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V E N D I M 
 

Nr. 101, Datë 05.08.2021 

 

PËR 

 

AUDITIMIN E PËRPUTHSHMËRISË SË VEPRIMTARISË EKONOMIKO-

FINANCIARE NË DREJTORINË E PËRGJITHSHME TË RADIO TELEVIZIONIT 

SHQIPTAR 

për periudhën nga data 01.07.2017 deri më datën 31.12.2019 

 

 

Nga auditimi i përputhshmërisë i ushtruar Drejtorinë e Përgjithshme të Radio Televizionit 

Shqiptar, rezultuan mospërputhje në veprimtarinë ekonomike dhe financiare me kuadrin ligjor dhe 

rregullator përkatës, si në aspektin material të shprehura në dëme ekonomike dhe në mungesë të 

efektivitetit në përdorimin e fondeve publike, ashtu edhe gabime e parregullsi të ndryshme të 

natyrës cilësore. 
 

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

Auditimit të Departamentit të Auditimit të Shoqërive Publike dhe Investimeve të Huaja, 

shpjegimet e dhëna nga subjekti audituar, si dhe vlerësimet mbi objektivitetin dhe cilësinë e 

auditimit nga Kryeaudituesi dhe Drejtori i Departamentit të mësipërm, Drejtoria e Standardeve dhe 

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

datën 27.11.2014 “Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”, me qëllim 

përmirësimin e gjendjes. 
 

VENDOSA: 
 

    

I. Të miratoj Raportin Përfundimtar të Auditimit “Mbi Përputhshmërinë e veprimtarisë 

ekonomiko-financiare” e ushtruar në Drejtorinë e Përgjithshme të Radio Televizionit Shqiptar, 

sipas programit të auditimit nr. 947/1, datë 28.09.2020, i ndryshuar, për veprimtarinë nga data 

01.07.2017 deri më datë 31.12.2019. 
 

II. Të miratojë opinionin dhe rekomandimet për përmirësimin e gjendjes dhe të kërkoj marrjen e 

masave sa vijon:  
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A. OPINIONI I AUDITIMIT 
 

Në vlerësimin tonë, rezultati i auditimit për çështjet e përputhshmërisë së veprimtarisë 

ekonomike dhe financiare të Drejtorisë së Përgjithshme të Radio Televizionit Shqiptar për 

periudhën 01.07.2017 deri më 31.12.2019 nuk është në përputhje në të gjitha aspektet materiale 

me kriteret e përcaktuara në këtë auditim, që kanë të bëjnë me kuadrin ligjor, nënligjor dhe 

rregullator. Krahas parregullsive materiale sasiore, në arritjen e opinionit, grupi i auditimit në 

dhënien e opinionit ka marrë në konsideratë dhe gabime/parregullsi të caktuara të natyrës 

cilësore, pavarësisht vlerës së tyre. 

 

Në përfundim të auditimit, pasi kemi marrë dëshmi të mjaftueshme dhe të përshtatshme të 

auditimit, rezultuan devijime nga kuadri ligjor dhe rregullator në fuqi, të cilat janë materiale por 

jo të përhapura, efektet e të cilave justifikojnë dhënien e një opinioni të kualifikuar të 

përputhshmërisë. 
 

Baza për opinionin e modifikuar/kualifikuar të përputhshmërisë. 

Ne jemi përpjekur të sigurohemi që konkluzionet dhe opinionet e tona të kenë një siguri të 

arsyeshme, si rrjedhojë e punës sonë audituese, si dhe për shkak të kufizimeve të vetvetishme të 

një auditimi, pasi normalisht nuk mund të jepet një siguri në shkallën maksimale.  

Konkluzionet dhe opinioni ynë janë të bazuara në kompetencën për vlerësim objektiv dhe 

profesional të evidencës së auditimit të kërkuar dhe të vënë në dispozicion nga Drejtoria e 

Përgjithshme e Radio Televizionit Shqiptar, e cila konsiderohet nga ana e jonë përfaqësuese, e 

mjaftueshme, e përshtatshme dhe e besueshme. Ne kemi përdorur gjykimin objektiv dhe kemi 

zbatuar skepticizmin profesional në vlerësimin e sasisë dhe cilësisë së evidencave dhe në këtë 

mënyrë kemi kontribuar në garantimin e mjaftueshmërisë dhe përshtatshmërisë së tyre me 

qëllimin e dhënies së një opinioni me siguri të arsyeshme. 

Auditimi është kryer sipas standardeve të cilat bazohen në Parimet Themelore të Auditimit niveli 

3 (ISSAI 100 - 999) të Standardeve Ndërkombëtare të Institucioneve Supreme të Auditimit. 

Procedurat e auditimit të bazuara në Standardet Ndërkombëtare të Auditimit: ISSAI 400 

“Standardet e Auditimit të Përputhshmërisë”, ISSAI 1500 (ISA 500)  dhe ISSAI 1530 (ISA 530) 

; Manuali i Auditimit të Përputhshmërisë, si dhe dokumentimi i auditimit kanë shërbyer si bazë 

për arritjen e konkluzioneve dhe dhënien e opinioni në këtë auditim përputhshmërie. 

Ne kemi mbledhur dhe vlerësuar evidencën e auditimit, si dhe kemi konkluduar me gjetje dhe 

rekomandime në lidhje me fushën/objektin e auditimit, qasjen, kohën dhe burimet, me qëllim për 

të kryer një punë audituese që redukton në një nivel të ulët të pranueshëm, riskun e një 

konkluzioni ose opinioni të gabuar rreth objektivit të auditimit. 

 

Bazuar në punën e kryer të auditimit, nga gjetjet që kanë shërbyer si bazë për dhënien e 

opinionit të mësipërm, veçojmë:  

-Si rezultat i veprimeve dhe mosveprimeve të zyrtarëve dhe punonjësve të Radio Televizionit 

Shqiptar është shkaktuar një dëm ekonomik buxhetit tij prej 23,761,927 lekë që përfaqëson 

kryesisht vlera monetare në procedura prokurimi dhe zbatimin e kontratave, si dhe në zbatimin e 

projekteve artistike etj.; 

-Janë konstatuar efekte negative në administrimin e fondeve publike dhe për menaxhimin me 

ekonomicitet, eficiencë dhe efektivitet të tyre në vlerën prej 92,291,493 lekë në zbatimin e 

procedurave të prokurimit publik, nga gjyqet për largimet e padrejta nga puna të punonjësve etj.; 
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-Janë konstatuar mungesë e sigurimit të mirëpërdorimit të fondeve publike dhe transparencë për 

shpenzimet e parashikuara në shumën 122,576,825 lekë pa TVSH për tre investime; 

-Veprimtaria Këshillit Drejtues të RTSH e tyre ka shfaqur mangësi në  drejtim të pjesëmarrjes në 

mbledhje të anëtarëve, hartimin dhe miratimin e dokumenteve të ndryshme si Kodi i sjelljes, 

Deklarata njëvjeçare qëllimit etj.;  

-Radio Televizioni Shqiptar e ka zhvilluar veprimtarinë e tij në mungesë të planeve të zhvillimit 

dhe planit të biznesit, si një element bazë në organizmin e punës dhe operacionet e biznesit; nuk 

ka pasur raportim me shkrim nga drejtuesit e njësive çdo tre muaj mbi realizimin e planeve të 

prodhimit të programeve dhe të transmetimit të tyre;  

-Bordi i Administrimit ka dhënë miratimin për të gjitha projektet artistike të paraqitura sipas 

propozimit të Drejtorisë së Përgjithshme pa pësuar asnjë ndryshim, e lidhur kjo dhe me përbërjen 

e tij: nga 5 anëtarë gjithsej, 3 caktohen nga Drejtori i Përgjithshëm i RTSH; 

-Struktura organike ka pësuar ndryshime të shpeshta, duke mos qenë e konsoliduar; ka pasur një 

numër të konsiderueshëm të pozicioneve të punës të paplotësuara që lëviz nga 3 % (2018) deri 

11 % në gjashtë mujorin e dytë të vitit 2017, duke ndikuar në performancën e RTSH; janë 

mbajtur jashtë strukturës 17 punonjës në 2017, 9 në 2018 dhe 22 në vitin 2019; 

-Ka një numër të konsiderueshëm të punonjësve në organikë të RTSH që kanë përfituar 

njëkohësisht pagën si dhe honorarë për projekte (23 gjashtëmujori e dytë 2017, 32 në 2018 dhe 

71 në 2019) duke ulur ndjeshëm jo vetëm efektivitetin e shpenzimeve për pagat, por edhe 

performancën individuale dhe institucionale, krahas diferencimit në trajtimin financiar të 

punonjësve të të njëjtit vend pune; 

-Gjatë zbatimit të projekteve artistike nuk janë vendosur dhe nuk janë zbatuar kritere në lidhje 

me përzgjedhjen dhe kontraktimin subjekteve fizike dhe juridike për sa i përket statusit të tyre 

profesional, fiskal dhe gjyqësor. 

 

Përgjegjësitë e strukturave drejtuese të RTSH: 

Strukturat drejtuese të Drejtorisë së Përgjithshme të Radio Televizionit Shqiptar, janë përgjegjëse 

për përdorimin e burimeve financiare në përputhje me politikat, ligjet dhe rregulloret e aplikuara 

(kriteret e vlerësimit), përfshirë ato për zbatimin e gjithë kuadrit rregullator në prokurimin e 

fondeve publike.  

Strukturat drejtuese të Drejtorisë së Përgjithshme të Radio Televizionit Shqiptar janë përgjegjëse 

funksionimin e sistemit të kontrollit të brendshëm, hartimin e procedurave, aktiviteteve të 

kontrollit, gjurmës së auditimit dhe hartës së proceseve.  

Gjithashtu, është përgjegjësi e drejtuesve të njësisë publike të përgjigjen dhe të jenë transparentë 

për veprimtarinë e tyre, si edhe të sigurojnë se i administrojnë këto fonde në pajtim me kriteret 

ligjore e rregullatore. 

 

Përgjegjësitë e Audituesve të KLSH mbi Auditimin e Përputhshmërisë: 

Objektivi i audituesit të jashtëm publik lidhet me garantimin e sigurisë së arsyeshme , nëse 

veprimtaria e subjektit të audituar është zhvilluar në përputhje me kriteret e paracaktuara, si dhe 

për të konkluduar me një raport auditimi që përfshin një opinion. Siguria e arsyeshme është një 

nivel i lartë sigurie, por nuk garanton që auditimi i kryer në përputhje me standardet mundëson 

identifikimin e çdo gabimi apo anomalie që mund të ekzistojë. Përveç standardeve ISSAI, 

audituesi i KLSH, gjithashtu aplikon edhe gjykimin dhe skepticizmin e tij profesional në punën 

audituese.  

Auditimi ka identifikuar çështjet më të rëndësishme lidhur me zbatueshmërinë e kritereve të 
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vlerësimit, kuadrin ligjor dhe rregullator nga ana e subjektit, me përjashtim të rasteve kur kuadri 

ligjor nuk lejon vënien në dispozicion të tyre për publikun ose në raste të rralla kur vetë ne 

vendosim që këto çështje nuk duhet të përfshihen në raport për shkak të pasojave negative që 

publikimi i tyre mund të sjellë në publikun e gjerë.  

Audituesit e KLSH janë përgjegjës për të siguruar cilësinë e auditimit, duke zbatuar procedurat e 

kontrollit të cilësisë gjatë gjithë procesit të auditimit, me synim marrjen e sigurisë, se auditimi 

është në përputhje me standardet e aplikueshme dhe se raporti i auditimit, konkluzionet dhe 

opinioni i auditimit janë të përshtatshme. 

 

B. MASA ORGANIZATIVE 

 
1. Gjetje nga Auditimi: Mbi bazën e dokumentacionit të vënë në dispozicion lidhur me zbatimin 

e rekomandimeve të lëna nga KLSH me shkresën nr. 842/7 prot., datë 31.12.2013 për periudhën e 

auditimit të veprimtarisë ekonomiko – financiare të subjektit (RTSH) nga data 01.01.2010 deri më 

datën 30.06.2013 grupi i auditimit konstatoi se rekomandimet e lëna për përmirësimet ligjore janë 

zbatuar në masën 100 %, masat organizative janë zbatuar në masën 87.5 %, ndërsa masat 

shpërblim dëmi dhe masat disiplinore nuk janë zbatuar. RTSH/strukturat drejtuese të saj nuk i 

kanë ndjekur dhe monitoruar rekomandimet e lëna nga auditimi i mëparshëm i KLSH, deri në 

plotësimin e zbatimit të tyre në masën 100 %. Për shkak të periudhës së gjatë (gati 10 vjeçare) e 

cila ka kaluar që nga dërgimi i rekomandimeve, disa prej tyre nuk janë më aktuale për shkak të 

ndryshimit në vite të bazës ligjore ku referojnë, afateve të parashkrimit referuar Kodit Civil, si dhe 

dispozitave të Kodit të Procedurave Administrative.  

(Më hollësisht trajtuar në pikën 1 faqet nr. 21-23 të Raportit Përfundimtarë të Auditimit). 

1.1 Rekomandimi: RTSH/Drejtoria Juridike të marrë masa për të siguruar trajtimin e plotë të 

rekomandimeve të lëna nga Kontrolli i Lartë i Shtetit, duke i monitoruar dhe zbatuar ato brenda 

afateve të përcaktuara, me qëllim përmirësimin e situatës së funksionimit të institucionit dhe 

shmangien e afateve të parashkrimit të përcaktuara. 

Në vijimësi 

 

2. Gjetje nga Auditimi: KDRTSH nuk ka hartuar një kod sjelljeje lidhur me rregullimin e 

veprimtarisë së vet, në kundërshtim me ligjin nr. 97/2013, të ndryshuar, neni 97, pika 4; në 

kundërshtim me ligjin nr. 97/2013, të ndryshuar, neni 99, pika 2, KDRTSH nuk është mbledhur në 

periudhën korrik-gusht të vitit 2018 dhe 2019; sipas procesverbaleve të mbledhjeve, rezulton se 

kanë munguar më shumë se 1/3 e mbledhjeve dy anëtarë të tij, të cilët referuar nenit 100, pika 1/c 

të ligjit nr. 97/2013, datë 04.03.2013, të ndryshuar, duhej të liroheshin nga detyra për shkak se 

mungesat nuk janë të arsyetuara dhe të dokumentuara. 

(Më hollësisht trajtuar në pikën 2 faqet nr. 23-32 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

2.1 Rekomandimi: Këshilli Drejtues të hartojë kodin e sjelljes lidhur me rregullimin e 

veprimtarisë së tij për çdo interes apo lidhje me ndonjë subjekt, si dhe çdo interes të mundshëm në 

ndonjë kontratë, që RTSH-ja ka realizuar ose synon të realizojë; të marrë masa për t’u mbledhur 

sa herë të jetë e nevojshme por jo më pak se njëherë në dy muaj, si dhe të dokumentojë cilësimin e 

mungesës së anëtarëve në çdo rast. 

Brenda datës 30.09.2021 dhe në vijimësi 
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3. Gjetje nga Auditimi: KDRTSH: - nuk ka miratuar deklaratat njëvjeçare në lidhje dhe në 

përputhje me Deklaratën e Qëllimit, në kundërshtim me nenin 102, pika 9 të ligjit nr. 97/2013, 

datë 04.03.2013, të ndryshuar;  

- nuk ka miratuar kriteret kryesore për vlerësimin e punës dhe shpërblimin e punonjësve, në 

kundërshtim me kërkesat e nenit 102 të ligjit nr. 97/2013, datë 04.03.2013, të ndryshuar pika 12; 

- në kundërshtim me nenin 16 të statutit: “Rendi i ditës së mbledhjes, së bashku me materialet 

përkatëse, i dërgohet çdo anëtari të Këshillit Drejtues dhe Drejtorit të Përgjithshëm të RTSH, 

materialet janë shqyrtuar pothuajse në çdo rast në një afat 1-2 ditor, e rezultuar kjo nga data dhe 

numri i protokollit të relacioneve përkatëse, në kundërshtim me ligjin nr. 97/2013, datë 

04.03.2013, i ndryshuar, neni 102, pika 9; nenit 102; Statutin i RTSH neni 17, germën “ç”, nenin 

16;  

(Më hollësisht trajtuar në pikën 2 faqet nr. 23-32 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

3.1 Rekomandimi: Këshilli Drejtues të miratojë deklaratat njëvjeçare në lidhje dhe në përputhje 

me Deklaratën e Qëllimit, të miratojë kriteret kryesore për vlerësimin e punës dhe shpërblimin e 

punonjësve si dhe të respektojë afatin për dërgimin e materialeve anëtarëve të këshillit para 

zhvillimit të mbledhjes. 

Brenda datës 31.10.2021 

 

4. Gjetje nga Auditimi: Drejtori i Përgjithshëm gjatë ushtrimit të detyrës:  

- në një pjesë të projekteve artistike të audituara, rezulton se kontratat me të tretë nuk janë 

nënshkruar nga Drejtori i Përgjithshëm, veprim ky në kundërshtim me shkronjën “dh”, pika 1 e 

nenit 105 të ligjit nr. 97, datë 4.3.2013 “Për mediat audiovizive në Republikën e Shqipërisë” të 

ndryshuar; 

- për vitet 2018 dhe 2019 nuk ka përgatitur një raport për AMA-n brenda 3 muajve nga 

përfundimi i vitit financiar, për prodhimet e porositura gjatë vitit të kaluar nga fondi i prodhimit të 

pavarur, dhe të dhënat për shoqërinë ose personat e kontraktuar për këtë qëllim etj., veprime dhe 

mosveprime në mospërputhje me kërkesat e nenit 123, pika 8 e ligjit nr. 97, datë 4.3.2013 të 

ndryshuar; 

- në periudhën e auditimit nuk ka raportuar në KDRTSH për zbatimin e Strategjisë për Zhvillimin 

të RTSH, sipas kërkesave të nenit 17, germa “a” të Statutit.  

- ka menaxhuar dhe organizuar biznesin e RTSH pa pasur një plan biznesi, si dhe nuk ka hartuar 

dhe për rrjedhojë nuk ka kryer të dokumentuar çdo muaj mbledhjen e drejtorëve për të bërë 

orientimin dhe analizën e realizimit të planeve mujore, siç e kërkon pika 1, si dhe germa “c” e 

pikës 6 të nenit 18 të Statutit. 

- nuk ka hartuar dhe për rrjedhojë nuk ka raportuar rregullisht Këshillit Drejtues të RTSH-së për 

realizimin e planeve të zhvillimit të programeve e të biznesit siç e kërkon germa “ç” e pikës 6 të 

nenit 18 të Statutit; 

- për periudhën e audituar, nuk ka zbatuar plotësisht kërkesat e paragrafit të dytë të pikës 2 të nenit 

35 të Statutit, pasi RTSH-ja nuk ka bërë publike në faqen zyrtare të internetit: vendet e lira të 

punës, rezultatet e vlerësimit të kandidatëve dhe shpalljen e fituesit; planin strategjik të miratuar 

nga KD i RTSH-së, burimet e financimit dhe shpenzimet vjetore, kontratën e lidhur me AMA-n, 

si dhe raportet vjetore të Këshillit të Dëgjuesve dhe Shikuesve dhe atij të Bordit të Administrimit. 

- RTSH dhe KD nuk kanë vënë në qarkullim një botim periodik, ku publikohen të dhëna të 

hollësishme për situatën financiare të institucionit dhe të dhëna testuese që opinioni ka për 

veprimtarinë programore të RTSH-s, sipas kërkesave të pikës 5 të nenit 35 të Statutit, pasi RTSH 

nuk ka vënë qarkullim; 
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- nuk ka përgatitur aktin e përgjithshëm për bazat dhe kriteret e vlerësimit të performancës së 

punës, për t’i miratuar më pas në KDRTSH, sipas kërkesave të pikës 2, 3 dhe 4 të nenit 46 të 

Statutit; 

- Drejtuesit e Njësive nuk kanë raportuar me shkrim çdo tre muaj Drejtorit të Përgjithshëm për 

realizimin e planeve përkatëse: planeve të prodhimit të programeve dhe të transmetimit të tyre dhe 

për defektet teknike dhe ndërprerjet e transmetimeve kombëtare të programeve audio dhe 

audiovizive të RTSH-së, sipas kërkesave të germave përkatëse të neneve 24, 25 dhe 26 të Statutit;  

- megjithëse KDRTSH me vendimin nr. 57, datë 11.10.2017 i ka kërkuar Drejtorit të Përgjithshme 

të RTSH paraqitjen brenda 3 javëve në KD të informacionit mbi ecurinë e procesit të 

ristrukturimit, nga dokumentet nuk rezulton të jetë kryer një kërkesë e tillë.  

(Më hollësisht trajtuar në pikën 2 faqet nr. 23-32 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

4.1 Rekomandimi: Drejtori i Përgjithshëm të marrë masa dhe të organizojë punën për 

nënshkrimin e kontratave me të tretë; informimin e AMA në afat për çështje të prodhimeve të 

porositura dhe fondin e prodhimit të pavarur; për të raportuar për zbatimin e strategjisë; hartimin 

dhe zbatimin e plan biznesit për zhvillimin e veprimtarisë; hartimin rregullisht të planeve mujore 

të punës dhe raportimin në KDRTSH-së për realizimin e planeve të zhvillimit të programeve e të 

biznesit; raportimin dhe dokumentimin e Drejtuesve të Njësive me shkrim çdo tre muaj Drejtorit 

të Përgjithshëm për realizimin e planeve përkatëse; si dhe paraqitjen në KD të informacioneve sa 

herë të kërkohet prej tyre. 

Në vijimësi 

 

5. Gjetje nga Auditimi: për aktivitetin e Bordit të Administrimit: 

- Në mbledhjet e Bordit të Administrimit nuk ka marrë pjesë znj. E. D., e cila në referencë të nenit 

108, germa “c” duhej liruar nga detyra që në datën 1.10.2017 dhe është zëvendësuar pas pak më 

shumë se dy viteve; 

- Bordi i administrimit nuk ka përpiluar rregulla për të gjitha çështjet financiare, të cilat janë në 

juridiksionin e Drejtorit të Përgjithshëm në mospërputhje me pikën 1 dhe 6 të nenit 111 të ligjit nr. 

97/2013, datë 04.03.2013 i ndryshuar. 

- Bordi i administrimit në mospërputhje me germën “ç” të nenit 20 të Statutit, nuk i ka paraqitur 

Këshillit Drejtues raportin për shpenzimet dhe të ardhurat e RTSH-së, në formë raportesh 

financiare mujore. 

- Materialet e shqyrtuara në mbledhje kanë ardhur në Bordin e administrimit ditën e zhvillimit të 

mbledhjes, veprim i cili është dhe në kundërshtim me Rregulloren për organizimin dhe 

funksionimin e Bordit të administrimit të RTSH, neni 13;  

- Miratimi preventivave të projekteve dhe emisioneve nga Bordi i Administrimit është bërë në çdo 

rast sipas propozimeve të Sektorit të projekteve, pa i analizuar në referencë të librit të tarifave, si 

dhe nuk ka miratuar tarifat e reja duke vepruar në kundërshtim me pikën 2 të nenit 49 të statutit;  

- Ka dhënë pëlqimin për çdo çështje të paraqitur për shqyrtim sipas formës dhe përmbajtjes së 

prezantimit të materialeve nga ana e Drejtorisë së përgjithshme të RTSH, duke mos pasur ndikim 

në veprimtarinë e tij në zhvillimin dhe përparimin institucional të RTSH. Dhënia e pëlqimit dhe e 

vendimeve për çështje të veçanta pa ndryshime është e lidhur me vetë përbërja e Bordit të 

Administrimit, pasi në shumicë janë nëpunës të brendshëm të RTSH, pra në një far mënyre japin 

pëlqime për vet-veten; 

- Nuk ka përgatitur planin e biznesit si një element bazë në organizimin e punës dhe operacionet e 

biznesit, në kundërshtim me nenin 52 dhe 53 të Statutit, në përgjegjësi të plotë edhe të Bordit të 

Administrimit,  
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(Më hollësisht trajtuar në pikën 2 faqet nr. 23 - 32 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

5.1 Rekomandimi: Këshilli Drejtues i RTSH të marrë në shqyrtim veprimtarinë e deritanishme të 

Bordi i Administrimit, dhe mbi bazën e problematikave të evidentuara në këtë Raport auditimi, të 

marrë masat e nevojshme organizative në drejtim të funksionimit efektiv të kësaj strukture. 

Brenda datës 31.10.2021 

5.2 Rekomandimi: Bordi i Administrimit të marrë masa për të zhvilluar veprimtarinë e vet me 

kapacitet të plotë, duke përpiluar rregulla për çështje financiare; për raportimet financiare mujore, 

respektimin e afatit për shqyrtimin e dokumentacionit për mbledhje; shqyrtimin e vëmendshëm të 

projekteve dhe preventivave si dhe hartimin, miratimin dhe më pas zbatimin e plan-biznesit. 

Në vijimësi 

 

6. Gjetje nga Auditimi: RTSH e ka zhvilluar veprimtarinë ekonomike dhe financiare në mungesë 

të planit të biznesit; ka prirje të planifikimit në rënie të të ardhurave vjetore; ka mangësi në 

planifikim; mungesë të mekanizmave kontrollues dhe verifikues për tarifën e aparatit televiziv; 

nuk ka hartuar dhe ndjekur një strategji të caktuar në lidhje me strukturën e të ardhurave nga 

reklamat në cash dhe me klering; ka një nivel të konsiderueshëm të detyrimeve të tretëve ndaj 

RTSH, nuk ka pasur fond për prodhimin e pavarur etj., veprime këto në kundërshtim me ligjin nr. 

97/2013, i ndryshuar, neni 123; Statuti i RTSH, neni 52, pika 2; neni 53. 

(Më hollësisht trajtuar në pikën 3 faqet nr. 32 - 38 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

6.1 Rekomandimi: Strukturat drejtuese dhe Bordi i Administrimit të RTSH të marrin masa për 

hartimin e planit të biznesit; planifikimit e të ardhurave me trend rritës dhe bashkërendim dhe 

koordinim midis tyre për të hartuar planifikim real treguesish dhe performancë institucionale 

optimale; gjetjen e mekanizmave kontrollues dhe verifikues për tarifën e aparatit televiziv që 

arkëtohet nga OSHEE SHA; hartimin e një strategjie të caktuar në lidhje me strukturën e të 

ardhurave nga reklamat në cash dhe me klering; bashkëpunimi më efikas midis Njësisë Teknike, 

Drejtorisë së Marketingut, Drejtorisë Ekonomike dhe asaj Juridike për uljen e detyrimeve të 

tretëve ndaj RTSH; si dhe krijimin e fondit për prodhimin e pavarur. 

Në vijimësi 

 

7. Gjetje nga Auditimi: Nga auditimi i administrimit të marrëdhënieve të punës konstatohet se: 

- Në kontratën individuale të punës mungojnë çështjet e afatit dhe të mënyrës së pagesës, si dhe 

është trajtuar njëlloj kontrata me kohë pune të pjesshme si ajo me kohë të plotë, përfshirë dhe 

afatet, në kundërshtim me Kodin e punës, neni 115, pika 4; 

- Struktura organike e RTSH ka pësuar ndryshim të shpeshta, punonjësit nuk janë të grupuar në 3 

sektorë, ka një numër të konsiderueshëm punonjësish të paplotësuar, nuk ka kritere për marrjen në 

punë të punonjësve të rinj dhe për vlerësimin e performancës vjetore, pagat e orkestrës janë rritur 

në mënyrë të paargumentuar dhe frekuente, si dhe trajnimet kanë qenë në numër të vogël 

pjesëmarrësish dhe jo në mënyrë të vazhdueshme, në kundërshtim me Statutin neni 31, pika 1; 

neni 29, pika 2; neni 46, pika 2;  

- Janë mbajtur jashtë strukturës 17 punonjës në vitin 2017, 9 në vitin 2018 dhe 22 në 2019 në 

kundërshtim me Vendimit të KDRTSH nr. 37, datë 18.04.2017, në mungesë të përcaktimit të 

kritereve, duke ndikuar në rritjen e shpenzimeve për pagat jashtë planifikimit;  

- Një numër i konsiderueshëm i punonjësve të RTSH kanë përfituar njëkohësisht pagën për vendin 

e punës, si dhe honorarë për projekte, duke ulur ndjeshëm efektivitetin e shpenzimeve për pagat; 

- RTSH nuk ka shkëputur marrëdhëniet e punës për 12 punonjës edhe pas plotësimit të moshës së 

daljes në pension, në kundërshtim me VKM nr. 478, datë 16.06.2010 “Për ndërprerjen e 
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marrëdhënieve të punës, nga organet e administratës shtetërore, pas plotësimit të kushteve për 

pension pleqërie”, pika 4; 

(Më hollësisht trajtuar në pikën 4 faqet nr. 38 - 46 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

7.1 Rekomandimi: Drejtoria e Burimeve njerëzore në bashkëpunim me Drejtorinë Juridike të 

marrë masa për rishikimin e kontratës individuale të punës, për të përfshirë të gjithë elementët 

përkatës, si dhe të diferencojë kontratat e punës me kohë të pjesshme; të plotësohet dhe të 

konsolidohet struktura organike, duke përcaktuar kriteret e marrjes në punë si dhe ato të 

performancës së punës; të sigurohet një trajnim i vazhdueshëm dhe sa më masiv; të zbatohen 

rigorozisht vendimet e KDRTSH, si dhe të shkëputen marrëdhëniet e punës së punonjësve që kanë 

plotësuar moshën e pensionit. 

Brenda datës 31.10.2021 dhe në vijimësi 

 

8. Gjetje nga Auditimi: Nga auditimi i dokumentacionit të procedurave të prokurimit të blerjeve 

me vlera të vogla për periudhën objekt auditimi konstatohet se në 12 raste janë kryer procedura të 

cilat tejkalojnë shumën totale prej 800,000 lekë. Këto procedura për arsye se konsiderohen grup 

mallrash apo shërbimesh të ngjashme duhet të prokuroheshin njëherësh dhe t’u nënshtroheshin 

procedurave normale të tenderimit. Situata e mësipërme është në kundërshtim me VKM nr. 914, 

datë 29.12.2014, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, kreu IV, neni 40, pika 1; me 

Udhëzimin nr. 3, datë 27.01.2015 “Për procedurën e prokurimit me vlerë të vogël”, i ndryshuar, 

pika 3 dhe 4, 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.  

(Më hollësisht trajtuar në pikën 5 faqet nr. 46 - 54 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

8.1 Rekomandimi: Drejtoria e Planifikimit dhe Prokurimeve të marrin masat që, në hartimin e 

regjistrave të prokurimit të analizojnë dhe grupojnë emërtimin e procedurave, me qëllim 

shmangien e copëzimit të fondeve. 

Në vijimësi 

 

9. Gjetje nga Auditimi: Nga auditimi i dokumentacionit të shpenzimeve të kryera për procedurat 

e prokurimit blerje me vlera të vogla rezultoi se: 

- Në të gjitha rastet e audituara rezulton se nuk është verifikuar, dokumentuar dhe argumentuar 

përzgjedhja e operatorëve ekonomikë të cilëve iu është dërguar ftesa për ofertë. 

- Në 5 (pesë) raste në vitin 2018 dhe në 6 (gjashtë) raste për vitin 2019 rezulton se nuk ka urdhër 

nga titullari për krijimin e komisionit të marrjes në dorëzim të shërbimeve. 

- Në 6 (gjashtë) raste për vitin 2017, në 4 (katër) raste për vitin 2018 dhe në 5 (pesë) raste për vitin 

2019 rezulton se nuk dokumentohet kërkesa përkatëse për nevojën e fillimit të procedurës së 

prokurimit, adresuar personit përgjegjës të prokurimit, i cili duhet të administrojë 

dokumentacionin e çdo procedure prokurimi. 

- Në 6 (gjashtë) raste për vitin 2017 dhe në 2 (dy) raste për vitin 2018 rezulton se nuk 

argumentohet dhe dokumentohet mënyra e llogaritjes së fondit limit. 

- Në 6 (gjashtë) raste për vitin 2017, në 9 (nëntë) raste në vitin 2018 dhe në 5 (pesë) raste në vitin 

2019 konstatohet se, faturat tatimore nuk janë të nënshkruara nga të gjithë anëtarët e komisionit të 

prokurimit me vlera të vogla, ndërkohë që verifikimi i faturës është pranuar dhe është likuiduar 

nga nëpunësi zbatues i cili kontrollon veprimet para kryerjes së shpenzimeve. 

- Në 2 (dy) raste për vitin 2017, në 3 (tre) raste për vitin 2018 dhe në 3 (tre) raste për vitin 2019 

konstatohet se, për procedurat e blerjeve me vlerën nën 100,000 lekë nuk është nxjerrë urdhër 

prokurimi nga titullari i AK apo zyrtari i autorizuar prej tij për përcaktimin e objektit të prokurimit 
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dhe sasinë e cila do të prokurohet për mallra apo shërbime. Situata e mësipërme është në 

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

publik”, i ndryshuar, nenin 4, nenin 40, pika 3, nenin 57, pika 3, neni 77, pika 3, me Udhëzimin e 

MF nr. 30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik”, pika 42, me 

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, pika 5, 7, 19.  

(Më hollësisht trajtuar në pikën 5 faqet nr. 46 - 54 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

9.1 Rekomandimi: Nga Drejtoria Ekonomike e RTSH, Drejtoria e Planifikimit dhe Prokurimeve 

dhe zyrtarët e prokurimeve të blerjeve me vlera të vogla të marrin masat që, për këto procedura 

prokurimi, të veprohet duke shmangur shkeljeve e konstatuara më sipër. 

Në vijimësi 

 

10. Gjetje nga Auditimi: Nga auditimi i dokumentacionit të konsumit të karburantit, dhe 

shpenzimeve të kryera për automjetet, rezultoi se: Nga ana e administrimit të RTSH, drejtori i 

financës dhe buxhetit, në cilësinë e nëpunësit zbatues, si dhe përgjegjësi i sektorit e caktuar për 

menaxhimin e aktiveve nuk janë marrë masa për përcaktimin e rregullave dhe procedurave për 

monitorimin dhe mbrojtjen e aktiveve të RTSH, nuk janë kryer kontrolle dhe analiza për 

llogaritjen e konsumit real të karburantit. Për automjetet që disponon RTSH rezulton se nuk kanë 

kartela përkatëse të këtyre aktiveve, në të cilat të regjistrohen të gjitha të dhënat e automjetit si 

dhe shpenzimet që do të kryhen për to ku, gjithashtu duhet të jetë evidentuar kilometrazhi i tij në 

fillim të vitit dhe në fund të vitit për të bërë ndjekjen e shpenzimeve periodike përkatëse, në 

cilësinë e dokumenteve të kontabilitetit. Këto shpenzime të cilat nuk mund të përllogariten pa 

pasqyruar elementin bazë i cili është kilometrazhi, për mirëmbajtjen dhe shfrytëzimin e tyre. 

Situata e mësipërme është në kundërshtim me ligjin nr. 10296, datë 08.07.2010, “Për menaxhimin 

financiar dhe kontrollin”, i ndryshuar, neni 12, Udhëzimin nr. 30, datë 27.12.2011 “Për 

menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik”, i ndryshuar, pikat 5-10, 35 dhe 36.  

(Më hollësisht trajtuar në pikën 5 faqet nr. 46 - 54 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

10.1 Rekomandimi: Drejtori i Përgjithshëm i Radio Televizionit Shqiptar, Drejtoria Ekonomike 

dhe Drejtoria e Administratës, të marrin masat e duhura për hartimin e kartelave përkatëse të 

automjeteve, ku të evidentohen dhe përditësohen të gjitha të dhënat dhe shpenzimet periodike, për 

të bërë të mundur monitorimin e tyre. 

Brenda datës 31.10.2021 

 

11. Gjetje nga Auditimi: Nga auditimi i prokurimeve publike në tenderin me objekt 

“Rikonstruksioni i Godinës Radiotelevizionit Korçë” konstatohet se në dosje nuk figuron 

deklarata paraprake për punime, apo ndonjë gjurmë për aplikimin e saj, veprime në kundërshtim 

me VKM nr. 408, datë 13.05.2015 “Për miratimin e Rregullores së Zhvillimit të Territorit” i 

ndryshuar, neni 7, germa “i”. Nga auditimi i DT, konstatohet se janë vendosur kritere që kufizojnë 

pjesëmarrjen e Operatorëve Ekonomikë (OE), konkretisht: nuk përmban grafikun për realizimin e 

punimeve, sipas kërkesave të VKM nr. 914, datë 29.12.2014 i ndryshuar, neni 11, pika 3/a neni 

26, pika 4 dhe neni 57/ 4 si dhe DST publikuar nga APP; kriteri 2.3,5 për drejtuesin teknik me 

përvoje pune mbi 10 vjet”, jo në përputhje me Ligjin Nr. 8402, date 10.9.1998 “Për kontrollin dhe 

disiplinimin e punimeve të ndërtimit” neni 7 dhe VKM Nr. 759, datë 12.11.2014 “Për licencimin 

profesional të individëve dhe subjekteve juridike që do të ushtrojnë veprimtari në fushën e 

studimit e të projektimit në ndërtim dhe mbikëqyrjes e kolaudimit të punimeve të zbatimit në 

ndërtim”, neni 23, pika 5 si dhe Ligjin “Për prokurimin publik” me ndryshime neni 20 dhe neni 
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46, pika 1.b; për të cilin ka qëndrime të ndryshme në procedurat e tjera të prokurimit. Nga 

auditimi i DT me objekt: “Rikonstruksion i Stacioneve Ekzistuese...” konstatohet se ka kritere që 

kufizojnë pjesëmarrjen e OE të tilla si: - Kriteri (për 6 lote), pika 2.3.6. për auditues energjie dhe 

mjedisor, pasi në preventiv nuk parashikohet asnjë zë për matjen e eficiencës së energjisë apo 

auditimin e energjisë dhe të mjedisit, por ashtu për termin certifikatë etj. Për procedurën “Blerje 

Sistemi Satelitor (DVS-S2)”: -Kriteret e veçanta, pika 2.3.5. për inxhinier elektronik, mekanik, 

elektrik, megatronik (bachelor) dhe telekomunikacioni (master shkencor)”, duke i diferencuar 

midis tyre për nivelin, është jo në përputhje me ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 i ndryshuar, neni 

20 dhe DT, pika 2.3.5. Për procedurën “Blerje Licenca për përdorues sistemi MAM Etere playout 

si dhe support”: - Kriteri 2.2.3 “…punonjës të siguruar jo më pak se 25 …”, nuk është në 

përputhje me objektin dhe llojin e kontratës etj. Për procedurën “Kryerje e Shërbimit të ruajtjes 

dhe sigurisë me Roje Private në Drejtorinë e Përgjithshme të RTSH, në Drejtorinë e Stacioneve 

Transmetuese RTV, në Radiostacionin Shijak e Radiostacionin Fllakë”: - Kriteret e veçanta, 

shtojca 8, pika 3.2 germa “c”, “Operatori.. duhet të ketë të siguruar jo më pak se 62 punonjës…”, 

jo në përputhje me kriterin 3.1 germa “d” dhe me shtojcën 9, duke sjellë që kriteret të jenë 

konfuze dhe jo të qarta për operatorët, veprim jo në përputhje me VKM nr. 914, datë 29.12.2014 

me ndryshime, neni 28, pika 2. -Kriteri 3.3, pika 3, të cilat nuk janë në përputhje me objektin e 

tenderit sipas detyrimit ligjor parashikuar në ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 i ndryshuar neni 46, 

pika 3 dhe VKM nr. 914, datë 29.12.2014 me ndryshime, neni 28, pika 2 etj. 

(Më hollësisht trajtuar në pikën 6 faqet nr. 54 - 125 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

11.1 Rekomandimi: Të merren masa në të ardhmen nga RTSH, që në cilësinë e Autoritetit 

Kontraktor në rastet e prokurimit për punë publike, para fillimit të procedurave të aplikojë për 

Deklaratë paraprake të punimeve, konform detyrimeve ligjore në fushën e planifikimit dhe 

zhvillimit të territorit, me qëllim shmangien e risqeve të mundshme nga ndërtimi i objekteve pa 

leje ndërtimi.  

Në vijimësi 

11.2 Rekomandimi: RTSH në cilësinë e Autoritetit Kontraktor të analizojë parregullsitë e 

konstatuara nga auditimi i KLSH-së në hartimin e dokumenteve të tenderit, të vlerësojë 

përgjegjësitë e hartuesve në çdo rast dhe në vijim, në varësi të këtij vlerësimi, t’i propozojë 

Agjencisë së Prokurimit Publik vendosjen e masave administrative/disiplinore.  

Menjëherë 

 

12. Gjetje nga Auditimi: Nga auditimi i prokurimeve publike në tenderat me objekt: 

“Rikonstruksion i Stacioneve Ekzistuese-ndarë në 6 lote” konstatohet se hartimi i Urdhrit nr. 

478/1, datë 14.02.2017 për ngritjen e grupit të punës për llogaritjen e fondit limit dhe hartimin e 

specifikimeve teknike, nuk është i qartë nga përmbajtja, pasi referenca ligjore ku bazohet urdhri 

është Statuti i RTSH dhe jo VKM Nr. 914, datë 29.12.2014 me ndryshime, neni 56. Kjo ka sjellë 

si pasojë që Urdhri të mos përcaktojë qartë detyrimet e grupit të punës, pasi kërkohet “verifikimi i 

çmimeve” për blerje pajisje dhe shërbim dhe jo llogaritja e fondit limit.  

(Më hollësisht trajtuar në pikën 6 faqet nr. 54 - 125 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

12.1 Rekomandimi: Të merren masa nga RTSH në cilësinë e Autoritetit Kontraktor që në të 

ardhmen, hartimi i urdhrave për ngritjen e grupeve të punës për llogaritjen e fondit limit dhe 

hartimin e specifikimeve teknike, të bëhet në përputhje të plotë me detyrimet ligjore të 

prokurimeve publike, në mënyrë që të mos krijohen paqartësi në zbatim të tij. 

Në vijimësi 
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13. Gjetje nga Auditimi: Sipas dokumentacionit të vënë në dispozicion për procedurat e 

prokurimit me objekt: - ‘Rikonstruksioni i stacioneve ekzistuese’;- ‘Furnizim vendosje depozita 

karburanti dhe sistem monitorimi të pikave të transmetimit të rrjetit DVB-T2-viti 2018’, - 

‘Furnizim vendosje depozita karburanti dhe sistem monitorimi të pikave të transmetimit të rrjetit 

DVB-T2-viti 2019’: rezulton se nga ana e Titullarit të AK janë ngritur grupe pune me punonjës jo 

sipas profesioneve të domosdoshme për hartimin e preventivave në përputhje me kuadrin përkatës 

ligjor e rregullator. Situata e mësipërme është në kundërshtim me VKM nr. 914 datë 29.12.2014 

“Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, neni 56. 

(Më hollësisht trajtuar në pikën 6 faqet nr. 54 - 125 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

13.1 Rekomandimi: Nga ana e Drejtorit të Përgjithshëm të RTSH të merren masa për 

angazhimin e punonjësve me profesione të përshtatshme sipas nevojave të investimit të 

planifikuar me qëllim garantimin e strukturave të nevojshme për përdorimin me efektivitet, 

eficiencë dhe ekonomicitet të fondeve. 

Menjëherë 

 

14. Gjetje nga Auditimi: Sipas dokumentacionit të vënë në dispozicion në lidhje me investimet 

me objekt: “Rikonstruksioni i stacioneve ekzistuese, 6 lote”; “Furnizim vendosje depozita 

karburanti dhe sistem monitorimi të pikave të transmetimit të rrjetit DVB-T2-viti 2018”; 

“Furnizim vendosje depozita karburanti dhe sistem monitorimi të pikave të transmetimit të rrjetit 

DVB-T2-viti 2019” rezultoi se nuk janë marrë masat e nevojshme për nxjerrjen e lejes së ndërtimit 

nga ana e RTSH në rolin e investitorit. Gjithashtu, për investimin me objekt: ‘Rikonstruksion i 

tarracës dhe dritareve të Godinës së Radio Kukësit’, rezultoi se nuk janë marrë masat as për 

njoftimin nëpërmjet deklaratës paraprake për punimet e ndërtimit. Situata e mësipërme është në 

kundërshtim me ligjin nr. 107/2014 “Për planifikimin dhe zhvillimin e territorit”, i ndryshuar, 

neni 39, pika 1. 

(Më hollësisht trajtuar në pikën 6 faqet nr. 54 - 125 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

14.1 Rekomandimi: Nga ana e Drejtorit të Përgjithshëm të RTSH të merren masa për ndjekjen e 

të gjitha procedurave të nevojshme për aplikimin dhe pajisjen me leje ndërtimi në rastet e 

investimeve në të cilat janë të përfshira punime ndërtimi, ku termi punime ndërtimi kuptohet ai 

sipas përcaktimeve të bëra në nenin 3 të ligjit nr. 8402 datë 10.09.1998 “Për kontrollin dhe 

disiplinimin e punimeve të ndërtimit”. 

Në vijimësi 

 

15. Gjetje nga Auditimi: Lidhur me realizmin e investimeve rezultoi se:  

- Në investimin me objekt “Rikonstruksion i stacioneve ekzistuese” preventivi i kërkuar nga ana e 

ish-Drejtor i Drejtorisë së Stacioneve Transmetuese dhe njëkohësisht i përgatitur nga grupi i punës 

si dhe vetë ofertuesit në të cilët është marrë oferta për përllogaritjen e fondit limit nuk është 

hartuar nëpërmjet një analize kostoje, për disa zëra të preventivit në vlerën prej 67,217,625.54 

lekë pa TVSH, ose 80 % e preventivit. Konkretisht rezulton se nuk është realizuar një analizë 

kostoje për kategoritë Punëtori, Transport, Makineri dhe Materiale. 

Gjithashtu, zërat nuk janë ndarë sipas kategorive përkatëse të cilat duhet të ishin pasqyruar si: 

Punime ndërtimi; Punime teknologjike dhe të montimit etj. 

- Në investimin me objekt “Furnizim vendosje depozita karburanti dhe sistem monitorimi të 

pikave të transmetimit të rrjetit DVB-T2-viti 2018”, zërat e punimeve në preventiv nuk janë ndarë 

sipas kategorive përkatëse të cilat duhet të ishin pasqyruar si: punime ndërtimi; Punime 

teknologjike dhe të montimit, Punime teknologjike dhe punime të montimit; 
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Për përllogaritjen e fondit limit nuk është hartuar nëpërmjet një analize kostoje, kjo për zërat sipas 

preventivit përkatës të cilët përbëjnë shumën prej 14,966,160 lekë pa TVSH, ose 100 % e 

preventivit, sipas kategorive të mësipërme. Formati i preventivit është hartuar duke përfshirë në 

listën e zërave të ngarkuar me TVSH edhe ato për pajisjet. Ky veprim është në kundërshtim me 

Udhëzimin nr. 3, datë 15.02.2001 të Këshillit të Ministrave ‘Për mbikëqyrjen dhe Kolaudimin e 

Punimeve të Ndërtimit’, ndryshuar me Udhëzimin nr. 1, datë 16.06.2011.  

- Në mënyrë të ngjashme si në rastin e procedurës me objekt ‘Furnizim vendosje depozita 

karburanti dhe sistem monitorimi të pikave të transmetimit të rrjetit DVB-T2-viti 2018’ është 

vepruar edhe me procedurën me objekt ‘Furnizim vendosje depozita karburanti dhe sistem 

monitorimi të pikave të transmetimit të rrjetit DVB-T2-viti 2019’ për të cilën Autoriteti Kontraktor 

nuk ka siguruar mirë përdorimin e fondeve publike dhe transparencë për shpenzimet e 

parashikuara në shumën 40,393,040 lekë pa TVSH. 

Për rrjedhojë rezulton se Grupi i Punës i cili ka bërë edhe përcaktimin e fondit limit në lidhje me 

këto tre procedura nuk ka siguruar mirë përdorimin e fondeve publike dhe transparencë për 

shpenzimet e parashikuara në shumën 122,576,825 lekë pa TVSH. Situata e mësipërme është në 

kundërshtim me: 

- Ligjin nr. 9643 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, neni 1, pika 2; Udhëzimin nr. 3, datë 

15.02.2001 të Këshillit të Ministrave ‘Për mbikëqyrjen dhe Kolaudimin e Punimeve të Ndërtimit’, 

i ndryshuar me Udhëzimin nr. 1, datë 16.06.2011, konkretisht, pika b, e këtij Udhëzimi ndryshues; 

Vendimin nr. 514, datë 15.8.2007 “Për informatizimin e llogaritjes së kostos dhe hartimin e 

manualeve teknike të çmimeve të punimeve të ndërtimit”, e ndryshuar, pikat 2, 3, 9; Udhëzimin nr. 

2 datë 08.05.2003 “Për klasifikimin dhe strukturën e kostos së punimeve të ndërtimit”, Kreu I.  

(Më hollësisht trajtuar në pikën 6 faqet nr. 54 - 125 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

15.1 Rekomandimi: Nga ana e grupeve të punës për përllogaritjen e fondit limit të merren masa 

për marrjen e ofertave dhe më tej hartimin e preventivave me çmime të cilat duhet të rezultojnë 

nga shuma e nevojshme e çmimeve të ofruara/preventivuara për çdo kategori që është pjesë e 

strukturës së kostos, për kategoritë Punëtori, Makineri etj. me qëllim sigurimin e mirë përdorimit 

të fondeve. 

Në vijimësi 

 

16. Gjetje nga Auditimi: Sipas dokumentacionit të vënë në dispozicion në lidhje me investimin 

me objekt ‘Rikonstruksion i stacioneve ekzistuese’, Loti II Tarabosh, rezultoi se specifikimet 

teknike për punimet/shërbimet e parashikuara për tu kryer në lidhje me zërin “FTV ndërtim kulla” 

(furnizim transport vendosje ndërtim kulla) nuk janë shoqëruar me një projekt të mirëfilltë 

ndërtimi ku të paraqiten të detajuara të gjitha elementët/detajet e kullës për tu realizuar. Duke 

qenë se nuk është paraqitur asnjë detaj nga projekti dhe në specifikime teknike janë kërkuar vetëm 

rezultatet e punës së përfunduar rezulton se Detyra e Projektimit të kullës i është lënë firmës 

sipërmarrëse të punimeve. Në fakt referuar Kritereve të Veçanta të Kualifikimit sipas DST – ve 

përkatëse për këtë procedurë nuk rezulton që si kriter të jetë vendosur kushti i disponimit të OE 

pjesëmarrës në tender të licencës përkatëse për Projektim. Situata e mësipërme është në 

kundërshtim VKM nr. 914 nr. 914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit 

Publik”, neni 26, pika 2. 

(Më hollësisht trajtuar në pikën 6 faqet nr. 54 - 125 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

16.1 Rekomandimi: Nga ana e Drejtorit të Përgjithshëm të RTSH të merren masa për trajnimin e 

stafit të angazhuar në procedurat e prokurimit si dhe angazhimin e punonjësve me profesione të 

përshtatshme sipas nevojave të investimit të planifikuar. 
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Në vijimësi 
 

17. Gjetje nga Auditimi: Sipas dokumentacionit të vënë në dispozicion në lidhje me investimin 

me objekt ‘Rikonstruksion i stacioneve ekzistuese’, Loti II Tarabosh në dosjen teknike të zbatimit 

për këtë lot rezultuan mangësitë si më poshtë: - Procesverbalet e provave me ngarkesë nuk janë 

firmosur nga ana e stafit të RTSH për zërat: Gjeneratori; Sistemi ATS; Stabilizatori i tensionit; 

Sistemi i radrizatorit; Sistemi i kamerave; Sistem fikje zjarri automatik; Sistemi i kondicionimit; 

Sistem fikje zjarri automatik. 

- Procesverbali i përfundimit të punimeve i mbajtur të prezencë të mbikëqyrësit të punimeve dhe 

sipërmarrësit nuk përshkruan datën e mbajtjes së tij dhe as datën e përfundimit të punimeve; 

- Akti i kolaudimit nuk përshkruan datën e mbajtjes së tij dhe as datën e përfundimit të punimeve; 

Dokumentet e cituara më sipër përmbajnë të dhëna kontradiktore në lidhje me datën e përfundimit 

të punimeve. Konkretisht, referuar njoftimeve të sipërmarrësit dhe mbikëqyrësit. 

Gjithashtu, për Lotet I, III u konstatuan mangësi në dokumentacion si më poshtë: 

Loti I – MIDE: Nuk disponohet software për monitorimin dhe menaxhimin në distancë të sistemit 

të kondicionerëve; Nuk disponohet Manuali i motorit të gjeneratorit, diagramet elektrike për të 

gjitha panelet dhe instruktimet/mantelet e operimit dhe të mirëmbajtjes; 

Loti III – CERVENAKE: Nuk disponohet software për monitorimin dhe menaxhimin në distancë 

të sistemit të kondicionerëve; Nuk disponohet Manuali i motorit të gjeneratorit, diagramet 

elektrike për të gjitha panelet dhe instruktimet/mantelet e operimit dhe të mirëmbajtjes; Nuk 

disponohet certifikata e marrjes së përkohshme në dorëzim të punimeve/furnizimeve; Nuk 

disponohet libreza e masave; 

Loti IV – GLLAVË: Nuk disponohet software për monitorimin dhe menaxhimin në distancë të 

sistemit të kondicionerëve; Nuk disponohet Manuali i motorit të gjeneratorit, diagramet elektrike 

për të gjitha panelet dhe instruktimet/mantelet e operimit dhe të mirëmbajtjes; Nuk disponohet 

certifikata e marrjes së përkohshme në dorëzim të punimeve/furnizimeve; Nuk disponohet libreza 

e masave;  

Loti V – SOPOT: Nuk disponohet software për monitorimin dhe menaxhimin në distancë të 

sistemit të kondicionerëve; Nuk disponohet Manuali i motorit të gjeneratorit, diagramet elektrike 

për të gjitha panelet dhe instruktimet/mantelet e operimit dhe të mirëmbajtjes; Në dosje nuk 

disponohet certifikata e marrjes së përkohshme në dorëzim të punimeve/furnizimeve; 

Loti VI – LLOGARA: Nuk disponohet sofware për monitorimin dhe menaxhimin në distancë të 

sistemit të kondicionerëve; Nuk disponohet Manuali i motorit të gjeneratorit, diagramet elektrike 

për të gjitha panelet dhe instruktimet/mantelet e operimit dhe të mirëmbajtjes; Në dosje nuk 

disponohet certifikata e marrjes së përkohshme në dorëzim të punimeve/furnizimeve. 

Situata e mësipërme është në kundërshtim me specifikimet teknike të kërkuara nga Drejtori i 

Drejtorisë së Stacioneve Transmetuese, konkretisht pika 7, Udhëzimin nr. 3, datë 15.02.2001 “Për 

mbikëqyrjen dhe kolaudimin e punimeve të ndërtimit”, i ndryshuar, pika 4, si dhe me Kontratat 

respektive të mbikëqyrjes dhe kolaudimit të punimeve.  

(Më hollësisht trajtuar në pikën 6 faqet nr. 54 - 125 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

17.1 Rekomandimi: Nga ana e Drejtorit të Përgjithshëm të RTSH si dhe strukturat e ngritura për 

monitorimin e investimeve të merren masa për shmangien e pranimit të dosjeve teknike me 

mangësi në dokumentacion me qëllim sigurimin e transparencës dhe besueshmërisë në drejtim të 

furnizimit të AK për mallrat e blerë dhe dokumentimit të punës së kryer. 

Menjëherë 
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18. Gjetje nga Auditimi: Sipas dokumentacionit të vënë në dispozicion në lidhje me investimet 

me objekt ‘Furnizim vendosje depozita karburanti dhe sistem monitorimi të pikave të transmetimit 

të rrjetit DVB-T2-viti 2018’ dhe ‘Furnizim vendosje depozita karburanti dhe sistem monitorimi të 

pikave të transmetimit të rrjetit DVB-T2-viti 2019’ konstatohet se nga ana e Autoritetit 

Kontraktor, edhe pse vlera e përllogaritur në fondin limit prej 17,316,156 lekë me TVSH 

(procedura e vitit 2018) dhe 47,580,840 lekë me TVSh (procedura e vitit 2019), janë mirëfilli 

punime ndërtimore dhe/ose punime ndërtimore, por të kategorisë punime teknologjike dhe të 

montimit, deri në përfundim të kontratës dhe marrjes në dorëzim nga ana e grupeve të ngritura, 

nuk janë emëruar apo lidhur kontratat përkatëse të shërbimit të mbikëqyrjes dhe kolaudimit të 

punimeve. Situata e mësipërme është në kundërshtim me ligjin nr. 8402, datë 10.09.1998 “Për 

Kontrollin dhe Disiplinimin e Punimeve të Ndërtimi”, i ndryshuar, Kreu III, neni 7, neni 12. 

(Më hollësisht trajtuar në pikën 6 faqet nr. 54 - 125 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

18.1 Rekomandimi: Nga ana e Drejtorit të Përgjithshëm të RTSH të merren masa për emërimin e 

mbikëqyrësit dhe kolaudatorit të punimeve në rastet e investimeve në punime ndërtimi. 

Menjëherë 

 

19. Gjetje nga Auditimi: Sipas dokumentacionit të vënë në dispozicion në lidhje me investimin 

me objekt ‘Furnizim vendosje depozita karburanti dhe sistem monitorimi të pikave të transmetimit 

të rrjetit DVB-T2-viti 2018’, rezultoi se në praktikën e marrjes në dorëzim nuk disponohet 

dokumentacioni si më poshtë: Autorizim prodhuesi; Katalogun; Dokumentin e testimit të lyerjes 

së jashtme etj., si dhe nuk ka një dokumentacion fotografik për punimet e maskuara. Situata e 

mësipërme është në kundërshtim me kontratën e sipërmarrjes së punimeve e lidhur sipas aktit me 

nr. 67/12 prot., datë 07.11.2019, si dhe me Urdhrin nr. 775/1 prot., datë 15.11.2018 për marrjen në 

dorëzim të mallrave.  

(Më hollësisht trajtuar në pikën 6 faqet nr. 54 - 125 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

19.1 Rekomandimi: Nga ana e strukturave të ngritura për monitorimin e investimeve të merren 

masa për shmangien e pranimit të dosjeve teknike me mangësi në dokumentacion me qëllim 

sigurimin e transparencës dhe besueshmërisë në drejtim të furnizimit të AK për aktivet e 

furnizuara. 

Menjëherë 

 

20. Gjetje nga Auditimi: Sipas dokumentacionit të vënë në dispozicion në lidhje me investimin 

me objekt ‘Furnizim vendosje depozita karburanti dhe sistem monitorimi të pikave të transmetimit 

të rrjetit DVB-T2-viti 2019’, rezultoi se në praktikën e marrjes në dorëzim nuk disponohet 

dokumentacioni si më poshtë: Dokumentimi me material fotografik lyerjen me bojë antiruxhio një 

dorë dhe me bojë bituminoze dy duar e depozitave, trashësia minimale 5 mm, Autorizim 

prodhuesi, Katalogu përkatës; Dokumentin e testimit të lyerjes së jashtme, Dokumenti i testimit 

hidrostatik etj. Situata e mësipërme është në kundërshtim me kontratën e sipërmarrjes së 

punimeve e lidhur sipas aktit me nr. 20/13 prot., datë 26.04.2019 si dhe me Urdhrin nr. 319/1 

prot., datë 26.04.2019 për marrjen në dorëzim të mallrave.  

(Më hollësisht trajtuar në pikën 6 faqet nr. 54 - 125 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

20.1 Rekomandimi: Nga ana e strukturave të ngritura për monitorimin e investimeve të merren 

masa për shmangien e pranimit të dosjeve teknike me mangësi në dokumentacion me qëllim 

sigurimin e transparencës dhe besueshmërisë në drejtim të furnizimit të AK për aktivet e 

furnizuara. 

Menjëherë 
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21. Gjetje nga Auditimi: Sipas dokumentacionit të vënë në dispozicion në lidhje me procedurat e 

prokurimit: ‘Furnizim vendosje depozita karburanti dhe sistem monitorimi të pikave të 

transmetimit të rrjetit DVB-T2-viti 2018’; ‘Furnizim vendosje depozita karburanti dhe sistem 

monitorimi të pikave të transmetimit të rrjetit DVB-T2-viti 2019’ sipas DST konstatohet se nga 

ana e anëtarëve të NJP është përcaktuar lloji i kontratës Kontratave Publike për Mallra. Në fakt 

referuar specifikimeve teknike të hartuara nga ana e Grupit të Punës, përshkrimi i punimeve 

tregon se kemi të bëjmë mirëfilli me punime ndërtimi dhe punime teknologjike dhe të montimit. 

Në kushte të tilla këto dy procedura nuk duhet të ishin prokuruar si kontrata Kontratave Publike 

për Mallra por si Kontrata për Punë Publike. Situata e mësipërme është në kundërshtim me: 

Ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, neni 3 përkufizime; VKM 

nr. 914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, neni 26, pika 2. 

(Më hollësisht trajtuar në pikën 6 faqet nr. 54 - 125 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

21.1 Rekomandimi: Nga ana e Drejtorit të Përgjithshëm të RTSH, strukturat e ngritura në 

cilësinë e NJP, të marrin masa në të ardhmen e identifikimit e drejtë të natyrës së investimit me 

qëllim përzgjedhjen e saktë të procedurës së prokurimit. 

Menjëherë 

 

22. Gjetje nga Auditimi: Nga shqyrtimi i dokumentacionit të vënë në dispozicion për procedurat 

e prokurimit rezultoi se për periudhën objekt auditimi, në 2 raste, përkatësisht në procedurat 

“Blerje Led Wall dhe aksesorë shtesë” dhe “Blerje guidë elektronike të Programeve EPG – viti 

2017”, me vlerë të fondit limit 7,990,823 lekë pa TVSh dhe vlerë të kontratës 7,777,990 lekë pa 

TVSh nr. 183/5 prot., datë 24.11.2017 mes Autoritetit Kontraktor RTSH, dhe sipërmarrësit të 

punimeve BOE “A. E.” ShPK & “E.-F.” ShPK nga ana e komisionit të vlerësimit të ofertave janë 

kualifikuar OE të cilët nuk plotësojnë kriteret e veçanta të kualifikimit, konkretisht ato në lidhje 

me certifikatat, punët e ngjashme, objekti i aktivitetit me atë të prokurimit etj. Në këto dy raste, 

procedurat e prokurimit duhet të ishin anuluar dhe të rinisnin një të re.  

Situata për këto dy procedura prokurimi 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), (d) dhe 

(dh), neni 53, pika 3 dhe 5, germa c si dhe VKM nr. 914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e 

Rregullave të Prokurimit Publik”, i ndryshuar, neni 66, pika 3.  

(Më hollësisht trajtuar në pikën 6 faqet nr. 54 - 125 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

22.1 Rekomandimi: Komisionet e ngritura për shqyrtimin dhe vlerësimin e ofertave të marrin 

masa për vlerësimin me përgjegjësi dhe profesionalizëm të dokumentacionit të ofertuesve me 

qëllim rritjen e efektivitetit të procedurave të prokurimit, krijimin e kushteve të përshtatshme për 

rritjen e konkurrencës mes operatorëve ekonomikë si dhe rritjen e besueshmërisë ndaj 

institucionit. 

Menjëherë 

 

23. Gjetje nga Auditimi: Nga shqyrtimi i dokumentacionit të vënë në dispozicion për procedurat 

e prokurimit rezultoi se për periudhën objekt auditimi, në procedurën e prokurimit me objekt 

“Blerje licencë për përdorues në sistemin EPG dhe integrimin në sistemin aktual si dhe trajnimi i 

punonjësve – viti 2018”, me vlerë të fondit limit 2,890,891.7 lekë pa TVSH. Sipas 

dokumentacionit të administruar në SPE (Sistemi i Prokurimit Elektronik), konstatohet se është 

favorizuar padrejtësisht dhe shpallur fitues ky OE pasi nuk përmbush disa prej kritereve si për 

kapacitetin ekonomik dhe financiar, për kapacitetin teknik etj., në kundërshtim me ligjin nr. 9643, 
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datë 20.11.2006, “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, neni 1 “Objekti dhe qëllimi” pika 2, 

germa (a), (b), (d) dhe (dh), neni 53, pika 3 dhe 5, germa c si dhe VKM nr. 914 datë 29.12.2014 

“Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, i ndryshuar, neni 66, pika 3.  

(Më hollësisht trajtuar në pikën 6 faqet nr. 54 - 125 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

23.1 Rekomandimi: Komisionet e ngritura për shqyrtimin dhe vlerësimin e ofertave të marrin 

masa për vlerësimin me përgjegjësi dhe profesionalizëm të dokumentacionit të ofertuesve me 

qëllim rritjen e efektivitetit të procedurave të prokurimit, krijimin e kushteve të përshtatshme për 

rritjen e konkurrencës mes operatorëve ekonomikë si dhe rritjen e besueshmërisë ndaj 

institucionit. 

Menjëherë 

 

24. Gjetje nga Auditimi: Nga shqyrtimi i dokumentacionit të vënë në dispozicion për procedurat 

e prokurimit rezultoi se për periudhën objekt auditimi, në 1 rast, përkatësisht në procedurën me 

objekt “Blerje Led Wall dhe aksesorë shtesë”, rezultoi se nga dokumentacioni i dorëzuar fizikisht 

nga ana e OE përpara lidhjes së kontratës nuk disponohet certifikata ‘Certifikatë për sistemin e 

menaxhimin e cilësisë së organizatës’, në kundërshtim me VKM nr. 914 datë 29.12.2014 “Për 

miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, neni 57, pika 3. 

(Më hollësisht trajtuar në pikën 6 faqet nr. 54 - 125 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

24.1 Rekomandimi: Personat e emëruar si përgjegjës për prokurimin të marrin masa për 

verifikimin e dokumentacionit të dorëzuar të ofertuesve të shpallur fitues përpara lidhjes së 

kontratës me qëllim rritjen e efektivitetit të procedurave të prokurimit, krijimin e kushteve të 

përshtatshme për rritjen e konkurrencës mes operatorëve ekonomikë si dhe rritjen e besueshmërisë 

ndaj institucionit. 

Menjëherë 

 

25. Gjetje nga Auditimi: Nga shqyrtimi i dokumentacionit të vënë në dispozicion për procedurat 

e prokurimit rezultoi se për periudhën objekt auditimi, në 2 raste, përkatësisht në procedurat me 

objekt: 

- ‘Blerje guidë elektronike të Programeve EPG – viti 2017’, me vlerë të fondit limit 7,990,832.67 

lekë pa TVSh dhe vlerë të kontratës 9,333,480 lekë me TVSh, të lidhur sipas aktit me nr. 183/5 

prot., datë 24.11.2017 rezultoi se, u është dërguar ftesë pesë OE me argumentin se “...këta OE 

mendohet të jenë operatorë të fuqishëm në treg si dhe duke pasur parasysh mallin i cili po 

prokurohet...”. Në lidhje me këta OE konstatohet se janë ftuar mes tyre 3 OE ndër të cilët: OE A. 

E. i cili figuron i regjistruar si OE në fushën objekt prokurimi 3 muaj përpara zhvillimit të 

procedurës; WONDERWALL SOFTWARE HOUSE i cili figuron i regjistruar si OE në fushën 

objekt prokurimi 5 muaj përpara zhvillimit të procedurës; POWER INDUSTRIES i cili nuk ka të 

përfshirë në ekstraktin e QKB, konkretisht në Objektin e Aktivitetit objektin e prokurimit i cili ka 

të bëjë me programet software EPG. 

- ‘Blerje licencë për përdorues në sistemin EPG dhe integrimin në sistemin aktual si dhe trajnimi i 

punonjësve’, me vlerë të fondit limit 2,890,891.7 lekë pa TVSh dhe vlerë të kontratës 2,642,802 

lekë me TVSh, të lidhur sipas aktit me nr. 27/7 prot., datë 23.05.2018 rezultoi se, janë ftuar për të 

marrë pjesë 5 OE njëlloj si më sipër. Në lidhje me këta OE konstatohet se janë ftuar mes tyre 2 

OE ndër të cilët: OE A. E. i cili figuron i regjistruar si OE në fushën objekt prokurimi më pak se 9 

muaj përpara zhvillimit të procedurës; POWER INDUSTRIES i cili nuk ka të përfshirë në 

ekstraktin e QKB, konkretisht në Objektin e Aktivitetit objektin e prokurimit i cili ka të bëjë me 

programet software EPG. Nga sa më sipër rezulton se nga ana e NJP nuk janë marrë për zbatimin 
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korrekt të nenit 34 të LPP. Situata e mësipërme është në kundërshtim me ligjin nr. 9643, datë 

20.11.2006, “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, neni 34 si dhe VKM nr. 914 datë 29.12.2014 

“Për miratimin e rregullave për prokurimin publik”, i ndryshuar, neni 39.  

(Më hollësisht trajtuar në pikën 6 faqet nr. 54 - 125 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

25.1 Rekomandimi: Personat e emëruar si përgjegjës për prokurimin të marrin masa për 

dërgimin e kërkesave për ofertë vetëm nga OE të cilët operojnë në tregun e fushës së objektit të 

prokurimit. 

Menjëherë 

 

26. Gjetje nga Auditimi: Nga shqyrtimi i dokumentacionit të vënë në dispozicion për procedurat 

e prokurimit rezultoi se për periudhën objekt auditimi, në 2 raste, përkatësisht: 

- Në procedurën me objekt ‘Blerje guidë elektronike të Programeve EPG – viti 2017’, rezultoi se 

është vendosur si kriter për tu përmbushur nga OE pjesëmarrës listë pagesat për periudhën prill-

shtator 2017. Ky kriter nuk është i argumentuar teknikisht dhe ligjërisht. 

- Në procedurën me objekt ‘Blerje licenca për përdorues të Sistemit MAM Etere dhe Playout 

ETX’– viti 2018’, rezultoi se nga ana e NJP janë vendosur ndër të tjera kriteri: “Operatorit 

Ekonomik të vërtetojë që ka në përbërje të tij, punonjës të siguruar jo më pak se 25 (njëzetë e 

pesë) punonjës për periudhën Nëntor 2017 – Shtator 2018”. Vendosja e një kriteri të tillë nuk 

është e argumentuar teknikisht dhe ligjërisht, kjo si për numrin e të punësuarve prej 25 personash 

(kur në fakt të punësuar me certifikata dhe kualifikime janë kërkuar 10 persona) ashtu edhe për 

afatin e prezencës në listë-pagesa për periudhën nëntor 2017 – shtator 2018, ose 11 muaj. 

Gjithashtu të paargumentuara janë dhe kërkesat për stafin teknik dhe kualifikimet e tyre etj. 

Situata e mësipërme 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 20 si dhe VKM nr. 914, datë 29.12.2014, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, 

ndryshuar, neni 27, pika 3 si dhe neni 61, pika 2. (Më hollësisht trajtuar në pikën 6 faqet nr. 54 - 

125 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

26.1 Rekomandimi: Komisionet e ngritura për hartimin e Kritereve të Përgjithshme/Veçanta të 

marrin masat e duhura për të argumentuar çdo kriter të vendosur. 

Menjëherë 

 

27. Gjetje nga Auditimi: Nga auditimi i pasqyrave financiare dhe procedurave të inventarizimit 

të aktiveve në lidhje me zërin (Tokë, truall) të cilat paraqiten në kontabilitetin e RTSH, rezulton 

se: Nga Drejtori i Përgjithshëm i RTSH në cilësinë e titullarit të njësisë publike dhe nga Drejtori 

ekonomik nuk janë marrë masat e duhura për ngritjen e komisioneve përkatës për verifikimin dhe 

vlerësimin e zërit troje dhe ndërtesa për drejtorinë e përgjithshme dhe njësitë në varësi. Për këto 

aktive nuk është kryer asnjëherë inventar fizik në lidhje me to, pra nuk mund të gjykohet nëse 

vlera e pasqyruar në kontabilitet, është fizikisht apo jo e disponueshme dhe e përdorshme nga 

institucioni çka do të thotë se nuk mund të verifikohet dhe vlerësohet dokumentacioni mbështetës 

i tyre. E njëjta situatë konstatohet edhe në Radio Kukësi, pasi nga dokumentacioni i vënë në 

dispozicion rezultoi se nuk është kryer inventarizim për zërat e mësipërm të bilancit. Nga 

verifikimi i dokumentacionit rezultoi se për zërin ndërtesë dhe truall nuk disponohet 

dokumentacion pronësor për të gjitha pronat që disponon RTSH (certifikatë pronësie). Situata e 

mësipërme është në kundërshtim me ligjin nr. 25/2018, “Për kontabilitetin dhe pasqyrat 

financiare”, neni 11 dhe nenin 15; me ligjin nr. 10296, datë 08.07.2010, “Për Menaxhimin 

Financiar dhe Kontrollin”, i ndryshuar, neni 9 dhe 12, si dhe Udhëzimin e Ministrit të Financave 
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nr. 30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik” i ndryshuar, kreu 

IV, pika 74.  

(Më hollësisht trajtuar në pikën 7 faqet nr. 125 - 131 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

27.1 Rekomandimi: Nga drejtori i Përgjithshëm i Radio Televizionit Shqiptar, Drejtoria 

Ekonomike, të kryhet analiza e situatës së aktiveve të RTSH-së, të vlerësohen këto asete, të 

plotësohen me dokumentacion pronësor, të kryhen reflektimet përkatëse në pasqyrat financiare, 

me qëllim vlerësimin e pronës dhe identifikimin e saj. 

Menjëherë 

 

28. Gjetje nga auditimi: Nga shqyrtimi i dokumentacionit të vënë në dispozicion për kryerjen e 

procedurave të inventarizimit për vitet 2017 dhe 2018 rezulton se: nga RTSH nëpunësi zbatues i 

njësisë publike, nuk ka hartuar regjistër kontabël të përditësuar të aktiveve që zotëron apo ka në 

administrim drejtoria e përgjithshme dhe njësitë në varësi, i cili në varësi të llojit të përmbajë 

kërkesat minimale si datën e hyrjes ose marrjes në dorëzim, përshkrimin e aktivit, vlerën e blerjes, 

datën e daljes në përdorim, datën e skadencës, vlerën e shpenzimeve kapitale të mëpasshme që 

sjellin rritje të vlerës së aktivit, vendndodhjen, personin përgjegjës, vlerën e akumuluar të 

amortizimit, kohën e shërbimeve të mirëmbajtjes, vlerën e akumuluar të shpenzimeve të 

mirëmbajtjes, datën e daljes nga pronësia etj. Situata e mësipërme është në kundërshtim me ligjin 

nr. 25/2018, “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”, 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 7 faqet nr. 125 - 131 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

28.1 Rekomandimi: Drejtori i Përgjithshëm i Radio Televizionit Shqiptar, Drejtoria Ekonomike 

të marrin masat që, të kryejë procesin e hartimit të regjistrit të aktiveve që ka në pronësi, duke 

plotësuar të gjitha kërkesat e formatit të aprovuar për të ulur riskun e shpërdorimeve materiale të 

pasurisë së RTSH-së dhe mirë menaxhimin e tyre. 

Menjëherë 

 

29. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i dokumentacionit të inventarizimit për vitin 2018, 

konstatohet se: Në urdhrin e krijuar për kryerjen e procesit të inventarizimit rezulton se janë 

caktuar persona të cilët kanë aktive materiale në ngarkim/përdorim dhe kanë nënshkruar në 

procesin e kryerjes së inventarizimit, në kushtet e konfliktit të interesit. Gjithashtu në Radio 

Kukësi rezulton e njëjta situatë pasi në urdhrin e krijuar për kryerjen e procesit të inventarizimit të 

vitit 2018 dhe vitit 2019, rezulton se janë caktuar persona të cilët kanë aktive materiale në 

ngarkim/përdorim dhe kanë nënshkruar në procesin e kryerjes së inventarizimit. Situata e 

mësipërme është 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”, pika 81-82.  

(Më hollësisht trajtuar në pikën 7 faqet nr. 125 - 131 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

29.1 Rekomandimi: Drejtori i Përgjithshëm i Radio Televizionit Shqiptar, Drejtoria Ekonomike, 

të marrin masa që në të ardhmen, në procesin e inventarizimit, me qëllim shmangien e konfliktit të 

interesit, dhe kryerjen e saktë të procesit, përbërja e komisioneve të jetë në përputhje me kuadrin 

rregullator ligjor. 

Në vijimësi 
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30. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi mbi verifikimin e marrjes së dokumentacioneve financiarë 

dhe regjistrimet kontabël të kryera nga Drejtoria e Përgjithshme në Njësitë vartëse dhe anasjelltas 

të Radio Televizionit Shqiptar, rezultoi se nga sektorët e financës në njësitë vartëse, regjistrimet e 

veprimeve kontabël, kryhen me program excel dhe jo me “Bartës informatik”, të cilët janë 

programe informatike të pamanipulueshme dhe të printueshme në çdo kohë. Veprimet e kryera në 

këtë mënyrë ndikojnë në mosbesueshmërinë dhe riskun që bartin në vetvete këto programe duke 

qenë të ndryshueshme në çdo kohë, të cilat gjithashtu ndikojnë në pasaktësi të veprimeve kontabël 

e rrjedhimisht në rezultate jo korrekt. Kjo gjë çon dhe në mos kuadrim të drejtë dhe të saktë si dhe 

vonesa në kohë për gjetjen, korrektimin dhe sistemimin e gabimeve matematikore. Mungesa e 

programimit kompjuterik në hedhjen e të dhënave në shërbimin kontabël, ndikon në ngadalësimin 

e marrjes dhe përpunimit të informacioneve financiare, si dhe në cilësinë dhe saktësinë e 

evidencave kontabël dhe të pasqyrave financiare. Situata e mësipërme është në kundërshtim me 

ligjin nr. 25/2018, “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”, neni 11. 

(Më hollësisht trajtuar në pikën 7 faqet nr. 125 - 131 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

30.1 Rekomandimi: Drejtori i Përgjithshëm i Radiotelevizionit Shqiptar të marrë masa për 

pajisjen e Njësive të Varësisë, me programe të mbajtjes dhe përpunimit të të dhënave kontabël. 

Menjëherë 

 

31. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i dokumentacionit të inventarizimit për vitin 2018, 

konstatohet se: në dy raste komisionet e vlerësimit dhe nxjerrjes jashtë përdorimit të aktiveve, në 

përbërje të tij kanë më pak se 5 persona. Gjithashtu në të dy rastet rezulton se kryetar i komisionit 

nuk është caktuar nëpunësi zbatues i njësisë, e konkretisht në Njësinë e Emisioneve Tematike dhe 

Lajmeve komisioni i inventarizimit, vlerësimit dhe nxjerrjes jashtë përdorimit të aktiveve të 

qëndrueshme të njësisë. Nga dokumentacioni i verifikuar rezulton se, kryetari i komisionit të 

vlerësimit nuk është vendosur nëpunësi zbatues i njësisë. Komisioni i inventarizimit dhe 

vlerësimit është i njëjti i cili ka kryer dhe nxjerrjen jashtë përdorimit të aktiveve. Komisioni i 

nxjerrjes jashtë përdorimit duhet të kishte 5 persona në përbërje dhe jo 3 persona. Gjithashtu në 

Njësinë e Programeve komisioni i inventarizimit, vlerësimit dhe nxjerrjes jashtë përdorimit të 

aktiveve të qëndrueshme të njësisë në përbërje nuk është caktuar nëpunësi zbatues i njësisë. 

Komisioni i inventarizimit dhe vlerësimit është i njëjti i cili ka kryer dhe nxjerrjen jashtë 

përdorimit të aktiveve. Komisioni i nxjerrjes jashtë përdorimit duhet të kishte 5 persona në 

përbërje dhe jo 4 persona. Situata e mësipërme është në kundërshtim me udhëzimin nr. 30, datë 

27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik”, pikat 96-100. 

(Më hollësisht trajtuar në pikën 7 faqet nr. 125 - 131 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

31.1 Rekomandimi: Nga Drejtori i Përgjithshëm i RTSH-së, Drejtuesit e Njësive, Drejtori 

Ekonomik, të marrin masat e duhura që, në krijimin e komisioneve për procesit të inventarizimit, 

komisioni i verifikimit/vlerësimit të jetë i ndryshëm nga komisioni i nxjerrjes jashtë përdorimit, 

gjithashtu, përbërja e anëtarëve të jetë konform parashikimeve të udhëzimeve përkatëse, me 

qëllim kryerjen e një procesi të saktë, të plotë dhe objektiv. 

Menjëherë dhe në vijimësi 

 

32. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i dokumentacionit kontabël dhe inventarizimit të aktiveve 

në njësinë e Radio Kukësit, si dhe nga verifikimi në terren rezultoi se: në katin e parë ndodheshin 

disa transformatorë të cilët nuk i përkisnin institucionit të RTSH-së po njësive të tjera shtetërore, 

të vendosura në një prej zyrave me sipërfaqe rreth 40 m
2
. Në këtë ambient sipas diskutimeve 

verbale me drejtuesit e njësisë, rezulton se këto pajisje ndodhen prej kohësh edhe përtej periudhës 
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objekt auditimi. Në lidhje me shfrytëzimin e aseteve të Radio Kukësit nga subjekte të tjera 

konstatohet se nuk ka asnjë marrëdhënie juridike nga e cila, nëse do të jepen me qira do të 

gjenerohen të ardhura për njësinë. Gjithashtu referuar hartës treguese të regjistrimit sipas 

identifikimit në regjistrat e pasurisë së zonës Kadastrale të rrethit Kukës në të cilën është pronar 

RTSH, konstatohet se: në ambientet e jashtme të regjistruara si zë truall, një sipërfaqe prej afro 

300 m² nuk ishte e rrethuar si e gjithë pjesa territoriale të cilën ka në dokumentacion RTSH por, 

disponohej dhe posedohej nga subjekt fizik (shtëpi private) ndodhur në pjesën verilindore të 

godinës së RK. Nga nëpunësit autorizues e zbatues nuk janë marrë masat e duhura për përdorimin 

sa më eficient dhe shmangien nga përdorimi i paautorizuar i subjekteve të tretë të aktiveve 

shtetërore. Situata e mësipërme është në kundërshtim me ligjin nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për 

menaxhimin financiar dhe kontrollin”, i ndryshuar, neni 9 pika 4/ë, e nenin 12 pika 3/f.  

(Më hollësisht trajtuar në pikën 7 faqet nr. 125 - 131 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

32.1 Rekomandimi: Nga Drejtori i Përgjithshëm i RTSH-së, të rregullohet me marrëdhënie 

kontraktore, shfrytëzimi i aseteve në pronësi të saj, me qëllim rritjen e të ardhurave të institucionit 

dhe shmangien e përdorimit nga të tretët.  

Menjëherë 

 

33. Gjetje nga Auditimi: Nga auditimi konstatohet se drejtoresha e Auditimit të Brendshëm është 

komanduar në këtë funksion me vendimin nr. 295 datë 19.07.2018 të Drejtorit të Përgjithshëm të 

RTSH, në kundërshtim me ligjin nr. 114/2015 “Për auditimin e brendshëm në sektorin publik”.  

Në momentin që është ngritur në detyrë (pasi më parë, deri në datën e komandimit ka punuar si 

juriste pranë Drejtorisë Juridike në RTSH për një periudhë prej afër 3 vjetësh (Shkurt 2015 – 

Korrik 2018)) dhe është komanduar në pozicionin e drejtoreshës, znj. B. nuk ka patur 

eksperiencën e nevojshme për këtë pozicion dhe certifikatën e Audituesit të Brendshëm kërkesa 

këto referuar pikës c, neni 11 të ligjit nr. 114/2015 “Për auditimin e brendshëm në sektorin 

publik” ku citohet se “Kandidatët e përzgjedhur për pozicionin “Drejtor i njësisë së auditimit të 

brendshëm” duhet të jenë pajisur me dëshminë “Auditues i brendshëm në sektorin publik” dhe të 

kenë një përvojë pune 5-vjeçare si auditues”. Aktualisht znj. B. është regjistruar pranë drejtorisë 

së harmonizimit të auditimit të brendshëm për kryerjen e procesit të certifikimit të audituesve të 

brendshëm të sektorit publik për vitin 2020-2021 por, edhe pse është aktualisht në proces 

certifikimi ky fakt nuk e justifikon paligjshmërinë e emërimit të saj në postin e Drejtoreshës së 

Auditit të Brendshëm. Këtë problem e ka vënë në dukje edhe Ministria e Financave me shkresën 

me nr. 18355 prot, datë 14.10.2019 (protokolluar në RTSH me nr. 2941 prot, 14.10.2019) 

firmosur nga Ministri i Financave “Mbi zbatimin e kritereve të punësimit për Drejtuesin e Njësisë 

së Auditimit të Brendshëm” ku citohet se: Është konstatuar se drejtuesi i njësisë së auditimit të 

brendshëm nuk i plotëson kriteret e përcaktuara në kuadrin ligjor dhe bazuar në nenin 23, ligji nr. 

114/2015 kërkohet shqyrtimi i kësaj problematike dhe njoftimin e MFE për masat e ndërmarra për 

zbatimin e kritereve ligjore lidhur me këtë çështje. 

(Më hollësisht trajtuar në pikën 8 faqet nr. 131 - 143 të Raportit Përfundimtarë të Auditimit). 

33.1 Rekomandimi: Drejtoria e Përgjithshme e RTSH dhe Drejtoria Burimeve Njerëzore të 

marrin masa për emërimin e Drejtuesit të Njësisë së Auditit të brendshëm në përputhje me 

kërkesat ligjore përkatëse. 

Menjëherë 

 

34. Gjetje nga Auditimi: Veprimtaria e auditit të brendshëm rregullohet me rregulloren e 

auditimit të miratuar me Vendimin e Këshillit Drejtues të RTSH me nr. 41 datë 07.11.2018 dhe 
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me dispozitat e tjera të sanksionuara në aktet ligjore dhe nënligjore për funksionimin e auditimit të 

brendshëm në sektorin publik. Në nenin 15 të rregullores se Auditimit të Brendshëm “Pavarësia 

Organizative” sqarohet se brenda njësisë publike drejtoria e auditimit të brendshëm raporton 

direkt tek titullari i njësisë publike. Referuar strukturës së miratuar të RTSH, Drejtoria e Auditimit 

të Brendshëm është e përfshirë brenda strukturës së Drejtorisë së Përgjithshme të RTSH, është 

drejtori e pavarur dhe ka varësi direkte nga Drejtori i Përgjithshëm, pra kjo drejtori raporton tek 

Drejtori i Përgjithshëm i RTSH. Bazuar në ligjin 114/2015 “Për Auditimin e Brendshëm në 

Sektorin Publik”, drejtoria e auditimit të brendshëm ka funksionuar në kundërshtim me nenin 4 

pika 19 e këtij ligji, pasi në zbatim të ligjit kreu IV neni 10 pika 2, njësia e auditimit të brendshëm 

është e pavarur funksionalisht dhe raporton në mënyrë të drejtpërdrejtë tek titullari i njësisë 

publike. Titullar i njësisë publike për RTSH, që drejtohet me organ vendimmarrës kolegjial në 

zbatim të nenit 4 pika 19 është Këshilli Drejtues. Pra, në këtë pikë ka një mospërputhje të ligjit 

114/2015 “Për Auditin e Brendshëm në Sektorin Publik”, me rregulloren e Auditimit të 

Brendshëm të RTSH, pasi në zbatim të ligjit për auditin, drejtoria e auditit duhet të raportojë në 

Këshill Drejtues.  

(Më hollësisht trajtuar në pikën 8 faqet nr. 131 - 143 të Raportit Përfundimtarë të Auditimit). 

34.1 Rekomandimi: RTSH të iniciojë të gjitha procedurat e nevojshme për rregullimin e 

procedurës së raportimit të drejtorisë së Auditit të Brendshëm në Këshillin Drejtues të RTSH, me 

qëllim mos cenimin e pavarësisë funksionale të kësaj drejtorie 

Brenda datës 31.12.2021 

 

35. Gjetje nga Auditimi: Drejtoria e Auditimit të Brendshëm pranë RTSH nuk i kushton rendësi 

procesit të zbatimit të rekomandimeve të lëna, pasi për periudhën objekt auditimi nuk u evidentua 

asnjë auditim me tematikë “Auditim i rekomandimeve dhe detyrave të lëna nga auditimet e 

mëparshme”. Gjithashtu mangësi tjetër është edhe mos përfshirja në këto vite e auditimit të 

detyrimeve të prapambetura në planet e auditimeve, mangësi në vite e kësaj drejtorie e cila është 

vënë në dukje në mënyrë të vazhdueshme nga Drejtoria e Harmonizimit ne Ministrinë e Financave 

nëpërmjet shkresave në periudha të ndryshme. Drejtoria e Auditimit të Brendshëm nuk i është 

përmbajtur kërkesave metodologjike lidhur me hartimin e planit strategjik dhe vjetor, të 

përcaktuar në kuadrin rregullator të miratuar mbi sistemet dhe fushat e vlerësuara me risk të lartë. 

Karta e Auditimit të Brendshëm nuk është e përditësuar dhe plotësuar sipas përcaktimeve në 

Manualin e Auditimit të Brendshëm. Nga auditimi i dosjeve të auditimit rezultoi se 

dokumentacioni i hartuar për njoftimin e fillimit të angazhim auditimit, evidentimin dhe ndarjen e 

detyrave të audituesve nuk janë përgatitur për çdo rast, si dhe jo në përputhje me standardet. Nuk 

janë hartuar për të gjitha auditimet grupi i punës dhe memot. Në përgatitjen e projektraportit dhe 

raportit nuk janë zbatuar formatet me përshkrimet e duhura në zbatim të Manualit të Auditimit 

Brendshëm. Për çdo auditim u evidentua dosja individuale, por jo në të gjitha rastet me inventarin 

përkatës në mospërputhje me kërkesat e Manualit të Auditimit.  

(Më hollësisht trajtuar në pikën 8 faqet nr. 131 - 143 të Raportit Përfundimtarë të Auditimit). 

35.1 Rekomandimi: Drejtoria e Auditit të Brendshëm të marri masa për përfshirjen në planin e 

auditimeve, auditimin e zbatimit të rekomandimeve të lëna, auditimin e detyrimeve të 

prapambetura dhe auditime të tjera të parashikuara me risk të lartë. 

Në vijimësi 

35.2 Rekomandimi: Drejtoria e Auditit të Brendshëm të marrë masa për ndjekjen e hapave 

korrekte lidhur me procesin e auditimit, hartimin e letrave të punës dhe për çdo rast t’i përditësojë 

dhe plotësojë ato sipas përcaktimeve metodologjike në Manualin e Auditimit të Brendshëm.  
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Në vijimësi 

 

36. Gjetje nga Auditimi: Auditimi mbi vlerësimin e funksionimit të sistemeve të menaxhimit 

financiar dhe kontrollit në Drejtorinë e Përgjithshme të Radio Televizionit Shqiptarë u krye në 

bazë të ligjit nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”. Grupi i 

auditimit i ka paraqitur institucionit një pyetësor në lidhje me komponentët bazë të menaxhimit 

financiar dhe kontrollit si dhe Auditimin e Brendshëm, përgjigjet e të cilit u plotësuan nga drejtori 

ekonomik në cilësinë e nëpunësit zbatues dhe drejtorët e drejtorive dhe njësive, në bazë të 

përgjigjeve të tyre nga grupi i auditimit konstatohet se, -nuk është hartuar regjistër risku për vitet 

2018 dhe 2019; - nuk është hartuar gjurma e auditit për vitin 2017 RTSH, -plani i veprimit për 

Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin është hartuar vetëm për vitin 2019; -njësia për periudhën 

objekt auditimi nuk ka pasur sistem monitorimi për vlerësimin e efektivitetit dhe progresit të 

sistemeve të menaxhimit financiar dhe kontrollit të brendshëm për arritjen e objektivave, në 

kundërshtim me nenin 21 të ligjit nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për Menaxhimin Financiar dhe 

Kontrollin” dhe Manualit për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin, Kap. II, “Monitorimi”; - nuk 

ka informacion të vazhdueshëm për Titullarin për përmbushjen e objektivave mbi bazë impakti 

dhe produkti. Nuk ka procedurë të veçantë për mbledhjen dhe dokumentimin e gabimeve, 

ankesave për analizën e tyre, identifikimin e shkaqeve dhe për eliminimin e problemeve të dala 

gjatë kryerjes së detyrave; - për ruajtjen dhe zhvillimin e kompetencave profesionale të 

punonjësve nuk janë trajnuar punonjës me tematikë të ndryshme në funksion të pozicioneve të 

punës dhe vetë njësia nuk ka programe specifike për trajnimin e punonjësve, në kundërshtim me 

Manualin për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin, Kap. II, pika 2.5.1 “Mjedisi i kontrollit (ose 

mjedisi i brendshëm i njësisë), paragrafët “Politikat dhe praktikat që lidhen me burimet njerëzore” 

dhe “Profesionalizmi i stafit”; - Sistemi aktual i komunikimit të institucionit ka nevojë për 

përmirësim, pavarësisht se informacioni është i mjaftueshëm për zbatimin e detyrave; - Në 

rregullore nuk është përfshirë mënyra e komunikimit, brenda institucionit dhe procedurat për 

qarkullimin e informacionit  

(Më hollësisht trajtuar në pikën 8 faqet nr. 131 - 143 të Raportit Përfundimtarë të Auditimit). 

36.1 Rekomandimi: Nga Drejtoria e Përgjithshme e RTSH të merren masa për plotësimin e të 

gjitha kërkesave të ligjit për menaxhimin financiar në drejtim të njohjes nga stafi i ligjit për MFK 

dhe komponentët e tij, delegimin e kompetencave, hartimin e regjistrit të riskut dhe koordinatorit 

për menaxhimin e tij, me qëllim menaxhimin e riskut, ku të bëhet identifikimi, analiza dhe 

kontrolli i risqeve të cilat mund të kenë impakt negativ në arritjen e objektivave të institucionit. Të 

hartohen programe të trajnimeve për ngritjen profesionale të stafit, si dhe rregulla të shkruara në 

rastet e largimeve nga puna të punonjësve. Gjithashtu të merren masa për përcaktimin e saktë të 

detyrave ndërmjet pozicioneve të punës për çështje të raportimit, delegimit dhe përgjegjësive, si 

dhe të regjistrit të riskut e strategjisë së njësisë. 

Në vijimësi 

 

37. Gjetje nga auditimi: Në rregulloret e brendshme të funksionimit të drejtorisë ekonomike, 

njësisë së marketingut dhe njësisë teknike nuk është i qartë procesi i komunikimit ndërmjet 

drejtorive për sa i përket procedurave që lidhen me ndjekjen dhe verifikimin e detyrimeve të 

subjekteve të cilat marrin shërbim nga RTSH, fakt i cili shmang përgjegjësinë e drejtorive 

përkatëse në lidhje me vjeljen e debitorëve dhe shtimin e detyrimeve të mbartura. Në fund të vitit 

2019, Drejtori i Përgjithshëm i RTSH me shkresën nr. 3010 datë 24.10.2019 drejtuar Drejtorisë 

Ekonomike, Njësisë Teknike dhe Drejtorisë së Marketingut, ka urdhëruar që brenda datës 15 të 
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çdo muaji Drejtoria Ekonomike të verifikojë faturat e lëshuara dhe detyrimet e pashlyera të 

subjekteve që marrin shërbim nga RTSH. Nëse këto subjekte nuk shlyejnë detyrimet brenda 

afateve Drejtoria e Marketingut të aplikojë kamatën ligjore për vonesë në shlyerjen e detyrimit. 

Gjithashtu Drejtoria Ekonomike të Njoftojë Njësinë Teknike për ndërprerjen e shërbimit nëse 

detyrimet e subjekteve nuk shlyen brenda 45 ditëve. Vlera e proceseve gjyqësore të ndjekura nga 

drejtoria juridike në lidhje me mos arkëtimet e kontratave të qirave dhe atyre të marketingut për 

vitin 2017 është 7,214,394 lekë. Gjatë këtij viti kanë nisur procedura për dy subjekte (E. dhe K.) 

në vlerën 3,906,000 lekë. Ndërsa arkëtime janë bërë në vlerën 3,362,000 lekë nga Ministria e 

Mjedisit, D. S. dhe pjesërisht E.. Vlera e mbartur nga vitet e kaluara është 6,294,748 lekë; - për 

vitin 2018 është 4,413,912 lekë. Gjatë këtij viti janë arkëtuar detyrimet nga subjektet E. në vlerën 

2,512,482 lekë dhe R. D. në vlerën 288,000 lekë; - për vitin 2019 është 13,850,091 lekë. Gjatë 

këtij viti janë arkëtuar 330,740 lekë nga Drejtoria e Policisë të Qarkut Vlorë. Ndërkohë është 

shtuar vlera 9,767,335 lekë konkretisht nga Drejtoria e Marketingut lidhur me subjektin G. 2. në 

vlerën 1,062,880 lekë dhe nga Njësia Teknike subjekte me vlerë totale 8,704,455 lekë.  

(Më hollësisht trajtuar në pikën 9 faqet nr. 143 - 148 të Raportit Përfundimtarë të Auditimit). 

37.1 Rekomandimi: Drejtoria e Përgjithshme e RTSH të marrë masa për të rregulluar situatën e 

paqartë për procesin e ndjekjes dhe vjeljes së detyrimeve të subjekteve debitore të krijuara nga 

kontratat e qirave dhe kontratat e marketingut me qëllim vjeljen e debitorëve dhe evidentimin e 

përgjegjësive për krijimin e tyre, përfshirë dhe aplikimin e kamatave.  

Menjëherë 

 

38. Gjetje nga Auditimi: Nga auditimi i dosjeve të projekteve konstatohet mungesa e inventarit 

fizik të dokumentacionit. Sektori i Projekteve dhe Administrimit të të Drejtave si dhe Drejtoria e 

Financës, në dokumentacionin e administruar prej tyre nuk kanë listën e dokumenteve që duhet të 

përmbajë dosja, dhe për pasojë administrimi i tij nga këto njësi paraqet parregullsi. Shkak për mos 

kryerjen e inventarizimit të dosjeve është mos parashikimi në “Rregulloren e miratimit dhe e 

zbatimit të projekteve filmike, artistike dhe të blerjes së të drejtave”, me ndryshime, miratuar me 

Vendimin nr. 10, datë 23.08.2018 të Këshillit Drejtues të RTSH, i procedurës së inventarizimit të 

dosjeve si dhe miratimit të listës së dokumenteve që duhet të përmbajë dosja që administrohet nga 

njësitë zbatuese të projekteve.  

(Më hollësisht trajtuar në pikën 10 faqe nr. 148 – 184 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

38.1 Rekomandimi: RTSH të marrë masa të menjëhershme për përmirësimin e “Rregullores”, 

duke përcaktuar procedurën për inventarizimin e dokumentacionit si dhe miratimin e listës së 

dokumenteve që duhet të përmbajë dosja që administrohet nga njësitë zbatuese të projekteve. 

Menjëherë 

 

39. Gjetje nga Auditimi: - Nga auditimi i projekteve artistike dhe filmike në lidhje me blerjen e 

të drejtave ekskluzive të transmetimit audioviziv të serialit televiziv “SPIRAL”, Projekti artistik 

“Java–RTSH” dhe “Rreth mesnatës” konstatohet se vendimet përkatëse të Bordit Artistik, në 

pjesën arsyetuese të tij, nuk shprehen në lidhje me domosdoshmërinë e blerjes së të drejtave 

ekskluzive të transmetimit audioviziv të serialit “SPIRAL” si dhe mbi përputhshmërinë me 

strukturën programore të RTSH dhe parimet themelore të veprimtarisë audiovizive, duke mos 

dhënë argumentim nga pikëpamja artistike mbi domosdoshmërinë e blerjes së të drejtave, apo mbi 

vlerësimin nga pikëpamja artistike e projektit por mjaftohet duke u shprehur vetëm “miratohet 

nga pikëpamja artistike”, veprim jo në përputhje me “Rregulloren” me ndryshime neni 5, pika 2.  
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Gjithashtu këto dy projekte janë miratuar në të njëjtën datë me Vendim të Drejtorit të 

Përgjithshëm të RTSH, bazuar në Vendimin e Bordit Artistik, duke krijuar mundësinë e fiktivitetit 

në agjendën e vendim-marrjes. 

(Më hollësisht trajtuar në pikën 10 faqe nr. 148 – 184 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

39.1 Rekomandimi: RTSH të marrë masa në të ardhmen që vendimet e Bordit të Administrimit 

të shprehen duke bërë argumentim të plotë nga pikëpamja artistike për projektet që miratohen apo 

në rastet e blerjes së të drejtave. 

Në vijimësi 

39.2 Rekomandimi: RTSH si subjekt i iniciativës ligjore të marrë masa për përmirësimin e 

“Rregullores”, neni 7, ku të përcaktohet afati ligjor brenda të cilit duhet të miratohet projekti 

artistik/filmik vlera financiare të cilave është deri në 1% të vlerës së buxhetit vjetor të RTSH-së, 

nga Bordi Artistik dhe Drejtori Përgjithshëm i RTSH, me qëllim minimizimin e veprimeve 

burokratike në vendimmarrje. 

Në vijimësi 

 

40. Gjetje nga Auditimi: - Nga auditimi i projekteve artistike dhe filmike në lidhje me 

dokumentacionin shoqërues në procedurën e paraqitjes së projektit artistik “Java–RTSH” 

konstatohet se Drejtuesi i Njësisë së Emisioneve Tematike dhe Lajmeve RTSH me shkresën nr. 

338, datë 11.09.2019 ka përcjellë në zbatim të nenit 7, pika 3 të “Rregullores”, te Drejtori i 

Përgjithshëm propozimin për miratimin e projektit artistik si prodhim ekskluziv i RTSH. 

Procedura e ndjekur nga kjo Njësi për paraqitjen e projektit i është referuar pa të drejtë nenit 7, 

pika 1 të “Rregullores” dhe jo nenit 8, pasi është projekt i paraqitur nga persona fizikë/juridikë 

jashtë RTSH (sinopsi nga staf jashtë RTSH). Dokumentacioni i paraqitur nuk ka bashkangjitur: 

kërkesën me shkrim për miratimin e projektit artistik, jo në përputhje me “Rregulloren”, neni 7, 

pika 1 dhe mungon bashkangjitur kërkesës sipas detyrimeve të “Rregullores”, neni 7, pika 2, 

skenari, përshkrimi narrativ, etj. 

- Projekti artistik “Java–RTSH” sipas preventivit ka komponentë si “drejtues emisioni” dhe 

“regjisor” që janë punonjës të RTSH. Konstatohet se për komponentin “regjisor” është lidhur 

kontrata nr. 348/7 Prot., datë 16.9.2019 e cila bie në kundërshtim me kontratën individuale të 

punës datë 01.02.2017, për znj. E. J., që ka të njëjtën emërtesë “regjisor” në Njësinë e Programeve 

RTSH (deri në datën 26.6.2020). Për të njëjtin përshkrim të vendit të punës (“regjisor”) me këtë 

punonjëse, padrejtësisht janë lidhur kontratat e sipërcituara, të cilat bien në kundërshtim me njëra 

tjetrën pasi nuk ka ndryshim të specifikave nga ato të përcaktuara në kontratat e lidhura me këtë 

punonjëse. Kontrata nr. 348/7 prot., datë 16.9.2019, është kontradiktore dhe nga përmbajtja, pasi 

neni 2 “të drejtat që kalohen” të cilat nënkuptojnë detyrimin e “regjisorit” për kalimin tek 

Njësia/RTSH-ja e të gjitha të drejtave ekskluzive pasurore në lidhje me regjinë, bie në 

kundërshtim me nenin 3, pika 1. Në këtë kontekst krijohet një marrëdhënie juridike e shitblerjes së 

të drejtave por tashmë të realizuara në mjedisin e punës, orarin zyrtar dhe në funksion të 

detyrimeve që rrjedhin nga pozicioni “regjisor” sipas Kontratës individuale të punës. Për pasojë 

bazuar në kontratën nr. 348/7 prot., datë 16.9.2019 është kryer pagesa në formën e shpërblimit në 

vlerën 63,750 lekë për periudhën shtator-dhjetor 2019. Për të njëjtin pozicion/përshkrim pune si 

“regjisor”, janë kryer 2 pagesa (page mujore dhe shpërblim). Vlera prej 63,750 lekë përbën 

përdorim pa efektivitet të fondeve buxhetore. 

- Në realizimin e projektit artistik “Rreth mesnatës” sipas preventivit ka komponentë si “drejtues 

emisioni” dhe “regjisor” që janë punonjës të RTSH. Konstatohet se për komponentin “regjisor” 

është lidhur kontrata nr. 350/6 prot., datë 16.9.2019, me znj. E. J. e cila bie në kundërshtim me 



25 
 

kontratën individuale të punës datë 01.02.2017, për znj. E. J., që ka të njëjtën emërtesë “regjisor” 

në Njësinë e Programeve RTSH (deri në datën 26.6.2020). Për të njëjtin përshkrim të vendit të 

punës (“regjisor”) me këtë punonjëse, padrejtësisht janë lidhur kontratat e sipërcituara, të cilat 

bien në kundërshtim me njëra tjetrën pasi nuk ka ndryshim të specifikave nga ato të përcaktuara 

në kontratat e lidhura me këtë punonjëse. Kontrata Nr. 350/6 prot., datë 16.9.2019, është 

kontradiktore dhe nga përmbajtja, pasi neni 2 “të drejtat që kalohen” të cilat nënkuptojnë 

detyrimin e “regjisorit” për kalimin tek Njësia/RTSH-ja e të gjitha të drejtave ekskluzive pasurore 

në lidhje me regjinë, bie në kundërshtim me nenin 3, pika 1. Në këtë kontekst krijohet një 

marrëdhënie juridike e shitblerjes së të drejtave por tashmë të realizuara në mjedisin e punës, 

orarin zyrtar dhe në funksion të detyrimeve që rrjedhin nga pozicioni “regjisor” sipas Kontratës 

individuale të punës. Për pasojë bazuar në kontratën nr. 350/6 Prot., datë 16.9.2019 është kryer 

pagesa në formën e shpërblimit në vlerën 31,875 lekë për periudhën shtator-dhjetor 2019. Për të 

njëjtin pozicion/përshkrim pune si “regjisor”, janë kryer 2 pagesa (page mujore dhe shpërblim). 

Vlera prej 31,875 lekë përbën përdorim pa efektivitet të fondeve buxhetore.  

(Më hollësisht trajtuar në pikën 10 faqe nr. 148 – 184 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

40.1 Rekomandimi: Titullari i RTSH nisur nga parregullsitë dhe mungesat e konstatuara në 

përcjelljen e kërkesës dhe dokumentacionit shoqërues në procedurën e paraqitjes së projektit 

“Java–RTSH”, për miratimin e projektit artistik, të analizojë përgjegjësitë e Njësisë së 

Emisioneve Tematike dhe Lajmeve RTSH, me qëllim që në të ardhmen propozimi për miratimin e 

kërkesës për miratim projektit të shoqërohet me dokumentacionin e plotë konform kërkesave të 

“Rregullore e miratimit dhe e zbatimit të projekteve filmike, artistike dhe të blerjes së të drejtave”, 

me ndryshime. 

40.2 Rekomandimi: Të merren masa nga titullarët e njësive përkatëse që në të ardhmen të mos 

nënshkruhen kontrata për projektet artistike/filmike që bien në kundërshtim me detyrimet 

kontraktore që rrjedhin nga Kontrata individuale e punës në kushtet e mos ndryshimit të 

emërtesës/ përshkrimit të vendit të punës, për rastet e pjesëmarrjes së stafit të RTSH, të cilat 

sjellin pasojë përdorim pa efektivitet të fondeve buxhetore si në Projektin “Java–RTSH” në vlerën 

63,750 lekë dhe për Projektin “Rreth mesnatës” në vlerën 31,875 lekë. 

Menjëherë 
 

41. Gjetje nga Auditimi: Projekti ‟Asambleja e Përgjithshme e EBU“ - nuk ka kaluar për 

miratim në Bordin Artistik në kundërshtim me nenin 7 -Procedura e paraqitjes së projekteve 

filmike dhe artistike, që janë prodhime të RTSH, miratimi dhe zbatimi i tyre, të Rregullores së 

miratimit dhe zbatimit të projekteve filmike dhe artistike dhe të blerjes së të drejtave, miratuar me 

vendimin e Drejtorit të Përgjithshëm nr. 1026 prot., datë 10.04.2018;  

- Preventivi i hartuar nuk mban në konsideratë librin e tarifave dhe as kalendarin e aktiviteteve 

dhe kuadrin rregullator për çmimet duke sjellë për pasojë 552,500 lekë shpenzime të 

panevojshme; nuk mban në konsideratë vlerën e shpenzimeve për dreka e darka zyrtare të 

personaliteteve të ftuara nga RTSH të përcaktuara me Vendimin e KD nr. 36, datë 16.05.2007, 

kapitulli III, pika 1 shkronja “a” duke shpenzuar 341,200 lekë mbi këtë vendim;  

- Nuk është respektuar kuota në vlerë për dhurata e përcaktuar VKM nr. 327, datë 26.06.1995 

“Për një shtesë në pikat 8 dhe 9 të VKM nr. 243, datë 15.05.1995 “Për shpenzimet për pritje, 

përcjellje dhe trajtimin që u bëhet delegacioneve të huaja”, pika 9 paragrafi i dytë; 

Janë kryer shpenzimet për dreka dhe darka në vlerën 1,370,000 lekë të cilat ishin preventivuar për 

t’u paguar nga bashkëpunëtorët; 
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- Ka mangësi në dokumentacionin e zbatimit dhe atë financiar, në kundërshtim me pikën 35, 

shkronja b, dhe pikën 36 të Udhëzimit të Ministrit të Financave nr. 30, datë 27.12.2011 “Për 

menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik“ të ndryshuar duke sjellë për pasojë ulje të 

efektivitetit të fondeve publike. 

(Më hollësisht trajtuar në pikën 10 faqet nr. 148- 184 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

41.1 Rekomandimi: Drejtori i Përgjithshëm të analizojë situatën dhe të nxjerrë përgjegjësitë në 

lidhje me mungesën e miratimit nga ana e Bordit artistik, duke marrë masa për eliminimin e kësaj 

parregullsie; për moszbatimin e vendimit të KDRTSH për kryerjen e pagesës prej 1,370,000 lekë 

e cila ishte preventivuar për t’u bërë nga bashkëpunëtorët në aktivitetet e programit social; për 

zbatimin e kuotave të përcaktuara nga KDRTSH për dhuratat, si dhe për parregullsitë e faturave 

financiare të zbatimit të këtij projekti. 

Brenda datës 31.10.2021 dhe Në vijimësi 

 

42. Gjetje nga Auditimi: Për projektin “Eurovision Song Contest 2018“, konstatohet se: 

- Bordi i Administrimit ka dhënë pëlqimin për preventivin me vlerë gjithsej 15,972,500 lekë, në 

një kohë që shuma e zërave analitikë është 332,000 lekë më shumë, po kështu ka marrë vendim 

dhe KDRTSH;  

- Në preventiv nuk janë respektuar çmimet e përcaktuara në librin e tarifave; 

- Janë kryer pagesa për honorarë dhe fatura nga arka në kundërshtim me Udhëzimin e Ministrit të 

Financave nr. 30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik” i 

ndryshuar, pika 64;  

- Është kryer pagesë fikse për një punonjës të RTSH, kur dihej të paguhej me orë jashtë orarit;  

- Janë paguar fatura të pashoqëruara me situacionin përkatës, si dhe me mangësi plotësimi;  

- Janë paguar për hotel dhoma për dy persona, kur në fakt duhej të ishin për një person; pa 

dokument vërtetues të shpenzimeve, në kundërshtim me Udhëzimin e Ministrit të Financave nr. 

30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik” i ndryshuar, pika 

34/b;  

- Me 5 mandat pagesa janë paguar paradhënie 5 persona në shumën 1,870 euro, për të cilat nuk ka 

dokumente justifikues për shlyerjen e tyre, duke vepruar në kundërshtim me Udhëzimin e 

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

publik” i ndryshuar, pika 66:  

 - Është paguar me bankë prenotimi i hotelit në Lisbonë për 6 persona për 15 ditë në dhoma dyshe, 

me çmimin 180 euro për dhomë, gjithsej 16,200 euro, në kundërshtim me vendimin e KDRTSH 

nr. 36, datë 16.05.2007 i ndryshuar, kreu i I, pika 2/B.a, i cili përcakton për fjetje 110 euro për 

person, pra mbi këtë vendim më shumë gjithsej 6,300 euro, duke ulur efektivitetin e përdorimit të 

fondeve në këtë vlerë;  

- Janë paguar dieta për qëndrimin në Lisbonë për 15 ditë sipas kërkesës së datës 09.03. 2018 të 

Drejtorit të Festivalit sipas Urdhër- shërbimeve të plotësuar në datën e nisjes dhe jo në kthim që të 

vërtetojnë kryerjen e shpenzimeve pra provojnë vetëm paradhënien;  

- Janë paguar me mandat pagesën nr. 103, date 27.04.2018 gjithsej 950 euro për z. K. D., me 

cilësimin “Shpenzime sipas Vendimit 168, datë 30.11.2016” e cila është vetëm me firmën e 

financierit (pa emër dhe mbiemër), pa firmën e marrësit dhe nuk ka asnjë dokument bashkëlidhur; 

me mandat-pagesat nr. 54, datë 09.03.2018 me vlerë 400 euro dhe nr. 101, datë 27.04.2018 me 

vlerë 1500 euro, vetëm me emrin e marrësit K. D. pa firmën e tij, është paguar paradhënie për këtë 

aktivitet K. D., e cila nuk justifikohet me dokumentet e shpenzimeve të sjella; 
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- Janë paguar dhurata me vlerë gjithsej 110,000 lekë, në kundërshtim me vendimin e KDRTSH 

nr. 36, datë 16.05.2007 i ndryshuar, kreu i III, pika 5;  

- Janë paguar 15 bileta për 3 netët e festivalit, në një kohë që numri i pjesëmarrësve të parashikuar 

dhe faktik ka qenë për 10 persona, duke ulur efektivitetin e shpenzimeve me vlerën e 5 biletave 

prej 1,075 euro. 

(Më hollësisht trajtuar në pikën 10 faqet nr. 148 - 184 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

42.1 Rekomandimi: Këshilli Drejtues, Drejtori i Përgjithshëm dhe Bordi i Administrimit të 

shqyrtojnë me vëmendje sipas zërave përkatës të preventivave të projekteve artistike dhe filmike, 

me qëllim që të harmonizohet zbatimi i akteve të dala për këtë qëllim, duke rritur efektivitetin e 

përdorimit të parasë publike. 

42.2 Rekomandimi: Drejtori i Përgjithshëm, Drejtoria Ekonomike dhe Drejtoria e Auditit të 

Brendshëm të marrin masa për të shqyrtuar të gjithë dokumentacionin justifikues dhe argumentues 

të këtij projekti, duke nxjerrë përgjegjësitë financiare dhe funksionale për preventivin dhe 

shpenzimet e këtij projekti.  

Brenda datës 31.10.2021 dhe Në vijimësi 

 

43. Gjetje nga Auditimi: Për projektin “Festivali i 58 i këngës në RTSH“ 2019, konstatohet se: 

- Rregullorja e Festivalit, është miratuar me vendimin e Drejtorit të Përgjithshëm të RTSH me nr. 

2462 prot., datë 06.09.2019 pa përcaktuar kritere as për emërimin dhe as për shkarkimin e tyre 

stafit të festivalit, në kundërshtim me nenin 24 dhe germa “f” nenit 46 të Statutit;  

- Në dosje ndodhet kërkesa për regjistrim transmetim të festivalit 58 nga drejtuesi i Njësisë së 

projekteve me nr. 722/1 prot., datë 15.11.2019, cilësuar e bazuar në kërkesën (shkresën) e sotme 

(pra të kësaj date) të regjisores së Festivalit për një regji që të suportojë 13 kamera, pasi RTSH 

disponon regji lëvizëse që suporton maksimalisht 8 kamera, e cila është miratuar menjëherë nga 

Drejtori i Përgjithshëm. Nuk gjendet në dosje një kërkesë e tillë dhe as në platformën regjisoriale, 

nuk ka referenca protokollimi nga drejtuesi i njësisë teknike dhe për më tepër, në preventivin e 

miratuar një ditë më parë, (14.11.2019), Bordi i administrimit ka miratuar preventivin përkatës 

stafi teknik dhe mjete me qira me vlerë 2,400,000 lekë, duke e bërë formale procedurën për këtë 

zë të preventivit; 

- Nuk ka gjurmë shkresore për ofertat në rastin e blerjeve apo marrjeve me qira për mënyrën e 

përzgjedhjes, dërgimit të kërkesës për ofertë etj., duke e bërë këtë proces formal, si dhe kontratat e 

nënshkruara nuk kanë mbajtur në konsideratë detyrimet e subjekteve ndaj organeve tatimore apo 

gjyqësore; 

- Vendosja e çmimeve në preventiv nuk ka ndonjë referencë të saktë në librin e tarifave, si dhe për 

ato që nuk gjendet në librin e tarifave është marrë më pas miratimi i bordit të administrimit dhe 

KDRTSH, me diferenca të theksuara për disa zëra nga 75,000 lekë deri në 140,000 lekë;  

- Kontratat për stafin dhe disa për mallra dhe shërbime janë nënshkruar para miratimit të 

preventivit në Bordin e administrimit; nuk mbajnë në konsideratë për pagesë kohën e punës nga 

nënshkrimi; nuk janë të koordinuara me janë protokolluar me vonesë, hyjnë në fuqi para 

nënshkrimit etj.; 

- Është paguar me urdhër të Drejtorit të Përgjithshëm subjekti “S. A.” në shumën 7,200 euro për 

pajisjen “Tavani kinetik” sipas kontratës përkatëse, megjithëse një gjë e tillë nuk ka qenë e 

parashikuar në zërat e preventivit të dekorit, dhe nuk ka dokumentacion që justifikon lindjen e një 

kërkese të tillë;  

- Është paguar Drejtori i Fotografisë nëpërmjet dy kontratave të sponsorizimit në shumën gjithsej 

10,750 euro, në kundërshtim me Ligjin nr. 97/2013, “Për mediat audiovizive në Republikën e 
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Shqipërisë” të ndryshuar, neni 3, pika 37; nenin 45, pika 1, pasi me përcaktimin e destinacionit të 

pagesës është prekur përgjegjësia dhe pavarësia editoriale e shërbimit mediatik; 

(Më hollësisht trajtuar në pikën 10 faqet nr. 148 - 184 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

43.1 Rekomandimi: Drejtori i Përgjithshëm të propozojë dhe më pas të miratoj në KD 

Rregulloren e Festivalit; të bashkërendojë dhe të koordinojë në kohë nënshkrimin e kontratave për 

materiale dhe stafin përkatës, duke përcaktuar kritere të qarta ofertimi dhe siguruar gjurmën 

dokumentare përkatëse; si dhe respektimin e çmimeve të librit të tarifave dhe të kritereve në rastin 

e sponsorizimeve. 

Në vijimësi 

 

44. Gjetje nga Auditimi: Për projektit “Gjyshet milionere” 2018-2019, konstatohet se: - Drejtori 

i Njësisë së Programeve ka nënshkruar kontratë me subjektin Person fizik P. Sh., me objekt të 

ndërtojë skenografinë në mjediset e brendshme të objektit (neni 2, pika 1), në vlerën 2,500,000 

lekë, në një kohë që është i vetëpunësuar, si dhe ka për fushë të veprimtarisë “Riparime shërbime 

të ndryshme të mobilieve”, gjë që nuk ka lidhje me veprimtari skenografike; nga mungesa e 

vendosjes së kritereve të përzgjedhjes së subjekteve, personi fizik i cilësuar më sipër ka urdhër 

ekzekutimi për sekuestro nga Gjykata e Rrethit gjyqësor Tiranë;  

- Kontratat e nënshkruara nuk janë të koordinuara në kohë lidhur me rritjen efektivitetit të 

shpenzimeve për mallrat dhe shërbimet e marra me qira; një pjesë e kontratave për krijuesit dhe 

ekipin administrativ nuk janë të protokolluara dhe kanë mospërputhje midis përcaktimeve për 

shumën e shpërblimit e kohën e shpërblimit dhe atyre si është vepruar në fakt, të cilat janë sipas 

preventivit, por jo sipas kontratës nuk është mbajtur në konsideratë mënyra e likuidimit sipas 

përcaktimeve kontraktore; disa kontrata të këtij projekti janë nënshkruar nga Drejtor i Njësisë së 

Programeve, në kundërshtim me përcaktimet e ligjit nr. 97/2013 “Për mediat audiovizive në 

Republikën e Shqipërisë”, neni 105, pika 1, germa “dh”;  

- Blerjet e materialeve nuk kanë asnjë dokument (fletë-hyrje) për këto asete, në kundërshtim me 

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

publik” i ndryshuar, pika 35/b;  

- Për personelin krijues dhe stafin administrativ prej 19 nëpunësish nuk ka të përcaktuara kritere 

për mënyrën e punësimit me projekte, duke rriskuar trajtimin e pabarabartë në përfitime dhe 

pasoja negative dhe në performancën e punës në RTSH; 

- Sipas Kontratës së bashkëpunimit me Radiotelevizionin e Kosovës me nr. 18 prot., datë 

09.01.2019, përfundimi i spektaklit televiziv, kopja e parë standarde e 9 emisioneve televizive të 

tjera duhet të realizohet jo më vonë se data 30.01.2019, gjë që tregon se është e pakuptimtë pagesa 

e qirasë edhe për dy muaj të tjerë, deri me datë 02.03.2019;  

- Faturat e pagesave janë likuiduar edhe për mallra dhe shërbime që nuk përkojnë me periudhën e 

zbatimit të projektit, kanë mangësi plotësimi, janë nënshkruar jo nga persona të autorizuar nga 

projekti etj., si për pajisjet me qira, artikuj ushqimore, pije alkoolike etj., në kundërshtim me pikën 

61 të Udhëzimit nr. 30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik” i 

ndryshuar; 

- Janë kryer pagesa për çmimet nga arka për 5 persona pjesëmarrës në shumën gjithsej 868,000 

lekë, në kundërshtim me kërkesat e pikës 63 dhe 64 të Udhëzimit nr. 30, datë 27.12.2011 “Për 

menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik” i ndryshuar.  

(Më hollësisht trajtuar në pikën 10 faqet nr. 148 - 184 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

44.1 Rekomandimi: Drejtori i Përgjithshëm të marrë masa për nënshkrimin e kontratave me të 

tretë vetë ose me autorizim, si dhe të ngarkojë Drejtoritë që të përcaktojnë kritere dhe gjurmën e 
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auditimit për përzgjedhjen e subjekteve dhe personelit të projekteve, duke nënshkruar dhe vepruar 

në kohë me kontratat përkatëse, si dhe të ngarkojë me përgjegjësi nëpunësin zbatues në rastet e 

mosrespektimit të kritereve ligjore dhe financiare në menaxhimin e projekteve. 

Në vijimësi 

 

45. Gjetje nga Auditimi: Për projektin “Kongresi i Lushnjës” konstatohet se: - Sipas 

dokumentacionit të vënë në dispozicion për mbledhjen e BA në datën 06.12.2019, nuk ka 

analizuar në mënyrë të detajuar secilin zë të preventivit, por e ka miratuar ashtu siç është sjellë 

nga Drejtoria e Përgjithshme.  

- Në preventivin e përgatitur nuk ka asnjë përputhje të tarifave për stafin e krijuesve dhe 

realizuesve me ato të librit të tarifave, duke rritur koston e projektit me së paku 1,573,000 lekë ose 

22%, megjithëse këto tarifa janë miratuar më pas nga bordi i administrimit dhe KDRTSH. 

- Në honorarët për krijuesit janë parashikuar shpenzime për 3 punëtorë të dekorit të jashtëm dhe të 

brendshëm me vlerë gjithsej 105,000 lekë, në një kohë që kjo ishte parashikuar në kontratat e 

ofertuesve të dekorit, neni 2, pika 3 e saj, duke ulur efektivitetin e shpenzimeve publike;  

- Në shpenzimet e preventivit janë parashikuar dhe shpenzimet për dy shoferë me gjithsej 140,000 

lekë për 10 ditë pune ose pothuajse me pagën e dy muajve në RTSH; krahas pagesës së 40 

figurantëve me kuotën 3,000 lekë në ditë, janë planifikuar dhe dieta në vlerën prej 120,000 lekë, 

gjë që është e pakuptimtë dhe me pasoja në rritjen e kostos e së preventivit në këtë vlerë; 

- Kostoja e këtij projekti është e lartë, pasi një pjesë e stafit të krijuesve dhe realizuesve janë 

punonjës të RTSH dhe paguhen për këto funksione, si regjisori, asistent regjisori, drejtori 

organizativ etj., dhe janë paguar nga projekti me shpërblime të konsiderueshme, si p.sh. regjisori 

është shpërblyer për 10 ditë me pagën e pothuajse 8 muajve.  

- Kontratat me stafin janë shoqëruar me parregullsi nënshkrimesh, të datave etj., 

- Faturat tatimore nuk janë lëshuar me kryerjen e veprimit ekonomik por më vonë, gjë që nuk 

përkon me zbatimin e projektit, situacionet nuk janë nënshkruar nga marrësi (RTSH) etj. 

(Më hollësisht trajtuar në pikën 10 faqet nr. 148 - 184 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

45.1 Rekomandimi: Drejtori i Përgjithshëm, Drejtorët e Njësive dhe Sektori i Projekteve të 

marrin masa për hartimin e preventivit në përputhje me librin e tarifave dhe shqyrtimin e atyre të 

reja me qëllim realizmin e projekteve artistike me kosto optimale, për rritjen e efektivitetit të 

shpenzimeve publike. 

Në vijimësi 

 

46. Gjetje nga Auditimi: Për projektin “Lart e poshtë” konstatohet se: - Megjithëse janë zbatuar 

tarifat sipas sistemit në librin përkatës, për 2 operator zëri tarifat janë më të ulëta, gjë e cila tregon 

se në përgatitjen e preventivave të projekteve, sektori përkatës nuk e ka përdorur si kriter strikt 

librin e tarifave, por e ka zbatuar atë me subjektivizëm; 

- Kontratat e nënshkruara nga Drejtori i Njësisë së Programeve me punonjës të tjerë jashtë 

strukturës së RTSH, është jashtë kompetencave të tij të përcaktuara në nenin 24 të Statutit, të 

miratuar me Vendimin e Kuvendit të Shqipërisë nr. 98, datë 22.12.2016; 

- Nuk janë respektuar kushtet kontraktore lidhur me këstet e pagesave, pasi në kundërshtim me 

kushtet kontraktore (neni 3 pika 1) janë paguar për dy të tilla. 

(Më hollësisht trajtuar në pikën 10 faqet nr. 148 - 184 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

46.1 Rekomandimi: Strukturat përkatëse të ngarkuara me zbatimin e projekteve të marrin masa 

për përdorimin strikt të librit të tarifave, nënshkrimin e kontratave nga Drejtori i Përgjithshëm ose 
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personi i autorizuar prej tij, dokumentimin e plotësimit të kritereve për personelin që aktivizohet 

në realizimin e projekteve, si dhe respektimin rigoroz të zbatimit të kontratave. 

Në vijimësi 

 

47. Gjetje nga Auditimi: Për projektin “Masterchef Junior” 2017-2018, konstatohet se: Është 

paraqitur në Bordin e administrimit një program televiziv me vlera të padiskutueshme, duke rritur 

audiencën dhe të ardhurat nga marketingu, por që nuk ka të dhëna të dokumentuara cilat kanë 

qenë rezultatet përkatëse, megjithëse është kërkuar dhe nga KD një vlerësim i tillë;  

- Drejtori i përgjithshëm e ka nënshkruar dhe paguar licencën pa kaluar për miratim projektin në 

BA, si dhe koha në këtë licencë është përcaktuar 60 minuta, dhe jo 90 minuta, duke rrezikuar jo 

vetëm penalizimin për shkelje të Licencës, por duke sjellë për pasojë të rritje të kostos së projektit, 

pasi normalisht tarifat duhet të jenë në referencë të kohëzgjatjes së episodit;  

- Megjithëse në preventivin e miratuar në Bordin e administrimit, nga vlera gjithsej e projektit prej 

31 milion lekë, 6.3 milion kanë qenë miratuar të realizohen me kontrata shkëmbimi, janë  

- Për së paku 6 zëra nuk ka referenca në librin e tarifave duke rritur ndjeshëm koston e këtij 

projekti;  

- Janë nënshkruar kontrata komplekse duke përfshirë njëkohësisht blerje dhe marrje me qira 

materiale të ndryshme, çmimet vendosura në të cilën kanë diferenca të ndjeshme për zëra të njëjtë, 

duke e bërë kontratën praktikisht të pa menaxhueshme dhe me efektivitet të ulët;  

- Është marrë me qira studio për 146 ditë, në një kohë që në preventiv ishte parashikuar për 90 

ditë, si dhe për 3 muaj studio nuk ka shërbyer për xhirime, pasi nuk ka qenë e pajisur me 

skenografinë dhe elementët e saj për xhirime; po kështu dhe kontrata blerje materiale logo të 

formateve të ndryshme për rreth 16 ditë para se të kenë në dispozicion studion, ose janë mbajtur 

dhe paguar qira për materiale pas përfundimit të afatit të studios;  

- Kontrata me ekonomistin dhe magazinierin e projektit janë për gati 3 muaj më pas nga kontratat 

e tjera, në një kohë që e kanë për detyrë menaxhimin e proceseve të kontrollit të brendshëm, 

menaxhimin financiar, përgatitjen e pasqyrave financiare dhe raportimin për shpenzimet;  

- Faturat financiare të paguara për llogari të shpenzimeve të këtij projekti kanë mangësi në kohë 

për përputhjen me ndodhjen e veprimit ekonomik, janë nënshkruar nga persona të paautorizuar, 

mungon transportuesi, nuk është përshkruar lloji i mallit apo shërbimit, mungojnë fletëhyrjet për 

mallrat e blera, etj., në kundërshtim me Udhëzimin e Ministrit të Financave nr. 30, datë 

27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik” i ndryshuar, pika 37;  

 (Më hollësisht trajtuar në pikën 10 faqet nr. 148 - 184 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

47.1 Rekomandimi:. Drejtori i Përgjithshëm të marrë masat e nevojshme për të kryer veprimet e 

duhura pas miratimit final të projekteve, të garantojë respektimin e kushteve kontraktore, 

reflektimin e librit të tarifave për çmimet e preventivit, si dhe respektimin e kuadrit ligjor dhe 

rregullator ekonomik dhe financiar. 

Në vijimësi 

 

48. Gjetje nga Auditimi: Nga punonjëset e zyrës së protokoll arkivës në regjistrat e 

korrespondencës në çdo praktikë të regjistrimit të një dokumenti lihen 4-5 rreshta për të regjistruar 

dokumentet me fraksion të praktikës të dhënë. Situata e mësipërme është në kundërshtim me 

manualin zyrtar “Manual për trajnimin e punonjësve të zyrës të Arkivit dhe Protokollit” të 

Drejtorisë së Përgjithshme të Arkivave, faqe 30. Kjo praktikë nuk është ndjekur vetëm për 

shkresat me fraksion, por edhe për shkresa të cilat nuk parashikohet të kenë fraksione dhe nuk e 

kanë të nevojshme rezervimin e rreshtave, si p.sh: kërkesa dorëheqje, leje të zakonshme, vërtetime 
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page, informacione për prezencën në punë, autorizime, shkresa për trajnim, lidhje kontratash 

pune, shpërblime për punonjës për raste të ndryshme, etj.  

(Më hollësisht trajtuar në pikën 11 faqet nr. 184 - 186 të Raportit Përfundimtarë të Auditimit) 

48.1 Rekomandimi: Drejtoria e Administratës/zyra e protokoll arkivës, rezervimi i 4-5 rreshtave 

në regjistrin e korrespondencës të bëhet për ato shkresa për të cilat vlerësohet nga përmbajtja e 

vetë shkresës se do të ketë dokumente me fraksion dhe jo për të gjitha shkresat e regjistruara. 

Në vijimësi 

 

49. Gjetje nga Auditimi: Nga auditimi u konstatua se materialet të cilat përbëjnë fondin arkivor 

të RTSH, që prej muajit Qershor të vitit 2018 e në vazhdim hyjnë në arkiv nëpërmjet platformës 

Etere (MAM) në formatin digjital, ku nga të cilat, janë zbardhur dhe redaktuar rreth 80% e tyre. 

Nga intervistimi i punonjësve të zyrës së arkivit rezultoi se deri tani janë digjitalizuar dhe hedhur 

në ETERE material të formatit Beta dhe DVCAM, kaseta ku përmbajnë: (dokumentarë, teatër, 

telenovela, filmi i huaj, muzikë, emisione ekonomike, material sportive që i përkasin viteve 1996-

2017. Ndërsa për pjesën e mëparshme nuk është kryer ky proces. Një pikë tjetër tepër e 

rëndësishme është edhe arkivimi dhe konvertimi në formate digjitale i materialeve të viteve 70-90 

në formatin Ampex, Film, Bosch dhe audio shirit CPR, DISK, CD dhe LGR, të cilat kanë vlera 

jashtëzakonisht të rëndësishme. Është tepër e rëndësishme që këto formate të digjitalizohen në 

mënyrë sa më të shpejtë me qëllim ruajtjen dhe mosdegradimin e mëtejshëm të formatit Film, 

Ampec, Bosch etj. mos riskimin dhe humbjen e tyre pasi, kushtet aktuale ku këto materiale mbi 50 

vjeçare ruhen nuk janë të mira, kjo si pasojë e mos investimeve në vite dhe e dëmtimeve të 

ambienteve të ruajtjes që kanë ndodhur se fundmi nga tërmeti i vitit 2020.  

(Më hollësisht trajtuar në pikën 11 faqet nr. 184 - 186 të Raportit Përfundimtarë të Auditimit) 

49.1 Rekomandimi: Drejtori i Përgjithshëm dhe Drejtoria e Arkivit pranë RTSH të studiojnë 

situatën dhe të marrin të gjitha masat e duhura që të digjitalizohen të gjitha materialet e ndodhura 

në arkivin e filmit, edhe për periudhën para vitit 1996 si dhe të arkivohen dhe konvertohen në 

formate digjitale materialet e viteve 70-90 në formatin Ampex, Film, Bosch dhe audio shirit CPR, 

DISK, CD dhe LGR në mënyrë sa më të shpejtë me qëllim ruajtjen, mosdegradimin e mëtejshëm 

dhe mos humbjen e tyre. 

Menjëherë 

 

50. Gjetje nga Auditimi: Bordi Artistik i RTSH nuk e ka zbatuar plotësisht rregulloren përkatëse, 

pasi nuk i janë përcjellë projektet nga Drejtori i Përgjithshëm, projektet nuk kanë pasur 

dokumentacionin e plotë shoqërues, janë miratuar të gjitha projektet e sjella pa ndryshime (kjo 

dhe për shkak të përbërjes së këtij bordi), duke e bërë këtë veprimtari formale. 

(Më hollësisht trajtuar në pikën 12 faqet nr. 186 - 190 të Raportit Përfundimtar të Auditimit) 

50.1 Rekomandimi: Drejtori i Përgjithshëm të analizojë veprimtarinë e deritanishme të Bordit 

artistik dhe të marrë masa për që veprimtaria e tij të jetë funksionale në drejtim të përmirësimit të 

performancës institucionale të RTSH 

Në vijimësi 

 

51. Gjetje nga Auditimi: Këshilli për shikuesit dhe dëgjuesit nuk ka zhvilluar aktivitet mbi një 

vit nga krijimi; si dhe nuk është mbledhur jo më pak se një herë në dy muaj; nuk ka paraqitur një 

herë në tre muaj një raport para Këshilli Drejtues mbi zbatimin e strukturës programore; nuk ka 

organizuar vëzhgime dhe studime lidhur me ndjekjen e shërbimeve të transmetimeve nga ana e 

kategorive të veçanta të shoqërisë; nuk ka organizuar seanca dëgjimore në transmetime të 
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drejtpërdrejta, për çështje të programacionit; si dhe nuk ka hartuar një raport vjetor, në lidhje me 

ushtrimin e funksioneve të tij, që i duhej paraqitur KDRTSH-së, AMA-s, ministrit dhe Komisionit 

për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik të Kuvendit. 

(Më hollësisht trajtuar në pikën 12 faqet nr. 186 - 190 të Raportit Përfundimtar të Auditimit) 

51.1 Rekomandimi: Këshilli Drejtues të shqyrtojë dhe të analizojë në mënyrë të veçantë 

veprimtarinë e deritanishme të Këshillit për shikuesit dhe dëgjuesit, duke marrë masa për vënien 

në eficiencë të plotë të kësaj strukture për të siguruar përfaqësimin e shikuesve dhe dëgjuesve. 

Në vijimësi 

 

52. Gjetje nga Auditimi: Përfitimi i rimbursimit të shpenzimeve celulare nuk ka kritere për 

operatorin e kontraktuar, janë evazive për numrin dhe punonjësit sipas pozicioneve, si dhe nuk 

janë ndjekur me rigorozitet shpenzime të kësaj natyre. 

(Më hollësisht trajtuar në pikën 12 faqet nr. 186 - 190 të Raportit Përfundimtar të Auditimit) 

52.1 Rekomandimi: Drejtori i Përgjithshëm të marrë masa për të rishqyrtuar dhe për t’ia 

paraqitur më pas Këshillit Drejtues vendimin për rimbursimin e shpenzimeve të telefonisë celulare 

duke vendosur kritere për to, për punonjësit përfitues dhe saktësimit të pozicioneve përkatëse, me 

qëllim rritjen e efektivitetit të shpenzimeve. 

Brenda datës 31.10.2021 

 

C. MASA PËR SHPËRBLIM DËMI 

 
Nga auditimi i veprimtarisë ekonomike dhe financiare të Drejtorisë së Përgjithshme të Radio 

Televizionit Shqiptar të periudhës së aktivitetit 01.07.2017 – 31.12.2019, kanë rezultuar shkelje të 

kuadrit ligjor dhe rregullator me pasojë dëm ekonomik për buxhetin e RTSH në vlerën gjithsej 

23,761,927 lekë, si më poshtë: 

 

1. Gjetje nga Auditimi: Në procedurën me objekt ‘Blerje licenca për përdorues të Sistemit MAM 

Etere dhe Playout ETX’– viti 2018’, me vlerë të fondit limit 31,483,143.33 lekë pa TVSh dhe 

vlerë të kontratës 31,085,000 lekë pa TVSh, të lidhur sipas aktit me nr. 75/9 prot., datë 17.12.2018 

mes RTSH dhe furnitorit të mallrave “M. N.” SHPK rezultoi si më poshtë: 

Për marrjen në dorëzim të zërave objekt kontrate është ngritur Grupi i punës sipas Urdhrit nr. 

75/11 prot., datë 21.12.2018 me përbërje z. B. M., E. B. dhe z. A. A.. Sipas shkresës me nr. 4239 

prot., datë 21.12.2018 me lëndë ‘Dorëzimi i licencave, referuar kontratës me nr. 75/9 prot., datë 

17.12.2018’ është bërë dorëzimi nga ana e OE për zërat si më poshtë: Licencë për përdorues në 

Sistemi MAM ETERE – sasia 150 copë; Licencë për Playout ETX – sasia 3 copë. Me shkresën 

me nr. 75/13 prot., datë 17.01.2019 grupi i punës i ngritur për marrjen në dorëzim ka konstatuar 

disa mangësi si dhe dy kërkesa: 

Data e publikuar për suportin aktiv nga 6 muaj duhet në 4 vite; 

Kohëzgjatja e aktivitetit të licencave me funksione të ndryshme nga (client) duhet të jetë pa limit 

(unlimited); 

Numri i licencave aktive për ETX ishte 2 dhe sipas kontratës duhet të jenë në panel dhe 3 licenca 

të reja ETX; 

Me shkresën me nr. 75/14 prot., datë 22.01.2019 Titullari i AK ka vënë në dijeni sipërmarrësin në 

lidhje me pretendimet e mësipërme. Me shkresën me nr. 75/15 prot., datë 28.01.2019 nga ana e 

sipërmarrësit “M. N.” SHPK i është kthyer përgjigje kërkesës së Titullarit. Me shkresën me nr. 

58/1 prot., datë 28.12.2018 të Njësisë Teknike, administruar në RTSH me nr. 75/16 prot., datë 
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30.12.2018 është vënë në dijeni Titullari i AK nga ana e Drejtorit të kësaj njësie z. H. M. në lidhje 

me faktin se pretendimet e sipërmarrësit sipas shkresës me nr. 75/15 prot., datë 28.12.2018 

qëndrojnë pasi aktualisht RTSH e merr shërbimin e kërkuar duke kërkuar edhe ndryshimin e 

grupit të marrjes në dorëzim nga 3 në 5 anëtarë. Në përgjigje të kësaj shkrese nga ana e Titullarit 

është ngritur Urdhri nr. 75/17 prot., datë 30.01.2019 për marrjen në dorëzim të mallrave dhe 

ndjekjen e kontratës me përbërje z. A. K., E. K., E. B., z. B. M. dhe z. K. S. nga ana e të cilëve 

është mbajtur procesverbali përkatës i datës 75/18 prot., datë 01.02.2019 për marrjen në dorëzim. 

Sipas këtij procesverbali ka pasur objeksione nga ana e z. B. M..  

Nga verifikimi i praktikës së mësipërme, nisur nga kërkesat e cituara në specifikimet teknike sipas 

shkresës me nr. 75/1 prot., datë 17.09.2018, paragrafi i dytë Software përgjegjës për Playout ETX, 

pika 4 është cituar se: “Software mund të instalohet në versionet Windows 7, 10”. 

Nga verifikimi në RTSH në prezencë të përfaqësuesve të KLSH si dhe punonjësve të RTSH u 

konstatua se nuk janë realizuar instalime të Softwareve të rinj Playout në sasinë 3 copë, por janë 

zgjeruar kanalet në software – in Playout (Main/Backup) të realizuar në një procedurë tjetër të 

vitit 2016.  

Nga verifikimi në SPE, rezulton se në lidhje me procedurën me objekt “Furnizim – vendosje e 

materialeve teknologjike në studio e prodhimit për server room, storage mam, ott”, për të cilën 

është shpallur fitues BOE “A. B. S.” SHPK & “S.T. A.” SHPK & “M. N.” SHPK është lidhur 

kontrata përkatëse sipas aktit me nr. 3536/11 prot., datë 17.01.2017 me afat 90 ditë. Sipas 

zgjidhjes teknike (faqe 63 – 65 e materialit) të ofruar nga sipërmarrësi i kësaj kontrate rezulton se 

në përshkrimin e bërë për software – in Playout janë parashikuar instalimi i këtij të fundit si më 

poshtë: 

Fq. 63 – Playout - Sistemi playout duhet një sistem qendror server plus multiple clients për të 

bërë playout në disa kanale të ndryshme njëkohësisht. 

Fq. 65 – Sistemi i playout duhet të ofrojë mundësinë e skedulimit të Playlistave në mënyrë 

kronologjike bazuar mbi kohen (Date-Time) të Serverit. Ky funksion duhet të përfshijë një set 

feature si: 

Pika e: Deri në 8 kanale paralele për playlist të ndryshme 

E thënë ndryshe, në këtë rast nuk janë blerë 3 software Playout ETX të kërkuar, siç edhe është 

cituar në specifikimet teknike të hartuara në fillim të procedurës, por në sistem rezulton se janë 

shtuar tre kanale video të reja në Playoutin ETX ekzistues të blerë më parë me procedurën e nisur 

në vitin 2016. 

Nga ana e grupit të auditimit është kërkuar vënia në dispozicion e dokumentacionit përkatës 

vërtetues dhe justifikues i marrjes në dorëzim të këtyre aktiveve në lidhje me zërin Licencë për 

Playout ETX. Ky dokumentacion nuk disponohej dhe as nuk faktohet se aktualisht RTSH 

disponon 3 Playout të rinj ETX dhe për rrjedhojë rezulton se janë përfituar tepër nga ana e 

furnitorit “M. N.” shuma prej 11,700,000 lekë pa TVSH, shumë kjo e cila përbën dëm 

ekonomik dhe si e tillë duhet të zhdëmtohet nga ana e furnitorit. Situata e mësipërme është në 

kundërshtim me kontratën e furnizimit e lidhur sipas aktit me nr. 75/14 prot., datë 22.01.2019, 

Udhëzimin nr. 30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në Njësitë e Sektorit Publik”, i 

ndryshuar, pika 35 dhe 36 si dhe Urdhrin nr. 75/17 prot., datë 30.01.2019 për marrjen në dorëzim 

të mallrave. 

(Më hollësisht trajtuar në pikën 6 faqet nr. 54 – 125 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

1.1 Rekomandimi: Nga ana e Drejtorit të Përgjithshëm të RTSH të kërkohet në rrugë ligjore duke 

ndjekur të gjitha procedurat e nevojshme administrative dhe të gjitha shkallët e gjykimit për 

arkëtimin e vlerës 11,700,000 lekë pa TVSH ndaj sipërmarrësit OE “M. N.” SHPK, si furnizime 
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të pakryera por të likuiduara në kontratën e sipërmarrjes të lidhur sipas aktit me nr. 75/9 prot., datë 

17.12.2018 me objekt ‘Blerje licenca për përdorues të Sistemit MAM Etere dhe Playout ETX’. 

Menjëherë 

 

2. Gjetje nga Auditimi: Sipas dokumentacionit të vënë në dispozicion në lidhje me investimin 

me objekt ‘Rikonstruksion i stacioneve ekzistuese’, Loti II Tarabosh rezultoi se i janë likuiduar 

sipërmarrësit të punimeve për 7 zëra punimesh (shiko aneksin 1.1) shuma prej 3,092,885 lekë pa 

TVSH për volume të pakryera në fakt. Situata e mësipërme është në kundërshtim me: Ligjin nr. 

8402, datë 10.09.1998 “Për Kontrollin dhe Disiplinimin e Punimeve të Ndërtimi”, i ndryshuar, 

Kreu III, neni 7 dhe 12; Kontratën e shërbimit të mbikëqyrjes së punimeve sipas aktit me nr. 161/1 

prot., datë 31.07.2017. Udhëzimin nr. 3 datë 15.02.2001 “Për mbikëqyrjen dhe kolaudimin e 

punimeve të ndërtimit” e konkretisht Kreu II, Pika 3; Udhëzimin nr. 3 datë 15.02.2001 “Për 

mbikëqyrjen dhe kolaudimin e punimeve të ndërtimit”, i ndryshuar me Udhëzimin nr. 1, datë 

16.6.2011, Kreu I, pika 3, nënpikat 3.2 dhe 3.3; Udhëzimin nr. 2 datë 13.05.2005 “Për zbatimin e 

punimeve të ndërtimit”, Kreu I, pika 7, Kreu II, pikat 8.1 dhe 8.3; UKM nr. 2, datë 8.5.2003 “Për 

Klasifikimin dhe strukturën e kostos së punimeve të ndërtimit”, Kreu I/I “Klasifikimi i punimeve të 

ndërtimit”, germa “A”, paragrafi i fundit, Kreun I, germa B Punime teknologjike dhe të montimit, 

Kreun II, pika B Shpenzimet e përgjithshme dhe fitimi; VKM nr. 514, datë 15/8/2007 “Për 

informatizimin e llogaritjes së kostos dhe hartimin e manualeve teknike të çmimeve të punimeve të 

ndërtimit”, ndryshuar me VKM nr. 664, datë 26/9/2012, pika 8; UKM Nr. 1, datë 16.6.2011 “Për 

disa ndryshime në udhëzimin NR. 3, datë 15.2.2001 “Për mbikëqyrjen dhe kolaudimin e punimeve 

të ndërtimit”, të ndryshuar, pika 1, germa “c”, paragrafi i fundit. 

(Më hollësisht trajtuar në pikën 6 faqet nr. 54 – 125 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

2.1 Rekomandimi: Nga ana e Drejtorit të Përgjithshëm të RTSH të kërkohet në rrugë ligjore 

duke ndjekur të gjitha procedurat e nevojshme administrative dhe të gjitha shkallët e gjykimit për 

arkëtimin e vlerës 3,092,885 lekë pa TVSH ndaj sipërmarrësit OE “S. A.” ShPK si punime të 

pakryera por të likuiduara në kontratën e sipërmarrjes të lidhur sipas aktit me nr. 73/27 prot., datë 

06.07.2017 me objekt ‘Rikonstruksion i stacioneve ekzistuese’, Loti II Tarabosh. 

Menjëherë 

 

3. Gjetje nga Auditimi: Sipas dokumentacionit të vënë në dispozicion në lidhje me investimin 

me objekt ‘Furnizim vendosje depozita karburanti dhe sistem monitorimi të pikave të transmetimit 

të rrjetit DVB-T2-viti 2019’, rezultoi se: 

 Stacioni Zvërnec: Sipas situacionit përfundimtar në këtë stacion janë vendosur tre sensorë për 

dyert. Edhe sipas procesverbalit të marrjes në dorëzim rezulton se janë marrë në dorëzim tre 

sensorë. Referuar specifikimeve teknike rezulton se janë parashikuar për t’u vendosur tre sensorë. 

Në fakt sipas verifikimit në terren rezultoi se për këtë stacion ishte vendosur vetëm një i tillë. Për 

rrjedhojë duke bërë korrigjimet përkatëse rezulton se janë përfituar padrejtësisht dy copë sensorë 

për dyert, ose vlera prej 17,200 lekë pa TVSH. 

 Stacioni Treblovë: Sipas situacionit përfundimtar në këtë stacion janë vendosur tre 

transformatorë rryme. Edhe sipas procesverbalit të marrjes në dorëzim rezulton se janë marrë në 

dorëzim tre transformatorë rryme. Referuar specifikimeve teknike rezulton se janë parashikuar për 

tu vendosur tre transformatorë rryme. Në fakt sipas verifikimit në terren rezultoi se për këtë 

stacion ishin vendosur vetëm dy të tillë. Për rrjedhojë duke bërë korrigjimet përkatëse rezulton se 

janë përfituar padrejtësisht një copë transformatorë rryme, ose vlera prej 10,500 lekë pa TVSH. 
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- Nga sondazhet e kryera për depozitat e vendosura në 8 stacione rezultoi se nuk është kryer në 

asnjë rast zëri me nr. rendor 6 ‘F.V lyerja me primer izolues e pusetës të depozitës’. Për rrjedhojë 

vlera prej 345,600 lekë pa TVSH përbën dëm ekonomik dhe si e tillë duhet të paguhet nga ana e 

sipërmarrësit. 

- Nga verifikimi i listës së zërave në preventiv konstatohet se është likuiduar midis të tjerave edhe 

zëri me nr. rendor 7 “Kolaudimi i impiantit prova dhe vënia në punë”. Në fakt referuar 

emërtimeve të zërave të cilët janë konsideruar si furnizim vendosje si dhe ligjit nr. 8402 datë 

10.09.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit”, i ndryshuar, neni 12 

rezulton se likuidimi i këtij zëri në shumën 168,000 lekë pa TVSH është likuiduar tepër dhe në 

kundërshtim me kuadrin ligjor të sipërpërmendur. Për sa më sipër kjo vlerë përbën dëm ekonomik 

dhe si e tillë duhet të paguhet nga ana e sipërmarrësit të punimeve. 

 - Konstatohet se i janë likuiduar sipërmarrësit të punimeve mes të tjerave edhe zëri ‘Vendosja e 

rezervuarit në gropë’ kur në fakt referuar zërit me nr. rendor 1 është likuiduar si zë më vete ‘F.V 

Depozitë karburanti V 3300 lt, ≥ 500 kg’ duke bërë që çdo vendosje depozite të paguhet dy herë, 

kur në fakt është kryer një herë. Për rrjedhojë vlera prej 201,600 lekë pa TVSH përbën dëm 

ekonomik dhe si e tillë duhet të paguhet nga ana e sipërmarrësit.  

 - Sipas dokumentacionit të vënë në dispozicion dhe pas verifikimeve të kryera në qendrën e 

monitorimit në RTSH nuk dokumentohet marrja e licencave nga ana e sipërmarrësit të punimeve 

për 722 copë ose vlera 1,025,240 lekë pa TVSH, vlerë kjo e cila përbën dëm ekonomik dhe si e 

tillë duhet të paguhet nga ana e sipërmarrësit të punimeve.  

Situata e mësipërme është në kundërshtim me: Ligjin nr. 8402 datë 10.09.1998 “Për kontrollin 

dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit”, neni 12; Urdhrin nr. 319/1 prot., datë 26.04.2019 për 

marrjen në dorëzim të mallrave.  

(Më hollësisht trajtuar në pikën 6 faqet nr. 54 – 125 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

3.1 Rekomandimi: Nga ana e Drejtorit të Përgjithshëm të RTSH të kërkohet në rrugë ligjore 

duke ndjekur të gjitha procedurat e nevojshme administrative dhe të gjitha shkallët e gjykimit për 

arkëtimin e vlerës 1,768,140 lekë pa TVSH ndaj sipërmarrësit BOE “S. C.” ShPK, “R. C.” ShPK 

dhe “A. T.” si punime të pakryera por të likuiduara në kontratën e sipërmarrjes të lidhur sipas aktit 

me nr. 20/13 prot., datë 26.04.2019 me objekt ‘Furnizim vendosje depozita karburanti dhe sistem 

monitorimi të pikave të transmetimit të rrjetit DVB-T2-viti 2019’. 

Menjëherë 

 

4. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i dokumentacionit të blerjeve me vlera të vogla u konstatua 

se: Për 6 procedurat e prokurimit me objekt “Mbikëqyrja e punimeve supervizioni në objektin 

rikonstruksioni i stacionet ekzistues Gllavë, Tarabosh, Sopot, Mide, Llogara dhe Cervenake” me 

fond limit në shumën totale në shumën 2,097,584 lekë pa TVSH, dhe vlerë kontrate në shumën 

totale 2,144,000 lekë pa TVSH rezultoi se: Këto procedura janë anuluar dy herë sipas komisionit 

të prokurimeve me vlerë të vogël për arsye se, ofertat e paraqitura janë më pak se VKM nr. 354, 

datë 11.05.2016 “Për miratimin e manualit të tarifave për shërbime në planifikimin e territorit, 

projektimit, mbikëqyrjes dhe kolaudimit”. Pasi janë kualifikuar operatorët dhe janë renditur në 

klasifikimin përfundimtar, nga komisioni janë skualifikuar dhe janë njoftuar në sistem brenda një 

periudhe prej 3-4 minuta, me pretendimin se kanë paraqitur oferta anomalisht të ulëta. Në 

udhëzimin e APP, për procedurat e blerjeve me vlera të vogla përcaktohet se nuk zbatohen 

dispozitat e nenit 56 të LPP për ofertat anomalisht të ulëta. Bazuar në vlerësimin e procedurës së 

parë, komisioni i prokurimeve të blerjeve me vlera të vogla, duhet të priste 24 orë sikurse 

parashikohet në ftesën për ofertë të paraqitur në SPE për secilin operator deri duke argumentuar 
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kalimin tek operatori i radhës dhe arsyet përkatëse të cilat duhet të dokumentoheshin në një 

procesverbal, ose të kërkoheshin argumentim i paraqitjes së ofertës përpara se të 

s’kualifikoheshin. Më pas këto procedura janë kryer me blerje të drejtpërdrejtë me testim tregu 

duke marrë oferta dhe kanë përcaktuar fituese ofertën më të ulët të marrë, sipas procesverbalit 

përkatës të udhëzimit. Nga sa më sipër rezulton se nga vlera e secilës kontratë të lidhur me vlerën 

e OE fitues në procedurën e parë, për secilën procedurë, është konsideruar shpenzim i paligjshëm 

për buxhetin subjektit, dhe në total shuma prej 1,470,800 lekë e cila përbën dëm ekonomik për 

buxhetin e RTSH. Situata e mësipërme është në kundërshtim me VKM nr. 914, datë 29.12.2014, 

“Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, neni 1, neni 40; si dhe me 

Udhëzimin nr., datë 27.01.2015 “Për procedurën e prokurimit me vlerë të vogël”, i ndryshuar, 

pika 5. 

(Më hollësisht trajtuar në pikën 5 faqet nr. 46 - 54 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

4.1 Rekomandimi: Nga ana e Drejtorit të Përgjithshëm të RTSH, të kërkohet në rrugë ligjore 

duke ndjekur të gjitha procedurat e nevojshme administrative dhe të gjitha shkallët e gjykimit për 

arkëtimin e vlerës 1,470,800 lekë, shkaktuar si dëm ekonomik nga veprimet dhe mosveprimet e z. 

Th. G., në cilësinë e Titullarit të AK dhe z. G. A., z. A. M. dhe znj. G. H., në cilësinë e Komisionit 

të procedurave të blerjeve të vogla. 

Menjëherë 

 

5. Gjetje nga Auditimi: Sipas dokumentacionit të vënë në dispozicion në lidhje me investimin 

me objekt ‘Rikonstruksion i stacioneve ekzistuese’, Loti VI Llogara rezultoi se nga ana e 

sipërmarrësit të punimeve nuk janë zbatuar specifikimet teknike të përcaktuara në kontratën e 

sipërmarrjes në lidhje me zërin “Punime rrjetë xingato d=4 mm të vendosur në profile të 

xinguara”. Konkretisht sipas specifikimeve teknike është përcaktuar që vendosja e kolonave të 

rrethimit të kryhet në kubikë betoni C 12/15 me dimensione 0.5 ml x 0.5 ml x 0.5 m. Në fakt sipas 

verifikimit rezultoi se nuk janë respektuar këto dimensione pasi janë realizuar më të vogla, jo në 

formë kubike dhe nuk konfirmohet marka e betonit pasi materiali i përdoruar është pa përforcim 

me hekur betoni, siç përshkruajnë specifikimet teknike për këtë zë. Gjithashtu, në vend të betonit 

është përdorur material tjetër (mbushës me material rrethanor) jashtë çdo standardi duke mos 

arritur markën e kërkuar. Aktualisht rrethimi është shembur në masën 80 % të tij pas veprimit të 

forcave të erërave në atë zonë. Për rrjedhojë, në gjykim të grupit të auditimit ky zë punimesh 

konsiderohet si volum pune i pakryer dhe vlera prej 1,081,600 lekë pa TVSH përbën dëm 

ekonomik. Situata e mësipërme është në kundërshtim me: Ligjin nr. 8402, datë 10.09.1998 “Për 

Kontrollin dhe Disiplinimin e Punimeve të Ndërtimi”, i ndryshuar, Kreu III, neni 7 dhe 12; 

Kontratat e shërbimit të mbikëqyrjes dhe kolaudimit të punimeve; Udhëzimi nr. 3 datë 15.02.2001 

“Për mbikëqyrjen dhe kolaudimin e punimeve të ndërtimit” e konkretisht Kreu II, Pika 3; 

Udhëzimi nr. 3 datë 15.02.2001 “Për mbikëqyrjen dhe kolaudimin e punimeve të ndërtimit”, i 

ndryshuar me Udhëzimin nr. 1, datë 16.6.2011, Kreu I, pika 3, nënpikat 3.2 dhe 3.3. 

(Më hollësisht trajtuar në pikën 6 faqet nr. 54 – 125 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

5.1 Rekomandimi: Nga ana e Drejtorit të Përgjithshëm të RTSH të kërkohet në rrugë ligjore 

duke ndjekur të gjitha procedurat e nevojshme administrative dhe të gjitha shkallët e gjykimit për 

arkëtimin e vlerës 1,081,600 lekë pa TVSH ndaj sipërmarrësit BOE “2. C. & S. C.” ShPK si 

punime të pakryera por të likuiduara në kontratën e sipërmarrjes të lidhur sipas aktit me nr. 73/26 

prot., datë 05.07.2017 me objekt ‘Rikonstruksion i stacioneve ekzistuese’, Loti IV Llogara. 

Menjëherë 
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6. Gjetje nga Auditimi: Sipas dokumentacionit të vënë në dispozicion në lidhje me investimin 

me objekt ‘Rikonstruksion i Godinës së Radio Televizionit të Korçës’, nga inspektimi në terren i 

punimeve të ndërtimit rezultoi se i janë likuiduar tepër sipërmarrësit të punimeve vlera prej 

1,005,706 lekë pa TVSh për diferenca volumesh në 4 zëra punimesh. Situata e mësipërme është 

në kundërshtim me: Ligjin nr. 8402, datë 10.09.1998 “Për Kontrollin dhe Disiplinimin e 

Punimeve të Ndërtimi”, i ndryshuar, Kreu III, neni 7 dhe 12; Udhëzimi nr. 3 datë 15.02.2001 “Për 

mbikëqyrjen dhe kolaudimin e punimeve të ndërtimit” e konkretisht Kreu II, Pika 3;Udhëzimin nr. 

3 datë 15.02.2001 “Për mbikëqyrjen dhe kolaudimin e punimeve të ndërtimit”, i ndryshuar me 

Udhëzimin nr. 1, datë 16.6.2011, Kreu I, pika 3, nënpikat 3.2 dhe 3.3; Udhëzimin nr. 2 datë 

13.05.2005 “Për zbatimin e punimeve të ndërtimit”, Kreu I, pika 7, Kreu II, pikat 8.1 dhe 8.3; 

VKM nr. 514, datë 15/8/2007 “Për informatizimin e llogaritjes së kostos dhe hartimin e 

manualeve teknike të çmimeve të punimeve të ndërtimit”, ndryshuar me VKM nr. 664, datë 

26/9/2012, pika 8; UKM Nr. 1, datë 16.6.2011 “Për disa ndryshime në udhëzimin NR. 3, datë 

15.2.2001 “Për mbikëqyrjen dhe kolaudimin e punimeve të ndërtimit”, të ndryshuar, pika 1, 

germa “c”, paragrafi i fundit. 

(Më hollësisht trajtuar në pikën 6 faqet nr. 54 – 125 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

6.1 Rekomandimi: Nga ana e Drejtorit të Përgjithshëm të RTSH të kërkohet në rrugë ligjore 

duke ndjekur të gjitha procedurat e nevojshme administrative dhe të gjitha shkallët e gjykimit për 

arkëtimin e vlerës 1,005,706 lekë pa TVSH ndaj sipërmarrësit OE “H.2.” ShPK, si punime të 

pakryera por të likuiduara në kontratën e sipërmarrjes të lidhur sipas aktit me nr. 29/10 prot., datë 

18.05.2017 me objekt ‘Rikonstruksion i Godinës së Radio Televizionit të Korçës’. 

Menjëherë 

 

7. Gjetje nga Auditimi: Sipas dokumentacionit të vënë në dispozicion në lidhje me investimin 

me objekt ‘Rikonstruksion i stacioneve ekzistuese’, Loti II Tarabosh, për sa i përket vlerës së 

fondit limit, rezultoi se kjo shumë është parashikuar në vlerën 22,613,430 lekë pa TVSH. Në këtë 

shumë rezulton të jetë përfshirë edhe një vlerë prej 5 % në masën 788,300 lekë pa TVSH. Sipas 

preventivit të pasqyruar në DST rezulton se formati i preventiv – ofertës për t’u plotësuar nga ana 

e OE përmban zërat dhe jo fondin rezervë prej 5 %. Në kushte të tilla, nga ana e NJP janë 

ngarkuar në sistem Dokumente Standarde të cilat pasqyrojnë si vlerë të fondit limit shumën prej 

22,613,430 lekë pa TVSH dhe një preventiv që nuk parashikon fond rezervë me pasojë rritjen 

fiktive të fondit limit në masën 788,300 lekë pa TVSH, kjo për shkak se kjo NJP nuk i është 

referuar saktë preventivit të hartuar nga grupi i punës i ngritur me Urdhrin nr. 478/1 prot., datë 

14.02.2017 i cili ka paraqitur atë sipas shkresës me nr. 478/2 prot., datë 27.02.2017. Duke bërë 

korrigjimet për efekt të uljes së ofertës nga ana e OE fitues “S. A.” ShPK prej 56,008 lekë pa 

TVSH, rezulton se diferenca prej 732,292 lekë pa TVSH (788,300 lekë pa TVSH – 56,008 lekë pa 

TVSH) përbën dëm ekonomik ndaj buxhetit të RTSH. Situata e mësipërme është në kundërshtim 

me VKM nr. 914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, neni 57, 

pika 4. 

(Më hollësisht trajtuar në pikën 6 faqet nr. 54 – 125 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

7.1 Rekomandimi: Nga ana e Drejtorit të Përgjithshëm të RTSH të kërkohet në rrugë ligjore 

duke ndjekur të gjitha procedurat e nevojshme administrative dhe të gjitha shkallët e gjykimit për 

arkëtimin e vlerës 732,292 lekë pa TVSH ndaj grupit të punës të përbërë nga z. G. A., z. A. B. 

dhe znj. G. H., në cilësinë e anëtarëve të NJP, për rritje fiktive të fondit limit me pasojë dëm 

ekonomik në procedurën me objekt ‘Rikonstruksion i stacioneve ekzistuese’, Loti II Tarabosh. 

Menjëherë 
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8. Gjetje nga Auditimi: Sipas dokumentacionit të vënë në dispozicion në lidhje me investimin 

me objekt ‘Furnizim vendosje depozita karburanti dhe sistem monitorimi të pikave të transmetimit 

të rrjetit DVB-T2-viti 2018’, rezultoi se: 

- Nga verifikimi i listës së zërave në preventiv konstatohet se është likuiduar midis të tjerave edhe 

zëri “Kolaudimi i impiantit prova dhe vënia në punë”. Në fakt referuar emërtimeve të zërave të 

cilët janë konsideruar si furnizim vendosje si dhe ligjit nr. 8402 datë 10.09.1998 “Për kontrollin 

dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit”, kolaudimi i punimeve të ndërtimit nuk mund të kryhet 

nga ana e firmës sipërmarrëse dhe në kushte të tilla likuidimi i këtij zëri në shumën 46,200 lekë 

pa TVSH është përfituar padrejtësisht dhe në kundërshtim me kuadrin ligjor të punimeve të 

ndërtimit.  

- Konstatohet se i janë likuiduar sipërmarrësit të punimeve mes të tjerave edhe zëri ‘Vendosja e 

rezervuarit në gropë’ kur në fakt referuar zërit me nr. rendor 1 është likuiduar si zë më vete ‘F.V 

Depozitë karburanti V 3300 lt, ≥ 500 kg’ duke bërë që çdo vendosje depozite të paguhet dy herë, 

kur në fakt është kryer një herë. Për rrjedhojë vlera prej 92,400 lekë pa TVSH përbën dëm 

ekonomik dhe si e tillë duhet të paguhet nga ana e sipërmarrësit. 

- Nga sondazhet e kryera për depozitat e vendosura në 3 stacione rezultoi se nuk është kryer në 

asnjë rast zëri me nr. rendor 6 ‘F.V lyerja me primer izolues e pusetës të depozitës’. Për rrjedhojë 

vlera prej 158,400 lekë pa TVSH përbën dëm ekonomik. 

- Sipas dokumentacionit të vënë në dispozicion dhe pas verifikimeve të kryera në qendrën e 

monitorimit në RTSH nuk dokumentohet marrja e licencave nga ana e sipërmarrësit të punimeve, 

vlera e të cilave është në masën 275 copë ose vlera 426,250 lekë pa TVSH, vlerë kjo e përfituar 

padrejtësisht e cila përbën dëm ekonomik. Situata e mësipërme është në kundërshtim me: Ligjin 

nr. 8402 datë 10.09.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit”, neni 12; 

Urdhrin nr. 775/1 prot., datë 15.11.2018 për marrjen në dorëzim të mallrave. 

(Më hollësisht trajtuar në pikën 6 faqet nr. 54 – 125 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

8.1 Rekomandimi: Nga ana e Drejtorit të Përgjithshëm të RTSH të kërkohet në rrugë ligjore 

duke ndjekur të gjitha procedurat e nevojshme administrative dhe të gjitha shkallët e gjykimit për 

arkëtimin e vlerës 723,250 lekë pa TVSH ndaj sipërmarrësit BOE “L.” ShPK, “R. C.” ShPK dhe 

“A. T.” si punime të pakryera por të likuiduara në kontratën e sipërmarrjes të lidhur sipas aktit me 

nr. 67/12 prot., datë 07.11.2018 me objekt ‘Furnizim vendosje depozita karburanti dhe sistem 

monitorimi të pikave të transmetimit të rrjetit DVB-T2-viti 2018’. 

Menjëherë 

 

9. Gjetje nga Auditimi: Për projektin “Masterchef Junior“ 2017-2018, lidhur me pagesat e 

personelit konstatohet se: 

- Sipas kontratës me nr. 1101/31 prot., date 07.02.2018 me znj. Xh. K. në cilësinë e ekonomistes, 

me objekt menaxhimin e procesit të kontrollit të brendshëm financiar, raportimin e rregullt për 

situatën dhe shpenzimet financiare, menaxhimin e kontabilitetit dhe te financave, mirëmbajtja e 

llogarisë dhe përgatitja e raporteve financiare (neni-2) nuk ka asnjë gjurmë dokumentare në dosje 

dhe është shpërblyer me 271,368 lekë me firmën e drejtorit R. A.; 

- Sipas kontratës me nr. 1101/32 prot., date 07.02.2018 me znj. E. B., në cilësinë e magazinieres 

së projektit, me objekt magazinimin e prodhimeve ushqimore, pajisjet që merren me qira, pjesët 

përbërëse të skenografisë etj., si dhe të regjistrojë të gjithë këta artikuj dhe të nxjerrë prej 

magazinës artikujt vetëm me urdhër të personave të autorizuar, nuk ka asnjë gjurmë dokumentare 

në dosje për shpërblimin në shumën 169,320 lekë;  



39 
 

- Sipas kontratës me nr. 1101/15 prot., date 07.02.2018 me znj. Xh. K., në cilësinë e specialistit të 

marrëdhënieve me publikun, me objekt menaxhimin marrëdhënieve me publikun për rritjen e 

auidencës, duke menaxhuar me komunikimin e mesazheve kyçe për të arritur audience e synuar, 

si dhe kryerjen e hulumtimeve për të zbuluar prirjet e audiencës, nuk ka asnjë gjurmë 

dokumentare në dosje për shpërblimin në shumën 66,400 lekë; dhe sipas kontratës me nr. 1101/21 

prot., date 07.02.2018 me znj. M. T. si më lartë në shumën 132,800 lekë. 

(Më hollësisht trajtuar në pikën 10 faqet nr. 148 – 184 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

9.1 Rekomandimi: Nga ana e Drejtorit të Përgjithshëm të RTSH, Drejtoria Ekonomike dhe 

Drejtoria Juridike të kërkohet në rrugë ligjore duke ndjekur të gjitha procedurat e nevojshme 

administrative dhe të gjitha shkallët e gjykimit për arkëtimin e vlerës 639,888 lekë nga peronat si 

më poshtë, pasi nuk ka gjurmë dokumentare të ofrimit të shërbimit të kontraktuar për këtë projekt: 

1. Xh. K., në cilësinë e ekonomistes, 271,368 lekë; 

2.E. B., në cilësinë e magazinieres, 169,320 lekë; 

3. Xh. K., në cilësinë e specialistit të marrëdhënieve me publikun, 66,400 lekë; 

4. M. T., në cilësinë e specialistit të marrëdhënieve me publikun, 132,800 lekë; 

Menjëherë 

 

10. Gjetje nga Auditimi: Sipas dokumentacionit të vënë në dispozicion në lidhje me investimin 

me objekt ‘Rikonstruksion i stacioneve ekzistuese’, Loti II Tarabosh, referuar njoftimeve të 

sipërmarrësit dhe mbikëqyrësit për përfundimin e punimeve, këto dokumente citojnë datën 

03.11.2017 dhe referuar aktit të marrjes së përkohshme në dorëzim citohet data 03.11.2017 kur në 

fakt sipas korrespodencave të vetë Titullarit rezulton se puna nuk është përfunduar për shkak të 

vendosjes së pajisjeve të kondicionimit jo në përputhje me specifikimet teknike të kërkuara. Nga 

sa më sipër rezulton se pavarësisht shkresave dhe korrespodencave të cilat rezultojnë të jenë 

fiktive pasi nuk pasqyrojnë situatën reale arrihet në konkluzionin se punimet janë konfirmuar si të 

përfunduara (në lidhje me sistemin e kondicionimit) me datë 19.12.2017, datë pas së cilës më 

22.12.2017 Grupi i marrjes në dorëzim ka konfirmuar edhe punimet për vendosjen e sistemit të 

kondicionimit. Për rrjedhojë në këtë rast, në kundërshtim me ato çka thuhet në Aktin e kolaudimit, 

i cili është pa datë, dhe ndryshe nga sa përshkruhet në aktin e marrjes së përkohshme në dorëzim, 

punimet kanë përfunduar me 46 ditë vonesë. Në lidhje me këtë situatë nga ana e AK, në zbatim të 

nenit 38 të kontratës me nr. 73/27 prot., datë 06.07.2017 për zbatimin e punimeve lidhur mes 

RTSH dhe sipërmarrësit, duhet të ishte aplikuar penaliteti në vlerën 368,000 lekë pa TVSH. 

Situata e mësipërme është në kundërshtim me kontratën e sipërmarrjes së punimeve e lidhur sipas 

aktit me nr. 73/27 prot., datë 06.07.2017 mes Autoritetit Kontraktor RTSH, dhe sipërmarrësit të 

punimeve “S. A.” ShPK, neni 38 i kontratës. 

(Më hollësisht trajtuar në pikën 6 faqet nr. 54 – 125 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

10.1 Rekomandimi: Nga ana e Drejtorit të Përgjithshëm të RTSH të merren masat e duhura që, të 

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

gjitha shkallët e gjykimit për arkëtimin e vlerës 368,000 lekë pa TVSH ndaj sipërmarrësit OE “S. 

A.” ShPK si penalitet për vonesa në përfundimin në afat të kontratës së sipërmarrjes të lidhur 

sipas aktit me nr. 73/27 prot., datë 06.07.2017 me objekt ‘Rikonstruksion i stacioneve ekzistuese’, 

Loti II Tarabosh. 

Menjëherë 

 

11. Gjetje nga Auditimi: Për projektin “Eurovision Song Contest 2018“, konstatohet se, janë 

paguar dieta me mandat-pagesën nr. 146, datë 27.04.2018 gjithsej 330,000 lekë sipas listë-
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pagesës për 3 persona nga 20 ditë pa asnjë dokument financiar justifikues, thjeshtë dhe vetëm mbi 

bazën e preventivit, në kundërshtim me Udhëzimin e Ministrit të Financave nr. 30, datë 

27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik” i ndryshuar, pika 34/b. 

(Më hollësisht trajtuar në pikën 10 faqet nr. 148 – 184 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

11.1 Rekomandimi: Nga ana e Drejtorit të Përgjithshëm të RTSH, Drejtoria Ekonomike dhe 

Drejtoria Juridike të kërkohet në rrugë ligjore duke ndjekur të gjitha procedurat e nevojshme 

administrative dhe të gjitha shkallët e gjykimit për arkëtimin e vlerës 330,000 lekë të përfituar 

padrejtësisht nga 3 persona për dieta, paguar pa asnjë dokument financiar justifikues. 

Menjëherë 

 

12. Gjetje nga Auditimi: Sipas dokumentacionit të vënë në dispozicion në lidhje me investimin 

me objekt ‘Rikonstruksion i tarracës dhe dritareve të Godinës së Radio Kukësit’, rezultoi se 

Kontrata për këtë investim është lidhur sipas aktit me nr. 28/9 prot., datë 22.05.2017 mes 

Autoritetit Kontraktor RTSH, dhe sipërmarrësit të punimeve OE “D. I.” ShPK me vlerë të 

kontratës 2,226,722 lekë me TVSh. Nga inspektimi në terren i punimeve të ndërtimit rezultoi se i 

janë likuiduar tepër sipërmarrësit të punimeve vlera prej 271,993 lekë pa TVSh për diferenca 

volumesh në 4 zëra punimesh. Situata e mësipërme është në kundërshtim me: Ligjin nr. 8402, datë 

10.09.1998 “Për Kontrollin dhe Disiplinimin e Punimeve të Ndërtimi”, i ndryshuar, Kreu III, neni 

7 dhe 12; Udhëzimin nr. 3 datë 15.02.2001 “Për mbikëqyrjen dhe kolaudimin e punimeve të 

ndërtimit” e konkretisht Kreu II, Pika 3; Udhëzimin nr. 3 datë 15.02.2001 “Për mbikëqyrjen dhe 

kolaudimin e punimeve të ndërtimit”, i ndryshuar me Udhëzimin nr. 1, datë 16.6.2011, Kreu I, 

pika 3, nënpikat 3.2 dhe 3.3; Udhëzimin nr. 2 datë 13.05.2005 “Për zbatimin e punimeve të 

ndërtimit”, Kreu I, pika 7, Kreu II, pikat 8.1 dhe 8.3; VKM nr. 514, datë 15/8/2007 “Për 

informatizimin e llogaritjes së kostos dhe hartimin e manualeve teknike të çmimeve të punimeve të 

ndërtimit”, ndryshuar me VKM nr. 664, datë 26/9/2012, pika 8; UKM Nr. 1, datë 16.6.2011 “Për 

disa ndryshime në udhëzimin NR. 3, datë 15.2.2001 “Për mbikëqyrjen dhe kolaudimin e punimeve 

të ndërtimit”, të ndryshuar, pika 1, germa “c”, paragrafi i fundit.  

(Më hollësisht trajtuar në pikën 6 faqet nr. 54 – 125 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

12.1 Rekomandimi: Nga ana e Drejtorit të Përgjithshëm të RTSH të kërkohet në rrugë ligjore 

duke ndjekur të gjitha procedurat e nevojshme administrative dhe të gjitha shkallët e gjykimit për 

arkëtimin e vlerës 271,993 lekë pa TVSH ndaj sipërmarrësit OE “D. I.” ShPK, si punime të 

pakryera por të likuiduara në kontratën e sipërmarrjes të lidhur sipas aktit me nr. 28/9 prot., datë 

22.05.2017 me objekt ‘Rikonstruksion i tarracës dhe dritareve të Godinës së Radio Kukësit’.  

Menjëherë 

 

13. Gjetje nga Auditimi: Sipas dokumentacionit të vënë në dispozicion në lidhje me investimin 

me objekt ‘Rikonstruksion i stacioneve ekzistuese’, Loti IV Gllavë rezultoi se nga ana e 

sipërmarrësit të punimeve nuk janë zbatuar specifikimet teknike të përcaktuara në kontratën e 

sipërmarrjes në lidhje me zërin “Punime rrjetë xingato d=4 mm të vendosur në profile të 

xinguara”. Konkretisht sipas specifikimeve teknike është përcaktuar që vendosja e kolonave të 

rrethimit të kryhet në kubikë betoni C 12/15 me dimensione 0.5 ml x 0.5 ml x 0.5 m. Në fakt sipas 

verifikimit rezultoi se nuk janë respektuar këto dimensione pasi janë realizuar më të vogla, jo në 

formë kubike dhe nuk konfirmohet marka e betonit pasi materiali i përdoruar është pa përforcim 

me hekur betoni, siç përshkruajnë specifikimet teknike për këtë zë. Gjithashtu, materiali i përdorur 

për themelin e rrethimit është jashtë çdo standardi dhe nuk ka arritur markën e kërkuar pasi është i 

shkrifërueshëm. Për rrjedhojë, duke bërë korrigjimet përkatëse për efekt të mos realizimit të 
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mureve b/a për kolonat e rrethimit rezulton se janë përfituar tepër vlera prej 212,110 lekë pa 

TVSH në total e cila përbën dëm ekonomik ndaj buxhetit të RTSH. Situata e mësipërme është në 

kundërshtim me: Ligjin nr. 8402, datë 10.09.1998 “Për Kontrollin dhe Disiplinimin e Punimeve të 

Ndërtimi”, i ndryshuar, Kreu III, neni 7 dhe 12; Kontratat e shërbimit të mbikëqyrjes dhe 

kolaudimit të punimeve; Udhëzimi nr. 3 datë 15.02.2001 “Për mbikëqyrjen dhe kolaudimin e 

punimeve të ndërtimit” e konkretisht Kreu II, Pika 3;Udhëzimi nr. 3 datë 15.02.2001 “Për 

mbikëqyrjen dhe kolaudimin e punimeve të ndërtimit”, i ndryshuar me Udhëzimin nr. 1, datë 

16.6.2011, Kreu I, pika 3, nënpikat 3.2 dhe 3.3. 

(Më hollësisht trajtuar në pikën 6 faqet nr. 54 – 125 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

13.1 Rekomandimi: Nga ana e Drejtorit të Përgjithshëm të RTSH të kërkohet në rrugë ligjore 

duke ndjekur të gjitha procedurat e nevojshme administrative dhe të gjitha shkallët e gjykimit për 

arkëtimin e vlerës 212,110 lekë pa TVSH ndaj sipërmarrësit BOE “2. C. & S. C.” ShPK si 

punime të pakryera por të likuiduara në kontratën e sipërmarrjes të lidhur sipas aktit me nr. 73/24 

prot., datë 05.07.2017 me objekt ‘Rikonstruksion i stacioneve ekzistuese’, Loti IV Gllavë. 

Menjëherë 

 

14. Gjetje nga Auditimi: Në Projektin ‟Asambleja e Përgjithshme e EBU“, në faturën e datës 

06.07.2018, me nr. 739, vetëm me firmën e nënshkruesit të blerësit, bashkëlidhur të të cilit gjendet 

situacioni i datës 06.07.2018 me 14 zëra, zëri 12 Aktivitet tek salla D. D. me vlerë 175,000 lekë, 

ka mbivendosje të shpenzimeve, pasi të gjitha aktivitetet e zhvilluara në këtë sallë janë të mbuluar 

me koston përkatëse analitike në preventiv. Pra 175,000 lekë për qira salle janë përfituar 

padrejtësisht nga subjekti “P.” SHPK. 

(Më hollësisht trajtuar në pikën 10 faqet nr. 148 - 184 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

14.1 Rekomandimi: Nga ana e Drejtorit të Përgjithshëm të kërkohet në rrugë ligjore duke ndjekur 

të gjitha procedurat e nevojshme administrative dhe të gjitha shkallët e gjykimit për arkëtimin e 

vlerës 175,000 lekë si pagesë e dubluar për sallën në projektin ‟Asambleja e Përgjithshme e 

EBU”, pasi janë përfituar padrejtësisht nga subjekti “P.” SHPK. 

 

Menjëherë 

 

15. Gjetje nga Auditimi: Në Drejtorinë e Përgjithshme janë paguar më tepër se sa kuota mujore 

në vitin 2018 për Drejtorët e Drejtorive 115,263 lekë (pagesa në fakt për këtë vit 483,263 lekë, 

duhej 368,000 lekë: 92 muaj/drejtorë x 4,000 lekë kuota mujore). Vlera prej 115,263 lekë është 

përfituar padrejtësisht nga Drejtorët e Drejtorive të RTSH për shpenzime telefonike mbi kuotën e 

përcaktuar me vendimin e KDRTSH nr. 44, datë 09.05.2017 dhe përbën dëm ekonomik për 

RTSH. 

(Më hollësisht trajtuar në pikën 12 faqet nr. 186 - 190 të Raportit Përfundimtar të Auditimit) 

15.1 Rekomandimi: Nga ana e Drejtorisë Ekonomike të kërkohet në rrugë ligjore duke ndjekur të 

gjitha procedurat e nevojshme administrative dhe të gjitha shkallët e gjykimit për arkëtimin e 

vlerës 115,263 lekë nga stafi i Drejtorisë së Përgjithshme, si vlerë e përfituar padrejtësisht mbi 

kuotën mujore të shpenzimeve për telefoninë celulare. 

Menjëherë 

 

16. Gjetje nga Auditimi: Në mbledhjet e Bordit të Administrimit nuk ka marrë pjesë znj. E. D. 

për periudhën 01.07.2017 deri më 15.11.2019 dhe ka përfituar padrejtësisht shpërblimin për 
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pjesëmarrje në aktivitetin e Bordit në vlerën prej 75,000 lekë, e cila përbën dëm ekonomik për 

RTSH. 

(Më hollësisht trajtuar në pikën 2 faqe nr. 23 - 32 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

16.1 Rekomandimi: Nga ana e Drejtorit të Përgjithshëm të RTSH, Drejtoria ekonomike dhe 

Drejtoria Juridike të kërkohet në rrugë ligjore duke ndjekur të gjitha procedurat e nevojshme 

administrative dhe të gjitha shkallët e gjykimit për arkëtimin e vlerës 75,000 lekë nga znj. Elida 

Duhanxhiu si vlerë të përfituar padrejtësisht për shkak të mungesës së pjesëmarrjes në mbledhjet e 

Bordit të Administrimit. 

Menjëherë 
 

D. MASA PËR SHPËRBLIM DËMI ME KUSHT 

 
1. Gjetje nga Auditimi: Sipas dokumentacionit të vënë në dispozicion në lidhje me investimin 

me objekt ‘Blerje Led Wall pajisje ndriçimi për studion e re të lajmeve në RTSH’, rezultoi se 

kontrata për këtë investim është lidhur sipas aktit me nr. 80/17 prot., datë 08.11.2019 mes 

Autoritetit Kontraktor RTSH, dhe sipërmarrësit të punimeve OE “P. I.” ShPK me vlerë të 

kontratës 41,640,000 lekë me TVSh. Sipas Urdhrit me nr. 719/1 prot., datë 13.11.2019 është 

ngritur Komisioni për ndjekjen e punimeve të kontratës së mësipërme dhe me procesverbalin nr. 

719/2 prot., datë 16.12.2019 është bërë verifikimi i mallrave dhe marrja në dorëzim e tyre nga 

komisioni përkatës. Sipas dokumentacionit të vënë në dispozicion gjatë fazës së auditimit në 

terren, materialeve të sjella me observacion, takimit ballafaques të kryer në KLSH si dhe 

materialeve të ardhura me postë elektronike rezultoi se nga ana e OE të kualifikuar dhe shpallur 

fitues, në zbatim të kriterit të DST sipas të cilit është cituar se: “Operatori ekonomik duhet të 

paraqesë katalogë për materialet e përcaktuara me yje tek numri rendor në tabelën e vendosur në 

Shtojcën 12 (per Led Wall dhe Pajisjet e ndriçimit), ku të jenë të specifikuara qartë materialet”, 

është paraqitur një katalog i cili përshkruan modelin nr. YXD49P. Sipas këtij katalogu paneli 

është i markës S. model nr. LTI460HN11, sipërfaqe aktive ekrani 1018.08 mm x 572.67 mm. Në 

fakt gjatë verifikimit në ambientet e RTSH në të cilat ishte realizuar ky zë rezultoi se produktet 

ishin me kodet PJ-B461P, dhe jo sipas variantit të katalogut me model nr. nr. YXD49P .  

Nga sa më sipër rezulton se nga ana e sipërmarrësit është furnizuar RTSH më një produkt 

jo sipas atij për të cilin është paraqitur katalogu përkatës gjatë fazës së ofertimit, dokument 

mbështetur në të cilin ky OE edhe është shpallur fitues. Përmes postës elektronike u dërguan 

katalogët e produkteve të paraqitura nga ana e furnitorit në momentin e marrjes në dorëzim të 

Viedo Wall – eve nga ana e grupit të marrjes në dorëzim të ngritur me Urdhrin nr. 719/1 prot., 

datë 13.11.2019. Këta katalogë rezultuan përsëri ato për të cilat nga ana e ofertuesit janë ngarkuar 

në sistemin e Prokurimit Elektronik (SPE). Nga verifikimi i bërë në faqen zyrtare të prodhuesit 

për produktin rezulton se ky produkt ka të dhëna të ndryshme dhe që nuk janë në përputhje me 

kërkesat e parashtruara nga Autoriteti Kontraktor RTSH siç janë përmasat e ekranit, të cilat janë 

1024*578.6*141mm sipas DST dhe 1020*574*136 sipas katalogut online të produktit apo të 

dhënat e ndriçimit nga 450 cd/m
2
 në 500 cd/m

2
. Nisur nga sa më sipër, në gjykim të grupit të 

auditimit nga ana e OE të shpallur fitues rezulton se nuk janë ofruar produktet për të cilat ky OE 

është shpallur fitues dhe që njëkohësisht nuk përmbushin kërkesat e AK në lidhje me këto 

produkte. Gjithashtu, në kushtet kur marrja në dorëzim e mallrave është kryer përmes krahasimit 

të cilësive të produktit të sjellë me ato të katalogut (të cilat janë të ndryshme nga njëra tjetra), ky 

fakt konfirmon edhe një herë gjetjen e Grupit të Auditimit se produktet e sjella me vlerën 

27,900,000 lekë pa TVSH, ose 80 % e preventivit duhet të zëvendësohen me ato për të cilat 
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furnitori është shpallur fitues. Situata e mësipërme është në kundërshtim me Kontratën e 

furnizimit e lidhur sipas aktit, nr. 80/11 prot., datë 14.11.2018, Specifikimet Teknike; Udhëzimi 

nr. 30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në Njësitë e Sektorit Publik”, i ndryshuar, 

pika 45 dhe 47; Urdhri nr. 723/1 prot., datë 14.11.2018 për marrjen në dorëzim të mallrave. 

(Më hollësisht trajtuar në pikën 6 faqet nr. 54 – 125 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

1.1 Rekomandimi: Nga ana e Drejtorit të Përgjithshëm të RTSH ti kërkohet OE “P. I.” ShPK 

zëvendësimi i artikullit Video Wall i përbërë nga panele për studio, me artikullin e kerkuar nga 

AK referuar sasisë dhe specifikimeve teknike të kërkuara dhe në rast mosdakoresie me OE mbi 

këtë zëvendësim, të kërkohet në rrugë ligjore duke ndjekur të gjitha procedurat e nevojshme 

administrative dhe të gjitha shkallët e gjykimit arkëtimi i shumës prej 27,900,000 lekë pa TVSH 

OE “P. I.” ShPK, si furnizim i kryer në kundërshtim më kushtet e përcaktuara në kontratën e 

lidhur sipas aktit me nr. 80/17 prot., datë 08.11.2019 me objekt ‘Blerje Led Wall pajisje ndriçimi 

për studion e re të lajmeve në RTSH’ për artikullin e mësipërm. 

Menjëherë 
2. Gjetje nga Auditimi: Në lidhje me investimin me objekt ‘Blerje Led Wall dhe aksesorë 

shtesë’, rezultoi se kontrata për këtë investim është lidhur sipas aktit me nr. 80/11 prot., datë 

14.11.2018 mes Autoritetit Kontraktor RTSH dhe sipërmarrësit të punimeve OE “S. A.” ShPK me 

vlerë të kontratës 14,224,200 lekë me TVSh. Sipas Urdhrit me nr. 723/1 prot., datë 14.11.2018 

është ngritur Komisioni për ndjekjen e punimeve të kontratës së mësipërme nga i cili është bërë 

verifikimi i mallrave dhe marrja në dorëzim e mallrave. Sipas dokumentacionit të vënë në 

dispozicion gjatë fazës së auditimit në terren, materialeve të sjella me observacion, takimit 

ballafaques të kryer në KLSH si dhe materialeve të ardhura me postë elektronike rezultoi se 

marrja në dorëzim e artikullit Video Wall i përbërë nga panele për studio, është kryer duke u 

mbështetur tek katalogu i produktit sipas të cilit është model YXD49P. Sipas këtij katalogu paneli 

është i markës S. model nr. LTI460HN11, sipërfaqe aktive ekrani 1018.08 mm x 572.67 mm. Në 

fakt gjatë verifikimit në ambientet e RTSH në të cilat ishte realizuar ky zë rezultoi se produktet 

ishin me kodet PJ-B461P dhe jo sipas variantit të katalogut. Nga verifikimi i bërë në faqen zyrtare 

të prodhuesit për produkti model PJ-B461P rezulton se ky produkt ka të dhëna të ndryshme dhe që 

nuk janë në përputhje me kërkesat e parashtruara nga Autoriteti Kontraktor RTSH siç janë 

përmasat e ekranit, të cilat janë 1024*578.6*141mm sipas DST dhe 1020*574*136 sipas 

katalogut online të produktit apo të dhënat e ndriçimit nga 450 cd/m
2
 në 500 cd/m

2
. Nisur nga sa 

më sipër, në gjykim të grupit të auditimit nga ana e OE të shpallur fitues rezulton se nuk janë 

paraqitur produktet për të cilat ky OE është shpallur fitues dhe që njëkohësisht nuk përmbushin 

kërkesat e AK në lidhje me këto produkte. Gjithashtu, në kushtet kur marrja në dorëzim e 

mallrave është kryer përmes krahasimit të cilësive të produktit të ofruar me ato të katalogut (të 

cilat janë të ndryshme nga njëra tjetra), ky fakt konfirmon edhe një herë gjetjen e Grupit të 

Audtimit se produktet e sjella me vlerën 10,378,500 lekë pa TVSH, ose 87 % e preventivit duhet 

të zëvendësohen me ato për të cilat furnitori është shpallur fitues. Situata e mësipërme është në 

kundërshtim me Kontratën e furnizimit e lidhur sipas aktit, nr. 80/11 prot., datë 14.11.2018, 

Specifikimet Teknike; Udhëzimin nr. 30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në Njësitë 

e Sektorit Publik”, i ndryshuar, pika 45 dhe 47, si dhe Urdhrin nr. 723/1 prot., datë 14.11.2018 për 

marrjen në dorëzim të mallrave.  

(Më hollësisht trajtuar në pikën 6 faqet nr. 54 – 125 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

2.1 Rekomandimi: Nga ana e Drejtorit të Përgjithshëm të RTSH ti kërkohet OE “S. A.” ShPK 

zëvendësimi i artikullit Video Wall i përbërë nga panele për studio, me artikullin e kërkuar nga 

AK referuar sasisë dhe specifikimeve teknike të kërkuara dhe në rast të mos dakordësie me OE 
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mbi këtë zëvendësim, të kërkohet në rrugë ligjore duke ndjekur të gjitha procedurat e nevojshme 

administrative dhe të gjitha shkallët e gjykimit arkëtimi i shumës prej 10,378,500 lekë pa TVSH 

OE “S. A.” ShPK, si furnizim i kryer në kundërshtim më kushtet e përcaktuara në kontratën e 

lidhur sipas aktit me nr. 80/11 prot., datë 14.11.2018 me objekt ‘Blerje Led Wall dhe aksesorë 

shtesë’ për artikullin e mësipërm. 

Menjëherë 

 

E. MASA PËR ELIMINIMIN E EFEKTEVE NEGATIVE TË 

KONSTATUARA NË ADMINISTRIMIN E FONDEVE PUBLIKE DHE PËR 

MENAXHIMIN ME EKONOMICITET, EFICENCE DHE EFEKTIVITET 

TË FONDEVE PUBLIKE. 

 
1. Gjetje nga Auditimi: Nga auditimi i vlerësimit të ofertave në tenderat me objekt: - 

“Rikonstruksion i Stacioneve Ekzistuese-ndarë në 6 lote”, konstatohet se KVO ka klasifikuar 

ofertën fituese “S. A.” edhe pse nuk përmbush kriteret e vendosura në Dokumentet e Tenderit të 

tilla si: kriterin 2.3.7 “për… Auditues energjie...” pasi ka paraqitur kontratë noteriale pune dhe 

certifikatë kualifikimi pasuniversitar nga Universiteti Politeknik, Tiranë (diplomë) e cila nuk është 

e barasvlershme me licencë për auditimin e energjisë, në kuptim të Ligjit Nr. 124/2015, datë 

12.11.2015, Neni 17, pika 1 dhe 2; -kriterin 2.3.15 “mjetet” pasi nuk ka paraqitur dokument 

pronësie apo kontratë qiraje për: depozitë uji 5000 litra copë 2 dhe zyrë e lëvizshme copë 1; leja e 

qarkullimit për mjetin manitouskopik universal, nuk përmban modelin, tipin, foto e mjetit nuk 

paraqet qartë 3 funksionet si ekskavator, fadromë e vogël dhe pirun. 

Në kushtet kur asnjë nga operatorët nuk plotëson kriteret e veçanta për kualifikim, KVO duhet të 

kishte s’kualifikuar edhe operatorin “S. A.” bazuar në Ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 i 

ndryshuar neni 46, të anulonte procedurën sipas kërkesave të nenit 24, pika 1, germa “ç” të ligjit 

dhe VKM Nr. 914, datë 29.12.2014 me ndryshime, neni 73/1, si dhe të analizonte shkaqet që 

shkaktuan dështimin e procedurës, në përputhje me VKM Nr. 914, datë 29.12.2014 me ndryshime, 

neni 73/2. Diferenca në vlerën 4,742,587 lekë që rezulton nga kualifikimi i ofertës me vlerë më të 

lartë me ofertën me vlerën më të ulët, përbën përdorim pa efektivitet të fondeve buxhetore në 

prokurimin publik.  

- “Blerje pajisje për kanalin RTSH Agro”, oferta fituese “T.” nuk përmbush kriteret e 

vendosura në Dokumentet e Tenderit të tilla si: Autorizim prodhuesi nga kompania “R.”, 

Autorizim prodhuesi nga kompania “N. E. A.” dhe Autorizim prodhuesi nga kompania F., nuk 

është për produktet e specifikuara në kriterin 2.2.4 si dhe nuk është njësuar me origjinalin nga 

noteri, sipas kriterit 2.2.6 DT dhe Ligjit Nr. 110/2018 “Për Noterinë”, neni 129, pika 2; 

Certifikata ISO 9001:2015, nuk ka përkthim të noterizuar jo në përputhje me kriterin 2.2.6 dhe 

Ligjin Nr. 110/2018 “Për Noterinë”, neni 129, pika 2; Certifikata ISO 27000:2013 nuk është 

përkthyer dhe noterizuar sipas kërkesave të kriterit 2.2.6 dhe ligjit nr. 110/2018 “Për Noterinë”, 

neni 129, pika 2. 

Në kushte të tilla KVO duhet të kishte s’kualifikuar dhe operatorin “T.” për mos përmbushje të 

kritereve të veçanta për kualifikim (kriteri 2.2.4) bazuar në ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 i 

ndryshuar neni 46 dhe nenin 53, pika 3, të anulonte procedurën e prokurimit bazuar në nenin 24, 

pika 1, germa “ç”, të ligjit, si dhe të analizonte shkaqet që shkaktuan dështimin e procedurës, në 

përputhje me VKM Nr. 914, datë 29.12.2014 me ndryshime, neni 73/2. Diferenca në vlerën 
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19,500,280 lekë që rezulton nga kualifikimi i ofertës me vlerë më të lartë me ofertën me vlerën 

më të ulët, përbën përdorim pa efektivitet të fondeve buxhetore në prokurimin publik. 

- “Blerje Led Wall dhe pajisje ndriçimi për studion e re të lajmeve në RTSH”, oferta fituese 

“P. I.” nuk përmbush kriteret e vendosura në Dokumentet e Tenderit të tilla si: autorizim 

prodhuesi nga kompania “Sh. Y. L. D. E. C. L.” nuk është sipas specifikimeve teknike shtojca 10 

dhe kriterit 2.3.4 të DT. Autorizimi për ekrane LCD nuk plotëson tërësinë e produktit të kërkuar si 

produkt i autorizuar nga prodhuesi, pasi ekrani LED i kërkuar është vetëm një lloj specifik i 

ekranit LCD (nuk përbën të njëjtin produkt); deklaratë konformiteti për kompaninë “Sh. Y. L. D. 

E. C. L. nuk është specifikisht për produktin sipas kriterit 2.3.4 si dhe të gjitha specifikimeve të 

publikuara në shtojcën 10; certifikatë EN-ISO 9001:2015, nuk është e përkthyer dhe noterizuar 

konform Ligjit Nr. 110/2018 “Për Noterinë”, neni 129, pika 2, si dhe nuk përmbush kriterin 2.3. 

DT. 

Në kushtet, kur asnjë nga operatorët nuk plotëson kriteret e veçanta për kualifikim, KVO duhet të 

kishte skualifikuar edhe operatorin “P. I.” bazuar në ligjin nr. 9643 ,datë 20.11.2006 i ndryshuar 

neni 46, të anulonte procedurën sipas kërkesave të nenit 24, pika 1, germa “ç” të ligjit dhe VKM 

nr. 914, datë 29.12.2014 me ndryshime, neni 73/1, si dhe të analizonte shkaqet që shkaktuan 

dështimin e procedurës në përputhje me VKM Nr. 914, datë 29.12.2014 me ndryshime, neni 73/2. 

Diferenca në vlerën 5,050,000 lekë që rezulton nga kualifikimi i ofertës me vlerë më të lartë me 

ofertën me vlerën më të ulët, përbën përdorim pa efektivitet të fondeve buxhetore në prokurimin 

publik. 

(Më hollësisht trajtuar në pikën 6 faqet nr. 54 – 125 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

1.1 Rekomandimi: Drejtori i Përgjithshëm i RTSH të marrë masat e nevojshme për eliminimin e 

efekteve negative në përdorimin e fondeve publike, duke përzgjedhur dhe trajnuar zyrtarët e 

prokurimeve, për fusha specifike, me qëllim vlerësim e procedurave në përputhje me 

dokumentacionin përkatës. 

Në vijimësi 

 

2. Gjetje nga Auditimi: Sipas dokumentacionit të vënë në dispozicion në lidhje me investimin 

me objekt ‘Furnizim vendosje depozita karburanti dhe sistem monitorimi të pikave të transmetimit 

të rrjetit DVB-T2-viti 2018’, rezultoi se nga analiza e zërave në preventiv përveç zërave të tjerë 

është marrë një ofertë tregu nga tre operatorë ekonomik edhe për zërin “Monitorim në distancë”. 

Specifikimet teknike për procedurën e vitit 2018 për këtë zë janë përshkruar gjerësisht në aneksin 

nr. 1.3. Sipas dokumentacionit të vënë në dispozicion ky zë është ofertuar me këto çmime: 

L. SHPK – 380,000 lekë pa TVSH; 

SH. L. SHPK – 342,000 lekë pa TVSH; 

M. P. L. SHPK – 418,000 lekë Pa TVSH; 

Prej këtej rezulton çmimi mesatar prej 380,000 lekë pa TVSH. Ky çmim është përdorur edhe për 

përllogaritjen e vlerës së fondit limit. Vlera totale e punës për vendosjen e 11 monitorimeve në 

distancë është në shumën 4,180,000 lekë pa TVSH, vlerë kjo e cila përbën 28 % të vlerës së 

preventivit total. Në fakt, sipas dokumentacionit të vënë në dispozicion rezulton se në vitin 2017 

është realizuar një investim me objekt “Rikonstruksioni i stacioneve, Loti 1 Mide, Loti III 

Cervenake, Loti IV Gllavë, Loti V Sopot dhe Loti VI Llogora”. Pjesë e këtij investimi ka qenë 

edhe zëri i mësipërm i emërtuar si “FTV Sistem monitorimi dhe menaxhimin në distancë sipas 

specifikimeve teknike”. Referuar specifikimeve teknike për procedurën e vitit 2017 kërkesat 

(specifikimet teknike) për këtë zë janë përshkruar gjerësisht në aneksin nr. 1.3. Ky zë, me këto 

specifikime, në bazë të ofertave të marra nga OE e ndryshëm në treg në vitin 2017, është 
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përllogaritur me çmim mesatar prej 142,800 lekë pa TVSH/njësi. Nga krahasimi i këtyre dy 

praktikave (specifikimet teknike sipas anekseve 1.3 dhe 1.4) për vitet 2017 dhe 2018 rezulton se 

për të njëjtin zë, nga ana e Grupit të Punës të ngritur sipas Urdhrit nr. 67 datë 04.09.2018 për 

përllogaritjen e fondit limit dhe specifikimeve teknike është zbatuar ligji në mënyrë formale dhe 

jo duke përdorur hapësirën e mundshme ligjore të përdorimit të studimit të tregut të kryer një vit 

më parë për të njëjtin zë pune/shërbimi e duke mos përdorur as vlerën mesatare të 6 kontratave të 

mëparshme të lidhura në përfundim të procedurës së prokurimit me objekt “Rikonstruksioni i 

stacioneve, Loti 1 Mide, Loti III Cervenake, Loti IV Gllavë, Loti V Sopot dhe Loti VI Llogora” 

sipas të cilave ky zë ka qenë i ofertuar (çmimi mesatar i të cilave është në masën 110,500 lekë pa 

TVSH). Si rrjedhojë vetëm ky zë, i cili përbën 28 % të të gjithë preventivit final, nga një kontratë e 

vitit 2017 në një tjetër të vitit 2018, rezulton të jetë rritur me gati 2.7 herë. Konkretisht vlera totale 

e rritur e fondit limit si rrjedhojë e mos përdorimit të mënyrën e duhur të hapësirës së mundshme 

ligjore është 2,609,200 lekë pa TVSH [(380,000 lekë pa TVSH – 142,800 lekë pa TVSH) x 11 

copë]. Nga këto duke bërë korrigjimet për efekt të uljes së vlerës së kontratës nga vlera e fondit 

limit (shuma 536,030 lekë pa TVSH), rezulton se vlera prej 2,073,170 lekë pa TVSH përbën 

përdorim pa efektivitet efiçiencë dhe ekonomicitet të fondeve publike nga ana e Grupit të 

Punës të ngritur me Urdhrin nr. 67/1 datë 04.09.2018 për përllogaritjen e fondit limit dhe 

specifikimeve teknike pasi nga ana e tyre nuk janë ezauruar në mënyrën e duhur të gjitha hapat 

për përdorimi e fondeve. Në mënyrë të ngjashme me procedurën e viti 2018 është vepruar edhe në 

vitin 2019 gjatë përllogaritjes së fondit limit për procedurën e ngjashme me objekt ‘Furnizim 

vendosje depozita karburanti dhe sistem monitorimi të pikave të transmetimit të rrjetit DVB-T2-

viti 2019’. Nga krahasimi i këtyre dy praktikave, pra ajo e vitit 2017 dhe asaj të vitit 2019 rezulton 

se për të njëjtin zë, nga ana e Grupit të Punës të ngritur sipas Urdhrit nr. 20 datë 06.02.2019 për 

përllogaritjen e fondit limit dhe specifikimeve teknike ka vepruar në mënyrë formale dhe jo duke 

përdorur hapësirën e mundshme ligjore duke rritur vlerën e fondit limit për shkak të mos 

përdorimit të studimit të tregut të kryer dy vite më parë për të njëjtin zë pune/shërbimi e duke mos 

përdorur as vlerën mesatare të 6 kontratave të mëparshme të lidhura në përfundim të procedurës së 

prokurimit me objekt “Rikonstruksioni i stacioneve, Loti 1 Mide, Loti III Cervenake, Loti IV 

Gllavë, Loti V Sopot dhe Loti VI Llogora” sipas të cilave ky zë ka qenë i ofertuar (çmimi mesatar 

i të cilave është në masën 110,500 lekë pa TVSH). Si rrjedhojë vetëm ky zë i cili përbën 38 % të të 

gjithë preventivit final, nga një kontratë e vitit 2017 në një tjetër të vitit 2019, rezulton të jetë 

rritur me gati 2.7 herë. Konkretisht vlera totale e rritur e fondit limit është 9,888,000 lekë pa 

TVSH [(390,000 lekë pa TVSH – 142,800 lekë pa TVSH) x 40 copë]. Nga këto duke bërë 

korrigjimet për efekt të uljes së vlerës së kontratës nga vlera e fondit limit (shuma 742,340 lekë pa 

TVSH), rezulton se vlera prej 9,145,660 lekë pa TVSH përbën përdorim pa efektivitet efiçencë 

dhe ekonomicitet të fondeve publike. (më gjerësish trajtuar në aneksin 1.5). Situata e 

mësipërme është në kundërshtim me: Ligjin nr. 9643 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, neni 

1, pika 2, germat b dhe c; VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e Rregullave të 

Prokurimit Publik”, i ndryshuar, neni 59, pika 2. 

(Më hollësisht trajtuar në pikën 6 faqet nr. 54 – 125 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

2.1 Rekomandimi: Nga ana e grupeve të ngritura për përllogaritjen e fondit limit të ezaurohen të 

gjitha hapat e duhur me qëllim shmangien e përdorimit pa efektivitet, eficiencë dhe ekonomicitet 

të fondeve publike siç është ai i rasteve të mësipërme në shumën 11,218,830 lekë pa TVSH 

(2,073,170 lekë pa TVSH + 9,145,660 lekë pa TVSH) si dhe sigurimin e mirë përodimit të tyre dhe 

transparencës në drejtim të planifikimit të vlerës së investimeve nëpërmjet përdorimit të çmimeve 
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të marra nga kontratat e mëparshme ose/dhe çmimeve të tregut, kjo nisur nga interesi publik dy 

ndër të cilat janë edhe rritja e eficiencës dhe efikasitetit në procedurat e prokurimit publik. 

Në vijimësi 
 

3. Gjetje nga Auditimi: Sipas dokumentacionit të vënë në dispozicion në lidhje me investimin 

me objekt ‘Rikonstruksion i stacioneve ekzistuese’, Loti II Tarabosh, në lidhje me këtë praktikë 

grupi i auditimit bëri një analizë të vlerës së fondit limit ku u konstatua mos respektim i strukturës 

së kostos për çmimet e marra për zërat jashtë preventivit dhe nga ana tjetër u krye një vlerësim i 

punës përfundimtare të kryer nga ana e sipërmarrësit të punimeve. Konkretisht, nëse nga ana e AK 

do të ishin respektuar metodologjia e hartimit të preventivit, ajo e strukturës së kostos për zërin 

F.V Kulla çmimi total i do të ishte 721,700 lekë. 

Preventivi dhe më pas situacionit përfundimtar i firmës sipërmarrëse është paraqitur e likuiduar 

për këto zëra në vlerën 7,098,000 lekë. Në lidhje me zërat Transport i materialeve, Montim i 

bulonave, Beton special për bulonat, Fornitura e materialeve, duke bërë analizën sipas manualit 

teknik të çmimeve të punimeve të ndërtimit e duke marrë në konsideratë se vetë manuali ka 

parashikuar çmime për konstruksione metalike të përbëra siç është rasti në fjale rezulton se, sipas 

analizës së mëposhtme, çmimi do të ishte 142,967 lekë për ton, ose vlera 1,715,604 lekë për 12 

ton (shiko aneksin 1.2). Për rrjedhojë rezulton se si pasojë e mos përcaktimit të volumeve të 

punimeve por emërtimit të tyre në mënyrë të përgjithshme F.V Kulla si dhe mos hartimit të 

analizës së kostos së detajuar rezulton se vlera prej 6,104,096 lekë pa TVSh përbën përdorim pa 

efektivitet eficiencë dhe ekonomicitet të fondeve në lidhje me këtë investim (721,700 lekë pa 

TVSh + Diferenca [7,098,000 lekë pa TVSh – 1,715,604 lekë pa TVSh]). Situata e mësipërme 

është në kundërshtim me: Ligjin nr. 9643 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, neni 1, pika 2, 

germat b dhe c; Udhëzimin nr. 3, datë 15.02.2001 të Këshillit të Ministrave ‘Për mbikëqyrjen dhe 

Kolaudimin e Punimeve të Ndërtimit’, ndryshuar me Udhëzimi nr. 1, datë 16.06.2011, konkretisht, 

pika b, e këtij Udhëzimi ndryshues; Vendimin nr. 514, datë 15.8.2007 “Për informatizimin e 

llogaritjes së kostos dhe hartimin e manualeve teknike të çmimeve të punimeve të ndërtimit”, e 

ndryshuar, pikat 2, 3, 9; Udhëzimin nr. 2 datë 08.05.2003 “Për klasifikimin dhe strukturën e 

kostos së punimeve të ndërtimit”, Kreu I. 

(Më hollësisht trajtuar në pikën 6 faqet nr. 54 – 125 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).  

3.1 Rekomandimi: Nga ana e grupeve të punës për përllogaritjen e fondit limit të merren masa 

për marrjen e ofertave dhe më tej hartimin e preventivave me çmime të cilat duhet të rezultojnë 

nga shuma e nevojshme e çmimeve të ofruara/preventivuara për çdo kategori që është pjesë e 

strukturës së kostos. Konkretisht, këto kategori janë Punëtori (sasi e orëve të punës x çmimin 

përkatës), Transport (sasi e orëve të punës x çmimin përkatës), Makineri (sasi e orëve të punës x 

çmimin përkatës), Materiale (sasi e orëve të punës x çmimin përkatës), Shpenzime Plotësuese 8% 

dhe Fitim 10 % (këto dy të fundit ndryshojnë në varësi të kategorisë së punimeve të ndërtimit). 

Gjithashtu, përpara marrjes së ofertave në treg për zëra pune, të analizohen këto preventiva për 

vlerësimin e tyre në përputhje me çmimet e manualit teknik të çmimeve për punimet e ndërtimit. 

Menjëherë 

 

4. Gjetje nga Auditimi: Sipas të dhënave të Drejtorisë së Burimeve Njerëzore, ka pasur 7 raste të 

punonjësve që kanë ankimuar në gjykatë ndaj RTSH për largime nga puna pa shkaqe të arsyeshme 

ligjore, për të cilët ka përfunduar gjykimi dhe në Gjykatën e Apelit për shumën 6,077,740 lekë, 

një pjesë e të cilave i përkasin periudhave të para këtij auditimi. Kjo vlerë financiare e përfituar 

nga punonjësit e larguar nga puna pa shkaqe të arsyeshme të cilësuara si të tilla me vendime të 
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gjykatës, përbën efekt financiar negativ në buxhetin e RTSH duke ndikuar në performancën e tij 

financiare dhe funksionale. 

(Më hollësisht trajtuar në pikën 4 faqet nr. 38 - 46 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

4.1 Rekomandimi: Këshilli Drejtues të analizojë situatën e krijuar nga largimet e padrejta nga 

puna, duke evidentuar përgjegjësitë përkatëse, si dhe Drejtori i Përgjithshëm, Drejtoria e 

Burimeve Njerëzore dhe Drejtoria Juridike të bashkëveprojnë për shmangien e penalizimeve të 

tilla financiare. 

Në vijimësi 

 

5. Gjetje nga Auditimi: Në Projektin ‟Asambleja e Përgjithshme e EBU”, preventivi i hartuar 

nuk i është referuar librit të tarifave dhe as kalendarit të aktiviteteve dhe kuadrit rregullator për 

çmimet, duke sjellë për pasojë 552,500 lekë shpenzime të panevojshme. Gjithashtu, nuk mban në 

konsideratë vlerën e shpenzimeve për dreka e darka zyrtare të personaliteteve të ftuara nga RTSH 

të përcaktuara me Vendimin e KD nr. 36, datë 16.05.2007, kapitulli III, pika 1 shkronja “a” nga 

mbështetje, duke shpenzuar 341,200 lekë mbi këtë vendim.  

(Më hollësisht trajtuar në pikën 10 faqet nr. 148- 184 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

5.1 Rekomandimi: Drejtori i Përgjithshëm të marrë masa për eliminimin e veprimeve dhe 

mosveprimeve të strukturave gjatë hartimit dhe zbatimit të projekteve artistike dhe filmike për të 

shmangur efektin financiar negativ prej 552,500 lekë për zëra të ndryshëm të preventivit të 

projektit ‟Asambleja e Përgjithshme e EBU“. 

Në vijimësi 
 

6. Gjetje nga Auditimi: Nga auditimi i dokumentacioni në lidhje me shpenzimet e kryera me 

bankë, rezultoi se janë paguar fatura për fjetje në hotel në tre raste në shumën gjithsej 766,960 

lekë pa asnjë dokument shoqërues për personat, datat e fjetjes në hotel, pa vulën e subjektit shitës. 

Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me VKM nr. 997, datë 10.12.2010 “Për trajtimin 

financiar të punonjësve që dërgohen më shërbim jashtë qendrës së punës brenda vendit” i 

ndryshuar, kreu i III, pika 3, germa “b”; 

(Më hollësisht trajtuar në pikën 10 faqet nr. 148- 184 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

6.1 Rekomandimi: Drejtori i Përgjithshëm të marrë masa të ngarkojë me përgjegjësi nëpunësin 

zbatues në rastet e mosrespektimit të kritereve ligjore dhe financiare në menaxhimin e projekteve. 

 

Në vijimësi 
 

F. TË ARDHURA TË MUNGUARA 
 

1. Gjetje nga auditimi: Nga grupi i auditimit konstatohet se për kontratat e shfrytëzimit të 

infrastrukturës së lirë të transmetimit të RTSH, arkëtimet në fund të vitit janë më pak se vlerat e 

kontratave, përveç detyrimit të muajit të fundit të vitit (dhjetor) faturimi i të cilit paguhet në 

janarin e vitit pasardhës, subjektet e kontraktura kanë edhe detyrime të mbartura. Detyrimi i 

subjekteve reklamuese dhe subjekteve që përdorin Shërbimet për Infrastrukturën Transmetuese të 

RTSH-së për periudhën 2017 – 2019, është në total 48.828.018 lekë. Nga kjo vlerë 27,836,059 

lekë janë detyrime të faturuara më 31 Dhjetor 2019, për shërbimin e Reklamave 17,916,414 lekë 

dhe qira shfrytëzimi infrastrukturës transmetuese 9,919,645 lekë. Pra, në total kjo vlerë shkon në 

20,992,259 lekë të ardhura të munguara për institucionin. Për subjektet që nuk kanë paguar brenda 

afatit të përcaktuar, nuk është bërë ndalimi i funksionimit të aparaturave, veprim në kundërshtim 
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me kontratat e lidhura, ku në nenin 6 “Mënyra e pagesës” përcaktohet se: “... në rast vonese të 

pagesave më tepër se 45 ditë nga faturimi, RTSH ka të drejtë ndalojë funksionimin e 

aparaturave...”.  

(Më hollësisht trajtuar në pikën 9 faqet nr. 143 - 148 të Raportit Përfundimtarë të Auditimit). 

1.1 Rekomandimi: Drejtoria Juridike në bashkëpunim me Drejtorinë Ekonomike, Drejtorinë 

Teknike dhe Drejtorinë e Marketingut të marrin masa për sanksionimin e subjekteve debitore nga 

kontratat e qirave dhe kontratat e marketingut me qëllim shmangien e krijimit te detyrimeve dhe 

mos përsëritjen në të ardhmen. 

Në vijimësi 
 

G. MASA ADMINISTRATIVE 

 
G. I - Referuar shkeljeve të konstatuara në fushën e ndërtimit, përcaktuar në nenin 7/1 dhe 12 

Kreu III, të ligjit nr. 8402, datë 10.9.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të 

ndërtimit” i ndryshuar dhe Udhëzimin nr. 3 datë 15.02.2001 “Për mbikëqyrjen dhe kolaudimin e 

punimeve të ndërtimit” i ndryshuar, Kreu II, Pika 3 (si dhe përgjegjësitë individuale të evidentuar 

dhe pasqyruar në pjesët takuese të Raportit Përfundimtar të Auditimit dhe komentet e subjektit të 

audituar), mbështetur në nenin 5 shkronja (b) dhe nenin 9/1, shkronja (a) të ligjit nr. 9780, datë 

16.07.2007, ndryshuar, me nenin 12 të ligjit nr. 183/2014 datë 01.04.2013 “Për inspektimin dhe 

mbrojtjen e territorit nga ndërtimet e kundërligjshme”, bazuar në nenin 15 dhe nenin 30, të ligjit 

nr. 154/2014, datë 27.11.2014, “Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë të 

Shtetit”, i rekomandojmë, Kryeinspektorit të Inspektoratit të Mbrojtjes së Territorit Vendor 

Vlorë, të vlerësojë shkeljet e konstatuara: 

1. Subjektit “A. M.” ShPK me përfaqësues ligjor E. M., me nr. licence për mbikëqyrje kolaudim 

punimesh MK.2892/2, në cilësinë e mbikëqyrësit të punimeve në objektin ‘Rikonstruksion i 

stacioneve ekzistuese’, Loti VI Llogara, për certifikimin e punimeve të pakryera dhe/apo të 

kryera jo në përputhje me specifikimet teknike me pasojë dëm ekonomik vlerën 1,081,600 

lekë pa TVSH (Më hollësisht trajtuar në pikën 6 faqe 54 - 125 të Raportit Përfundimtar të 

Auditimit); 

2. Subjektit “G. L.” ShPK me përfaqësues ligjor G. S., me nr. licence për mbikëqyrje kolaudim 

punimesh MK.2928/5, në cilësinë e kolaudatorit të punimeve në objektin ‘Rikonstruksion i 

stacioneve ekzistuese’, Loti VI Llogara, për certifikimin e punimeve të pakryera dhe/apo të 

kryera jo në përputhje me specifikimet teknike me pasojë dëm ekonomik vlerën 1,081,600 

lekë pa TVSH (Më hollësisht trajtuar në pikën 6 faqe 54 - 125 të Raportit Përfundimtar të 

Auditimit); 

 

G. II - Referuar shkeljeve të konstatuara në fushën e ndërtimit, përcaktuar në nenin 7/1 dhe 12, 

Kreu III, nenet 15 e 16 të ligjit nr. 8402, datë 10.9.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e 

punimeve të ndërtimit” i ndryshuar dhe Udhëzimin nr. 3 datë 15.02.2001 “Për mbikëqyrjen dhe 

kolaudimin e punimeve të ndërtimit” i ndryshuar, Kreu II, Pika 3 (si dhe përgjegjësitë individuale 

të evidentuar dhe pasqyruar në pjesët takuese të Raportit Përfundimtar të Auditimit dhe komentet 

e subjektit të audituar, mbështetur në nenin 5 shkronja (b) dhe nenin 9/1, shkronja (a) të ligjit nr. 

9780, datë 16.07.2007, ndryshuar, me nenin 12 të ligjit nr. 183/2014 datë 01.04.2013 “Për 

inspektimin dhe mbrojtjen e territorit nga ndërtimet e kundërligjshme”, bazuar në nenin 15 dhe 

nenin 30, të ligjit nr. 154/2014, datë 27.11.2014, “Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollit 
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të Lartë të Shtetit”, i rekomandojmë,  Kryeinspektorit të Inspektoratit të Mbrojtjes së Territorit 

Vendor Korçë, të vlerësojë shkeljet e konstatuara:  

3. Subjektit “G. L.” ShPK me përfaqësues ligjor G. S., me nr. licence për mbikëqyrje kolaudim 

punimesh MK.2928/5, në cilësinë e mbikëqyrësit të punimeve në objektin ‘Rikonstruksion i 

Godinës së Radio Televizionit të Korçës’, për certifikimin e punimeve të pakryera dhe/apo të 

kryera jo në përputhje me specifikimet teknike me pasojë dëm ekonomik vlerën 1,005,706 

lekë pa TVSH (Më hollësisht trajtuar në pikën 6 faqe 54 - 125 të Raportit Përfundimtar të 

Auditimit); 

4. Subjektit “I.” ShPK me përfaqësues ligjor F. V., me nr. licence për mbikëqyrje kolaudim 

punimesh MK.1706/6, në cilësinë e kolaudatores së punimeve në objektin ‘Rikonstruksion i 

Godinës së Radio Televizionit të Korçës’, për certifikimin e punimeve të pakryera dhe/apo të 

kryera jo në përputhje me specifikimet teknike me pasojë dëm ekonomik vlerën 1,005,706 

lekë pa TVSH (Më hollësisht trajtuar në pikën 6 faqe 54 - 125 të Raportit Përfundimtar të 

Auditimit); 

 

G. III - Referuar shkeljeve të konstatuara në fushën e ndërtimit, përcaktuar në nenin 7/1 dhe 12, 

Kreu III, nenet 15 e 16 të ligjit nr. 8402, datë 10.9.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e 

punimeve të ndërtimit” i ndryshuar dhe Udhëzimin nr. 3 datë 15.02.2001 “Për mbikëqyrjen dhe 

kolaudimin e punimeve të ndërtimit” i ndryshuar, Kreu II, Pika 3 (si dhe përgjegjësitë individuale 

të evidentuar dhe pasqyruar në pjesët takuese të Raportit Përfundimtar të Auditimit dhe komentet 

e subjektit të audituar, mbështetur në nenin 5 shkronja (b) dhe nenin 9/1, shkronja (a) të ligjit nr. 

9780, datë 16.07.2007, ndryshuar, me nenin 12 të ligjit nr. 183/2014 datë 01.04.2013 “Për 

inspektimin dhe mbrojtjen e territorit nga ndërtimet e kundërligjshme”, bazuar në nenin 15 dhe 

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

të Lartë të Shtetit”, i rekomandojmë,  Kryeinspektorit të Inspektoratit të Mbrojtjes së Territorit 

Vendor Shkodër, të vlerësojë shkeljet e konstatuara:  

5. Subjektit “G. C. E.” ShPK me përfaqësues ligjor G. B., me nr. licence për mbikëqyrje 

kolaudim punimesh MK.2811/3, në cilësinë e mbikëqyrësit të punimeve në objektin 

‘‘Rikonstruksion i stacioneve ekzistuese’, Loti II Tarabosh, për certifikimin e punimeve të 

pakryera dhe/apo të kryera jo në përputhje me specifikimet teknike me pasojë dëm ekonomik 

vlerën 3,460,885 lekë pa TVSH (nga të cilat vlera 3,092,885 lekë pa TVSH si punime të 

pakryera dhe vlera prej 368,000 lekë pa TVSH si pasojë e mos aplikimit të penaliteteve për 

vonesa në përfundimin e punimeve) (Më hollësisht trajtuar në pikën 6 faqe 54 - 125 të Raportit 

Përfundimtar të Auditimit); 

6. Subjektit “H. C.” ShPK me përfaqësues ligjor G. P., me nr. licence për mbikëqyrje kolaudim 

punimesh MK.2720/5, në cilësinë e kolaudatorit të punimeve në objektin ‘‘Rikonstruksion i 

stacioneve ekzistuese’, Loti II Tarabosh, për certifikimin e punimeve të pakryera dhe/apo të 

kryera jo në përputhje me specifikimet teknike me pasojë dëm ekonomik vlerën 3,460,885 

lekë pa TVSH (nga të cilat vlera 3,092,885 lekë pa TVSH si punime të pakryera dhe vlera 

prej 368,000 lekë pa TVSH si pasojë e mos aplikimit të penaliteteve për vonesa në përfundimin 

e punimeve) (Më hollësisht trajtuar në pikën 6 faqe 54 - 125 të Raportit Përfundimtar të 

Auditimit); 
 

H. MASA DISIPLINORE 
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Mbështetur në nenin 37 të ligjit nr. 7961, datë 12.7.1995 “Kodi i punës i Republikës së 

Shqipërisë” i ndryshuar, si dhe në nenin 14 të kontratës individuale të punës kërkojmë të fillojnë 

procedurat për dhënien e masës disiplinore: 

 

H. I –  “Vërejtje me shkrim” për:  

1. Zj. A. M., me detyrë Drejtore e Burimeve Njerëzore, pasi:  

- Në kontratën individuale të punës mungojnë çështjet e afatit dhe të mënyrës së pagesës; 

- Struktura organike e RTSH ka pësuar ndryshim të shpeshta, punonjësit nuk janë të grupuar në 3 

sektorë, ka një numër të konsiderueshëm punonjësish të paplotësuar, nuk ka kritere për marrjen në 

punë të punonjësve të rinj dhe për vlerësimin e performancës vjetore, pagat e orkestrës janë rritur 

në mënyrë të paargumentuar, si dhe trajnimet kanë qenë në numër të vogël pjesëmarrësish dhe jo 

në mënyrë të vazhdueshme. 

- Janë mbajtur jashtë strukturës 17 punonjës në vitin 2017, 9 në vitin 2018 dhe 22 në 2019 në 

kundërshtim me Vendimit të KDRTSH nr. 37, datë 18.04.2017, në mungesë të përcaktimit të 

kritereve. 

- Një numër i konsiderueshëm i punonjësve të RTSH kanë përfituar njëkohësisht pagën për vendin 

e punës, si dhe honorarë për projekte, duke ulur ndjeshëm efektivitetin e shpenzimeve për pagat 

- RTSH për largimet e paligjshme nga puna të 10 punonjësve është ndëshkuar nga vendimet e 

gjykatave në vlerën 6,077,740 lekë, duke shkaktar pasoja negative financiare. 

- RTSH nuk ka shkëputur marrëdhëniet e punës për 12 punonjës edhe pas plotësimit të moshës së 

daljes në pension. 

 - Për moszbatim të ligjit nr.114/2015, datë 22.10.2015, “Për auditimin e brendshëm në sektorin 

publik”, neni 23 lidhur me emërimin e drejtorit të auditit të brendshëm ;  

- Për të meta dhe mangësi në lidhje me emërimin e drejtorit të auditit të brendshëm.  

2. Z. S. Gj., me detyrë Drejtor Juridik, pasi: 

- Në kontratën individuale të punës mungojnë çështjet e afatit dhe të mënyrës së pagesës; 

- Janë mbajtur jashtë strukturës 17 punonjës në vitin 2017, 9 në vitin 2018 dhe 22 në 2019 në 

kundërshtim me Vendimit të KDRTSH nr. 37, datë 18.04.2017, në mungesë të përcaktimit të 

kritereve. 

- Një numër i konsiderueshëm i punonjësve të RTSH kanë përfituar njëkohësisht pagën për vendin 

e punës, si dhe honorarë për projekte, duke ulur ndjeshëm efektivitetin e shpenzimeve për pagat 

- RTSH për largimet e paligjshme nga puna të 10 punonjësve është ndëshkuar nga vendimet e 

gjykatave në vlerën 6,077,740 lekë, duke shkaktar pasoja negative financiare; 

- RTSH nuk ka shkëputur marrëdhëniet e punës për 12 punonjës edhe pas plotësimit të moshës së 

daljes në pension; 

- Gjatë zbatimit të projektit “Festivali i 58 i këngës në RTSH“ 2019 dhe “Gjyshet milionere” janë 

vërejtur mangësi të konsiderueshme në nënshkrimin, afatet, protokollimin etj., të kontratave të 

punës, të mallrave dhe shërbimeve me pasoja në efektivitetin e përdorimit të fondeve publike; 

3. Z. H. M., me detyrë Drejtor i Njësisë Teknike, pasi: 

- Gjatë hartimit të preventivit dhe zbatimit të projektit “Festivali i 58 i këngës në RTSH“ 2019 

kërkesa për marrja me qira regjie HD me vlerë 2,400,000 lekë, rezulton se është formale, pasi i 

mungon kërkesa zyrtare e regjisores së festivalit, është përgatitur pas parashikimit në preventiv të 

vlerës së qirasë, si dhe regjia HD pronë e RTSH plotëson nevojat për numrin e kameramanëve të 

parashikuar në preventiv prej 8 kamera. 

4. Z. G. A., me detyrë Drejtor i sektorit të prokurimeve, në cilësinë e anëtarit të prokurimit për 

procedurat blerje me vlera të vogla, pasi: 
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 - Për moszbatim të vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 914, date 29.12.2014, “Për miratimin e 

rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, neni 40 me Udhëzimin nr. 3, datë 27.01.2015 “Për 

Procedurën e Prokurimit me Vlerë të Vogël”, i ndryshuar, pika 5, lidhur me 6 procedura 

prokurimi blerje me vlera të vogla, në të cilat ka nga auditimi ka rezultuar një vlerësim i padrejtë 

ndaj OE, konkretisht në procedurat e prokurimit “Mbikëqyrja e punimeve supervizioni në objektin 

rikonstruksioni i stacionit ekzistues Gllavë, Tarabosh, Sopot, Mide, Llogora dhe Cervenake”; 

Gjithashtu për moszbatim të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 914, datë 29.12.2014, “Për 

miratimin e rregullave të prokurimit publik”, kreu IV, neni 40, pika 1, Udhëzimit nr. 3, datë 

27.01.2015 “Për procedurën e prokurimit me vlerë të vogël”, i ndryshuar, pika 3 dhe 4, 

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, lidhur me copëzimin e fondeve në 6 

procedurat e prokurimit “Mbikëqyrja e punimeve supervizioni në objektin rikonstruksioni i 

stacionit ekzistues Gllavë, Tarabosh, Sopot, Mide, Llogora dhe Cervenake”, të cilat duhet të 

kryheshin me procedurë të rregullt prokurimi (tender), si dhe problematika të ndryshme në 

procedurat e prokurimit blerje me vlera të vogla; 

 - Për faktin se janë ftuar për të paraqitur ofertë OE me aktivitet jo në përputhje me nevojat e 

investimit, në 2 procedura prokurimi, veprim ky në kundërshtim me ligjin nr. 9643, datë 

20.11.2006, “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, neni 34 si dhe VKM nr. 914 datë 29.12.2014 

“Për miratimin e rregullave për prokurimin publik”, i ndryshuar, neni 39. 

- Për kritere të paargumentuara dhe/apo jo në përputhje me nevojat e objektit të prokurimit, në 1 

procedurë, veprim ky në kundërshtim me 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 20; VKM nr. 914, datë 29.12.2014, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, 

ndryshuar, neni 27, pika 3 si dhe neni 61, pika 2. 

5. Znj. E. K., me detyrë Drejtor i drejtorisë ekonomike, në cilësinë e nëpunësit zbatues të RTSh. 

 - Për moszbatim të Ligjit nr. 25/2018, “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”, neni 11 dhe 

nenin 15, me ligjin nr. 10296, datë 08/07/2010, “Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”, i 

ndryshuar, neni 9 dhe 12, Udhëzimit të Ministrit të Financave nr. 30, datë 27.12.2011 “Për 

menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik” i ndryshuar, pikat 26-33, kreu IV, pika 74, në 

lidhje me procesin e inventarizimit, evidentimin e pa dokumentuar të aktiveve afatgjata në 

pasqyrat financiare, mbi mos dokumentimin dhe evidentimin për ndjekjen e shpenzimeve të 

konsumit të karburantit sipas kartelave përkatëse të automjeteve, mos përditësimin e regjistrit 

kontabël të aktiveve, mos mbajtjen sipas formatit përkatës të aktiveve, mos marrjen e masave për 

pajisjen me programe të mbajtjes dhe përpunimit të të dhënave kontabël për Njësitë e Varësisë; 

6. Z. O. H., me detyrë Specialistë IT, pasi: 

- Për faktin se janë ftuar për të paraqitur ofertë OE me aktivitet jo në përputhje me nevojat e 

investimit, në 1 procedurë prokurimi, veprim ky në kundërshtim me ligjin nr. 9643, datë 

20.11.2006, “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, neni 34 si dhe VKM nr. 914 datë 29.12.2014 

“Për miratimin e rregullave për prokurimin publik”, i ndryshuar, neni 39. 

- Për kritere të paargumentuara dhe/apo jo në përputhje me nevojat e objektit të prokurimit, në 1 

procedurë, veprim ky në kundërshtim me 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 20; VKM nr. 914, datë 29.12.2014, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, 

ndryshuar, neni 27, pika 3 si dhe neni 61, pika 2. 

7. Z. E. B. me detyrë Specialist, pasi: 
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 - Në një rast u konstatua mungesa e sigurimit të mirë përdorimit të fondeve publike dhe 

transparencës gjatë procedurave të prokurimit publik për vlerën 40,393,040 lekë pa TVSH, 

konkretisht në procedurën “Furnizim vendosje depozita karburanti dhe sistem monitorimi të 

pikave të transmetimit të rrjetit DVB-T2-viti 2019’, si pasojë e mosrespektimin të strukturës së 

kostos për hartimin e preventivave, veprim në kundërshtim me ligjin nr. 9643 “Për prokurimin 

publik”, i ndryshuar, neni 1, pika 2, germat b dhe c, Udhëzimin nr. 3, datë 15.02.2001 të Këshillit 

të Ministrave ‘Për mbikëqyrjen dhe Kolaudimin e Punimeve të Ndërtimit’, i ndryshuar me 

Udhëzimin nr. 1, datë 16.06.2011, konkretisht, pika b, e këtij Udhëzimi ndryshues, Vendimi nr. 

514, datë 15.8.2007 “Për informatizimin e llogaritjes së kostos dhe hartimin e manualeve teknike 

të çmimeve të punimeve të ndërtimit”, e ndryshuar, pikat 2, 3, 9, Udhëzimi nr. 2 datë 08.05.2003 

“Për klasifikimin dhe strukturën e kostos së punimeve të ndërtimit”, Kreu I; 

- Për përzgjedhje të gabuar të llojit të procedurës së prokurimit në dy raste, veprim në kundërshtim 

me ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, neni 3 përkufizime, 

pika 6, 7, 8 dhe pika 9, si dhe VKM nr. 914 nr. 914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e Rregullave 

të Prokurimit Publik”, neni 26, pika 2; 

- Për faktin se janë ftuar për të paraqitur ofertë OE me aktivitet jo në përputhje me nevojat e 

investimit, në 1 procedurë prokurimi, veprim ky në kundërshtim me ligjin nr. 9643, datë 

20.11.2006, “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, neni 34 si dhe VKM nr. 914 datë 29.12.2014 

“Për miratimin e rregullave për prokurimin publik”, i ndryshuar, neni 39. 

8. Z. E. P. me detyrë Specialist (ekonomist), pasi: 

 - Në një rast u konstatua mungesa e sigurimit të mirë përdorimit të fondeve publike dhe 

transparencës gjatë procedurave të prokurimit publik për vlerën 40,393,040 lekë pa TVSH, 

konkretisht në procedurën “Furnizim vendosje depozita karburanti dhe sistem monitorimi të 

pikave të transmetimit të rrjetit DVB-T2-viti 2019’, si pasojë e mosrespektimin të strukturës së 

kostos për hartimin e preventivave, veprim në kundërshtim me ligjin nr. 9643 “Për prokurimin 

publik”, i ndryshuar, neni 1, pika 2, germat b dhe c, Udhëzimin nr. 3, datë 15.02.2001 të Këshillit 

të Ministrave ‘Për mbikëqyrjen dhe Kolaudimin e Punimeve të Ndërtimit’, i ndryshuar me 

Udhëzimin nr. 1, datë 16.06.2011, konkretisht, pika b, e këtij Udhëzimi ndryshues, Vendimi nr. 

514, datë 15.8.2007 “Për informatizimin e llogaritjes së kostos dhe hartimin e manualeve teknike 

të çmimeve të punimeve të ndërtimit”, e ndryshuar, pikat 2, 3, 9, Udhëzimi nr. 2 datë 08.05.2003 

“Për klasifikimin dhe strukturën e kostos së punimeve të ndërtimit”, Kreu I; 

9. Z. B. M. me detyrë Përgjegjës departamenti, pasi: 

 - Në dy raste u konstatua marrja në dorëzim e mallrave me mangësi në dokumentacion si dhe 

volume mallrash të pa furnizuara për vlerën total të këtyre dy kontratave në shumën 2,491,390 

lekë pa TVSH. Konkretisht këto rezultuar në kontrata me objekt ‘Furnizim vendosje depozita 

karburanti dhe sistem monitorimi të pikave të transmetimit të rrjetit DVB-T2-viti 2018’ dhe 

‘Furnizim vendosje depozita karburanti dhe sistem monitorimi të pikave të transmetimit të rrjetit 

DVB-T2-viti 2019’. Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me Kontratën e sipërmarrjes së 

punimeve e lidhur sipas aktit me nr. 67/12 prot., datë 07.11.2019 mes Autoritetit Kontraktor 

RTSH, dhe sipërmarrësit të punimeve BOE “L.” ShPK, “R. C.” ShPK dhe “A. T.”; Kontratën e 

sipërmarrjes së punimeve e lidhur sipas aktit me nr. 20/13 prot., datë 26.04.2019 mes Autoritetit 

Kontraktor RTSH, dhe sipërmarrësit të punimeve BOE “S. C.” ShPK, “R. C.” ShPK dhe “A. T.”; 

Urdhri nr. 775/1 prot., datë 15.11.2018 për marrjen në dorëzim të mallrave; Urdhri nr. 319/1 prot., 

datë 26.04.2019 për marrjen në dorëzim të mallrave; Ligji nr. 8402 datë 10.09.1998 “Për 

kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit”, neni 12 ku përcaktohet se: “Kolaudimi i 

objektit kryhet nga kolaudatori që është person fizik ose juridik, vendas ose i huaj, i pajisur me 
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licencë përkatëse për kolaudim punimesh dhe që nuk është i lidhur në asnjë mënyrë me 

projektimin, mbikëqyrjen dhe zbatimin e punimeve të ndërtimit të objektit që do të kolaudojë”; 

10. Znj. S. Ç., me detyrë Preventivuese, pasi: 

- Në hartimin e preventivit të projektit “Festivali i 58 i këngës në RTSH“ 2019, vendosja e 

çmimeve nuk ka ndonjë referencë të saktë në librin e tarifave, si dhe për ato që nuk gjendet në 

librin e tarifave është marrë më pas miratimi i bordit i administrimit dhe KDRTSH, duke rezultuar 

me diferenca të theksuara në disa zëra nga 75,000 lekë deri në 140,000 lekë; 

- Në preventivin e përgatitur për projektin filmik “Kongresi i Lushnjës” nuk ka asnjë përputhje të 

tarifave për stafin e krijuesve dhe realizuesve me ato të librit të tarifave, duke rritur koston e 

projektit me së paku 1,573,000 lekë ose 22%;  

11. Znj. I. B., me detyrë Drejtore e Drejtorisë së Auditimit të Brendshëm. 

 - Për moszbatim të ligjit nr. 114/2015 “Për auditimin e brendshëm në sektorin publik”, Manuali i 

Auditimit Brendshëm, Rregullore e Auditimit të Brendshëm miratuar me Vendimin e Këshillit 

Drejtues të RTSH me nr.41 datë 07.11.2018, lidhur me zbatimin e formateve standarde në 

procesin e auditimit të brendshëm, hartimin e letrave të punës, mos marrjen e masave ndaj 

vartësve për detyrat e paplotësuara, mosrealizimet në kohë të planeve të auditimit si dhe masave të 

mëtejshme për mbarëvajtjen e punës. 

12. Znj. B. S., me detyrë (specialiste në sektorin e prokurimeve dhe anëtarit të prokurimit për 

procedurat blerje me vlera të vogla). 

 - Për moszbatim të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 914, datë 29.12.2014, “Për miratimin e 

rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, nenin 4, nenin 40, pika 3, nenin 57, pika 3, neni 77, 

pika 3, 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, pika 5, 7, 19, për problematika të 

ndryshme në procedurat e prokurimit blerje me vlera të vogla; 

 - Për përzgjedhje të gabuar të llojit të procedurës së prokurimit në dy raste, veprim në 

kundërshtim me ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, neni 3 

përkufizime, pika 6, 7, 8 dhe pika 9, si dhe VKM nr. 914 nr. 914 datë 29.12.2014 “Për miratimin 

e Rregullave të Prokurimit Publik”, neni 26, pika 2; 

 - Për vlerësim të gabuar të OE në cilësinë e anëtarit të KVO, veprim 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 53, pika 3 dhe 5, germa c si dhe  VKM nr. 914 datë 29.12.2014 

“Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, i ndryshuar, neni 66, pika 3. 

13. Znj. M. Th., (specialiste në sektorin e prokurimeve dhe anëtarit të prokurimit për procedurat 

blerje me vlera të vogla). 

 - Për moszbatim të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 914, datë 29.12.2014, “Për miratimin e 

rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, nenin 4, nenin 40, pika 3, nenin 57, pika 3, neni 77, 

pika 3, 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, pika 5, 7, 19, për problematika të 

ndryshme në procedurat e prokurimit blerje me vlera të vogla; 

- Për kualifikim dhe shpallje fituesi e një OE me mangësi në dokumentacion në 1 procedurë 

prokurimi. Konkretisht në procedurën me objekt Blerje guidë elektronike të Programeve EPG – 

viti 2017, në të cilën është vepruar 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 53, pika 3 dhe 5, germa c si dhe VKM nr. 914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e Rregullave 

të Prokurimit Publik”, i ndryshuar, neni 66, pika 3. 

14. Z. O. T., me detyrë Përgjegjës regjistrimi, pasi:  
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- Për kualifikim dhe shpallje fituesi e një OE me mangësi në dokumentacion në 1 procedurë 

prokurimi. Konkretisht në procedurën me objekt Blerje guidë elektronike të Programeve EPG – 

viti 2017, në të cilën është vepruar 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 53, pika 3 dhe 5, germa c si dhe VKM nr. 914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e Rregullave 

të Prokurimit Publik”, i ndryshuar, neni 66, pika 3. 

15. Z. G. N., me detyrë Përgjegjës Departamenti, pasi:  

- Për kualifikim dhe shpallje fituesi e një OE me mangësi në dokumentacion në 1 procedurë 

prokurimi. Konkretisht në procedurën me objekt Blerje guidë elektronike të Programeve EPG – 

viti 2017, në të cilën është vepruar 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 53, pika 3 dhe 5, germa c si dhe VKM nr. 914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e Rregullave 

të Prokurimit Publik”, i ndryshuar, neni 66, pika 3; 

 - Për pranimin e dokumentacionit të OE të shpallur fitues dhe lidhjen e kontratës pa administruar 

më parë të gjithë dokumentacionin, veprim ky në kundërshtim me VKM nr. 914 datë 29.12.2014 

“Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, neni 57, pika 3; 

16. Z. A. B., me detyrë Përgjegjës Sektori, pasi:  

- Për kritere të paargumentuara dhe/apo jo në përputhje me nevojat e objektit të prokurimit, në 1 

procedurë, veprim ky në kundërshtim me 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 20; VKM nr. 914, datë 29.12.2014, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, 

ndryshuar, neni 27, pika 3 si dhe neni 61, pika 2. 

 

H. II – “Vërejtje me shkrim për paralajmërim për pushim nga puna” për:  

1. Z. R. A., me detyrë Drejtor i Njësisë së Programeve, pasi:  

- Gjatë zbatimit të projektit “Gjyshet milionere“ 2017-2018 ka nënshkruar kontrata me të tretë në 

tejkalim të kompetencave të veta, pasi është detyrë e Drejtorit të Përgjithshëm; ka mangësi në 

kontratat e punës të nënshkruara prej tij; është marrë studio me qira një muaj para datës së fillimit 

të regjistrimeve; 

- ka nënshkruar kontratat me punonjës të tjerë jashtë strukturës së RTSH, në kundërshtim me 

nenin 24 të Statutit, të miratuar me Vendimin e Kuvendit të Shqipërisë nr. 98, datë 22.12.2016,që 

kjo është e drejtë e Drejtorit të përgjithshëm, si dhe nuk janë respektuar kushtet kontraktore lidhur 

me këstet e pagesave;  

- në projektin “Masterchef Junior“ ka realizuar negociata me zotëruesen e të drejtave të 

distribuimit “E. Sh. G. B.“ pa marrë më parë miratimin e projektit në bordin artistik, bordin e 

administrimit dhe KD; është marrë me qira studio për 56 ditë më shumë se sa është parashikuar në 

kontratë; blerje materiale pa pasur në dispozicion studion; janë nënshkruar kontrata për një 

periudhë më të gjatë kohore se sa ajo e filmimeve; janë nënshkruar kontrata dhe janë paguar pa 

pasur asnjë gjurmë të realizimit të kontratës ekonomisti, magazinieri dhe specialisti i 

marrëdhënieve me publikun etj.; 

2. Z. K. D., me detyrë Drejtor i Marrëdhënieve me Jashtë, pasi:  

- mangësi në dokumentacionin e zbatimit dhe atë financiar, duke sjellë për pasojë ulje të 

efektivitetit të fondeve publike në vlerën 552,500 lekë dhe dëm ekonomik në vlerën 175,000 lekë 

si pagesë e dubluar për sallën gjatë zbatimit të Projekti ‟Asambleja e Përgjithshme e EBU“; 
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- Parregullsi në zbatimin e projektit me pasoja efekte negative në përdorimin e fondeve publike 

duke shkaktuar dëm ekonomik në vlerën prej 330,000 lekë të përfituar padrejtësisht për dieta pa 

dokumente justifikues financiar për projektin artistik “Eurovision Song Contest 2018“. 

3. Z. A. H. me detyrë Përgjegjës i Sektorit të Projekteve dhe Administrimit të të Drejtave  

- Projekti ‟Asambleja e Përgjithshme e EBU“ nuk ka kaluar për miratim në Bordin Artistik; 

preventivi i hartuar nuk mban në konsideratë kalendarin e aktiviteteve dhe kuadrin rregullator për 

çmimet duke shkaktuar efekt financiar negativ prej 552,500 lekë për zëra të ndryshëm të 

preventivit të projektit; mangësi në dokumentacionin e zbatimit dhe atë financiar, duke sjellë për 

pasojë ulje të efektivitetit të fondeve publike; 

- Parregullsi në hartimin e preventivit duke mos ju referuar çmimeve të përcaktuara në librin e 

tarifave me pasoja efekte negative në përdorimin e fondeve publike për projektin artistik 

“Eurovision Song Contest 2018“; 

- Preventivi dhe kontratat e projektit “Gjyshet milionere“ nuk kanë ndjekur asnjë rregull në 

përzgjedhjen dhe vendosjen e çmimeve sipas zërave; 

- Mangësitë në hartimin e dhe plotësimin e kontratave për projektin filmik “Kongresi i Lushnjës”, 

si dhe në preventivin e përgatitur nuk ka asnjë përputhje të tarifave për stafin e krijuesve dhe 

realizuesve me ato të librit të tarifave, duke rritur koston e projektit me së paku 1,573,000 lekë ose 

22%;  

- në projektin “Lart e Poshtë” nuk e ka përdorur si kriter strikt librin e tarifave, por e ka zbatuar 

atë me subjektivizëm; 

- Nga krahasimi i tarifave në preventiv me librin e tarifave konstatohet se në projektin 

“Masterchef Junior“ për së paku 6 zëra nuk është mbajtur në konsideratë libri i tarifave, duke fryrë 

preventivin në vlerën 850,008 lekë; ka ndryshime te theksuara të çmimeve për të njëjtin zë në 

struktura të ndryshme; 

4. Z. P. R. me detyrë Përgjegjës i financës në Njësinë e Programeve, pasi: 

- gjatë zbatimit të projektit “Gjyshet milionere“ 2017-2018 nuk ka bërë hyrje asetet e blera, duke 

vepruar në kundërshtim me Udhëzimin nr. 30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në 

njësitë e sektorit publik” i ndryshuar, pika 35/b, si dhe nënshkrimi i faturave është bërë nga 

persona të pa autorizuar, të cilët nuk vërtetojnë dot kryerjen e punimeve/shërbimit/ofrimin e mallit 

gjatë zbatimit të projektit, si dhe nuk i referohen periudhave përkatëse kohore të kryerjes tyre; 

- gjatë zbatimit të projektit “Masterchef Junior“ mungon fletë hyrja e materialeve të blera, ka 

mangësi plotësimi dhe likuidimi të faturave të thjeshta tatimore dhe atyre me TVSH; 

5. Z. F. Z. me detyrë (specialist në sektorin e prokurimeve dhe anëtarit të prokurimit për 

procedurat blerje me vlera të vogla), pasi: 

 - Në një rast u konstatua mungesa e sigurimit të mirë përdorimit të fondeve publike dhe 

transparencës gjatë procedurave të prokurimit publik për vlerën 14,966,160 lekë pa TVSH , 

konkretisht në procedurën “Furnizim vendosje depozita karburanti dhe sistem monitorimi të 

pikave të transmetimit të rrjetit DVB-T2-viti 2018’, si pasojë e mosrespektimin të strukturës së 

kostos për hartimin e preventivave, veprim në kundërshtim me ligjin nr. 9643 “Për prokurimin 

publik”, i ndryshuar, neni 1, pika 2, germat b dhe c, Udhëzimin nr. 3, datë 15.02.2001 të Këshillit 

të Ministrave ‘Për mbikëqyrjen dhe Kolaudimin e Punimeve të Ndërtimit’, i ndryshuar me 

Udhëzimin nr. 1, datë 16.06.2011, konkretisht, pika b, e këtij Udhëzimi ndryshues, Vendimi nr. 

514, datë 15.8.2007 “Për informatizimin e llogaritjes së kostos dhe hartimin e manualeve teknike 

të çmimeve të punimeve të ndërtimit”, e ndryshuar, pikat 2, 3, 9, Udhëzimi nr. 2 datë 08.05.2003 

“Për klasifikimin dhe strukturën e kostos së punimeve të ndërtimit”, Kreu I; 
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- Në dy raste u konstatua se janë përdorur pa efektivitet, eficiencë dhe ekonomicitet fondet në 

shumën 11,218,830 lekë pa TVSh, konkretisht në kontratat me objekt ‘Furnizim vendosje 

depozita karburanti dhe sistem monitorimi të pikave të transmetimit të rrjetit DVB-T2-viti 2018’ 

dhe ‘Furnizim vendosje depozita karburanti dhe sistem monitorimi të pikave të transmetimit të 

rrjetit DVB-T2-viti 2019’ si rrjedhojë e mospërdorimit në mënyrën e duhur të alternativave për 

përcaktimin e vlerës së fondit limit të investimeve të mësipërme.  

 - Për përzgjedhje të gabuar të llojit të procedurës së prokurimit në dy raste, veprim në 

kundërshtim me ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, neni 3 

përkufizime, pika 6, 7, 8 dhe pika 9, si dhe VKM nr. 914 nr. 914 datë 29.12.2014 “Për miratimin 

e Rregullave të Prokurimit Publik”, neni 26, pika 2; 

- Për moszbatim të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 914, datë 29.12.2014, “Për miratimin e 

rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, nenin 4, nenin 40, pika 3, nenin 57, pika 3, neni 77, 

pika 3, 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, pika 5, 7, 19, për problematika të 

ndryshme në procedurat e prokurimit blerje me vlera të vogla; 

6. Z. A. B. me detyrë Përgjegjës sektori, pasi: 

 - Në një rast u konstatua mungesa e sigurimit të mirë përdorimit të fondeve publike dhe 

transparencës gjatë procedurave të prokurimit publik për vlerën 67,217,625 lekë pa TVSH, 

konkretisht në procedurën Rikonstruksion i stacioneve ekzistuese’, si pasojë e mosrespektimin të 

strukturës së kostos për hartimin e preventivave, veprim në kundërshtim me ligjin nr. 9643 “Për 

prokurimin publik”, i ndryshuar, neni 1, pika 2, germat b dhe c, Udhëzimin nr. 3, datë 15.02.2001 

të Këshillit të Ministrave ‘Për mbikëqyrjen dhe Kolaudimin e Punimeve të Ndërtimit’, i ndryshuar 

me Udhëzimin nr. 1, datë 16.06.2011, konkretisht, pika b, e këtij Udhëzimi ndryshues, Vendimi 

nr. 514, datë 15.8.2007 “Për informatizimin e llogaritjes së kostos dhe hartimin e manualeve 

teknike të çmimeve të punimeve të ndërtimit”, e ndryshuar, pikat 2, 3, 9, Udhëzimi nr. 2 datë 

08.05.2003 “Për klasifikimin dhe strukturën e kostos së punimeve të ndërtimit”, Kreu I; 

- Për një rast, në cilësinë e hartuesit të preventivit u konstatuan mangësi në drejtim të planifikimit 

të vlerës së investimit me pasojë përdorimit të vlerës prej 6,104,096 lekë pa TVSh pa efektivitet 

eficiencë dhe ekonomicitet të fondeve në lidhje me investimin me objekt ‘Rikonstruksion i 

stacioneve ekzistuese’, Loti II Tarabosh, veprim ky në kundërshtim me Ligji nr. 9643 “Për 

prokurimin publik”, i ndryshuar, neni 1, pika 2, germat b dhe c, Udhëzimin nr. 3, datë 15.02.2001 

të Këshillit të Ministrave ‘Për mbikëqyrjen dhe Kolaudimin e Punimeve të Ndërtimit’, ndryshuar 

me Udhëzimi nr. 1, datë 16.06.2011, konkretisht, pika b, e këtij Udhëzimi ndryshues, Vendimin 

nr. 514, datë 15.8.2007 “Për informatizimin e llogaritjes së kostos dhe hartimin e manualeve 

teknike të çmimeve të punimeve të ndërtimit”, e ndryshuar, pikat 2, 3, 9 si dhe Udhëzimin nr. 2 

datë 08.05.2003 “Për klasifikimin dhe strukturën e kostos së punimeve të ndërtimit”, Kreu I. 

7. Znj. R. K. me detyrë Juriste, pasi: 

 - Në një rast u konstatua mungesa e sigurimit të mirë përdorimit të fondeve publike dhe 

transparencës gjatë procedurave të prokurimit publik për vlerën 67,217,625 lekë pa TVSH, 

konkretisht në procedurën Rikonstruksion i stacioneve ekzistuese’, si pasojë e mosrespektimin të 

strukturës së kostos për hartimin e preventivave, veprim në kundërshtim me ligjin nr. 9643 “Për 

prokurimin publik”, i ndryshuar, neni 1, pika 2, germat b dhe c, Udhëzimin nr. 3, datë 15.02.2001 

të Këshillit të Ministrave ‘Për mbikëqyrjen dhe Kolaudimin e Punimeve të Ndërtimit’, i ndryshuar 

me Udhëzimin nr. 1, datë 16.06.2011, konkretisht, pika b, e këtij Udhëzimi ndryshues, Vendimi 

nr. 514, datë 15.8.2007 “Për informatizimin e llogaritjes së kostos dhe hartimin e manualeve 
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teknike të çmimeve të punimeve të ndërtimit”, e ndryshuar, pikat 2, 3, 9, Udhëzimi nr. 2 datë 

08.05.2003 “Për klasifikimin dhe strukturën e kostos së punimeve të ndërtimit”, Kreu I; 

- Për një rast, në cilësinë e hartuesit të preventivit u konstatuan mangësi në drejtim të planifikimit 

të vlerës së investimit me pasojë përdorimit të vlerës prej 6,104,096 lekë pa TVSh pa efektivitet 

eficiencë dhe ekonomicitet të fondeve në lidhje me investimin me objekt ‘Rikonstruksion i 

stacioneve ekzistuese’, Loti II Tarabosh, veprim ky në kundërshtim me Ligji nr. 9643 “Për 

prokurimin publik”, i ndryshuar, neni 1, pika 2, germat b dhe c, Udhëzimin nr. 3, datë 15.02.2001 

të Këshillit të Ministrave ‘Për mbikëqyrjen dhe Kolaudimin e Punimeve të Ndërtimit’, ndryshuar 

me Udhëzimi nr. 1, datë 16.06.2011, konkretisht, pika b, e këtij Udhëzimi ndryshues, Vendimin 

nr. 514, datë 15.8.2007 “Për informatizimin e llogaritjes së kostos dhe hartimin e manualeve 

teknike të çmimeve të punimeve të ndërtimit”, e ndryshuar, pikat 2, 3, 9 si dhe Udhëzimin nr. 2 

datë 08.05.2003 “Për klasifikimin dhe strukturën e kostos së punimeve të ndërtimit”, Kreu I. 

8. Z. B. A. dhe 9. Z. A. H. me detyrë Përgjegjës Turni si dhe 10. Z. K. P., me detyrë Përgjegjës 

Turni, detyrë Teknik ndriçimi, pasi: 

 - Për një rast, në cilësinë e anëtarit të grupit të marrjes në dorëzim, të ngritur sipas Urdhrit nr. 

719/1 prot., datë 13.11.2019  të Titullarit, për kontratën me objekt ‘Blerje Led Wall pajisje 

ndriçimi për studion e re të lajmeve në RTSH’, me vlerë të kontratës 41,640,000 lekë me TVSh, të 

lidhur sipas aktit me nr. 80/17 prot., datë 08.11.2019 mes RTSH dhe furnitorit të mallrave “P. I.” 

SHPK rezultoi se nga ana e Grupit përkatës janë marrë në dorëzim produkte jo sipas atyre të 

kontraktuara në shumën 27,900,000 lekë pa TVSH. Si rrjedhojë rezultoi se janë përfituar tepër 

nga ana e furnitorit “P. I.” shuma prej 11,700,000 lekë pa TVSH, shumë kjo e cila përbën dëm 

ekonomik për tu të zhdëmtuar nga ana e furnitorit në rast të mos zëvendësimit të këtyre 

produkteve me ato të kërkuara. Veprimet dhe mosveprimet e mësipërme janë në kundërshtim me 

Kontratën e furnizimit të lidhur sipas aktit me 80/17 prot., datë 08.11.2019; Udhëzimin nr. 30, 

datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në Njësitë e Sektorit Publik”, i ndryshuar, pika 35 

dhe 36 si dhe Urdhrin 80/17 prot., datë 08.11.2019 për marrjen në dorëzim të mallrave;  

 

H. III – “Ndërprerje e paralajmëruar, ose e menjëhershme, e marrëdhënieve të punës”  

1. Z. E. K. , me detyrë Specialist, pasi: 

 - Për një rast, në cilësinë e anëtarit të grupit të marrjes në dorëzim, të ngritur sipas Urdhrit nr. 

75/17 prot., datë 30.01.2019  të Titullarit, për kontratën me objekt ‘Blerje licenca për përdorues të 

Sistemit MAM Etere dhe Playout ETX’– viti 2018’, me vlerë të fondit limit 31,483,143.33 lekë pa 

TVSh dhe vlerë të kontratës 31,085,000 lekë pa TVSh, të lidhur sipas aktit me nr. 75/9 prot., datë 

17.12.2018 mes RTSH dhe furnitorit të mallrave “M. N.” SHPK rezultoi se nga ana e Grupit 

përkatës janë marrë në dorëzim produkte jo sipas atyre të kontraktuara në shumën 11,700,000 lekë 

pa TVSH. Si rrjedhojë rezultoi se janë përfituar tepër nga ana e furnitorit “M. N.” shuma prej 

11,700,000 lekë pa TVSH, shumë kjo e cila përbën dëm ekonomik për tu të zhdëmtuar nga ana e 

furnitorit. Veprimet dhe mosveprimet e mësipërme janë në kundërshtim me Kontratën e furnizimit 

të lidhur sipas aktit me nr. 75/14 prot., datë 22.01.2019; Udhëzimin nr. 30, datë 27.12.2011 “Për 

menaxhimin e aktiveve në Njësitë e Sektorit Publik”, i ndryshuar, pika 35 dhe 36 si dhe Urdhrin 

nr. 75/17 prot., datë 30.01.2019 për marrjen në dorëzim të mallrave; 

 - Për dy raste, në cilësinë e anëtarit të grupit të hartimit të preventivit u konstatua mungesa e 

sigurimit të mirë përdorimit të fondeve publike dhe transparencës gjatë procedurave të prokurimit 

publik për vlerën 107,610,665 lekë pa TVSH, konkretisht në procedurat ‘Rikonstruksion i 

stacioneve ekzistuese’ dhe ‘Furnizim vendosje depozita karburanti dhe sistem monitorimi të 

pikave të transmetimit të rrjetit DVB-T2-viti 2019’, si pasojë e mosrespektimin të strukturës së 
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kostos për hartimin e preventivave, veprim në kundërshtim me ligjin nr. 9643 “Për prokurimin 

publik”, i ndryshuar, neni 1, pika 2, germat b dhe c, Udhëzimin nr. 3, datë 15.02.2001 të Këshillit 

të Ministrave ‘Për mbikëqyrjen dhe Kolaudimin e Punimeve të Ndërtimit’, i ndryshuar me 

Udhëzimin nr. 1, datë 16.06.2011, konkretisht, pika b, e këtij Udhëzimi ndryshues, Vendimi nr. 

514, datë 15.8.2007 “Për informatizimin e llogaritjes së kostos dhe hartimin e manualeve teknike 

të çmimeve të punimeve të ndërtimit”, e ndryshuar, pikat 2, 3, 9, Udhëzimi nr. 2 datë 08.05.2003 

“Për klasifikimin dhe strukturën e kostos së punimeve të ndërtimit”, Kreu I; 

- Për një rast, në cilësinë e hartuesit të preventivit u konstatuan mangësi në drejtim të planifikimit 

të vlerës së investimit me pasojë përdirimit të vlerës prej 6,104,096 lekë pa TVSh pa efektivitet 

eficiencë dhe ekonomicitet të fondeve në lidhje me investimin me objekt ‘Rikonstruksion i 

stacioneve ekzistuese’, Loti II Tarabosh, veprim ky në kundërshtim me Ligji nr. 9643 “Për 

prokurimin publik”, i ndryshuar, neni 1, pika 2, germat b dhe c, Udhëzimin nr. 3, datë 15.02.2001 

të Këshillit të Ministrave ‘Për mbikëqyrjen dhe Kolaudimin e Punimeve të Ndërtimit’, ndryshuar 

me Udhëzimi nr. 1, datë 16.06.2011, konkretisht, pika b, e këtij Udhëzimi ndryshues, Vendimin 

nr. 514, datë 15.8.2007 “Për informatizimin e llogaritjes së kostos dhe hartimin e manualeve 

teknike të çmimeve të punimeve të ndërtimit”, e ndryshuar, pikat 2, 3, 9 si dhe Udhëzimin nr. 2 

datë 08.05.2003 “Për klasifikimin dhe strukturën e kostos së punimeve të ndërtimit”, Kreu I. 

2. Z. K. S., me detyrë Specialist, pasi: 

 - Për një rast, në cilësinë e anëtarit të grupit të marrjes në dorëzim, të ngritur sipas Urdhrit nr. 

75/17 prot., datë 30.01.2019  të Titullarit, për kontratën me objekt ‘Blerje licenca për përdorues të 

Sistemit MAM Etere dhe Playout ETX’– viti 2018’, me vlerë të fondit limit 31,483,143.33 lekë pa 

TVSh dhe vlerë të kontratës 31,085,000 lekë pa TVSh, të lidhur sipas aktit me nr. 75/9 prot., datë 

17.12.2018 mes RTSH dhe furnitorit të mallrave “M. N.” SHPK rezultoi se nga ana e Grupit 

përkatës janë marrë në dorëzim produkte jo sipas atyre të kontraktuara në shumën 11,700,000 lekë 

pa TVSH. Si rrjedhojë rezultoi se janë përfituar tepër nga ana e furnitorit “M. N.” shuma prej 

11,700,000 lekë pa TVSH, shumë kjo e cila përbën dëm ekonomik për tu të zhdëmtuar nga ana e 

furnitorit. Veprimet dhe mosveprimet e mësipërme janë në kundërshtim me Kontratën e furnizimit 

të lidhur sipas aktit me nr. 75/14 prot., datë 22.01.2019; Udhëzimin nr. 30, datë 27.12.2011 “Për 

menaxhimin e aktiveve në Njësitë e Sektorit Publik”, i ndryshuar, pika 35 dhe 36 si dhe Urdhrin 

nr. 75/17 prot., datë 30.01.2019 për marrjen në dorëzim të mallrave; 

3. Z. E. B., me detyrë Specialist, pasi: 

 - Për një rast, në cilësinë e anëtarit të grupit të marrjes në dorëzim, të ngritur sipas Urdhrit nr. 

75/17 prot., datë 30.01.2019  të Titullarit, për kontratën me objekt ‘Blerje licenca për përdorues të 

Sistemit MAM Etere dhe Playout ETX’– viti 2018’, me vlerë të fondit limit 31,483,143.33 lekë pa 

TVSh dhe vlerë të kontratës 31,085,000 lekë pa TVSh, të lidhur sipas aktit me nr. 75/9 prot., datë 

17.12.2018 mes RTSH dhe furnitorit të mallrave “M. N.” SHPK rezultoi se nga ana e Grupit 

përkatës janë marrë në dorëzim produkte jo sipas atyre të kontraktuara në shumën 11,700,000 lekë 

pa TVSH. Si rrjedhojë rezultoi se janë përfituar tepër nga ana e furnitorit “M. N.” shuma prej 

11,700,000 lekë pa TVSH, shumë kjo e cila përbën dëm ekonomik për tu të zhdëmtuar nga ana e 

furnitorit. Veprimet dhe mosveprimet e mësipërme janë në kundërshtim me Kontratën e furnizimit 

të lidhur sipas aktit me nr. 75/14 prot., datë 22.01.2019; Udhëzimin nr. 30, datë 27.12.2011 “Për 

menaxhimin e aktiveve në Njësitë e Sektorit Publik”, i ndryshuar, pika 35 dhe 36 si dhe Urdhrin 

nr. 75/17 prot., datë 30.01.2019 për marrjen në dorëzim të mallrave; 

- Në dy raste u konstatua marrja në dorëzim e mallrave me mangësi në dokumentacion si dhe 

volume mallrash të pa furnizuara për vlerën total të këtyre dy kontratave në shumën 2,491,390 

lekë pa TVSH. Konkretisht këto rezultuan në kontrata me objekt ‘Furnizim vendosje depozita 
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karburanti dhe sistem monitorimi të pikave të transmetimit të rrjetit DVB-T2-viti 2018’ dhe 

‘Furnizim vendosje depozita karburanti dhe sistem monitorimi të pikave të transmetimit të rrjetit 

DVB-T2-viti 2019’. Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me Kontratën e sipërmarrjes së 

punimeve e lidhur sipas aktit me nr. 67/12 prot., datë 07.11.2019 mes Autoritetit Kontraktor 

RTSH, dhe sipërmarrësit të punimeve BOE “L.” ShPK, “R. C.” ShPK dhe “A. T.”; Kontratën e 

sipërmarrjes së punimeve e lidhur sipas aktit me nr. 20/13 prot., datë 26.04.2019 mes Autoritetit 

Kontraktor RTSH, dhe sipërmarrësit të punimeve BOE “S. C.” ShPK, “R. C.” ShPK dhe “A. T.”; 

Urdhri nr. 775/1 prot., datë 15.11.2018 për marrjen në dorëzim të mallrave; Urdhri nr. 319/1 prot., 

datë 26.04.2019 për marrjen në dorëzim të mallrave; 

- Për kritere të paargumentuara dhe/apo jo në përputhje me nevojat e objektit të prokurimit, në 1 

procedurë, veprim ky në kundërshtim me 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 20; VKM nr. 914, datë 29.12.2014, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, 

ndryshuar, neni 27, pika 3 si dhe neni 61, pika 2. 

- Për faktin se janë ftuar për të paraqitur ofertë OE me aktivitet jo në përputhje me nevojat e 

investimit, në 1 procedurë prokurimi, veprim ky në kundërshtim me ligjin nr. 9643, datë 

20.11.2006, “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, neni 34 si dhe VKM nr. 914 datë 29.12.2014 

“Për miratimin e rregullave për prokurimin publik”, i ndryshuar, neni 39. 

 

Për punonjësit z G. Th., z. A. K. , z. S. V., z. B. Sh., z. A. K., z. K. H., z. Y. M., z. J. J., z. M. Ç., z. M. 

L., z. C. K., z. A. R., z. M. S, dhe z. T, M,, me detyrën e përgjegjësit të Stacionit, të cilësuar në këtë 

raport për mangësi nuk rekomandojnë masa disiplinore për shkak të nivelit të ulët të materialitetit 

dhe problematikës. 
 

H.1. PËR PUNONJËSIT E LARGUAR 

 
Për ish punonjësit e mëposhtëm nuk rekomandojmë masa disiplinore edhe sepse shkeljet e natyrës 

administrative të konstatuara, pavarësisht se ekzistojnë nuk mund të ezaurohen si të tilla, pasi këto 

persona nuk janë në marrëdhënie pune me këtë institucion dhe nuk ka adresim institucional për 

dhënien e zbatimin e tyre. 

Nga ana jonë në bazë të shkeljeve të konstatuara masa disiplinore do të ishte përkatësisht për: 

1. Z. Th. G., me detyrë Drejtor i Përgjithshëm, do të rekomandohej shqyrtimi i përgjegjësisë 

tij nga Këshilli Drejtues i RTSH, por me Vendimin e KDRTSH të datës 20.05.2021 është 

liruar nga detyra, për shkak të përfundimit të mandatit 5-vjeçar me datë 06.05.2021; 

2. Znj. L. Zh., me detyrë shefe e financës, “Vërejtje me shkrim për paralajmërim për pushim 

nga puna”, pasi ka dalë në pension; 

3. Z. B. B., me detyrë Drejtori i RTSH Kukësi (ish – Qendra Vendore Audiovizive Kukës) 

“Vërejtje me shkrim”;  

4. Z. Gj. S., me detyrë preventivues, “Vërejtje me shkrim për paralajmërim për pushim nga 

puna”; 

5. Z. Xh. B. me detyrë Drejtor Drejtorie dhe me cilësinë e Drejtorit të Drejtorisë së Auditit 

të Brendshëm, “Vërejtje me shkrim” (aktualisht në pension); 

6. Z. A. K., në cilësinë e anëtarit të grupit të marrjes në dorëzim, “Ndërprerje e paralajmëruar, 

ose e menjëhershme, e marrëdhënieve të punës”; 

7. Z. A. M., në cilësinë e anëtarit të grupit të marrjes në dorëzim në një rast, në cilësinë e 

hartuesit të preventivit të investimit në dy raste, në cilësinë e anëtarit të KVO në tre raste, në 
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cilësinë e hartuesit të specifikimeve teknike në një rast si dhe në cilësinë e anëtarit të NJP në 

një rast, “Ndërprerje e paralajmëruar, ose e menjëhershme, e marrëdhënieve të punës”; 

8. Z. R. C., në cilësinë e anëtarit të grupit të marrjes në dorëzim në dy raste, “Vërejtje me shkrim 

për paralajmërim për pushim nga puna”; 

9. Znj. G. H., në cilësinë e hartuesit të preventivit të investimit në katër raste, në cilësinë e 

personit përgjegjës për prokurimin në një rast si dhe në cilësinë e anëtarit të NJP në një rast, 

Vërejtje me shkrim për paralajmërim për pushim nga puna”; 

10. Z. V. H., në cilësinë e hartuesit të preventivit të investimit në një rast, “Vërejtje me shkrim”; 

11. Z. A. Gj., në cilësinë e anëtarit të grupit të marrjes në dorëzim në një rast, në cilësinë e 

hartuesit të preventivit të investimit në dy raste, në cilësinë e anëtarit të KVO në tre raste si 

dhe në cilësinë e anëtarit të NJP në një rast, “Vërejtje me shkrim për paralajmërim për largim 

nga puna”. 
 

 

Me ndjekjen dhe kontrollin e zbatimit të detyrave dhe masave të përcaktuara në këtë Vendim 

ngarkohet Departamenti i Auditimit të Shoqërive Publike dhe Investimeve të Huaja. Ky vendim 

përcillet në formë rekomandimi në subjektin e auditimit. 

__________________________________________________________  

 

K R Y E T A R 

 

Arben SHEHU 

 


