451 

 
1.  Mjetet monetare 6.255.416 17.181.153 13.637.293 

 
>Banka 6.240.491 17.176.537 13.623.378 

 
>Arka 14.925 4.616 13.915 

 
2.  Investime 0 0 0 

 

>Ne tituj pronësie të njësive ekonomike 

brenda grupit    

 
>Aksionet e veta 

   

 
>Te tjera financiare 

   

 
>Letra me vlere te blera 

   

 
3.  Te drejta të arkëtueshme 115.054.937 92.351.470 84.342.966 

 
>Nga aktiviteti i shfrytëzimit (Klientë) 113.930.191 92.351.470 84.316.070 

 
>Nga njësitë ekonomike brenda grupit 

 
0 26.896 

 

>Nga njësitë ekonomike ku ka interesa 

pjesëmarrëse    

 
>Debitore, Kreditore të tjerë 0 

  

 
>Interesa aktive te maturuar 

   

 
>Depozita për garanci 

   

 
>Shteti Debitor për Tatim mbi fitimin 1.124.746 

  

 
>Shteti Debitor për TVSH. 0 0 0 

 

>Te drejta e detyrime (tërheqje) te 

pronarit    

 
> Kapitali I nënshkruar I papaguar 

   

 
4.  Inventarët 2.114.897 1.767.795 899.192 

 

>Lëndët e para dhe materiale të 

konsumueshme 
2.114.897 1.767.795 899.192 

 
>Prodhim ne proces dhe gjysëmprodukte 

   

 
>Produkte të gatshme 

   

 
>Mallra për ri shitje 

 
0 0 

 
>Aktive biologjike 

   

 
>AAGJM të mbajtura për shitje 

   

 
>Parapagesa për Inventar furnizime 0 0 0 

 
5.  Shpenzime te shtyra 

   

 

6.  Të arkëtueshme nga te ardhurat e 

konstatuara    

II AKTIVET AFATGJATE 445.922.384 419.695.447 82.012.711 

 
1. Aktive financiare 

   

 

>Tituj pronësie në njësinë ekonomike 

brenda grupit    

 

>Tituj te huadhënies n njësinë ekonomike 

brenda grupit    
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>Tituj te tjerë të mbajtur si AAGJ 

   

 
>Tituj të tjerë të huadhënies 

   

 
2.  Aktivet Materiale 445.922.384 419.695.447 82.012.711 

 
>Toka 2.069.255 2.069.255 8.493.097 

 
>Ndërtesa 21.607.657 22.744.902 

 

 
> Rrjet ujor e Instalime teknike 389.354.646 373.044.923 

 
 

> KUZ 10.398.750 10.720.361 15.872.557 

 

>Të tjera Instalime dhe Makineri e 

pajisje 
22.492.076 11.116.006 57.647.057 

 

>Parapagime për aktive materiale dhe në 

proces   

 
 

3.  Aktive biologjike 
   

 
4.  Aktive  Jo materiale 

   

 
>Koncesione 

   

 

>Patenta, licenca,marka tregtare,  të 

tjera të ngjashme    

 
>Emri I mirë 

   

 
>Parapagime për AAJM 

   

 
>Aktive tatimore te shtyra 

   

 
TOTALI  AKTIVEVE     (I+II) 569.347.634 530.995.865 180.892.162 

 
Tabela 6.2. Detyrimet dhe Kapitali 

Nr. DETYRIMET DHE KAPITALI Viti 2017 Viti 2016 Viti 2015 

I DETYRIMET AFATSHKURTER 47.733.855 38.938.514 41.001.081 

 
1. Detyrime Afatshkurtra për: 22.903.894 24.215.928 18.711.215 

 
>Titujt e huamarrjes 

   

 
>Detyrime ndaj institucioneve të kredisë 

   

 
>Arkëtime ne avance për porosi 

   

 

>Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit ( 

furnitorë) 
7.652.398 7.976.577 4.327.584 

 
>Dëftesa të pagueshme 

   

 

>Të pagueshme ndaj njësive ekonomike brenda 

grupit    

 

>Të pagueshme ndaj njësive ekonomike ku ka 

interesa pjesëmarrëse    

 
>Të pagueshme ndaj sigurimeve shoqërore 8.822.261 8.716.652 8.364.196 

 
>Të pagueshme për Detyrime Tatimore 1.788.589 2.882.053 1.359.354 

 
Të pagueshme për T burim 

   

 
Të pagueshme për Tatim Fitimin 

   

 
Të pagueshme për TVSH. 

   

 
>Te tjera të pagueshme 4.640.646 4.640.646 4.660.081 
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>Te drejta e detyrime ndaj ortakeve 0 

  

 
>Dividend për t'u paguar 

   

 
>Debitore dhe kreditore të tjerë 0 0 0 

 
2. Të pagueshme për shpenzime te konstatuara 

   

 
3. Te ardhura te shtyra (grante) 24.829.961 14.722.586 22.289.866 

 
4. Provizione 

   
II DETYRIMET AFATGJATE 0 0 0 

 
1.  Detyrime Afatgjata per: 0 0 0 

 
>Titujt e huamarrjes 

   

 
>Detyrime ndaj institucioneve të kredisë 

   

 
>Arkëtime në avancë për porosi 

   

 
>Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit 

   

 
>Dëftesa të pagueshme 

   

 

>Të pagueshme ndaj njësive ekonomike brenda 

grupit    

 

>Të pagueshme ndaj njësive ekonomike ku ka 

interesa pjesëmarrëse    

 
>Të tjera të pagueshme 

   

 
2.  Të pagueshme për shpenzime te konstatuara 

   

 
3.  Te ardhura te shtyra (grante) 

   

 
4.  Provizionet afatgjate 0 0 0 

 
>Provizione për Pensione 

   

 
>Provizione te tjera 

   

 
5. Detyrime Tatimore te shtyra 

   

 
TOTALI DETYRIMEVE     (I+II) 47.733.855 38.938.514 41.001.081 

III KAPITALI dhe Rezervat 521.613.779 492.057.352 139.891.081 

 
1. Kapitali  i nënshkruar 135.694.000 128.000.000 128.000.000 

 
2. Primi I lidhur me Kapitalin 

   

 
3.  Rezerva Rivlerësimi 13.632.816 13.632.301 13.632.301 

 
4. Rezerva te tjera 370.557.192 342.730.536 

 

 
> Rezervat Statutore 

   

 
>  Rezervat ligjore 

   

 
> Rezervat te tjera 370.557.192 342.730.536 

 

 
5.  Fitimet e pashpërndara 0 -1.741.220 -11.856.344 

 
6.  Fitimi/ Humbja e vitit financiar 1.729.771 9.435.735 10.115.124 

 
TOTALI DETYRIMEVE DHE KAPITALIT   

(I+II+III) 
569.347.634 530.995.866 180.892.162 

 

Aneksi nr. 8 “Lista e prokurimeve të periudhës 01.06.2016 – 31.12.2018” 

 

 



 

102 

 

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT 
   RAPORT PËRFUNDIMTAR PËR AUDITIMIN E USHTRUAR NË “UJËSJELLËS 

KANALIZIME” SHA., GJIROKASTËR 

SHKURTIME 
 

KLSH Kontrolli i Lartë i Shtetit 

MFK   Menaxhimi Financiar dhe Kontrolli 

NA Nëpunës Autorizues 

NZ Nëpunës Zbatues 

GSM Grupi i Menaxhimit Strategjik 

NJAB  Njësia e Auditimit të Brendshëm 

AB Auditi i Brendshëm 

MAB Manuali i Auditimit të Brendshëm 

AQT Aktive të Qëndrueshme të Trupëzuara 

UMF Udhëzim i Ministrisë së Financave 

VKM Vendim i Këshillit të Ministrave 

VKB Vendim i Këshillit Bashkiak 

ISSAI Standardet Ndërkombëtare të Institucioneve Supreme të Auditimit 

INOTSAI Organizata Ndërkombëtare e Institucioneve Supreme të Auditimit 

ISA Standardet Ndërkombëtare të Auditimit 

IFAC Federatës Ndërkombëtarë të Kontabilistëve 

IPSAS Standardeve Ndërkombëtare të Kontabilitetit të Sektorit Publik 

IT Teknologjia e Informacionit 

NJA Njësi Administrative 

SHA Shoqëri Aksionare 

BOE Bashkim i Operatorëve Ekonomikë 

UKGJ Ujësjellës Kanalizime Gjirokastër 

OE Operator Ekonomik 

KA Këshilli Administrimit 

KKRR Këshilli Kombëtar Rregullator 

AP Asambleja e Përgjithshëm 

 


