
 

 

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT 

Raport Përfundimtar për Auditimin e ushtruar në  “AGJENCINË 

KOMBËTARE TË BURIMEVE NATYRORE” 

 

1 
 

 

RAPORT PËRFUNDIMTAR AUDITIMI 

“MBI PËRPUTHSHMËRINË” 

“MBIKËQYRJA E SHFRYTËZIMIT TË BURIMEVE HIDROENERGJETIKE” 

                                   

 
   Faqe                               

I       PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE                                                                               2-9 

II HYRJA                                                             10-13 

a. Qëllimi dhe Objektivat  10-10 

b. Identifikimi i çështjes 10-10 

c. Përgjegjësitë e strukturave drejtuese 10-11 

d. Përgjegjësitë e audituesve 11-11 

e. Kriteret e vlerësimit 12-12 

f. Standardet e auditimit 12-13 

   

III PËRSHKRIMI I AUDITIMIT 13-16 

   

IV GJETJET DHE REKOMANDIMET 17-114 

 

Drejtimi 1: Monitorimi i zbatimit të marrëveshjeve koncesionare në sektorin 

energjetik dhe mbikëqyrja e veprimtarisë të shoqërive koncesionare që veprojnë 

në këtë sektor. 
17-70 

 
Drejtimi 2: Oponencat teknike për miratimin e projekteve dhe respektimi i 

afateve ligjore për dhënien e tyre. 70-92 

 
Drejtimi 3: Dhënia e lejeve dhe licencave për shfrytëzimin e burimeve 

energjetike. 92-92 

 
Drejtimi 4: Shlyerja e detyrimeve ndaj shtetit gjatë fazës së ndërtimit dhe 

shfrytëzimit të prodhimit të energjisë. 92-98 

 

Drejtimi 5: Marrëdhëniet me organet tatimore për detyrimet fiskale që rrjedhin 

gjatë zbatimit të kontratave, për  ndërtimin të HEC-ve të  dhëna me  koncesion 

nën 2 MW dhe atyre mbi 2 MW. 
98-103 

 
Drejtimi 6: Marrëdhëniet me Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë për 

shfrytëzimin e burimeve energjetike. 103-104 

   

V KONKLUZIONE DHE OPINIONI I AUDITIMIT 114-115 

   

VI ANEKSE 116-124 

 



 

 

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT 

Raport Përfundimtar për Auditimin e ushtruar në  “AGJENCINË 

KOMBËTARE TË BURIMEVE NATYRORE” 

 

2 
 

I- PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE 

I.a. Një përshkrim i shkurtër i Auditimit. 

Mbështetur në Ligjin nr. 154/2014, datë 27.11.2014 “Për Organizimin dhe Funksionimin e 

Kontrollit të Lartë të Shtetit”, Kontrolli i Lartë i Shtetit auditoi “Agjencinë Kombëtare të 

Burimeve Natyrore”, më poshtë AKBN, për “Mbikëqyrjen e Shfrytëzimit të Burimeve 

Hidroenergjetike”, për periudhën 01.09.2016 deri më 31.12.2018. Ky institucion është në varësi të 

Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë (MIE) dhe ndër të tjera ka si objekt të punës së tij 

zhvillimin, mbikëqyrjen e shfrytëzimit racional të burimeve natyrore, në bazë të politikave 

qeverisëse, dhe monitorimin e postshfrytëzimit të tyre, në sektorin energjetik. Sipas VKM nr. 547 

datë 09.08.2006 “Për Krijimin e Agjencisë Kombëtare të Burimeve Natyrore”, i ndryshuar, 

AKBN kryen monitorimin e kontratave koncesionare dhe jokoncesionare për hidrocentralet, 

oponencën teknike për projektet e kapaciteteve prodhuese të energjisë elektrike sipas tarifave të 

përcaktuara, ndjek procesin e vlerësimit të investimeve të kryera për projektet e ndërtimit të 

kapaciteteve prodhuese të energjisë elektrike, shfrytëzimin dhe më pas plotësimin e kushteve për 

kalimin e këtyre veprave në favor të shtetit me mbarimin e periudhës së parashikuar në kontratë 

për kontratat koncesionare. Në këtë auditim u angazhuan 2 (dy) auditues të Kontrollit të Lartë të 

Shtetit. Auditimi u përqëndrua në 6 (gjashtë) drejtime kryesore të përcaktuara gjatë fazës së 

planifikimit paraprak dhe konkluzionet rreth tyre paraqiten në mënyrë të detajuar në pjesën e IV të 

këtij Raporti Përfundimtar. Për periudhën në auditim, u konstatuan të meta dhe parregullsi në disa 

prej drejtimeve ku do të veçonim që, vlerat e parregullsive kapin një vlerë të konsiderueshme rreth 

15,178 milion lekë,  të cilat në mënyrë të përmbledhur, konsistojnë si më poshtë:  

Në raportet tre mujore të veprimtarisë monitoruese nga AKNB trajtohen problematika specifike, 

por vërejmë se ato përsëriten dhe mbarten vazhdimisht pa marrë zgjidhje përfundimtare si nga 

AKBN ashtu edhe nga MIE. Konstatohen shkelje të afateve për procedimin dhe kryerjen e 

oponencave teknike. Në 11 raste të trajtuara, vlera e investimeve të situacionuara të Hec-eve pa 

lejen përkatëse nga organet kompetente për kryerje të punimeve të ndërtimit sipas akteve ligjore 

në fuqi ka ndikuar/mund të ketë ndikuar në përfitimin e padrejtë të TVSH-së, e cila për rastet e 

trajtuar llogaritet në vlerën rreth 13,112,040 mijë lekë. Megjithëse AKBN në raportet e 

monitorimit i rekomandon Autoritetit Kontraktor penalitete për shoqëritë zhvilluese për 

mospërmbushje të detyrimeve kontraktuale nga ana e tyre, nga ky i fundit nuk disponohet 

informacion apo akte administrative për vendosje penalitetesh apo arkëtimi i tyre, ku për 14 raste 

të evidentuar vlera shkon në rreth 2,025,281 mijë lekë. Të paktën në 23 kontrata në prodhim të 

plotë, të cilat kanë rritje të energjisë vjetore në projekzbatim krahasuar me kontratën bazë, efekti 

financiar për Fee-në e prodhimit të munguar llogaritet në vlerën rreth 22,820 mijë lekë. Janë kryer 

llogaritje të pasakta të tarifave të oponencës në vlerën rreth 5,567 mijë lekë. Nuk rezulton e 

paguar  tarifa përkatëse në  katër raste për shumën  rreth 1,617 mijë lekë. Mungon llogaritja e 

TVSH-së mbi tarifat e përcaktuara me efekt rreth 7,020 mijë lekë. Pagesat e bëra anëtarëve të OT-

së punonjës të brendshëm të AKBN në kundërshtim me aktet ligjore llogariten rreth 4,060 mijë 

lekë. Problematika konstatohen në afatet e hartimit dhe dërgimin e raporteve tre mujore drejt 

Ministrisë së linjës, mosvënien në punë të sistemit informatik Revzone, mungesën e 

bashkëveprimit me institucionet fiskale, ndryshimet e shpeshta të strukturës në një hark të 

shkurtër kohor, mungesa e specialiteteve të nevojshme në Oponencën Teknike dhe stafin e 

drejtorisë monitoruese si dhe mungesa për një kohë të gjatë e përshkrimeve të punës të cilat kanë 

ndikuar negativisht në veprimtarinë së AKBN-së për fushën hidroenergjitike.  

Në përfundim të procedurës audituese, Projekt Raportit të mbajtur, observacioneve të trajtuara, 

dhe takimit përmbyllës me nivelet drejtuese të KLSH-së, mbi bazën e problematikave të 

konstatuara u rekomanduan masat përkatëse për përmirësimin e situatës. 
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 I.b. Një përmbledhje e gjetjeve kryesore dhe rekomandimet përkatëse paraqitet sa më 

poshtë: 

 
NR. PËRMBLEDHJE E GJETJES REFERENCA ME 

RAPORTIN 

PËRFUNDIMTAR 

RËNDË

SIA 
REKOMANDIMI 

1. Nga auditimi i 14 dosjeve të cilët kanë përfunduar  

punimet, janë lidhur me rrjetin energjetik dhe janë 

futur në fazën e prodhimit u konstatua se: 

- Sigurimi i kontratës/kontratave nga 

Koncesionari/Koncesionarët është bërë vetëm për një 

vit, ndërkohë që zbatimi/përfundimi i punimeve ka 

zgjatur disa vite, në kundërshtim me nenin 14 

“Sigurimi i kontratës” të Kontratës TIP lidhur midis 

tyre dhe Autoritetit Kontraktor. 

- Koncesionari në asnjë rast nuk ka bërë sigurim të 

pajisjeve etj, dhe s’ka përcjellë pranë AK kopjet  

certifikuara të çdo certifikatë sigurimi, në kundërshtim 

me nenin 15 “Sigurimet” të kontratës TIP. 

 - Drejtoria e Monitorimit të Kontratave Koncesionare 

të HEC-ve përgjithësisht, nuk ka bërë monitorimin në 

terren për çdo tre mujor, në kundërshtim me detyrat 

funksionale të përcaktuara në “Rregulloren e 

Brendshme” të AKBN. 

- Në dosje nuk gjenden raportimet që duhet të bëjë 

Koncesionari çdo tre muaj me shkrim pranë AK, për 

realizimin e programit të investimeve etj, në 

kundërshtim me nenin 18 “Raportimi” të kontratës Për 

HEC-e të veçantë si G... etj, është kryer vetëm një 

monitorim, kur HEC-i ka qenë në fazën e prodhimit. 

- Në asnjë rast nuk u konstatua të jetë propozuar, ose 

mbajtur qëndrim (sanksione) ndaj shoqërive të cilat 

nuk përmbushin detyrimin kontraktual “Raportimi” 

mbi raportimin periodik të ecurisë së kontratës referuar 

nenit 12, pika 1.6.  “Zgjidhja e Kontratës së 

Koncesionit”. 

- Në dosjet e koncesionare, përgjithësisht nuk gjendet 

“Testimi” i kryer nga vet Koncesionari, rezultatet e tij, 

në kundërshtim me nenin 11 “Testimi i veprës” të 

kontratës TIP. Mos realizimi sipas detyrimit 

kontraktual, i këtij procesi, sjell si pasojë kalimin në 

fazën e prodhimit të shoqërive koncesionare të cilat 

kanë detyrime të pashlyera ndaj shtetit (penalitete, 

taksa për marrjen e Lejeve apo ndryshimin e tyre etj), 

shmang kontrollin e cilësisë së realizimit të veprës në 

raport me detyrimet kontraktuale, etj. 

- Në asnjë rast nuk është bërë përfundimi i veprës 

brenda afatit të përfundimit të punimeve (përgjithësisht 

një vit) të parashikuar në kontratën lidhur midis palëve, 

por ai ka zgjatur me vite (deri nëntë vite), në 

kundërshtim me nenin 10 “Programi i punimeve” të 

kontratës së lidhur.    

- AKBN, e gjithë struktura përgjegjëse e saj, nuk ka 

njoftuar Inspektoratin Kombëtar të Mbrojtjes së 

Territorit (IKMT) dhe Drejtorinë e Përgjithshme të 

Tatimeve, për kryerjen e punimeve të ndërtimit, në 

mungesë të lejes së ndërtimit, megjithëse me këtë të 

fundit është lidhur marrëveshje bashkëpunimi për 

Drejtimi  nr. 1 

“Monitorimi i zbatimit 

të marrëveshjeve 

koncesionare në 

sektorin energjetik dhe 

mbikëqyrja e 

veprimtarisë të 

shoqërive koncesionare 

që veprojnë në këtë 

sektor” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trajtuar më hollësisht 

në faqet nr 17-70  

të Raportit 

Përfundimtar të 

Auditimit. 

E lartë - Ministria e Infrastrukturës dhe 

Energjisë (MIE), të bëjë vlerësimin e 

duhur të situatës lidhur me 

parregullsitë e konstatuara, si dhe të 

marrë masa për sjelljen e procesit 

brenda “kornizës ligjore”. Mbi bazën 

e gjithë rekomandimeve të shprehura 

nga AKBN në vijimësi për secilën 

kontratë nëpërmjet raporteve 

tremujore të monitorimit apo 

shkresave të veçanta, të saktësojë 

penalitetet për moszbatim të kushteve 

të kontratës dhe të nxjerr aktet e 

nevojshme administrative për 

arkëtimin e vlerave përkatëse, një 

kopje e të cilave të dërgohet pranë 

AKBNsë. 

- AKBN, për rastet e përmendur më 

lartë si edhe në të gjitha rastet e 

mungesës së llogaritjes së penalitetit 

në raportet e monitorimit apo 

shkresave të veçanta të llogaris 

penalitetet e munguara dhe ti dërgoj 

ato nëpërmjet një raporti të veçantë në 

MIE. 

- MIE, sipas propozimeve të 

rekomanduara nga AKBN, të nxjerr 

aktet e nevojshme administrative për 

arkëtimin e vlerës së sanksioneve të 

cilat rezultojnë të pazbatuara prej rreth 

2,025,281 mijë lekë, si dhe të 

informoj Kontrollin e Lartë të Shtetit 

për kontabilizimin e tyre. 
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shkëmbim informacioni.  

Në përgjithësi HEC-et janë vendosur në punë në 

kushtet që Koncesionarit i ka përfunduar leja e 

ndërtimit kohë më parë dhe nuk e ka rinovuar, ose, nuk 

është i pajisur me leje zhvillimi/ndërtimi në 

kundërshtim me nenin 15, 16 të  VKM nr. 502, datë 

13.7.2009 i ndryshuar dhe nenin 10.1.  “Programi 

punimeve” të parashikuara në kontratë. Kryerja e 

punimeve e pa shoqëruar me leje zhvillimi/ndërtimi 

është në kundërshtim me nenin 8 etj, të ligjit nr. 8402, 

datë 10.9.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e 

punimeve të ndërtimit” i ndryshuar, gjithashtu, bie 

ndesh me nenin 8.3, 8.16 etj. të kontratës koncesionare 

të lidhur. 

- Në asnjë rast preventivët e veprave, nuk janë ndërtuar 

mbështetur në manualet e çmimeve në ndërtim, në  

kundërshtim me VKM nr. 514, datë 15.8.2007 “Për 

informatizimin e llogaritjes së kostos dhe hartimin e 

manualeve teknike të çmimeve të punimeve të 

ndërtimit” pika 1 dhe 2. 

- Në dosjen e veprës, përgjithësisht nuk gjendet 

situacioni përfundimtar i punimeve të kryera,  për 

rrjedhojë mungon dhe mundësia për të krahasuar 

vlerën e shpenzimeve të kryera, me ato të parashikuara 

në preventive, për të bërë të mundshëm 

njoftimin/korrigjimin eventual të taksave e të 

detyrimeve të tjera të cilat vendosen në përqindje ndaj 

tyre si taksa e ndikimit në infrastrukturë etj. nga 

organet përkatëse.   

- Në gjashtë Raporte të monitorimit të shqyrtuara për 

HEC-et, mungon propozimi me vlerën përkatëse sipas 

detyrimit kontraktual të penalitetit që rrjedh nga neni 

23 “Sanksionet” i kontratës së koncesionit lidhur midis 

palëve që lidhet me vonesat në fillimin / përfundimin e 

punimeve.  

Gjithashtu mungon llogaritja e penalitetit për 

mosrealizimin e prodhimit sipas detyrimit kontraktual 

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

06.06.2018. 

- Përgjithësisht dosjet e HEC-ve, nuk janë 

inventarizuar e arkivuar dhe dokumentacioni që 

përmbajnë është kryesisht fotokopje, çka ul shkallën e 

besueshmërisë së përfundimeve dalë nga të dhënat e 

dosjeve. Sa më sipër në kundërshtim me përcaktimet e 

parashikuara në ligjin nr. 9154, datë 6.11.2003 “Për 

arkivat”.  

Vlera e penaliteteve të propozuara nga ana e AKBN 

drejt MIE, për moszbatim të kushteve të kontratës, për 

të cilat nuk disponohen aktet administrativë për 

arkëtimin e tyre, vetëm për rastet e shqyrtuara shkon në 

rreth 2,025,281 mijë lekë. 



 

 

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT 

Raport Përfundimtar për Auditimin e ushtruar në  “AGJENCINË 

KOMBËTARE TË BURIMEVE NATYRORE” 

 

5 
 

2. Nga auditimi mbi të dhënat e AKBN-së lidhur me 

dokumentacionet e disponuara në dosjet e shoqërive të 

kontraktuara për ndërtimin dhe shfrytëzimin e veprave 

hidroenergjetike u konstatua se, në 28 raste shoqërive 

zhvilluese u mungon/ka munguar leja nga organet 

kompetente për kryerjen e punimeve të ndërtimit. Veç 

aspekteve të tjera ligjore, mungesa e lejes ndikon në 

kufizimin e të drejtës për kreditimin e TVSH-së, për 

ato punime që janë kryer pa leje apo në shkelje të saj. 

Nga të dhënat financiare të këtyre shoqërive, publikuar 

në faqen zyrtare të Qendrës Kombëtare të Biznesit 

(QKB) lidhur me investimet e deklaruara nga ana e tyre 

në Pasqyrat Financiare vjetore, Tvsh-ja e kredituar për 

vlerat e punimeve të situacionuara dhe kontabilizuara 

në mungesë të lejes përkatëse për 11 nga rastet e 

sipërcituar llogaritet në shumën rreth 13,112,040 mijë 

lekë. Kreditimi i Tvsh-së për këto vlera punimesh. bie 

në kundërshtim me, pikën 8/a, 8/b dhe 8/d të nenit 20 

të Udhëzimit nr. 6 datë 30.01.2015 “Për tatimin mbi 

vlerën e shtuar”, i ndryshuar. Kreditimi i padrejtë i 

tatimit mbi vlerën e shtuar për këto investime ndikon 

drejtpërdrejtë në uljen e detyrimeve të pagueshme në 

buxhetin e shtetit apo përfitimin e padrejtë të 

rimbursimeve për këtë tatim. Megjithëse mungesa e 

lejeve në kryerjen e punimeve prej AKBN-së është 

evidentuar në raportet e monitorimit të dërguar 

periodikisht drejt Autoritet Kontraktor (MIE), nuk 

evidentohet një përcjellje informacioni lidhur me këto 

mangësi pranë administratës tatimore për vlerësimin 

dhe trajtimin fiskal të situatës duke bërë që 

bashkëveprimi midis institucioneve kundër evazionit 

fiskal dhe paligjshmërisë të mbetet në nivele minimale, 

pavarësisht marrëveshjes dypalëshe të nënshkruar 

midis tyre dhe angazhimeve ndërinstitucionale të 

marra. 

Drejtimi  nr. 5 

“Marrëdhëniet me 

organet tatimore për 

detyrimet fiskale që 

rrjedhin gjatë zbatimit 

të kontratave, për  

ndërtimin të HEC-ve të  

dhëna me  koncesion 

nën 2 MW dhe atyre 

mbi 2 MW” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trajtuar më hollësisht 

në faqet nr 98-103 të 

Raportit Përfundimtar 

të Auditimit. 

E lartë - AKBN të dërgojë në Drejtorinë e 

Përgjithshme të Tatimeve informacion 

të strukturuar për të gjithë shoqëritë 

zhvilluese me NIPT-et përkatës, të 

cilat nuk disponojnë leje për kryerjen 

e punimeve të ndërtimit apo kanë 

vijuar ndërtimin në tejkalim të lejes 

(pavarësisht fazës ku ndodhen 

ndërtim/prodhim) si dhe të kërkojë 

informacion lidhur me shumat e Tvsh-

së të përfituar padrejtësisht prej tyre. 

Mbi bazën e përgjigjes së DPT-së të 

informohet Kontrolli i Lartë i Shtetit. 

- Të intensifikohet bashkëpunimi i 

AKBN-së me organet fiskale për HEC-

et në fazë ndërtimi në kuadër të 

marrëveshjes së lidhur, nëpërmjet 

shkëmbimit të informacioneve apo 

kryerjes së kontrolleve të përbashkëta. 

 

3. Nga auditimi u konstatua se, midis kontratave 

koncesionare të lidhura dhe projekteve të zbatimit të 

veprave të cilët janë vlerësuar pozitivisht nga grupi i 

OT-së dhe miratuar prej Autoritetit Kontraktor, 

evidentohen ndryshime thelbësore sa i përket 

prodhimit vjetor të energjisë. Këto ndryshime, 

pavarësisht rekomandimit të lënë në çdo raport të OT-

së për amendim kontrate, nuk janë përmbyllur në të 

gjitha rastet me kontrata koncesioni shtesë, mungesa e 

të cilave ka bërë që, Fee-ja koncesionare të llogaritet 

mbi kontratën bazë dhe jo mbi parametrat e rinj të 

miratuar në projekt zbatim. Mos lidhja në kohë e 

kontratave shtesë nga ana e Ministrisë së linjës, në 

rolin e Autoritetit Kontraktor, krijon efekte financiare 

negative në buxhet. Sipas të dhënave të AKBN për 

vitet 2017 dhe 2018, për të paktën 23 kontrata në 

prodhim të plotë të cilat kanë rritje të energjisë vjetore 

në projekt zbatim krahasuar me kontratën bazë, efektet 

financiare për Fee të pa llogaritur kapin vlerën rreth 

22,820 mijë lekë. 

Drejtimi  nr. 4 

“Shlyerja e detyrimeve 

ndaj shtetit gjatë fazës 

së ndërtimit dhe 

shfrytëzimit të 

prodhimit të energjisë.” 

 

 

 

Trajtuar më hollësisht 

në faqet nr 92-98 të 

Raportit Përfundimtar 

të Auditimit. 

E lartë - MIE, në rolin e autoritetit kontraktor, 

të ndërmarrë të gjitha veprimet e 

nevojshme për lidhjen e kontratave 

shtesë të përmendura më lartë, por jo 

vetëm, sipas parametrave të 

projektzbatimit të paraqitur prej 

Oponencës Teknike dhe vlerësuar 

pozitivisht prej saj. 

- Për të gjitha kontratat me HEC-et në 

fazë prodhimi të cilat kanë rritje të 

prodhimit vjetor të energjisë në 

projektzbatim, të pa finalizuara ende 

me kontratë shtesë, AKBN të llogaris 

vlerën e Fee-së të pa mbajtur dhe të 

përcjellë aktet përkatës drejt MIE për 

kontabilizimin dhe vjeljen e detyrimit. 

- MIE, në rolin e autoritetit 

kontraktor, të ndërmarrë të gjitha 

veprimet e nevojshme administrativë 

dhe ligjorë për rikuperimin e vlerës së 

munguar në buxhet për 23 kontratat e 

trajtuara në vlerën rreth 22,820 mijë 

lekë. 
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4. Nga auditimi mbi bazën e të dhënave shkresore dhe 

elektronike të paraqitura nga subjekti i audituar, lidhur 

me respektimin e afateve në kryerjen e oponencës 

teknike për projektet e zbatimit, përbërjes dhe 

vendimmarrjes së grupit të Oponencës Teknike u 

konstatua se:  

A. Në 69 nga 128 projektet e zbatimit të vlerësuar 

pozitivisht, për HEC-e nën 2MW, afati i vlerësimit nga 

OT shkon nga 100 deri 463 ditë kalendarike, duke 

tejkaluar afatet e përcaktuara për nxjerrjen e vlerësimit 

përfundimtar.  

-Në 17 nga 24 projektet e zbatimit për HEC-e nën 

2MW të përcjella nga Ministria e linjës ende nuk janë 

vlerësuar nga OT megjithëse kanë nga 127 deri 422 

ditë kalendarike në AKBN duke tejkaluar afatet e 

përcaktuara në rregullore. 

-Në 10 nga 34 projektet e zbatimit të vlerësuar 

pozitivisht, për HEC-et me koncesion, afati i vlerësimit 

nga OT shkon nga 110 deri 337 ditë kalendarike pas 

kryerjes së pagesës në kundërshtim me, përcaktimet e 

nenit 7 pika 6, e Rregullores nr. 6453/8 prot. datë 

18.10.2010, “Për funksionimin e grupit për kryerjen e 

oponencës teknike të projekteve të ndërtimit të 

hidrocentraleve me koncesion në AKBN”. 

B. Sipas të dhënave për periudhën nën auditim AKBN 

ka  përfshirë në vendimmarrje dhe specialistët e 

jashtëm  me të drejtë vote pa u mbështetur në dispozita 

ligjore të mirpërcaktuara. Sipas VKM nr. 547 datë 

09.08.2006, “Për krijimin e agjencisë kombëtare të 

burimeve natyrore”, i ndryshuar pika 3 e saj, “Detyrat 

dhe përgjegjësitë e AKBN”, përcakton se për raste të 

veçanta AKBN mund të kërkojë asistencë të 

specializuar: Në nenin 3, pika 3,4,5 e Rregullores nr. 

6453/8 prot. datë 18.10.2010, përcaktohet se; “Për 

specialitete të cilat nuk janë në strukturës ne 

AKBN, apo për të cilat kërkohet një ekspertizë më 

profesionale, pranë grupit të OT, të punojnë dhe 

ekspertë jashtë strukturave të AKBN”. Pra vendimi 

nr. 547 “Për Krijimin e AKBN” dhe rregullorja 

specifike e OT-së flasin qartë për mbështetje teknike 

prej ekspertëve të jashtëm por në asnjë moment nuk 

trajtojnë rolin vendimmarrje të tyre në OT. 

Për periudhën nën auditim Shtator 2016-Dhjetor 2018 

numri i ekspertëve të jashtëm të kontraktuar pjesmarrës 

në këtë organ kolegjial ka qenë më i lartë se numri i 

anëtarëve punonjës të AKBN duke bërë që ky organ 

kolegjial efektivisht të kryej një “oponencë të 

pavarur” dhe jo oponencën shtetërore, megjithëse 

AKBN zotëron dhe ka patur mundësi për rekrutim të 

gjithë kapaciteve të nevojshme njerëzore për 

pjesmarrje të plotë konform rregullores në këtë grup. 

Institucioni nuk dispononte aktet e nevojshme ligjore 

apo rregullative për kriteret që duhet të plotësojnë 

ekspertët e jashtëm për kontraktim, si dhe ato mbi të 

cilat të bazohet përzgjedhja e punonjësve të brendshëm 

në OT, duke e lënë procesin tërësisht në subjektivizëm, 

duke eleminuar barazinë në përzgjedhje dhe mbi të 

gjitha në mungesë të plotë transparence. 

Drejtimi  nr. 2 

“Oponencat teknike për 

miratimin e projekteve 

dhe respektimi i afateve 

ligjore për dhënien e 

tyre.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trajtuar më hollësisht 

në faqet nr 70-92  

të Raportit 

Përfundimtar të 

Auditimit. 

E lartë - MIE, të rishikojë rolin vendimmarrës 

të ekspertëve të jashtëm në grupin e 

Oponencës Teknike sipas rregullores, 

të plotësohen aktet e nevojshme 

rregullativë për kontraktimin e tyre 

konform kritereve të duhura arsimore 

dhe profesionale nëpërmjet një procesi 

transparent dhe jodiskriminues. 

 

- AKBN, të plotësojë profilet e 

munguara në stafin e Drejtorisë së 

Monitorimit të HEC-eve si dhe të 

përcaktojë kritere më të larta 

profesionale dhe eksperience për 

rekrutimet e reja. 

 

-AKBN, të marrë masat e nevojshme 

për eleminimin e vonesave në 

paraqitjen e e projekteve dhe 

vlerësimin e tyre në OT duke 

respektuar radhën e shqyrtimit sipas 

modelit FIFO. 
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C. Nga verifikimi i profileve të diplomimit të 

anëtarëve të OT-së u konstatua se, në përbërjen e 

grupit rezulton vetëm një anëtar specialist hidroteknik 

prej vitit 2016, ndërkohë që dispozita rregullative 

përcakton minimalisht dy të tillë, çka bie ndesh me, 

nenin 6 pika 2 dhe nenin 7 pika 12, të rregullores së 

përmendur më lartë. 

Funksionimi i këtij organi vendimmarrës vetëm me 1 

(një) anëtar specialist hidroteknik nga 2 (dy) të tillë 

minimalisht të nevojshëm për këtë profil paraqet 

problematika të rënda lidhur me ligjshmërinë e 

vendimarrjeve të kryera nga ky organ. Nëse shohim 

profilet e specialiteteve të disponueshme në AKBN 

vërehet se, vetëm në Drejtorinë Hidroenergjitike në 

AKBN zotërojnë këtë profil të paktën 4 punonjës, pra 

hapësirat për plotësimin e këtij profili kanë qenë 

lehtësisht të mundshme por që nuk janë shfrytëzuar 

prej drejtimit. 

 

5. Nga auditimi mbi mënyrën e faturimit të tarifës për 

kryerjen e shërbimit të oponencës teknike u konstatua 

se, me ndryshimet ligjore të ndodhura me Vendimin nr. 

206 datë 15.03.2017 i Këshillit të Ministrave, për një 

shtesë në vendimin nr. 547 datë 09.08.2006, “Për 

krijimin e agjencisë kombëtare të burimeve natyrore”, 

mënyra e llogaritjes së tarifës ndryshoi nga ajo mbi 

bazë vlere/grupi tarifor dhe përqindjes, me atë mbi 

bazë fuqie të projektit të veprës sipas klasifikimeve. 

Prej datës 21 Mars 2017 nga e cila kanë hyrë në fuqi 

ndryshimet e reja deri më 31 Dhjetor 2018 konstatohet 

se, në 169 fatura të prera shërbim oponence teknike, 

AKBN nuk ka llogaritur TVSH-në mbi vlerën e tarifës 

por në mënyrë të pasaktë e ka përfshirë tatimin brenda 

saj. Kjo mënyrë faturimi ka ndikuar në uljen e vlerës së 

faturimit të këtij shërbimi në masën 20 për qind, duke 

ulur për rrjedhojë të ardhurat e institucionit. Theksojmë 

se shërbimet e ndërtimit në vijimësi janë klasifikuar si 

shërbim i tatueshëm me TVSH gjë e cila vijon. Mënyra 

e faturimit të këtij shërbimi gjendet qartësisht në aktet 

ligjore dhe konkretisht, në nenin 16 të Vendimit nr. 

354, datë 11.05.2016, të Këshillit të Ministrave, “Për 

miratimin e manualit të tarifave për shërbime në 

planifikim territori, projektim, mbikëqyrje dhe 

kolaudim” Ligjit nr. 92/2014 datë 24.07.2014 “Për 

Tatimin mbi Vlerën e Shtuar në RSH”, i ndryshuar 

Neni 2/a , Neni 39 etj. Vlera e munguar në buxhetin e 

njësisë publike nga faturimi i pasaktë i shërbimit të 

oponencës teknike kap shumën prej 7,020,000 lekë. 

 

Drejtimi  nr. 2 

“Oponencat teknike për 

miratimin e projekteve dhe 

respektimi i afateve ligjore 

për dhënien e tyre.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trajtuar më hollësisht 

në faqet nr 70-92 

 të Raportit 

Përfundimtar të 

Auditimit. 

E mesme - Nga AKBN, të ndiqet rruga ligjore 

për arkëtimin diferencës së tarifës prej 

7,020,000 lekë si dhe të merren masat 

e nevojshme për mospërsëritjen e 

problematikës në vijim. 

6. Nga auditimi mbi të dhënat e pagesave të kryera për 

periudhën nën auditim konstatohet se, AKBN ka kryer 

shpërblimin e anëtarëve të brendshëm të grupit OT-së 

në periudha mujore sipas urdhrit të Ministrit nr.39, datë 

18.02.2015, veprim i cili bie ndesh me përcaktimet 

Rregullores nr. 6453/8 prot. datë 18.10.2010, e 

ndryshuar, “Për funksionimin e grupit për kryerjen e 

oponencës teknike të projekteve të ndërtimit të 

hidrocentraleve me koncesion në AKBN” konkretisht 

nenit 3, pika 5 ku përcaktohet se; “Numri i 

Drejtimi  nr. 2 

“Oponencat teknike për 

miratimin e projekteve 

dhe respektimi i afateve 

ligjore për dhënien e 

tyre.” 

 

 

 

 

 

E mesme - Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë, 

të ndërmarrë të gjithë hapat e nevojshëm, 

për plotësimin e bazë ligjore lidhur me 

pagesat e anëtarëve të brendshëm të 

Grupit të OT-së, i cili “de jure”dhe  “de 

facto” ushtron veprimtarinë si një organ 

kolegjial. 
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specialistëve të jashtëm dhe shpërblimi i tyre 

përcaktohen me vendim të këshillit drejtues të AKBN”. 

Kjo dispozitë përcakton vetëm kompetencat e Këshillit 

Drejtues lidhur me numrin e specialistëve të jashtëm, 

por në të nuk trajtohet pagesa dhe shpërblimi i 

punonjësve të brendshëm. Megjithëse kjo problematikë 

është trajtuar edhe gjatë auditimit të mëparshëm 

AKBN vijon të kryej pagesat për anëtarët e OT, 

punonjës të brendshëm të institucionit. Vlera e 

pagesave të kryera në mungesë të akteve ligjorë 

mbështetës, llogaritet në 4,060,000 lekë. Pavarësisht 

përcaktimit të pikës 5 më sipër, organet kolegjiale 

drejtuese të njësive publike nuk kanë kompetencë 

ligjore për përcaktimin e masës së shpërblimit 

kompetencë e cila sipas ligjit nr.10405, neni 4 pika 3 i 

përket Këshillit të Ministrave. 

Trajtuar më hollësisht 

në faqet nr 70-92 

 të Raportit 

Përfundimtar të 

Auditimit. 

- Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë 

të shfuqizojë urdhrin për shpërblimin e 

anëtarëve të brendshëm pjesë e 

Oponencës Teknike i cili është në 

kundërshtim me dispozitat ligjore që 

përcaktojnë kompetencën e dhënies dhe 

masës së shpërblimit. 

  

 
 

 

OPINIONI I AUDITIMIT 

 

Për drejtimin e AKBN-së 

Ne audituam përputhshmërinë e veprimtarisë së Agjencisë Kombëtare të Burimeve Natyrore, sa i 

takon shkallës së zbatueshmërisë së rregullave, ligjeve dhe rregulloreve, politikave, kodeve të 

vendosura apo termave dhe kushteve, mbi të cilat ky institucion realizon mbikëqyrjen e 

shfrytëzimit të burimeve hidroenergjetike, (kriteret e auditimit të përputhshmërisë), në të cilën 

janë konstatuar disa mangësi dhe parregullsi. Gjatë auditimit në terren janë të marrë të dhëna të 

mjaftueshme të cilat mundësojnë dhënien e opinionit. 

 
Opinion i kualifikuar 

Sipas opinionit të KLSH-së, nga auditimi i përputhshmërisë, i mbështetur në standardet INTOSAI 

dhe në Manualin e Auditimit të Përputhshmërisë së KLSH-së, i kryer në subjektin “Agjencia 

Kombëtare e Burimeve Natyrore”, rezultuan devijime nga kuadri ligjor dhe rregullator në fuqi 

(kriteret), të cilat në gjykimin profesional të audituesit shtetëror të pavarur janë materiale por jo të 

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

përputhshmërisë 

 
Baza për opinionin e kualifikuar (ISSAI 4000) 

Ne e kemi kryer auditimin në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Auditimit të Sektorit 

Publik (ISSAIs), ISSAI-n 4000 ”Standardi i Auditimit të Përputhshmërisë”. Ne jemi të pavarur 

kundrejt subjektit të audituar, mbështetur në ISSAI-n 10- Deklarata e Meksikës mbi Pavarësinë e 

SAI-t, si dhe ISSAI 30- Kodi Etik. Ne i kemi përmbushur përgjegjësitë tona etike, në përputhje 

me standardet e sipërpërmendura, përfshirë këtu edhe Kodin e Etikës së KLSH-së. Auditimi ynë 

përfshin kryerjen e procedurave me qëllim marrjen e evidencave të auditimit, mbi ligjshmërinë 

dhe rregullshmërinë e veprimtarisë të ushtruar nga subjekti i audituar. Procedurat janë përzgjedhur 

mbështetur mbi gjykimin profesional të audituesit, duke marrë në konsideratë vlerësimin e riskut 

dhe materialitetit për subjektin e audituar. 
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Nga evidencat e marra për veprimtarinë e AKBN-së në fushën hidroenergjetike rezultoi se:  

Kryerja e oponencës teknike për veprat hidroenergjetike paraqet mangësi, sa i përket përbërjes së 

grupit të Oponencës Teknike (OT), shpërblimit të tyre, llogaritjes dhe pagesës së tarifave 

përkatëse si dhe zbatimit të afateve të përcaktuara në kryerjen e saj.  

Evidentohen, afate të zgjatura për hartimin dhe dërgimin e raporteve tre mujore drejt Ministrisë së 

linjës, mosvënie në punë e sistemit informatikë Revzone, mungesë bashkëveprimi me institucionet 

fiskale, ndryshime të shpeshta dhe jo të mirë menduara të strukturës së AKBN, mungesë e 

specialiteteve të nevojshme në grupin e OT, stafin e drejtorisë monitoruese të HEC-eve si dhe 

plotësim i vonuar i akteve të brendshëm rregullatorë të cilat kanë ndikuar negativisht në 

veprimtarinë së AKBN-së për fushën hidroenergjetike. 

 

Bashkëveprimi dhe koordinimi me MIE paraqet mangësi, ku përmendim: 

Mungesa e lejeve për kryerjen e punimeve të ndërtimit në veprat hidroenergjetike, njoftimeve për 

testimin e veprave, apo dokumentacioneve të tjera në dosje, të trajtuara në raportet e monitorimit, 

nuk evidentohet të pasohen me veprime konkrete nga ana e MIE në rolin e autoritetit kontraktor 

për adresimin institucional të tyre.  

Moslidhja e kontratave shtesë nga MIE, për projektet e zbatimit  vlerësuar pozitivisht nga OT-ja 

dhe të miratuar prej saj, të cilat kanë rritje të prodhimit vjetor të energjisë krahasuar me kontratën 

bazë, ka bërë që, mbajtja e Fee-së vjetore në favor të shtetit të jetë më e ulët se ajo që duhej në 

fakt. 

Ndërkohë që AKBN në vijimësi rekomandon penalitete për mos përmbushje të detyrimeve 

kontraktuale nga ana e shoqërive zhvilluese, nga MIE nuk disponohen informacione lidhur me 

zbatimin e tyre, duke krijuar një situatë kaotike.  

Megjithëse problematikat e evidentuara përcillen në MIE, nëpërmjet informacioneve të veçanta 

apo atyre periodike, ato mbarten vazhdimisht pa marrë zgjidhje përfundimtare prej saj. 

 

Ne arritëm në konkluzionin se, problematikat e konstatuara kanë ekspozuar institucionin drejt 

risqeve për përmbushjen e detyrimeve, në zbatim të ligjshmërisë dhe rregullshmërisë së 

veprimtarisë së tij në fushën hidroenergjetike, ku do të veçonim që, vlera e parregullsive kap një 

vlerë të konsiderueshme rreth 15,178 milion lekë. 

 

Përgjegjësia e Drejtimit 

Është detyrimi i menaxherëve të njësive, që, në kryerjen e veprimtarive, të respektojnë parimet e 

menaxhimit të shëndoshë financiar, të ligjshmërisë e të transparencës në administrim, si dhe të 

përgjigjen për veprimet e tyre dhe rezultatet që burojnë prej tyre përpara organit që i ka emëruar 

ata ose të cilëve u ka deleguar përgjegjësinë sipas përcaktimeve në Ligjin Nr. 10296, datë 

08.07.2010 “Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”, i ndryshuar. Detyrat specifike lidhur me 

veprimtarinë përcaktohen në Statut Rregullore, Rregulloren e Brendshme dhe dokumentin 

“Përshkrimet e punës së punonjësve të AKBN”. 
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II- HYRJA 

Mbështetur në Ligjin nr. 154/2014, datë 27.11.2014 “Mbi Organizimin dhe Funksionimin e 

Kontrollit të Lartë të Shtetit”, Kontrolli i Lartë i Shtetit auditoi “Agjencinë Kombëtare të 

Burimeve Natyrore”, më poshtë e emërtuar AKBN, për “Mbikëqyrjen e Shfrytëzimit të Burimeve 

Hidroenergjetike” në bazë të programit të auditimit të miratuar nga Zv.Kryetari i Kontrollit të 

Lartë të Shtetit me shkresën nr. 1442/2 prot. datë 29.01.2019, për periudhën e auditimit nga data 

01.09.2016 deri në 31.12.2018, me afat auditimi nga data 30.01.2019 deri më 31.03.2019, dhe lloj 

auditimi “Auditim mbi Përputhshmërinë” i cili u krye nga grupi i auditimit me përbërje: 

1. K....   X.....    

2. F.....   Z....     

Qëllimi i auditimit:  

Qëllimi i auditimit është, dhënia e një vlerësimi objektiv, profesional, e të pavarur, mbi shkallën e 

ndjekjes nga subjekti i audituar të ligjeve dhe rregulloreve, politikave, kodeve të vendosura apo 

termave dhe kushteve mbi të cilat është rënë dakord, mbi bazën e te cilave ushtron veprimtarinë 

“Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore”. Auditimi i përputhshmërisë së veprimeve 

procedurale, administrative, ekonomike e financiare, me kriteret dhe kërkesat e legjislacionit në 

fuqi. Evidentimi i shkeljeve të parimeve të ligjshmërisë dhe menaxhimit të shëndoshë financiar, 

shfrytëzimin me eficencë, efektivitet dhe ekonomicitet të pasurisë shtetërore dhe fondeve publike, 

dhënia e opinionit për shkallën e ndjekjes së tyre si dhe dhënia e rekomandimeve përkatëse për 

përmirësimin e gjendjes në vijim. Raportimin e të gjitha çështjeve të tjera që dalin apo lidhen me 

auditimin, të cilat Kontrolli i Lartë i Shtetit i konsideron të rëndësishme për t’u bërë publike. 

Objektivat e auditimit: 

Objektivat specifike të auditimit ose pohimet për marrjen e garancive për besueshmërinë e 

sistemeve të ngritura, procedurave të ndjekura nga “Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore”, 

gjatë procesit të realizimit të objektivave në përputhje me kuadrin ligjor në fuqi: Vlerësimi i 

saktësisë së informacioneve në aspektet materiale në përputhje me kuadrin ligjor e rregullator, 

nëse të ardhurat dhe shpenzimet kanë qenë në përputhje me ligjin e Buxhetit të Shtetit, me aktet 

përkatëse ligjore e nënligjore dhe me parimet e ligjit për menaxhimin financiar dhe kontrollin, si 

dhe nëse janë zbatuar parimet e përgjithshme të sistemit të menaxhimit financiar dhe sjelljes së 

zyrtarëve të sektorit publik. 

Identifikimi i çështjes: 

Fushëveprimi i këtij auditimi është vlerësimi me siguri të arsyeshme i veprimtarisë së “Agjencia 

Kombëtare e Burimeve Natyrore”, për periudhën objekt auditimi  nga 01.09.2016 deri më 

31.12.2018, në përputhje me aktet ligjore të cilat rregullojnë veprimtarinë e këtij institucioni. 
Përputhshmëria dhe rregullshmëria në procedurat e ndjekura nga ana e drejtorisë përkatëse në 

AKBN e cila monitoron kontratat koncesionare dhe jokoncesionare për Hidrocentralet, sa i përket 

kushteve dhe termave të parashikuara në kontratën e nënshkruar me autoritetin kontraktor për 

monitorimin e punimeve sipas grafikut dhe projekteve të miratuar, vlerësimin dhe ndjekjen e 

investimeve konform kontratës, plotësimin e kushteve të parashikuara në kontratë, etj. Vëmendje 

e veçantë iu kushtua procedurës për kryerjen e Oponencës Teknike nga AKBN për projektet e 

zbatimit të HEC-eve, bashkëpunimin me Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve, Ministrinë e 

Infrastrukturës dhe Energjisë etj.   

Përgjegjësia e Drejtimit për Përputhshmërinë me legjislacionin në fuqi: 

Është detyrimi i menaxherëve të njësive, që, në kryerjen e veprimtarive, të respektojnë parimet e 

menaxhimit të shëndoshë financiar, të ligjshmërisë e të transparencës në administrim, si dhe të 
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përgjigjen për veprimet e tyre dhe rezultatet që burojnë prej tyre përpara organit që i ka emëruar 

ata ose të cilëve u ka deleguar përgjegjësinë sipas përcaktimeve në Ligjin Nr. 10296, datë 

08.07.2010 “Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”, i ndryshuar. 

-Drejtori i Përgjithshëm si (Nëpunësi autorizues) është përgjegjës për veprimet dhe urdhrat e 

nxjerrë gjatë veprimtarisë administrative. Detyrat specifike lidhur me veprimtarinë përcaktohen në 

Statut Rregullore, Rregulloren e Brendshme dhe dokumentin “Përshkrimet e punës së punonjësve 

të AKBN”.  

-Përgjegjësi i Sektorit të Financës (Nëpunësi zbatues) është personi përgjegjës për kuadrin 

normativ të zbatueshëm të raportimit financiar në sektorin publik dhe për mirëfunksionimin e 

sistemit të kontrollit të brendshëm..  
 

Përgjegjësia e Audituesit të KLSH për Auditimin e Përputhshmërisë  

Përgjegjësia jonë (Audituesit e KLSH-së) është që nëpërmjet auditimit të realizuar;  

-Të vlerësojë nëse, informacionet mbi çështjet në të gjitha aspektet materiale janë në përputhje me 

kriteret e përcaktuara sipas legjislacionit në fuqi. Masa e ndjekjes nga subjekti i audituar i 

rregullave, legjislacionit dhe akteve normative, politikave, kodeve të miratuara apo kushtet e 

përcaktuara (ISSAI 4000), nuk paraqesin devijime materiale nga kriteret e vlerësimit, si pasaktësi 

apo gabime dhe janë në përputhje me kuadrin rregullator mbi bazën e të cilit e ushtrohet 

veprimtaria e subjektit të audituar. Ne si Auditues Shtetëror do të shprehemi me një opinionin mbi 

përputhshmërinë e aktivitetit të institucionit, si dhe përdorimin e duhur dhe eficient të burimeve 

financiare prej tij. Auditimi është kryer në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Auditimit 

(INTOSAI), bazuar në  këto standarde ne aplikojmë gjykimin dhe skepticizmin tonë profesional 

në punën audituese.  

-Të kryejë në mënyrë efektive auditimin (ISSAI 1300) 

-Të vlerësojë nëse është siguruar evidenca e mjaftueshme dhe e përshtatshme e auditimit dhe nëse 

bazuar në ketë evidence ai mund të formojë konkluzionet përkatëse. (ISSAI 1500, ISA 300). 

-Të kryeje procedura të përshtatshme auditimi në funksion të këtij objektivi.  

Ne jemi të pavarur kundrejt subjektit të audituar, e theksuar kjo në ISSAI-n 10 “Deklarata e 

Meksikës mbi Pavarësinë e SAI-t”, si dhe ISSAI 30 “Kodi Etik”, apo edhe çështje të tjera që 

lidhen me auditimin. Ne i kemi përmbushur përgjegjësitë tona etike, në përputhje me standardet e 

sipërpërmendura. Objektivat e punës sonë lidhen me garantimin e sigurisë së arsyeshme nëse 

çështjet subjekt auditimi, që mund të kenë ekzistuar, si dhe për të konkluduar me një raport 

auditimi që përfshin dhënien e opinionit. 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 në veprimtarinë e subjektit të audituar. Gjithashtu, ne besojmë 

se dëshmitë e mara gjatë punës sonë audituese janë të mjaftueshme dhe të përshtatshme për të 

siguruar bazat për përgatitjen e opinionit të auditimit. 
 

Dokumentimi i rezultateve të auditimit: 

Nga audituesit u përgatit dokumentacioni i auditimit, i mjaftueshëm për të mundësuar dhe kuptuar 

natyrën, kohën, dhe shtrirjen e procedurave të auditimit të kryera në përputhje me standardet 

përkatëse dhe kërkesat e zbatueshme ligjore dhe rregullatore. Rezultatet e këtyre procedurave, 

evidencat e marra gjatë auditimit, përfundimet e arritura në drejtim të tyre dhe gjykimet 

profesionale të bëra në arritjen e konkluzioneve u konsideruan të përshtatshme dhe të rëndësishme 

për të konfirmuar dhe mbështetur opinionin dhe raportin e audituesve dhe shërbyen si një burim 

informacioni për përgatitjen e tyre. Në përfundim të auditimit në terren mbi bazën e të dhënave të 

grumbulluara, Projekt Raportit të Auditimit, observacioneve të paraqitura dhe takimit përmbyllës 

midis niveleve drejtuese të datës 10.06.2019, u përgatit Raporti Përfundimtar i Auditimit. 
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Kriteret e vlerësimit:  

▪ VKM nr. 547 datë 09.08.2006 “Për Krijimin e Agjencisë Kombëtare të Burimeve Natyrore”, i 

ndryshuar. 

▪ Statut Rregullorja e AKBN miratuar, ndryshuar së fundi prej Ministrit me vendimin nr.545 

datë 05.07.2018. 

▪ Rregullore e brendshme ndryshuar së fundi prej Këshillit Drejtues me vendimin nr. 7 datë 

20.06.2018. 

▪ Ligji nr.9663, datë 18.12.2006 “Për Koncensionet”, i ndryshuar. 

▪ Ligji nr.125/2013 “Për Koncensionet dhe Partneritetin Publik Privat”, i ndryshuar. 

▪ Ligji  Nr. 43/2015 “Për Sektorin e Energjisë Elektrike” 

▪ VKM Nr. 822, datë 07.10.2015 “Për miratimin e rregullave dhe procedurave të ndërtimit të 

kapaciteteve të reja prodhuese të energjisë leketrike, që nuk janë objekt koncesioni”, i 

ndryshuar. 

▪ Ligji nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, i ndryshuar. 

▪ Udhëzimi i Ministrit të Financave nr. 30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në 

njësitë e sektorin publik”, i ndryshuar; 

▪ Ligji nr. 9228 datë 29.04.2004 “Për kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare”, i ndryshuar;  

▪ Ligji nr. 9920 datë 19.05.2008 “Për Procedurat Tatimore”  i ndryshuar; 

▪ Ligji nr. 92/2014, datë 24.07.2014 “Për tatimin mbi vlerën e shtuar në Republikën e 

Shqipërisë”, i ndryshuar; 

▪ Ligji nr. 9975 datë 28.07.2008 “Për taksat kombëtare”, i ndryshuar; 

▪ Akte të tjera ligjore dhe nënligjore në zbatim të tyre. 
 

Standardet e Auditimit 

Auditimi u bazua në: 

-Ligjin nr. 154/2014, datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë të 

Shtetit”, Manualin e Auditimit të Përputhshmërisë, Rregulloren “Për Procedurat e Auditimit” 

miratuar me Vendimin e Kryetarit të KLSH-së Nr. 107 datë 08.09.2017, i ndryshuar, referenca të 

tjera ligjore dhe në kërkesat e Standardeve Ndërkombëtare të Auditimit si: 

-Manuali i Auditimit të Përputhshmërisë. Referencë në Standardet Ndërkombëtare të Auditimit 

(ISSAI) të INTOSAI-t dhe Standardet Ndërkombëtare të Auditimit (SNA) të Federatës 

Ndërkombëtare të Kontabilistëve IFAC. 

Praktikat e ndjekura në kryerjen e auditimit  

Metodat dhe teknikat e kontrollit të përdorura nga audituesit gjatë auditimit u bazuan kryesisht në 

metodologjinë e aplikuar gjatë fazës së planifikimit dhe të dhënave të vëna në dispozicion nga 

subjekti i audituar. Objektivi i audituesve ishte identifikimi dhe vlerësimi i risqeve e anomalive 

materiale si edhe nivelin e pohimeve, nëpërmjet të kuptuarit e njësisë dhe mjedisit të saj, duke 

përfshirë kontrollin e brendshëm të njësisë dhe duke krijuar kështu bazën për hartimin dhe 

implementimin e përgjigjeve kundrejt risqeve të vlerësuara të gabimeve materiale që konsistoi në 

vlerësimin e kontrolleve të brendshme në institucion sa i takon:  

(a) hartimit; (b) implementimit; dhe (c) funksionimit të të 5-të komponentëve të kontrollit të 

brendshëm. Vlerësimi i kontrollit të brendshëm u krye nëpërmjet testeve të kontrolleve.  

1. Kontroll  aritmetik që konsiston në thelb në regjistrimin e fakteve në një formë numerike, si dhe 

në paraqitjen sintetike të tyre, midis regjistrimit fillestar të fakteve dhe paraqitjes së tyre në formë 

sintetike, që cilat kanë të bëjnë me evidentimin në llogari, mbartjet, klasifikimin dhe rigrupimin.  

1. Inspektim fizik dhe kontrolli i gjendjeve ekzistuese konsistoi në ekzaminimin e aktiveve, të 

llogarive, të librave kontabël etj. Kontrolli kontabël i ushtruar ekzaminoi përputhjen ndërmjet 

regjistrimit kontabël dhe pjesëve justifikuese përkatëse.  
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2. Kontrolli i vlerësimit për të përcaktuar nëse vlerat që u atribuohen gjendjeve ekzistuese janë të 

sakta, në përputhje me vlerat e paraqitura në pasqyrën e të ardhurave dhe shpenzimeve. 

3-Verifikimi i transaksioneve duke marrë informacion shtesë nga burime të tjera verifikuese. 

4-Intervistimi i personelit që ka patur  role specifike në subjektin që u auditua. 

5-Raporte dhe informacione nga shfrytëzimi i raporteve/ informacioneve që lidhen direkt me  

objektivat e auditimit të marra në formë elektronike dhe shkresore. 

6-Pyetësorë për vlerësimin e sistemeve të kontrollit të brendshëm. 

 

III- PËRSHKRIMI I AUDITIMIT 

Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore (AKBN) është ent publik me seli në Tiranë e krijuar 

sipas  VKM Nr. 547, datë 9.8.2006, i ndryshuar, nga bashkimi i Agjencisë Kombëtare të 

Hidrokarbureve, Institutit të Studimeve dhe Projektimeve të Metalurgjisë, Institutit të 

Teknologjisë Nxjerrëse dhe Përpunuese të Mineraleve dhe Institutit të Studimeve dhe 

Projektimeve të Mekanikës dhe Drurit dhe Agjencia Kombëtare e Energjisë.  

Ky institucion është në varësi të Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë (MIE) dhe ka si objekt 

të punës së tij zhvillimin, mbikëqyrjen e shfrytëzimit racional të burimeve natyrore, në bazë të 

politikave qeverisëse, dhe monitorimin e postshfrytëzimit të tyre, në sektorin minerar, hidrokarbur 

dhe energjetik.  

Struktura, organika dhe funksionimi i Agjencisë Kombëtare të Burimeve Natyrore përcaktohen në 

statut-rregulloren e kësaj agjencie, e cila miratohet me urdhër të Ministrit përgjegjës. Organet 

drejtuese të saj janë Këshilli Drejtues, Drejtori Ekzekutiv dhe Zv. Drejtori Ekzekutiv. Këshilli 

Drejtues është organ kolegjial vendim-marrës për mbikëqyrjen e funksionimit të AKBN, i cili 

përbëhet nga 7 (shtatë) anëtarë dhe kryesohet nga Kryetari i saj.  Kryetari dhe anëtarët e këshillit 

emërohen dhe lirohen nga Ministri. Po kështu Drejtori Ekzekutiv emërohet dhe lirohet nga 

Ministri përgjegjës, ndërsa Zv. Drejtori Ekzekutiv emërohet dhe lirohet nga nga Drejtori 

Ekzekutiv. Disa nga detyrat dhe përgjegjësitë e këtij institucioni të cilat lidhen drejtpërdrejt me 

drejtimet e këtij auditimi janë: 

• Konsulton, propozon dhe bashkëpunon me strukturat përkatëse të qeverisë për hartimin 

e politikave të saj në fushën e minierave, të hidrokarbureve dhe të energjetikës; 

• Zbaton politikat e qeverisë në fushën e minierave, të hidrokarbureve dhe energjetike; 

• Siguron, brenda fushës së veprimtarisë së vet, oponencën qeveritare për studimet dhe 

projektet në fushën e veprimtarisë minerare, postminerare, hidrokarbure dhe energjetike, të 

paraqitura nga subjektet, shtetërore a private, vendase ose të huaja. Për raste të veçanta mund 

të kërkojë asistencë të specializuar; 

• Mbikëqyr veprimtarinë minerare, postminerare, hidrokarbure dhe energjetike; 

• Monitoron kontratat koncesionare për hidrocentralet.  

• Kryen, brenda fushës së veprimtarisë së vet, oponencën teknike për projektet e 

kapaciteteveprodhuese të energjisë elektrike, sipas tarifave të përcaktuara me përjashtim të 

oponencës teknike për punimet e ndërtimit, që kryhet nga institucionet e përcaktuara në aktet 

ligjore dhe nënligjore në fuqi. 

• Ndjek procesin e vlerësimit të investimeve të kryera për projektet e ndërtimit të 

kapaciteteve prodhuese të energjisë elektrike, në bashkëpunim me ekspertë vlerësues të 

pavarur, të caktuar nga ministri përgjegjës për sektorin e energjisë. Autoriteti kontraktues 

miraton raportin përfundimtar të vlerësimit, etj. 

Struktura e AKBN për periudhën nën auditim ka pësuar disa ndryshime të cilat janë miratuar prej 

Ministrit përgjegjës.  



 

 

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT 

Raport Përfundimtar për Auditimin e ushtruar në  “AGJENCINË 

KOMBËTARE TË BURIMEVE NATYRORE” 

 

14 
 

-Me Urdhrin nr. 226 datë 05.10.2015 të Ministrit të Energjisë dhe Industrisë është miratuar 

struktura dhe organika e punonjësve me 9 drejtori dhe 186 punonjës e cila ka pësuar një ndryshim 

me Urdhrin nr. 151 datë 18.04.2017 duke e rritur administratën në 187 punonjës pas shtimit me 

një punonjës të Drejtorisë Hidrokarbure.  

-Me Urdhrin nr. 341 datë 11.09.2017 të Ministrit të Energjisë dhe Industrisë kjo strukturë ka 

pësuar ndryshime thelbësore duke ulur numrin e drejtorive në 7 të tilla dhe reduktuar numrin e 

punonjësve në 154 ose 33 më pak se struktura e mëparshme.  

-Me Urdhrin nr. 248 datë 12.03.2018 të Ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë, pas 

ndryshimeve Ministrore, struktura ka ndryshuar përsëri duke u riformatuar me 8 drejtori dhe 169 

punonjës. Vetëm disa muaj më pas struktura e AKBN ka pësuar një tjetër ndryshim me Urdhrin 

nr. 545 datë 05.07.2018 nëpërmjet të cilit është miratuar shtimi i një drejtorie tjetër duke e çuar 

numrin në 9 të tilla por pa ndryshuar numrin e punonjësve në total. 

Urdhër nr. 226 datë 05.10.2015 ndryshuar me                

Urdhrin nr.151 datë 18.04.2017                                                    Urdhër nr. 341 datë 11.09.2017 

Nr. Emërtimi I drejtorisë 
Numër 
Sektorësh 

Nr. 
Punonjës  Nr. Emërtimi I drejtorisë 

Numer 
Sektorësh 

Nr. 
Punonjës 

 Pjesa Ekzekutive   7    Pjesa Ekzekutive   7 

1 
Drejtoria e Shërbimeve 
Juridike 2 10  1 

Drejtoria e Shërbimeve të 
Brendshme 5 29 

2 Drejtoria Ekonomike 3 16  2 
Drejtoria e Administratës dhe 
Personelit 2 10 

3 Drejtoria e Administratës 6 40  3 
Drejtoria e Marrëdhënieve dhe 
Dëgjesave me Publikun 4 15 

4 Drejtoria Hidrokarbure 4 19  4 Drejtoria Hidrokarbure 6 32 

5 
Drejtoria e Procedurave 
Hidrokarbure 2 8  5 

Drejtoria e Auditit të 
Hidrokarbureve 2 9 

6 Drejtoria Minerare 7 49  6 Drejtoria Minerare 6 33 

7 Drejtoria Hidroenergjitike 3 17  7 
Drejtoria e Monitorimit të 
Veprave Energjitike 4 19 

8 
Drejtoria e Energjive të 
rinovueshme 3 10          

9 
Drejtoria e Marrdhënieve 
me Publikun 3 10          

  Gjithsej 33 186    Gjithsej 29 154 

 

Urdhër nr. 248 datë 12.03.2018 ndryshuar me 

Urdhrin nr. 545 datë 05.07.2018 

Nr. Emërtimi I drejtorisë 
Numer 
Sektorësh Nr. Punonjës 

  Pjesa Ekzekutive   8 

1 Drejtoria e Shërbimeve Ligjore 2 10 

2 Drejtoria e Administratës  5 30 

3 
Drejtoria e Zhvillimit Strategjik  dhe 
Degjesave me publikun dhe Median 2 9 

4 Drejtoria Ekonomike 3 18 

5 Drejtoria Minerare 6 35 

6 Drejtoria e Monitorimit të HEC-eve 3 16 

7 Drejtoria Hidrokarbure 5 25 

8 Drejtoria e Energjive të Rinovueshme 3 11 

9 Drejtoria e Procedurave Hidrokarbure 2 7 

  Gjithsej 31 169 

 

Në këtë angazhim auditimi të Kontrollit të Lartë i Shtetit, fokusi kryesor është vlerësimi i 

përputhshmërisë së veprimtarisë së subjektit “Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore”, 
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“Drejtoria e Monitorimit të HEC-eve” në monitorimin e kontratave të nënshkruara prej Shtetit 

Shqiptar, kryerja e Oponencave Teknike sa i përket respektimit të afateve për dhënien e tyre për 

periudhën nën auditim: 

Sa më sipër konstatohen ndryshime të shpeshta të strukturës organizative dhe riformatim i saj në 

nivel sektori dhe drejtorie. Për periudhën nën auditim janë kryer ndryshime në “Statut-

Rregulloren” e AKBN sipas miratimeve të Ministrit përgjegjës, “Rregulloren e Brendshme” të 

institucionit si dhe “Përshkrimet e punës së punonjësve”, akte këto të miratuara nga Këshilli 

Drejtues.  

Rregulloret e brendshme të institucionit në fuqi për periudhën nën auditim janë: 

-Rregullore e Brendshme e ndryshuar, miratuar me vendimin e Këshillit Drejtues nr. 12 datë 

28.12.2015 si dhe rregullore me Përshkrimet e Punës miratuar me të njëjtin vendim. 

-Rregullore e Brendshme e ndryshuar dhe rregullore me Përshkrimet e Punës miratuar me 

vendimin e Këshillit Drejtues nr. 7 datë 20.06.2018. 

 

Ndryshimet në strukturën e AKBN thuajse në të gjitha rastet nuk janë pasuar me amendimin në 

kohë të rregulloreve të brendshme dhe dokumentit “Përshkrimet e punës” por ato rezultojnë të 

jenë kryer në periudha që shkojnë deri në disa muaj vonesë edhe raste kur miratimi i tyre dhe 

mungon tërësisht dhe konkretisht:  

Struktura e miratuar me Urdhrin e Ministrit nr. 341 datë 11.09.2017 nuk është shoqëruar me 

miratimet të akteve të sipërcituar për përcaktimin dhe ndarjen e detyrave. 

Struktura e  miratuar me Urdhrin e Ministrit nr. 248 datë 12.03.2018 është pasuar nga ndryshime 

në aktet e sipërcituar në muajin qershor 2018, pra me rreth 3 muaj vonesë. 

Mosmiratimi në kohë i akteve të mësipërm dhe mungesa e detyrave specifike për punonjësit 

ndikon negativisht në mënyrë të pashmangshme në veprimtarinë e institucionit. 

 

Problematika evidentohet në lëvizjet e shpeshta të stafit të drejtorisë përgjegjëse për monitorimin 

e HEC-eve, ku sipas të dhënave të Sektorit të Burimeve Njerëzore për vitet 2017 dhe 2018 

personeli ka pësuar çdo vit ndryshime të konsiderueshme deri në 1/3 e personelit të saj. Për dy 

vitet e sipërcituar rezulton se janë liruar nga detyra reth 60% e punonjësve të cilët janë 

zëvendësuar nga punonjës të rinj. Thuajse të gjitha lirimet nga detyra janë kryer në data të njëjta 

26.03.2018 dhe 02.10.2017, çka përkon me ndryshimet e ndodhura në strukturën e AKBN, 

ndërkohë që drejtoritë e krijuara apo të riemërtuara, pas ndryshimeve strukturore nuk kanë 

diferenca thelbësore në punën e tyre. Duke konsideruar rëndësinë dhe përgjegjësinë institucionale 

të kësaj drejtorie në monitorimin e kontratave midis shoqërive dhe shtetit të cilat janë komplekse 

si në aspektin e monitorimit teknik por dhe atij ekonomiko-ligjor, ndryshimi i shpeshtë i 

punonjësve gjykojmë e ka cënuar mirëfunksionimin dhe punën e saj. Më poshtë paraqesim 

ndryshimet në personelin e drejtorisë përgjegjëse për monitorimin e Hec-eve për periudhën nën 

auditim. 

Lëvizjet e personelit për të dy vitet e plotë 2017 dhe 2018 paraqitet si vijon: 

 

 Viti 
Nr. Punonj. sipas 

Strukturës 
Nr. Emërimesh 

në detyrë 
Nr. Lirime  
nga detyra  

1 2017 29 10 8 

2 2018 31 7 10 

Gjithsej    17 18 

 

Për periudhën nën auditim lëvizjet konstatohen edhe në nivelin menaxherial, Drejtor Ekzekutiv, 

Drejtori Drejtorie (për HEC-et), por nuk mungojnë dhe lëvizjet në pozicionin e Zv. Drejtorëve të 

cilat janë gjithashtu të shpeshta për këtë periudhë të cilat paraqiten si vijon:  
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Nr. Emer   Funksioni Data e Emerimit Data e Largimit 

1 V. T Drejtor Ekzekutiv 05.09.2016 22.05.2017 

2 E.S Drejtor Ekzekutiv 22.05.2017 23.11.2017 

3 A.B Drejtor Ekzekutiv 23.11.2017   

          

1 M.O Drejtor Drejtorie per HEC-et 21.04.2015 01.10.2017 

2 E.S Drejtor Drejtorie per HEC-et 01.10.2017 01.08.2018 

3 I.B Drejtor Drejtorie per HEC-et 01.08.2018   

 

Përbërja e personelit të drejtorisë sipas fushës për të cilën është kryer diplomimi paraqitet; 

  

Nr. Diplomimi Numri aktual 

1 Inxhinier Hidroteknik 4 

2 Inxhinier Elektrik 2 

3 Inxhinier Mjedisi 1 

4 Inxhinier Gjeoburime 1 

5 Inxhinier Ndertimi 2 

6 Jurist 1 

7 Ekonomist 4 

      

Gjithsej 15 

 

Nisur nga shpërndarja më sipër sipas fushës së diplomimit të punonjësve dhe akteve të cilat e 

rregullojnë atë, konstatohet se: AKBN nuk disponon kritere të përcaktuara diplomimi për secilin 

pozicion pune, në nivel specialisti, përgjegjësi apo drejtori drejtorie. Në rregulloret me 

Përshkrimet e Punës ku përcaktohen detyrat për secilin profil gjenden vetëm përshkrimet e punës 

por jo numri i punonjësve për secilin profil. Mungesa e këtij përcaktimi kufizues bën që raportet e 

profileve të punës punonjësve të jenë të paqëndrueshëm apo të anojnë nga profilet të cilat nuk 

sjellin efektivitetin e pritshëm sa i përket detyrave specifike për monitorimin e HEC-eve, gjë e cila 

shfaq nevojën për përmirësim dhe standartizim të tyre.  

Nëse do të krahasojmë funksionet sipas rregullores së fundit të Përshkrimeve të Punës miratuar 

me vendimin e Këshillit Drejtues nr. 7 datë 20.06.2018, mangësi vërehet në profilin inxh. 

Topograf i cili nuk gjendet në punonjësit aktualë por i cili ka detyra të përcaktuara në rregullore  

lidhur me planvendosjen, kordinatat, relacionin topografik të monitorimit, kryerjen e matjeve 

gjatë verifikimit në terren etj. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Gjatë vitit 2018 AKBN është audituar nga Drejtoria e Auditimit të Brendshëm në Ministrisë së 

Infrastrukturës dhe Energjisë për periudhën 01.09.2016 deri 31.12.2017, periudhë e cila gjendet 

brenda periudhës së auditimit të KLSH. 
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 IV- GJETJET DHE REKOMANDIMET 
 

 Drejtimi 1: “Monitorimi i zbatimit të marrëveshjeve koncesionare në sektorin energjetik 

dhe mbikëqyrja e veprimtarisë të shoqërive koncesionare që veprojnë në këtë sektor” 

Bazuar në dispozitat ligjore konkretisht, VKM nr. 547, datë 09.08.2006 “Për Krijimin e Agjencisë 

Kombëtare të Burimeve Natyrore”, i ndryshuar, AKBN veç të tjerash ka për detyrë edhe 

monitorimin e kontratave koncesionare për hidrocentralet. Detyra dhe përgjegjësia për 

monitorimin e marrëveshjeve koncesionare daton pas ndryshimeve të ndodhura me VKM nr. 202 

datë 11.04.2007 “Për disa shtesa në VKM nr.547 datë 09.08.2006” ku veç detyrave në 

mbikëqyrjen e shfrytëzimit racional të burimeve natyrore për sektorin hidroenergjitik si dhe 

kryerjes së oponencës qeveritare për projektet në këtë sektor, është ngarkuar të kryej edhe 

monitorimin e kontratave të lidhura. Për periudhën nën auditim ndryshimet në strukturën e 

institucionit kanë qenë të shpeshta dhe drejtoria përkatëse e ngarkuar me këtë detyrë ka patur 

ndryshime të cilat i trajtojmë si vijon: 

 

Struktura e Drejtorisë për monitorimin e Hec-eve gjatë periudhës nën auditim: 

Për periudhën Tetor 2015-Shtator 2017 Drejtoria Hidroenergjitike ka në përbërjene saj tre 

sektorë dhe 17 punonjës si vijon: 

 

Nr. Emërtimi në strukturë 
Numri i 

punonjësve 

 Drejtor Drejtorie 1 

1 Sektori I Monitorimit të HEC-eve në Shfrytëzim 4 

2 Sektori I Monitorimit të HEC-eve në Ndërtim 8 

3 Sektori I Oponencës 4 

Gjithsej punonjës 17 

 

Sipas dokumentit për “Përshkrimet e punës së punonjësve në AKBN”, janë dy sektorët e parë në 

tabelën më sipër të cilët kryejnë monitorimin e HEC-eve përkatësisht në fazën e shfrytëzimit dhe 

atë të ndërtimit, referuar përcaktimeve në kontratën e lidhur me autoritetin kontraktor.  

 

Për periudhën Shtator 2017 –Mars 2018 krijohet Drejtoria e Monitorimit të Veprave 

Energjitike e cila ka përbërjen e saj katër sektorë dhe 19 punonjës, si vijon: 

 

Nr. Emërtimi në strukturë 
Numri i 

punonjësve 

 Drejtor Drejtorie 1 

1 Sektori I HEC-eve në Ndërtim 5 

2 Sektori Energjive të Rinovueshme 5 

3 Sektori I Monitorimit të Investimeve 4 

4 Sektori I Procedurave, Verifikimit dhe trajtimit të Ankesave 4 

Gjithsej punonjës 19 

 

Për periudhën më sipër, pas ndryshimeve në strukturë “Rregullorja e Brendshme” dhe 

“Përshkrimet e punës së punonjësve”, nuk janë përshtatur konform strukturës dhe pozicioneve të 

reja të punës duke bërë që për një periudhë rreth 9 mujore të mungojë përcaktimi normativ i 

detyrave individuale, çka do të thotë që menaxhimi financiar dhe kontrollin s’ka funksionuar si 

duhet. Gjatë kësaj periudhe monitorimi i HEC-eve është kryer nga Sektori i Hec-eve në ndërtim  

dhe ai i Monitorimit të Investimeve vijuar në praktikën e mëparshme të punës .  
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Për periudhën Mars 2018-Dhjetor 2018, krijohet Drejtoria e Monitorimit të HEC-eve dhe është 

e përbërë nga tre sektorë dhe 16 punonjës, si vijon: 

 

Nr. Emërtimi në strukture 
Numri i 

punonjësve 

 Drejtor Drejtorie 1 

1 Sektori I Monitorimit të Kontratave Konesionare 8 

2 Sektori I Monitorimit dhe Çertifikimit të Investimeve 4 

3 Sektori I Procedurave, Verifikimit dhe trajtimit të Ankesave  3 

Gjithsej punonjës 16 

 

Për këtë periudhë monitorimi është realizuar nga Sektori i Monitorimit të kontratave koncesionare 

si dhe Sektori i Monitorimit dhe Çertifikimit të Investimeve. Detyrat specifike të tyre janë 

përcaktuar në rregulloren e brendshme dhe “Përshkrimet e punës”, miratuar prej Këshillit Drejtues 

në muajin qershor 2018. Pra dhe pas ndryshimeve vijuese të strukturës rregulloret janë miratuar 

me rreth 3 muaj vonesë. 

Pavarsisht ndryshimeve strukturore, sektorët e monitorimit të Hec-eve nuk kanë patur ndryshime 

thelbësore në veprimtarinë e tyre për monitorimin e kontratave, gjë e cila vihet re te Raportet e 

Monitorimit të cilat hartohen në bashkëpunim midis sektorëve. 

 

Kontratat e monitoruara dhe faza e zbatimit të tyre: 

Sipas të dhënave të databazës së fundit të vënë në dispozicion prej Drejtorisë së Monitorimit të 

Hec-eve në AKBN rezulton se, nga autoriteti kontraktor janë përcjellë për monitorim  gjithsej 198 

kontrata koncesionare të lidhura për 526 HEC-e gjithsej. Nga autoriteti kontraktor janë përcjellë 

për monitorim  63 kontrata të cilat u përkasin për ndërtim 69 HEC-e me fuqi nën 2 MW. Në 

tabelën më poshtë paraqitet e përmbledhur situata e zbatimit sipas kontratave të lidhura për HEC-

et  në Republikën e Shqipërisë.  

 

 Tabela nr. 1.1     Kontratat e lidhura dhe faza e zbatimit të tyre. 

 

Emërtimi 

Numri I 
subjekteve 

të 
kontraktuar 

Kontrata të 
lidhura 

Numri i 
Heceve të 

miratuar në 
total 

Nga kontrat e lidhura 

Nuk kanë  
filluar 

punimet e 
ndertimit 

Në proces 
ndërtimi 

Përfunduar 
pjesërisht vepra por 
ka filluar prodhimi 
në një pjesë të saj 

Në prodhim 

Në proces 
zgjidhje 

kontrate apo me 
problematikë 

Kontratë 
Koncesioni 197 198 526 60 25 14 76 23 

Hece nën 
2MW 55 63 69 46 14  2 1   

Punoi: KLSH 

 

Sa më sipër konstatohet se, numri i kontratave koncesionare për të cilat nuk është arritur 

implementimi pavarësisht faktorëve është rreth 42% ((60+23)/198 x 100) e numrit total të 

kontratave të përcjella për montorim në AKBN prej autoritetit kontraktues. Këtu përfshihen 

kontratat për të cilat ende nuk kanë filluar punimet së bashku me kontratat me probleme apo në 

proces zgjidhje.  

Për kontratat e HEC-eve nën 2MW në masën 73% (46/63 x 100) të tyre ende nuk konstatohen 

fillime punimesh ndërsa është finalizuar prodhimi i energjisë elektrike vetëm në tre kontrata. 

Tabela nr. 1.2    Pasqyra e HEC-eve të kontraktuar sipas fazës në të cilën ndodhen; 
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Emërtimi 
Numri I 

subjekteve të 
kontraktuar 

Kontrata 
Koncesionare 

të lidhura 

Numri i 
Heceve të 

miratuar në 
total 

Nga HEC-et  e miratuar në kontratë 

Nuk kanë  
filluar 

punimet e 
ndertimit 

Në proces 
ndërtimi 

Përfunduar ndertimi 
por te palidhur me 

rrjetin energjitik 
Në prodhim 

Në proces   
zgjidhje kontrate 

apo me 
problematikë 

Kontratë 
Koncesioni 197 198 526 169 68 2 167 120 

Hece nën 
2MW 55 63 69 52 14   3   

Punoi: KLSH 

 

Sa më sipër konstatohet se, nuk kanë filluar punimet në 289 (169+120) nga 526 HEC-et objekt i 

kontratave të koncesionit ose 55% e numrit total të tyre.  

Po kështu ende nuk kanë filluar punimet në 52 Hec-e nën 2MW sipas VKM nr. 822 ose rreth 75% 

e numrit të tyre. Theksojmë se, veç sa më sipër, rezulton të kenë marrë miratimin paraprak nga 

Ministri përgjegjës edhe 100 Hec-e të tjerë me fuqi deri në 2MW, për të cilët MIE ende nuk ka 

përcjellë  në AKBN kontratën përfundimtare për monitorim deri në këtë fazë të auditimit, të cilat e 

çojnë numrin gjithsej të HEC-eve të kontraktuar në 695 të tillë (526+69+100). 

 

Sipas shpërndarjes territoriale mbi bazë  Qarku, numri i HEC-eve të kontraktuar paraqitet si vijon: 

         Tabela nr. 1.3     

Nr. Qarku 
Objekt Koncesioni Nën 2 MW 

Kontrata  HEC-e  Kontrata HEC-e  

1 Berat 18 41 1 1 

2 Dibër 40 102 19 20 

3 Durrës     
4 Elbasan 41 122 16 18 

5 Fier 2 3   
6 Gjirokastër 14 23 2 2 

7 Korçë 29 75 9 9 

8 Kukës 16 44 6 8 

9 Lezhë 11 24 2 3 

10 Shkodër 17 50 8 8 

11 Tiranë 2 4   
12 Vlore 7 16   
  HECE VENDORE 1 22   
        

Gjithsej 198 526 63 69 

            Punoi: KLSH 

 

Monitorimi i kontratave të përcjella nga Autoriteti Kontraktues: 

Në zbatim të VKM nr.547 datë 09.08.2006 AKBN është përcaktuar të kryej monitorimin e 

kontratave koncesionare por dhe atyre nën 2MW të lidhura me autoritetin kontraktor. 

Refruar nenit 10 të Statut-Rregullores së AKBN prej Këshillit Drejtues është miratuar plani vjetor 

i punës në nivel drejtorie i cili në vijim ka marrë dhe miratimin e Ministrit të MEI me urdhrat 

përkatës. Në këtë plan pune ndërtuar në formën e një matrice janë përcaktuar objektivat, masat që 

do të merren gjatë vitit, afati, treguesit monitorues si dhe njësia përgjegjëse për kryerjen e saj.  

Sipas  rregullores së Brendshme të AKBN e azhurnuar në muajin Dhjetor 2015 bazuar në nenin 

10 dhe 13 të saj si dhe dokumentit “Përshkrimet e Punës” neni 10 pika 10.1 dhe 10.2 të 

përgjegjësit e sektorëve së bashku me drejtorin e drejtorisë hartojnë planin vjetor të punës nga të 

cilin ia paraqet për miratim Drejtorit Ekzekutiv.  
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Për vitin 2016 

Plani vjetor i punës të Drejtorisë Hidroenergjitike për vitin 2016 pjesë e planit vjetor të AKBN 

është miratuar nga Këshilli Drejtues me vendimin nr. 3 datë 07.03.2016 si dhe Urdhrin e Ministrit 

nr. 100 datë 07.03.2016. Në këtë plan pune janë përcaktuar objektivat ku ndër të tjera 

parashikohet;  monitorimi i zbatimit të 176 kontratave konçesionare për ndërtimin e Hec-eve 

nëpërmjet raporteve 3 mujore mbi zbatimin e detyrimeve kontraktuale nga shoqëritë 

konçesionare, përditësimin e bazës së të dhënave për shoqëritë konçesionare nga të dy sektorët ai i 

Shfrytëzimit dhe ai i Ndërtimit, studimi i projekteve të reja për monitorim nga sektori i 

Monitorimit të Hec-eve në ndërtim, përditësimi i databazës së prodhimit për të gjitha Hec-et që 

kanë kaluar në fazën e shfrytëzimit dhe atyre që priten të hyjnë në prodhim në bashkëpunim kjo 

me KESH-Sha dhe MEI, përgatitja e raporteve përfundimtare për mbylljen e investimeve si dhe 

testimin e veprave “Akti i Testimeve” etj.  

Plani i monitorimit në Terren për vitin 2016 i është përcjellë Drejtorit Ekzekutiv nga Drejtori i 

Drejtorisë me shkresën nr. 352 datë 10.03.2016 për monitorimin në terren nga të dy sektorët.  

Për 3-mujorin e IV periudhë nën auditim janë parashikuar për monitorim 28 kontrata sipas 

Raportit të monitorimit të tremujorit dërguar në MEI me nr. 2260 prot. datë 07.03.2017 dhe janë 

kryer 43 monitorime për 39 kontrata koncesionare një pjesë e të cilëve janë të mbartur nga 

periudha të mëparshme. Konstatohen vonesa në dërgimin e raportit drejt autoritetit kontraktor. 

 

Për vitin 2017 

Plani vjetor i punës të Drejtorisë Hidroenergjitike për vitin 2017 është miratuar nga Këshilli 

Drejtues me vendimin nr. 3 datë 02.03.2017 si dhe Urdhrin e Ministrit nr. 88 datë 03.03.2017. Në 

këtë plan pune janë përcaktuar objektivat ku ndër të tjera parashikohet;  monitorimi i zbatimit të 

184 kontratave konçesionare për ndërtimin e 526 Hec-eve si dhe të gjithë elementëve të tjerë të 

përcaktuar në planin vitit parardhës, pasi objektivat, treguesit, masat janë thuajse identike me vitin 

parardhës. 

Në planin vjetor të monitorimit për vitin 2017 janë parashikuar për monitorim 129 kontrata për 

ndërtimin e 274 Hec-eve, por në fakt janë monitoruar 119 kontrata dhe është kryer një raport 

testimi vepre koncesionare.  

               Viti 2017  

Tremujori  Planifikuar Monitoruar Testime veprash 

I-rë 12 12 0 

II-të 44 38   

III-të 39 32   

IV 34 37 1 

        

Gjithsej 129 119 1 

                Punoi: KLSH 

Raport Monitorimi tremujori i I-rë  dërguar në MEI nr. 5236 prot. datë 03.07.2017 

Raport Monitorimi tremujori i II-të  dërguar në MEI nr. 6970 prot. datë 06.10.2017 

Raport Monitorimi tremujori i III-të dhe IV dërguar në MEI nr. 2592/2 prot. datë 10.08.2018 

Konstatohen vonesa në dërgimin e raporteve të monitorimit drejt Autoritetit Kontraktues 

veçanërisht për raportin e monitorimit të III-të dhe të IV të cilët janë dërguar përkatësisht me me 

11 muaj vonesë dhe 8 muaj vonesë. Në raportet e dërguar në MIE dy tremujorët e fundit 

megjithëse janë evidentuar shkeljet e shoqërive në zbatimin e kontratës, nuk është llogaritur vlera 

e penaliteteve përkatëse duke bërë që procesi i monitorimit të mbetet i pafinalizuar deri më datë 

31.12.2018.  
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Për vitin 2018 

Plani vjetor i punës të Drejtorisë së Monitorimit të Hidrocentraleve për vitin 2018 është përcjellë 

për miratim në Këshillin Drejtues më datë 19.04.2018 prej Drejtorit Ekzekutiv dhe është miratuar 

nga Këshilli me vendimin nr. 5 datë 20.06.2018. Në këtë plan pune janë përcaktuar objektivat ku 

ndër të tjera parashikohet;  monitorimi i përmbushjes së detyrimeve kontraktuale nga ana e 

shoqërive koncesionare për 183 kontratat konçesionare për ndërtimin e 495 Hec-eve si dhe 36 

kontratave të reja për Hece nën 2MW pra gjithsej 219 monitorime. Sipas planit vjetor të miratuar 

nga Drejtori Ekzekutiv për vitin 2018, i ndryshuar,  janë planifikuar për monitorim gjithsej 104 

kontrata prej të cilave janë monitoruar gjatë vitit 100 prej tyre, kjo sipas sipas raporteve 3-mujorë 

të monitorimit dërguar pranë Autoritetit Kontraktues.  

 

 Viti 2018 

Tremujori  Planifikuar Monitoruar Testime veprash 

I-rë   21   

II-të 22 20  1 

III-të 41 25   

IV 41 34  1 

        

Gjithsej 104 100 2 

             Punoi: KLSH 
 

Raport Monitorimi i tremujorit të I-rë dhe të II-të dërguar në MEI nr. 8916/1 prot. datë 

12.11.2018. 

Raport Monitorimi tremujori i III-të  dërguar në MEI nr. 875/1 prot. datë 29.01.2019 

Raport Monitorimi tremujori i IV ende i papërfunduar.  

Konstatohen vonesa në dërgimin e raporteve të monitorimit drejt autoritetit kontraktor 

përkatësisht me me 7 dhe 4 muaj vonesë. Për dy tremujorët e parë të vitit 2018 megjithëse janë 

evidentuar shkelje të kontratës nga ana e shoqërive janë pasqyruar nëpërmjet një raporti financiar 

në kohë të mëvonëshme. Tremujori i fundit të vitit ende nuk rezulton të jetë përcjellë në AKBN 

megjithëse datohen rreth 3.5 muaj nga përfundimi i vitit. Kjo praktikë pune në vlerësimin tonë 

paraqet nevojën për përcaktimin nga AKBN të afateve kohore të përcaktuar në hartimin e  në 

nxjerrjen e rezultateve  të monitorimit dhe përcjelljen e tyre drejt Autoritetit Kontraktor.  

 

❖ Raportimet 3 mujore të shoqërive në AKBN dhe Sistemi informatik Revzone  

Sipas dispozitave të kontratës koncesionare neni 18 i saj përcakton se, “Koncesionari është i 

detyruar që për çdo 3(tre) muaj të raportojë pranë Autoritetit Kontraktues lidhur me realizimin e 

programit të investimeve në vlerë dhe në natyrë dhe më pas sasinë e prodhimit të energjisë 

elektrike, si dhe çdo informacion tjetër që do të konsiderohet i nevojshëm nga Autoriteti 

Kontraktues” 

Po kështu në kontratat për HEC-et nën 2MW neni 16 “Raportimi” përcaktohet detyrimi për 

raportim 3 mujor pranë autoritetit dhe konkretisht “Mbajtësi i miratimit është i detyruar që çdo 3 

muaj të raportojë me shkrim pranë MIE, për veprimtarinë e tij të ndërtimit të burimit gjenerues të 

energjisë, hidrocentralit…..”.   

Sa më sipër raportimi 3-mujor megjithëse  është detyrim kontraktual i përcaktuar në kontratë, 

thuajse në të gjitha rastet nuk repektohet nga ana e shoqërive të kontraktuara. Mbi bazën e të 

dhënave të AKBN lidhur me këto deklarime konstatohet se gjatë vitit 2018 për 122 kontrata 

koncesionare janë kryer gjithsej 180 raportime 3-mujore nga 480 të detyrueshme. Sipas 
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deklarimeve ndodhen brenda përcaktimeve të kontratës koncesionare vetëm 13% e shoqërive 

ndërsa 87% e tyre ose janë mosdeklarues ose kanë mangësi të theksuara në deklarimet periodike. 

Nr. Raportimesh  
3-mujore Viti 2018 

Nr. Shoqërish 
koncesionare 

Raportime ne 
numër Niveli I deklarimit 

0 51 0 42% 

1 26 26 21% 

2 20 40 16% 

3 9 27 7% 

4 7 28 6% 

  4+ 9 59 7% 

        

Gjithsej 122 180 100% 

 Punoi: KLSH 

 

-Niveli i ulët i deklarimeve periodike 3-mujore jo vetëm është një mospërmbushje e detyrimeve 

kontraktuale nga ana e shoqërisë por ka ndikime negative në veprimtarinë monitoruese të 

drejtorisë përkatëse në AKBN lidhur me planifikimin e monitorimeve në terren, ndjekjen në kohë 

të problematikave të evidentuara si dhe dhe zbatimin më efikas të penaliteteve. Vlen të theksojmë 

se mungesa e  sanksioneve lidhur me moszbatimin e detyrimeve kontraktuale nga ana e shoqërive 

“ka kontribuar” për këtë situatë apatike. Nga ana e MIE nuk rezulton të jetë marrë asnjë masë 

lidhur me këtë mospërmbushje kontraktuale si në aspektin e përmirësimit të kontratave apo 

hartimin e urdhëresave përkatëse, element që kërkon një vëmendje të shtuar në vijim.  

 

-Aktualisht AKBN ka në funksion sistemin elektronik Revzone furnizuar prej C.C.S  Shpk sipas 

kontratës së furnizimit nr. 1652/1 prot. Datë 30.12.2014. 

Ky sistem është implementuar dhe i shërben fushës Hidroenergjitike, Hidrokarbure, Minerare, dhe 

protokollit të brendshëm. Më poshtë paraqesim disa pamje të faqes përkatëse në sistemin 

Revzone. Ky sistem mund të aksesohet lehtësisht prej secilës shoqërie tregtare të kontraktuara prej 

shtetit Shqiptar për ndërtim, prodhim, mirëmbajtje apo transferim  të HECE-ve nëpërmjet faqes 

zyrtare të internetit për AKBN. Aksesimi në të ofron mundësi për dërgim të dhënash dhe 

dokumentacioni elektronik nga ana e shoqërive por dhe kontrollin e tyre nga administrata 

shtetërore lidhur me problematika të ndryshme të deklarimit. Disa pamje nga sistemi Revzone 

paraqiten në Aneksin nr. 1.2 bashkëlidhur. Disa prej lehtësirave që krijon ky sistem elektronik për 

subjektet dhe AKBN janë: 

 

-Ndërveprimi në sistem midis subjektit, Ministrisë dhe AKBN lidhur me oponencat teknike për 

studime fizibiliteti për projekt propozim dhe projektet e zbatimit për ndërtimin e hidrocentraleve 

nga subjekte private. 

-Ndërveprim midis shoqërisë dhe AKBN lidhur me dërgimin e raporteve 3 mujore lidhur me 

detyrimin kontraktual për raportimin 3 mujor për realizimin e programit të investimeve nga 

shoqëria me të dhënat si vijon: 

-Ndërveprim midis shoqërisë dhe AKBN lidhur me dërgimin e raporteve 3 mujore lidhur me 

detyrimin kontraktual për raportimin 3 mujor për fazën e prodhimit me të dhënat si vijon: 

 

Prej tij, administrata e AKBN por edhe Ministria e linjës mund të përpunojë raporte të ndryshme 

lidhur me ecurinë e projekteve për oponencë, investimeve por dhe shfrytëzimit të veprave sa i 

përket prodhimit. Hapësira e dedikuar në këtë sistem elektronik për fushën e hidroenergjisë nuk ka 

funksionuar në asnjë drejtim. Në AKBN ky sistem aktualisht funksionon vetëm në fushën 

minerare pra vetëm  një nga disa fushat e punës të mundësuara duke e lënë proceset e mësipërme 
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nga projektidea deri në implementim e kontratës në mungesë  totale transparence megjithëse në 

blerjen e tij janë shpenzuar rreth 18,358,320 lekë, të cilat në fakt nuk kanë patur efektivitetit e 

pritshëm, rrjedhojë e keqmenaxhimit nga strukturat drejtuese në AKBN. Efektet negative vihen re 

qartë, në numrin e ulët të raportimeve nga ana e shoqërive për informacionet periodike, 

progresive, mungesa e të cilave ka patur ndikim negativ në kryerjen në kohë dhe me cilësi të 

monitorimeve nga strukturat përkatëse në AKBN për monitorimin e investimeve e kryera në 

hidrocentrale por dhe monitorimin në vijueshmëri të prodhimit të energjisë elektrike të tyre. 

 

Auditimi i disa prej dosjeve të shoqërive të cilat kanë përfunduar  punimet, janë futur në 

fazën e prodhimit dhe janë lidhur me rrjetin energjetik  

 

Gjatë periudhës objekt auditimi, kanë përfunduar  punimet, janë futur në fazën e prodhimit dhe 

janë lidhur me rrjetin energjetik të vendit 22 hidrocentrale (H/C) (shkresa e OSHEE nr. 21038/1, 

datë 21.11.2018 dhe shkresa e OST nr. 776/1, datë 20.11.2018),  nga të cilët u audituan H/C si më 

poshtë:  

 

1. H/C  S...............  

2. H/C  D................ 

3. H/C H................ 

4. H/C K................ 

5. H/C T................ 

6. H/C C............... 

7. H/C D............. 

8. H/C K............. 

9. H/C K............. 

10. H/C L............. 

11. H/C Q............. 

12. H/C S............. 

13. H/C Z............. 

14. H/C G........... 

 

Nga auditimi i dosjeve të H/C – ve të listuar si më sipër, u konstatua se Drejtoria e Monitorimit të 

Hidrocentraleve  (DMH) në zbatim të detyrimeve të përcaktuara në kontratat koncesionare ka 

ndjekur realizimin e tyre dhe në përfundim ka hartuar Raportet e monitorimit të H/C-ve të cilët në 

përgjithësi përmbajnë/paraqesin të gjithë elementët e nevojshëm të ecurisë së veprës prej fillimit, 

deri në vënien e saj në punë, të shprehur në terma teknikë, juridikë dhe ekonomikë. 

 

Krahas sa më sipër, kryesisht në procedurën e monitorimit pas lidhjes së kontratës midis 

Ministrisë Infrastrukturës dhe Energjetikës (MIE) në pozicionin e Autoritetit kontraktor (AK) dhe 

shoqërive ndërtuese të H/C, (Koncesionari), u konstatuan dhe parregullsi/mangësi  të përbashkëta 

në dokumentacion, si vijon: 

 

1. Sigurimi i kontratës/kontratave nga Koncesionari/Koncesionarët është bërë vetëm për një vit, 

ndërkohë që zbatimi/përfundimi i punimeve ka zgjatur disa vite, në kundërshtim me nenin 14 

“Sigurimi i  kontratës” të Kontratës TIP lidhur midis AK dhe Koncesionarit, në të cilën është 

përcaktuar se ... Koncesionari, para nënshkrimit të kontratës, duhet të ketë ngurtësuar... për llogari 

të AK një shumë që përbën dhjetë për qind të vlerës totale të investimit ... dhe i bashkëlidhet kësaj 

kontrate.... Koncesionarit i lejohet të çngurtësojë këtë vlerë brenda 30 ditëve nga kryerja e 
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testimit të veprës dhe vënia në punë...Sigurimi i kontratës do të shërbejë për të garantuar zbatimin 

në mënyrën e duhur dhe brenda afatit të parashikuar, të detyrimit të Koncesionarit në lidhje me 

përfundimin e punimeve të ndërtimit dhe përfundimin e testimit... 

 

2. Koncesionari në asnjë rast nuk ka bërë sigurim të pajisjeve etj. dhe t’ia përcjellë AK kopjet  

certifikuara të çdo certifikatë sigurimi, në kundërshtim me nenin 15 “Sigurimet” të kontratës TIP 

lidhur midis AK dhe K, në të cilën është përcaktuar se ... Koncesionari në çdo  kohë do të pajiset, 

mbajë dhe ripërtërijë ato garanci sigurimi të kërkuara në lidhje me ushtrimin e të Drejtave 

Koncesionare, dhe do t’i përcjellë, ose do të kujdeset që t’i përcillen AK kopjet e certifikuara të 

çdo certifikate sigurimi pas marrjes së një njoftimi paraprak prej AK.  

  

3. Drejtoria e  Monitorimit të Kontratave Koncesionare të H/C-ve përgjithësisht, nuk ka bërë 

monitorimin në terren për çdo tre mujor, në kundërshtim me detyrat funksionale të përcaktuara në 

“Rregulloren e Brendshme” të AKBN, në të cilën ndër të tjera është përcaktuar se ... Sektori i 

Monitorimit harton grafikun vjetor për monitorimin në terren i ndarë në tremujorë. 

 

4. Në dosje nuk gjenden raportimet që duhet të bëjë Koncesionari çdo tre muaj me shkrim pranë 

AK, për realizimin e programit të investimeve etj, në kundërshtim me nenin 18 “Raportimi” të 

kontratës TIP lidhur midis AK dhe K, në të cilën është përcaktuar se ... Koncesionari është i 

detyruar që çdo tre muaj të raportojë me shkrim pranë AK, realizimin e programit të investimeve 

në vlerë dhe natyrë dhe më pas sasinë e prodhimit të energjisë elektrike ... 

Për H/C-e të veçantë si  G......... etj, është kryer vetëm një monitorim, kur H/C ka qenë në fazën e 

prodhimit. 

 

5. Në asnjë rast nuk u konstatua të jetë propozuar, ose mbajtur qëndrim (sanksione) ndaj shoqërive 

të cilat nuk përmbushin detyrimin kontraktual “Raportimi” mbi raportimin periodik të ecurisë së 

kontratës. Referuar  nenit 12, pika1.6.  “Zgjidhja e Kontratës së Koncesionit” , Autoriteti 

Kontraktor ka të drejtë të zgjidhë kontratën ... Kur Koncesionari nuk zbaton në mënyrë të 

përsëritur një/disa nga detyrimet e tyre të parashikuara në kontratë.” 

 

6. Në dosjet e koncesionare, përgjithësisht nuk gjendet “Testimi” i kryer nga vet Koncesionari, 

rezultatet e tij, në kundërshtim me nenin 11 “Testimi i veprës” të kontratës TIP lidhur midis AK 

dhe K, në të cilën është përcaktuar se ... në përfundim të punimeve, duhet të kryhet testimi i 

veprës, për të siguruar funksionimin e hidrocentralit.  Testimi do të fillojë brenda 45 ditëve nga 

marrja e njoftimit të bërë nga Koncesionari te AK. Mos realizimi sipas detyrimit kontraktual, i 

këtij procesi, sjell si pasojë kalimin në fazën e prodhimit të shoqërive koncesionare të cilat kanë 

detyrime të pashlyera ndaj shtetit (penalitete, taksa për marrjen e Lejeve apo ndryshimin e tyre 

etj), shmang kontrollin e cilësisë së realizimit të veprës në raport me detyrimet kontraktuale, etj. 

 

7. Në asnjë rast nuk është bërë përfundimi i veprës brenda afatit të përfundimit të punimeve 

(përgjithësisht një vit) të parashikuara në kontratën lidhur midis palëve, por ai ka zgjatur me vite 

(deri nëntë vite), në kundërshtim me nenin 10 “Programi i punimeve” të kontratës lidhur midis 

palëve, në të cilin është përcaktuar se ... Koncesionari merr përsipër të fillojë punimet për  

zbatimin e projektit brenda 30 ditëve nga data e lëshimit të lejes zhvillimore komplekse. Aplikimi 

për pajisjen me Lejen zhvillimore komplekse do të kryhet brenda 30 ditëve nga data e miratimit të 

projekt zbatimit përfundimtar nga AK.  

... Koncesionari merr përsipër të vejë në punë hidrocentralin brenda 12 muaj nga data e hyrjes në 

fuqi të kontratës së koncesionit të parashikuar në dokumentet Standarde të Garës ...Afati i 
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ndërtimit është parashikuar në grafikun e punimeve ... Koha e shtyrjes do të jetë sa koha e 

vonesave të krijuara nga subjektet shtetërore.  

                                                                                                                       

8. AKBN, e gjithë struktura përgjegjëse e saj, nuk ka njoftuar Inspektoratin Kombëtar të Mbrojtjes 

së Territorit (IKMT) dhe Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve, për kryerjen e punimeve të 

ndërtimit, në mungesë të lejes së ndërtimit, megjithëse me këtë të fundit është lidhur marrëveshje 

bashkëpunimi për shkëmbim informacioni.  

Në përgjithësi H/C – et janë vendosur në punë në kushtet që Koncesionarit i ka përfunduar leja e 

ndërtimit kohë më parë dhe nuk e ka rinovuar, ose, nuk është i pajisur me leje zhvillimi/ndërtimi 

në kundërshtim me nenin 15, 16 të  VKM nr. 502, datë 13.7.2009 i ndryshuar dhe nenin 10.1.  

“Programi punimeve” të parashikuara në kontratën TIP lidhur midis palëve, në të cilin është 

përcaktuar se ... Koncesionari merr përsipër të fillojë punimet për  zbatimin e projektit brenda 30 

ditëve nga data e lëshimit të lejes zhvillimore komplekse.  

Kryerja e punimeve e pa shoqëruar me leje zhvillimi/ndërtimi është në kundërshtim me nenin 8 

etj, të ligjit nr. 8402, datë 10.9.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit” i 

ndryshuar, i cili përcakton se ... "Zbatuesi i punimeve mban përgjegjësi dhe është i detyruar të 

realizojë punimet e ndërtimit, në përputhje me lejen e ndërtimit ...  

Gjithashtu sa më sipër, bie ndesh me nenin 8.3, 8.16 etj. të kontratës koncesionare lidhur midis 

palëve. 

 

9. Në asnjë rast preventivët e veprave, nuk janë ndërtuar mbështetur në manualet e çmimeve në 

ndërtim, në  kundërshtim me VKM nr. 514, date 15.8.2007 “Për informatizimin e llogaritjes së 

kostos dhe hartimin e manualeve teknike të çmimeve të punimeve të ndërtimit” pikën 1 dhe 2, në 

të cilën është përcaktuar se … Unifikimi i  metodologjisë së llogaritjes dhe të formatit të 

paraqitjes së preventivave e të analizës së kostos për punimet e ndërtimit, sipas programeve 

kompjuterike të miratuara për lehtësimin e veprimtarisë së subjekteve, që zhvillojnë veprimtari në 

këtë fushë, lehtësimin e kontrollit tekniko-financiar të punimeve të ndërtimit dhe shmangien e 

informalitetit në veprimtarinë prodhuese, në tregun e ndërtimeve në Shqipëri. 

Hartimi i çdo preventivi në fushën e ndërtimit, si dhe zbatimi e mbikëqyrja e çdo punimi ndërtimi, 

që realizohet nga persona, fizikë dhe juridikë, publikë ose private, vendas ose të huaj, me fonde 

publike ose private, në territorin e Republikës së Shqipërisë, bëhet në përputhje me këtë vendim. 

 

10. Në dosjen e veprës,  përgjithësisht nuk gjendet situacioni përfundimtar i punimeve të kryera,  

për rrjedhojë mungon dhe mundësia për të krahasuar vlerën e shpenzimeve të kryera, me ato të 

parashikuara në preventive, për të bërë të mundshëm njoftimin/korrigjimin eventual të taksave e të 

detyrimeve të tjera të cilat vendosen në përqindje ndaj tyre si taksa e ndikimit në infrastrukturë etj. 

nga organet përkatëse.   

 

11. Në katër Raporte monitorimi të shqyrtuara për H/C, mungon propozimi me vlerën përkatëse 

sipas detyrimit kontraktual të penalitetit që rrjedh nga neni 23 “Sanksionet” i kontratës së 

koncesionit lidhur midis palëve që lidhet me vonesat në fillimin / përfundimin e punimeve. 

Gjithashtu mungon llogaritja e penalitetit për mosrealizimin e prodhimit sipas detyrimit 

kontraktual për periudhën para daljes së VKM – së Nr. 332 datë 06.06.2018. 

 

12. Përgjithësisht dosjet e H/C- ve, nuk janë inventarizuar e arkivuar dhe dokumentacioni që 

përmbajnë është kryesisht fotokopje, çka ul shkallën e besueshmërisë së përfundimeve dalë nga të 

dhënat e dosjeve. Sa më sipër në kundërshtim me përcaktimet e parashikuara në ligjin nr. 9154, 

datë 6.11.2003 “Për arkivat”.  
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 Në vijim jepen disa të dhëna për kontratat koncesionare, si dhe parregullsi/mangësi të konstatuara 

ndaj detyrimeve sipas kontratës dhe penalitetet sipas rasteve, mbështetur kryesisht konstatimet e 

Raporteve të monitorimit, për H/C-et që janë futur në prodhim.   

 

1. H/C  S.......(Rrethi Pogradec). 

Në zbatim të planit të monitorimit në datë  30.05.2018 u krye monitorimi i H/C  S..........  

(Monitoruar për here te parë në vitin 2018).Gjatë këtij monitorimi u konstatua se ky H/C ishte në 

gjendje funksionale pune (me shkresë të OST nr. 7776/1, datë 20.11.2018 HEC S................., 

shoqëria L....... sh.p.k., është lidhur me sistemin energjetik në prill 2018). 

Disa të dhëna: 

- Kontrata e formës BOT, nënshkruar midis METE (MIE) dhe subjektit “T.....” shpk për 

ndërtimin e hidrocentralit S....... 2 (një H/C) me Nr. 6004 Rep., Nr. 1756 Kol., datë 24.05.2013.  

- Fillimi i punimeve brenda 30 ditëve nga data e lëshimit të lejes së ndërtimit, pra në datë 

07.12.2016. 

- Afati i vënies në punë, brenda 24 muajve nga hyrja në fuqi e kontratës koncesionare, pra në 

24.05.2015. 

- Regjistrimi i kontratës në ZVRPP, brenda 30 ditëve nga miratimi i projekt zbatimit, në datë 

17.04.2015. 

- Vlera e Investimit sipas kontratës – 144,560,000 Lekë  

- Vlera e makineri pajisje -  58,160,030 Lekë 

- Fuqia – 2,318 kw  

- Energjia vjetore 11,853,000 kwh 

- Sipas preventivit dhe projekt zbatimit te vulosur e firmosur vetëm nga shoqëria koncesionare 

A....... shpk, dhe prevntivuesi Ing P.P, vlera e ndërtimit është 168,816,968 leke me TVSH. 

- Vlera e investimit sipas Projektit te Zbatimit referuar Oponencës Teknike Nr 1922/4 Prot 

date 31.10.2014 kryer pranë AKBN –se 168,816,968 leke 

- Miratimi i projektit të zbatimit me Nr. 30/30 prot., datë 17.03.2015. 

- Në bazë të nenit 10 pika 1 të kontratës së koncesionit, aplikimi për pajisjen me lejen e 

ndërtimit duhet të kryhet brenda 30 ditëve nga miratimi i projektit të zbatimit.   

- Leja Ndërtimit me Nr.204/12 Prot.,Datë 07.11.2016, lëshuar nga KKT-ja. Vlefshmëria e kësaj 

leje është 12 muaj (07.11.2017).  

 

Në dosjen e koncesionarit, nuk gjenden:  

- Plan vendosja e objektit të miratuar.(sipas lejes ndërtimit) 

- Preventivi i projekt  të  zbatimit i vulosur nga MIE. 

- Projekti  i Zbatimit i vulosur nga MIE 

- Libreza e masave dhe situacionet pjesore dhe përfundimtare te firmosura nga personat 

përgjegjës, referuar Udhëzimit Nr 3 datë 15.02.2001 “Për Mbikëqyrjen e Kolaudimin e 

Punimeve” i ndryshuar 

- Ndryshimet e realizuara në projekt i miratuar nga supervizori e investitori 

- Proces verbalet për ndryshimin e zërave të punimeve dhe volumeve me arsyet përkatëse. 

- Licencat profesionale e Sipërmarrëseve  të punimeve  

- Akti i piketimit me koordinata dhe kuotat e veprave (kapërderdhësi veprës marrjes,baseni 

presionit, godina e centralit, niveli minimal i shkarkuesit), sipas formatit tip. 

- Azhurnimi i projektit sipas zbatimit me ndryshimet e bëra (As Build). 

- Proces – Verbalet e punimeve të maskuara për gjithë proceset e punimeve që bëhen të 

padukshme. 
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- Aktet e marrjes në dorëzim të punimeve nga nën kontraktorit sipas kontratave të hartuara me 

to. 

- Certifikatat e cilësisë, dhe dokumente të tjera shoqëruese për materialet që janë përdorur në 

objekt (origjina, zhdoganimet etj, sipas rastit) 

- Analiza laboratorike të materialeve të përdorura në objekt. (tubacione, hekur, beton etj.) 

- Deklarata teknike e sipërmarrësit për punimet e kryera. 

- Raporti përfundimtar i mbikëqyrësit të punimeve. 

- Kontrata e kolaudatorit të punimeve. 

- Licenca profesionale e Kolaudatorit të punimeve me kategoritë e punimeve sipas kërkesave 

për llojin e punimeve që do të realizohen në objekt,dhe diploma e profilit inxhinierik.  

- Akt Kolaudimi i punimeve.  

- Referuar raportit teknik të monitorimit, realizuar nga Inxhinierët e Sektorit të Monitorimit të 

Kontratave Koncesionare, S.K dhe E.Z, rezulton se shoqëria koncesionare ka ndryshuar projektin 

e zbatimit të miratuar duke ndryshuar edhe skemën e tij. Për këtë ndryshim nuk është bërë asnjë 

kërkesë për miratim nga ana e saj. 

 

Parregullsitë/mangësitë e evidentuara në dokumentacion bien ndesh me Udhëzimin e Këshillit të 

Ministrave nr. 3 datë 15.02.2001 “Për Mbikëqyrjen e Kolaudimin e Punimeve të ndërtimit”  i 

ndryshuar. 

 

Në  bazë të nenit 8.3 të kontratës koncesionare, shoqëria nuk ka paraqitur pranë AKBN -së: 

- Leja e ndërtimit e rinovuar për periudhën kohore 07.11.2017÷22.06.2018 gjatë së cilës kanë 

vijuar dhe kanë përfunduar punimet ndërtimore. 

- Leje mjedisore. 

- Leje përdorim rezerve ujore (disponojmë Vendimin Nr. 5/5 të datës 30.09.2010 të Këshillit të 

Basenit Ujëmbledhës Shkumbin-Devoll, Miratim në parim të kërkesës për përdorim të rezervës 

ujore). 

- Sigurimi i kontratës nga Koncesionari/Koncesionarët është bërë vetëm për një vit, ndërkohë që 

zbatimi/përfundimi i punimeve ka zgjatur disa vite, në kundërshtim me nenin 14 “Sigurimi i  

kontratës” të Kontratës TIP lidhur midis AK dhe Koncesionarit. 

- Koncesionari nuk ka bërë sigurim të pajisjeve etj. dhe tija përcjelle AK kopjet  certifikuara të 

çdo certifikate sigurimi, në kundërshtim me nenin 15 “Sigurimet” të kontratës TIP lidhur midis 

AK dhe Koncesionarit. 

 

Llogaritja e penaliteteve. 

-Për vonesat në fillimin e punimeve. 

Në bazë të nenit 10.1 të kontratë së koncesionit, Koncesionari merr përsipër të fillojë punimet për 

zbatimin e projektit brenda 30 ditësh nga data e lëshimit të lejes së ndërtimit. Aplikimi për 

pajisjen me leje e ndërtimi, do të kryhet brenda 30 ditëve nga data e miratimit të projekt zbatimit 

përfundimtar nga Autoriteti Kontraktues. Projekt zbatimi është miratuar nga AK me datë 

17.03.2015. Leja e ndërtimit mban datën 07.11.2016. Koncesionari duhet të fillojë punë brenda 

datës 07.12.2016. Procesverbali i fillimit të punimeve mban datën 24.04.2017. Duke përllogaritur 

nga data 08.12.2016 deri me datë 23.04.2017 rezulton se Koncesionari është me 136 ditë vonesë 

të fillimit të punimeve për zbatimin e projektit. 

Në bazë të nenit 23 pika 1, shkronja iii, “Për çdo ditë vonesë për fillimin e punimeve Koncesionari 

penalizohet me 10.000 lekë”,  

pra vlera e penalitetit është 1 360 000 lekë. 
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- Për vonesat në vënien në punë të veprës. 

Në bazë të nenit 10.2: Koncesionari merr përsipër të verë në punë hidrocentralin brenda 12 muajve 

nga data e marrjes së lejeve. Afati për pajisjen me lejet e nevojshme është jo më shumë se 12 muaj 

nga data e hyrjes në fuqi të Kontratës së Koncesionit. Kontrata ka hyrë në fuqi me datë 24.05.2013. 

Afati i fundit i vënies në punë të hec-eve është data 24.05.2015. Hec-i është në fazë prodhimi, cituar 

në monitorimin e datës 30.05.2018. Me shkresën me Nr. 5571 Prot. hyrës në AKBN, datë 

14.06.2018, Koncesionari informon AKBN-në se testimi do të bëhet me datë 22.06.2018. Nëse 

marrim për bazë ditën e monitorimit rezulton se, Koncesionari në bazë të përllogaritjeve rezulton të 

jetë me 1101  ditë vonesë. Afati i llogaritjes është nga data 25.05.2015 deri me datë 30.05.2018 

(dita e monitorimit). Në bazë të nenit 23 pika 1, shkronja i, “Koncesionari për shkelje të afatit të 

ndërtimit penalizohet me 0.05% në ditë të vlerës së investimeve të munguara”.  

Shuma totale e penaliteteve, llogaritur këtu penalitetet në bazë viti dhe penalitetin për fillim të 

punimeve me vonesë, është 62,793,716.138 lekë.  

(shkresa e AKBN nr. 235/1, datë 4.2.2019 dërguar MIE). 

 

Bazuar në Detyrat Funksionale të Drejtorisë së Monitorimit të Hec – eve, për parregullsitë e 

konstatuara lidhur me: 

 

Ky H/C nuk është monitoruar asnjëherë më parë në terren deri në datën 30.05.2018, datë në të 

cilën H/C është konstatuar në fazën e prodhimit, në kundërshtim me detyrat funksionale të 

përcaktuara në rregullore në të cilën ndër të tjera është përcaktuar se ... Sektori i Monitorimit 

harton grafikun vjetor për monitorimin në terren i ndarë në tremujorë.  

Referuar periudhës kohore që përfshin auditimi, kjo parregullsi ngarkon me përgjegjësi : 

Shtator 2016 – Shtator 2017,  Drejtor Drejtorie – M.A 

                                                Shef Sektori – E.H 

                                                Specialist i Dosjes– S.K  

Ka munguar korrespondenca shkresore periodike në funksion të monitorimit periodik të tij. Nuk 

është hartuar dhe përcjellë për AK asnjë Raport monitorimi lidhur me përmbushjen e detyrimeve 

kontraktuale  

Gusht 2017 – Dhjetor 2018, Drejtor Drejtorie E.S Tetor 2017- Qershor 2018, 

                                                                          I.B  Qershor- Dhjetor 2018 

                                                                                            

- Në dosje nuk gjendet dokumentacion ku të vërtetohen masat që AKBN apo MIE kanë marrë 

lidhur me shkeljet ligjore të Koncesionarit të evidentuara nga struktura përkatëse, konkretisht 

penaliteti llogaritur si më lart, në shkelje të nenit 10 pika 1 të kontratës së koncesionit. 

 

- Referuar mangësive dokumentare të konstatuara nga sektori i monitorimit të kontratave 

koncesionare, rezulton se projekti i zbatimit që disponohet për këtë kontratë koncesioni është i pa 

sigluar nga AKBN dhe/ose MIE. Ngarkohet me përgjegjësi për këtë pa rregullshmëri Grupi i 

Oponencës Teknike AKBN dhe MIE. Mos siglimi i projekt zbatimit që paraqitet pranë Grupit të 

Oponencës Teknike dhe që shqyrtohet prej tij, krijon paqartësi për monitorimin e realizimit të 

projektit të zbatimit nga ana e shoqërisë koncesionare. 

Ngarkohet me përgjegjësi kryetari i Grupit të Oponencës Teknike/Dr.Ekzekutiv i AKBN, D.D. 

 
2. H/C  D..... (shtatë H/C Rrethi Librazhdit) 

 

Objekti i kontratës koncesionare. 
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- Kontrata e formës BOT, nënshkruar midis METE (MIE) dhe bashkimi i përkohshëm i shoqërive 

“V.....” shpk & “B...” shpk “A.” shpk për ndërtimin e hidrocentraleve në rrjedhën e përroit Sheja 

e Hotolishtit me Nr. 2884 Rep., Nr. 389 Kol., datë 11.09.2009.  

- Është lidhur Kontratë shtesë nr. 2165 Rep., Nr. 1745 Kol. date 28.06.2012 për ndërtimin e 

hidrocentraleve ne Rrjedhën e Perroit, Sheja e Hotolishtit, Rrethi Librazhd të nënshkruar më me  

Autoritet Kontraktor (Ministria e Infrastrukturës dhe Energjetikës, sot MIE).   

- Miratimi i Projektit te  Zbatimit me Nr 6451/47 Prot date 23.12.2010 për ndërtimin e hec-eve 

"Z.....","D....","H...." dhe "U..." pra me 4 Hec-e. 

- Lejet e Ndërtimit mbajnë datën 25.03.2011, për Hidrocentralet: Zanore, D......, Hotolisht, 

Ura. Afati kohor i të katër lejeve është deri më datë 02.11.2011. 

- Fillimi i punimeve brenda 30 ditëve nga miratimi i projektit të zbatimit, në datë 25.04.2011.  

- Afati i vënies në punë, brenda 50 muajve nga hyrja në fuqi e kontratës koncesionare (sipas 

kontratës shtesë), pra në 11.11.2013. 

- Regjistrimi i kontratës në ZVRPP, brenda 30 ditëve nga hyrja në fuqi e kontratës koncesionare, 

në datë 23.01.2011. 

- Vlera e Investimit sipas kontratës – 412,665,354 Lekë  

- Vlera e makineri pajisje -  202,330,000 Lekë 

- Fuqia – 6,920 kw  

- Energjia – 29,696,291 kwh 

- Në bazë të nenit 10 pika 1, Koncensionari merr përsipër të fillojë punimet për zbatimin e 

projektit brenda 30 ditëve nga data e lëshimit të lejes së ndërtimit. Ndërsa aplikimi për leje 

ndërtimi do të kryhet brenda 30 ditëve nga data e miratimit të projekt zbatimit përfundimtar. 

Projekti i zbatimit është miratuar me shkresën me nr. 6451/47 Prot., dt. 23.12.2010 dhe leja e 

ndërtimit është zbardhur në 25.03.2011.  

- Nuk disponohet procesverbal për fillimin e punimeve.  

 

Në zbatim të planit të monitorimit në datë 02/02/2018 u krye monitorimi i Hec-eve D...... 

Sipas kontratës koncesionare janë parashikuar të ndërtohen 7 H/C. 

Nga monitorimi ne terren u konstatua janë kryer punime ndërtimore në 1(një) vepër marrjeje ku 

janë kryer betonime te pjesshme, kurse në veprat e tjera të marrjes, nuk janë kryer punime 

beton/arme etj... 

Nga njoftimi i shoqërisë për kryerjen kryerjen e testimit dhe pas shkuarjes në terren të grupit të 

përbashkët AKBN dhe MIE u konstatua se dy HEC-e qenë në fazën e prodhimit dhe jo të 

“Testimit”. Nuk jepet data e saktë që dy H/C janë vendosur në punë. 

 

Në dosjen e Koncesionarit nuk gjenden: 

- Oponenca teknike kryer prane ISTN-se me Nr 334/1 Prot date 28.10.2010 (nxjerrë nga shkresa e 

miratimit të Projekt zbatimit me Nr 6451/47 Prot date 23.12.2010 me lende:"Miratohet Projekti i 

Zbatimit te ndërtimit te hec-eve "Z...","D.....",".....t" dhe "....."" pra me 4 Hec-e). 

- Plan vendosja e objektit te miratuar, sipas Lejes Ndërtimit. 

-  Licenca profesionale e mbikëqyrësit te punimeve  te punimeve e cila të përmbajë kategoritë e 

punimeve që parashikon projekt preventivi  (Kontrata e nënshkruar midis Shoqerise Koncesionare 

"H...." shpk dhe Shoqërisë "I....." shpk   e datës 10.01.2014   me  Licence Profesionale MK. 

1686/1 e Shoqërisë për Mbikëqyrje e Kolaudim Punimesh Zbatimi regjistruar ne regjistrin 

themeltar qe nga data 16.05.2011, nuk disponon kategoritë e punimeve  NP 6 dhe NP 10).                                                       

- Projekti zbatimit te objektit, i vulosur  nga MIE (+kopje ne CD).                                                                                               

- Preventivi projekt-zbatimit  i vulosur nga MIE. 

- Grafiku i punimeve te objektit i vulosur nga MIE. 
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- Proces verbali i fillimit te punimeve. 

 

Në bazë të nenit 8.3 të Kontratës koncesionare, shoqëria koncesionare  duhet të kishte marrë të 

gjitha lejet dhe licencat e nevojshme për realizimin e kësaj kontrate në përputhje me legjislacionin 

shqiptar në fuqi. 

- Akt Themelimin dhe Statutin e Shoqërisë së re Koncesionare; 

- Pajisjen me leje ndërtimi për Hec-et “L...”, “M....” dhe “ F.....”; 

- Leje mjedisore për Hec-et “L...”, “M...” dhe “F...”; 

- Leje nga OST; 

- Leje nga ERE për Hec-et “L...”, “M....” dhe “F....”; 

- Leje nga Drejtoria e Shërbimit Pyjor; 

- Leje nga Agjencia e Shërbimit Arkeologjik. 

- Nuk disponohen kontratat individuale të punës. 

- Nuk disponohet kontrata me mbikëqyrësin e punimeve, në kundërshtim me nenin 8.18, sipas të 

cilit shoqëria koncesionare është i detyruar të emërojë një subjekt në rolin e mbikëqyrësit të 

punimeve. 

 

Sigurimi i kontratës Koncesionari  është bërë vetëm për një vit, ndërkohë që zbatimi/përfundimi i 

punimeve ka zgjatur disa vite, në kundërshtim me nenin 14 “Sigurimi i  kontratës” të Kontratës 

TIP lidhur midis AK dhe Koncesionarit. 

Koncesionari nuk ka bërë sigurim të pajisjeve etj. dhe t’ja përcjelle AK kopjet  certifikuara të çdo 

certifikate sigurimi, në kundërshtim me nenin 15 “Sigurimet” të kontratës TIP lidhur midis AK 

dhe Koncesionarit. 

Nga Raportet e monitorimit, konstatohet se nuk janë kryer llogaritje për penalizimin e vonesave 

etj. 

 Në bazë të nenit 10 pika 1, Koncensionari merr përsipër të fillojë punimet për zbatimin e projektit 

brenda 30 ditëve nga data e lëshimit të lejes së ndërtimit. Aplikimi për leje ndërtimi do të kryhet 

brenda 30 ditëve nga data e miratimit të projekt zbatimit përfundimtar. Projekti i zbatimit është 

miratuar me shkresën me nr. 6451/47 Prot., dt. 23.12.2010 dhe leja e ndërtimit është zbardhur në 

25.03.2011.  

Nën arsyetimin se nuk gjendet procesverbali i datës së fillimit të punimeve, DMH, nuk ka bërë 

llogaritjen e penalitetit. 

Në bazë të nenit 23 pika 1, shkronja iii, “Për cdo ditë vonesë për fillimin e punimeve 

Koncesionari penalizohet me 10.000 lekë.” Nuk janë llogaritur penalitetet. 

 

Në bazë të nenit 10.2. të Kontratës koncesionare i ndryshuar me Shtesë Kontratë datë 28.06.2012, 

“Koncesionari merr përsipër të vërë në punë hidrocentralin brenda 50 muajve nga hyrja në fuqi e 

kontratës së koncesionit”. Kontrata ka hyrë në fuqi më datë 11.09.2009. Koncesionari duhet të 

kishte vënë në punë hidrocentralet brenda datës 11 nëntor 2013. 

Vetëm dy H/C – e janë në prodhim.  

Llogaritja e ditë vonesave nga 12.11.2013 (datë në të cilën duhet të fillonte prodhimi i veprës) deri 

me datë 31.03.2018 (data e fundit e tremujorit në të cilën konstatohen të jenë në punë dy H/C) ), 

rezulton se vonesa është 1600 ditë. 

Në bazë të nenit 23 pika 1, shkronja i, “Për shkelje të afatit të ndërtimit, Koncesionari penalizohet 

me 0.05% në ditë të vlerës së investimeve të munguara”. 

 

Vlen të theksohetse kontrata koncesionare është miratuar për ndërtimin e 7 hidrocentraleve, 

ndërkohë që projekti i zbatimit të miratuar është për 4 hidrocentrale dhe shoqëria është pajisur 
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me lejet e nevojshme për 4 (katër) hec-et e miratuara nga AK. Mungon pasqyrimi i këtij ndryshimi 

në kontratën shtesë koncesioni. 

 

Në zbatim të nenit 24/1 të Kontratës Koncesionare,  kur Autoriteti Kontraktues konstaton shkelje 

gjatë periudhës së koncesionit, të detyrimeve të përmendura në këtë kontratë ai menjëherë ja bënë 

të njohura këto shkelje Koncensionarit duke pritur përgjigjen e tij me argumentat përkatëse për një 

periudhë 40 ditore.  
 

- Koncesionari ka shkelur nenin 10.2, kontratës sipas të cilës, ... Koncesionari duhet të kishte vënë 

në punë hidrocentralin brenda datës 11 nëntor 2013. Nga 12.11.2013 deri me datë 31.03.2018 

(data e fundit e tremujorit), rezulton se vonesa është 1600 ditë.  

- Koncesionari ka shkelur detyrimin kontraktual dhe ligjor për zbatimin e projekt zbatimit të 

miratuar duke ndryshuar skemën dhe shkelur kështu edhe detyrimin kontraktual mbi parametrat 

dhe skemen hidroenergjetike, në kundërshtim me nenin 8 të Kontratës koncesionare lidhur midis 

palëve.  
- Nga raporti i monitorimit u konstatua se janë në fazën e prodhimit dy H/C-e. 

Megjithëse kanë hyrë në fazën e prodhimit, në dosje e Koncesionit, nuk u gjet asnjë  “Raport 

testimi”, në kundërshtim me nenin 11 të kontratës koncesionare lidhur midis palëve. 

- Lejet e Ndërtimit mbajnë datën 25.03.2011, për Hidrocentralet: Z..., D...., H..., U..... Afati kohor 

i të katër lejeve të ndërtimit për përfundimin e punimeve është deri më datë 02.11.2011. 

 - Praktikisht ndërtimi i të katër H/C-ve është pa leje ndërtimi (ndërtohen jashtë afatit 

kohor të përcaktuar në lejen e ndërtimit). 

 

Bazuar në Detyrat Funksionale të Drejtorisë së Monitorimit të Hec – eve, për parregullsitë e 

konstatuara lidhur me: 

 

- H/C nuk është monitoruar periodikisht çdo tre muaj sipas detyrimit kontraktual... Sektori i 

Monitorimit harton grafikun vjetor për monitorimin në terren i ndarë në tremujorë.  

Referuar periudhës kohore që përfshin auditimi, kanë përgjegjësi : 

Shtator 2016 – Shtator 2017,  Drejtor Drejtorie – M.A 

                                               Shef Sektori – E.H 

                                               Specialist i Dosjes– S.K  

- Ka munguar korrespondenca shkresore periodike në funksion të monitorimit periodik të tij.  

Shtator 2017 – Qershor 2018, ngarkon me përgjegjësi Drejtor Drejtorie – E.S 

 

AKBN, e gjithë struktura përgjegjëse e saj, nuk ka njoftuar IKMT dhe Drejtorinë e Përgjithshme 

të Tatimeve, për kryerjen e punimeve të ndërtimit, në mungesë të lejes së ndërtimit, megjithëse 

me këtë të fundit është lidhur marrëveshje bashkëpunimi për shkëmbim informacioni.  

 

Në dosje nuk gjendet asnjë dokumentacion ku të vërtetohen masat që AKBN apo MIE kanë marrë 

lidhur me shkeljet ligjore të Koncesionarit të evidentuara nga struktura përkatëse, konkretisht 

penaliteti i vendosur nga AKBN në Raportin e Monitorimit të Tre Mujorit të tretë të vitit 2016 dhe 

penalitetit në korrespondencat shkresore Nr. 4773,/1,/3 në dhjetor 2018 që AKBN ka dërguar 

pranë AK. 

 

Referuar mangësive dokumentare të konstatuara nga sektori i monitorimit të kontratave 

koncesionare, rezulton se projekti i zbatimit që disponohet për këtë kontratë koncesioni është i pa 
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sigluar nga ISTN dhe/ose MIE, çka ngarkon me përgjegjësi Grupi i Oponencës Teknike ISTN dhe 

MIE.  
Mos siglimi i projekt zbatimit që paraqitet pranë Grupit të Oponencës Teknike dhe që shqyrtohet 

prej tij, krijon paqartësi për monitorimin e realizimit të projektit të zbatimit nga ana e shoqërisë 

koncesionare. 

 

Shënim: AKBN me shkresë nr. 4773/3, datë 4.12.2018 i ka kthyer përgjigje dhe informacion mbi 

monitorimin e kryer për projektin e ndërtimit të HEC-ve në D..., z. G.K Sekretar i Përgjithshëm në 

MIE (MIE ka kërkuar mendim AKBN i ka përshkruar gjendjen duke theksuar se është në tagrin 

tuaj të vlerësoni/gjykoni për qëndrimin që duhet mbajtur). 

Në përgjigje/informacion,  përgjithësisht janë ruajtur të njëjtat konkluzione, por duke shtuar dhe 

penalitet që në materialin dhënë  audituesve nuk është, si më poshtë: 

- Vlera e investimit sipas kontratës                          412,665,354 lekë 

- Vlera e situacioneve të dorëzuar pa TVSH             16,033,980    “ 

të pa shoqëruara me fatura tatimore 

- Ditë vonesa të llogaritura prej datës që përcakton kontrata deri në tremujorin e parë të vitit 2018( 

deri datë 31.3.2018), kur është monitoruar edhe në terren. 

Është marrë e mirëqenë vlera e situacioneve të dërguara, si punime reale, mbi të cilën është 

llogaritur penaliteti si më poshtë: 

0,05 % x (412,665,353 – 16,033,980) lekë x 1,600 ditë = 317,305,099 lekë është penaliteti ndaj 

Koncesionarit, që rrjedh nga parashikimet e përcaktuara në Kontratën e koncesionit lidhur midis 

palëve. 

 

3. H/C H.........(dy HEC-e, H.........dhe H.........është ndërtuar vetëm një HEC, H........, lumi 

Devoll, Rrethi Gramsh  

(Mbështetur në Raportin e Monitorimit tremujori dytë viti 2017, në terren të dy Hec-ve, Holta 

Poroçan dhe Holta Kabash). 

 

Objekti i kontratës koncesionare. 

- Kontrata e Koncesionit për Ndërtimin e “H...” dhe “H......”, në zbatim të nenit 21, hyn në fuqi 

pasi të jetë miratuar nga Këshilli i Ministrave të Republikës së Shqipërisë, në përputhje të 

Ligjit 9663, datë 18.12.2006 “Për Koncesionet”(të ndryshuar).  

- Hyrja ne fuqie kontratës : 29.10.2008,(hyrja në fuqi e fletores zyrtare) 

- Fillimi i punimeve: Brenda 30 ditëve nga miratimi i lejes se ndërtimit. 

- Periudha e vënies ne pune te HEC-it: Referuar kontratës shtesë nr. 397 rep, nr. 92 kol, datë  

- 05.02.2014, koncesionari merë përsipër të vërë në punë hidrocentralin brenda 82 muajve   

- nga hyrja në fuqi e kontratës koncesionare. 

- Me shkresën nr 533/1, datë 21.01.2009 është dërguar oponenca teknike nga ISTN në MIE. 

- Shkresë nr.1921/16 prot, datë 05.02.2009 lëshuar nga METE, miratohet projekti i zbatimit i 

HEC-eve “H.......” dhe “Holta P...........” dhe oponenca teknike; 

- Vendimi i KRRT nr. 2/1 datë 15.08.2009 për miratimin e destinacionit dhe kondicioneve 

urbane të tij për shoqërinë Hec “K.... & P....” sh.p.k. me afat deri më 10.02.2013; 

- Leje ndërtimi nr.2 datë 15.08.2009 i Hec P....... me afat deri më 15.08.2013; kjo leje shtyhet 

për dy vjet bazuar në vendimin nr. 4, date 16.6.2011. 

- Njoftim nr. 09 prot, datë 16.06.2011 për pezullimin e lejes për një afat dy vjeçar deri në 

rikonstruktimin e rrugës Kabash-Poroçan; 

- Vendimi i KRRT nr. 4 datë 16.06.2011 për pezullimin e lejes së ndërtimit për shoqërinë “Hec 

Kabash Poroçan” për një afat 2 vjeçar; 
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- Me shkresën nr. 944/32, datë 25.04.2017, hyrë në AKBN me nr. 495/3, datë 26.04.2017, 

është miratuar projekti i zbatimit i ndryshuar i “H.......” dhe “H............”. 

 

Hec-i H........ 

Vepra e marrjes: Vepra e marrjes kryesore u konstatua se ishte në gjendje funksionale pune. 

Vepra e marrjes nr 2 është ishte në gjendje funksionale pune. 

 

Hec-i H........ 

Vepra e marrjes: Nga monitorimi në terren u konstatua se kjo vepër është në gjendje funksionale  

pune. 

 Karakteristikat e hec-eve sipas kontratës së koncesionit 

 

         Hec H...K..            Hec H....P.... 

         N=3200 kw        N=1500 kw 

         P=14,000,000 kwh        P=9.300,000 kwh 

 

 Vlera e Investimit bazuar ne nenin 9 "Vleresimi i Investimeve" të Kontratës së   Koncesionit 

është 5,000,000,000 lekë 

 Karakteristikat e Hec-eve sipas Oponencës Teknike kryer pranë AKBN-së me  Nr 495/2 Prot me 

datë 10.02.2017 

       Hec H... K....                      Hec ..... P.... 

          N=1033  kw                  N= 3822  kw 

          P=3,999,347  kwh                  P=15,459,100  kwh 

 

                    N Totale = 4855 kw  

                    E Totale = 19,458,447 kwh 

 

Vlera e kontratës koncesionare 500,000,000  lekë.                                                                                                                                                                                                                           

 

Në dosjen e Koncesionarit nuk gjenden (Mangësi/parregullsi në dokumentacion):  

 

Leje ndërtimi (të rinovuara pasi ju ka përfunduar afati).  

Plan vendosja e objektit e miratuar.  

Projekt zbatimi i objektit, i vulosur nga MIE (+kopje ne CD).  

Preventivi projekt-zbatimit  i vulosur nga MIE. 

Grafiku i punimeve të objektit i vulosur nga MIE. 

Akti i piketimit me koordinata dhe kuotat e veprave (kapërderdhësi veprës marrjes,baseni 

presionit, godina e centralit, niveli minimal i shkarkuesit), sipas formatit tip. 

Aktet e marrjes në dorëzim të punimeve nga nën kontraktorët sipas kontratave të hartuara me to. 

Situacionet pjesore dhe përfundimtare të shoqëruar me faturat tatimore,firmosur nga personat 

përgjegjës, referuar "Udhëzimit Nr 3 datë 15.02.2001 “Për mbikëqyrjen e kolaudimin e punimeve 

të ndërtimit", i ndryshuar. 

Libreza e masave të firmosur nga personat përgjegjës referuar UKM Nr 3 datë 15.02.2001, i 

ndryshuar.  

Ndryshimet e realizuara  në projekt  të miratuara nga projektuesi dhe supervizori  

Proces verbal për ndryshimin e zërave të punimeve dhe  volumeve me arsyet përkatëse. 

Azhurnimi i projektit sipas zbatimit me ndryshimet e bëra (As Build). 

Proces – Verbalet e punimeve të maskuara për gjithë proceset e punimeve që bëhen të padukshme. 
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Certifikatat e cilësisë, dhe dokumente të tjera shoqëruese për materialet që janë përdorur në objekt 

(origjina, zhdoganimet etj, sipas rastit) 

Analiza laboratorike të materialeve të përdorura në objekt. (tubacione, hekur, beton etj.) 

Deklarata teknike e sipërmarrësit për punimet e kryera. 

Raporti përfundimtar i mbikëqyrësit të punimeve. 

Kontrata e kolaudatorit të punimeve. 

Licenca profesionale e Kolaudatorit të punimeve me kategoritë e punimeve sipas kërkesave për 

llojin e punimeve që do të realizohen në objekt.  

Akt Kolaudimi i punimeve  

Vlera e preventivit të projekt zbatimit vulosur nga MIE         

Vlera e situacioneve që gjenden në dosje është 65,487,027 lekë, pa TVSH për periudhën 

13.09.2013-31.08.2015 për Hec H......P.......  

Vlen të theksohet se situacionet në dosje janë të pa vulosura e firmosura nga Drejtuesi Teknik 

sipas Udhëzimit Nr 3 datë 15.02.2001”Për mbikëqyrjen dhe Kolaudimin e Punimeve të 

Ndërtimit” i ndryshuar. 

 

Të tjera  në dosjen e Koncesionarit:   

- Akt themelimi, Statut, NIPT, Ekstrakt i shoqërisë së re koncesionare “HEC-i K... P...” sh.p.k. 

26.11.2008; 

- Certifikatë garanci kontrate nr. 016628 lëshuar më datë 22.11.2010; 

- Mbështetur në pikën 2, të nenit 8, koncesionari ka depozituar në METE brenda 6 muajve 

oponencën teknike dhe kjo provohet me shkresën nr 533/1, datë 21.01.2009. nga Instituti i 

Ndërtimit protokolluar në Ministri me nr. 1921/14, datë 22.01.2009 (brenda afatit). 

- Shkresë nr. 1921/16 prot, datë 05.02.2009 lëshuar nga METE, miratohet projekti i zbatimit i 

HEC-eve “H....K...” dhe “H.....P....” dhe oponenca teknike; 

- Akt miratimi projekti nr.430 prot, datë 08.06.2009 nga Inspektorati Qendror Teknik për 

projektin elektrik. 

-  Vendimi i KRRT nr. 2/1 datë 15.08.2009 për miratimin e destinacionit dhe kondicioneve urbane 

të tij për shoqërinë Hec “K.... & P......” sh.p.k. me afat deri më 10.02.2013; 

- Leje ndërtimi nr. 2 datë 15.08.2009 i Hec Porocan me afat deri më 15.08.2013; kjo leje shtyhet 

për dy vjet bazuar në vendimin nr. 4.16.6.2011. 

-Njoftim nr. 09 prot, datë 16.06.2011 për pezullimin e lejes për një afat dy vjeçar deri në 

rikonstruktimin e rrugës Kabash-Porocan; 

- Vendimi i KRRT nr. 4 datë 16.06.2011 për pezullimin e lejes së ndërtimit për shoqërinë “Hec 

Kabash Porocan” për një afat 2 vjeçar; 

- Leje përdorimi rezerve ujore lëshuar nga KBU Shkumbin-Devoll nr. 2/2 datë 24.02.2009; 

- Leje mjedisore nr. 150 prot., datë 30.05.2009, Vendimi nr. 6 i Komisionit të Lejeve për Hec 

K...P....shpk.; 

- Leje mjedisore nr. 97 prot., datë 18.03.2009, Vendimi nr. 4 i Komisionit të Lejeve për Atlas 

sh.p.k; 

- Kërkesë për miratim nr, 155/2, datë 08.01.2010, mungon miratimi i lidhjes së sistemit. 

- Kërkesë për shtyrje afati nr. 1634/1, date 25.10.2010. 

- Miratimi i kërkesës për shtyrje afati nr. 1839/8, datë 9.2.2011, e cila duhet të pasqyrohet me një 

marrëveshje shtese, (mungon marrëveshja e nënshkruar nga AK dhe Përfaqësuesi ligjor i 

shoqërisë). 

- Kontratë për mbikqyrje punimesh lidhur me “E....” shpk më datë 07.07.2009; 

- Licence e shoqërisë “E....” shpk MK. 0349/2 për mbikëqyrje dhe kolaudim punimesh; 

- Kontratë sipërmarrje lidhur me “O......” shpk, më datë 03.07.2009; 
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- Licencë e shoqërisë “O.....” NZ.  2556/8; 

- Procesverbal piketimi i Hec “P......’’ datë 20.07.2010 pa vulën e mbikëqyrësit të punimeve; me 

shkresën nr. 138/1, datë 08.02.2016 nga Drejtoria Hidroenergjetike është vënë në dispozicion 

Kontratë pune për ndërtimi civile me shoqërinë “E..........dhe “O.......’’shpk. Kontratë për kryerje 

punimesh për ndërtime civile midis “Hec K....P..... dhe “E.........’’. 

Me shkresën nr. 944/32, datë 25.04.2017, hyrë në AKBN me nr. 495/3, datë 26.04.2017, është 

miratuar projekti i zbatimit i ndryshuar i “H....K....” dhe “H.....P.......”. 

 

 

Llogaritja e penaliteteve për shkak të vonesave. 

Mbështetur në pikën 2, të nenit 8, koncesionari ka depozituar në METE brenda 6 muajve 

oponencën teknike dhe kjo provohet me shkresën nr 533/1, datë 21.01.2009. nga Instituti i 

Ndërtimit protokolluar në Ministri me nr. 1921/14, datë 22.01.2009 (brenda afatit). 

 

- Për shkak të vonesave në fillimin e punimeve   

Në bazë të nenit 10 pika 10.1 koncesionari merr përsipër te filloje punimet brenda 30 ditesh nga 

data e miratimit te lejes së ndërtimit. Leja e ndërtimit për hec- P..... është miratuar me date 

15.08.2009. Koncesionari duhet te kishte filluar punimet deri me date 15.09.2009. Koncesionari 

sipas dokumentacionit te paraqitur, ka filluar punimet me datë 20.07.2010 referuar  procesverbalit 

te fillimit te punimeve, pra është 306 ditë me vonesë. Ne zbatim te nenit 23 pika 23.1.c, për çdo 

dite vonesë për fillimin e punimeve koncesionari penalizohet me 10 000 leke. 

 

10,000 leke x 306 dite = 3,060,000 leke 

 

Me shkresën nr. 1839/8 datë 09.02.2011 nga METE, është miratuar kërkesa për shtyrje afati për 

një periudhë prej 12 muajsh, por nuk është paraqitur kontratë shtesë për shtyrjen e afatit. 

Gjithashtu me Vendimin e KRRT nr. 4 datë 16.06.2011 është pezulluar leja e ndërtimit për 

shoqërinë “Hec K...P....” për një afat 2 vjeçar. Në dokumentacionin e dosjes së  koncesionarit, nuk 

evidentohet ky moment (procesverbal mbi ndërprerjen e punimeve si dhe mbi fillimin e punimeve 

mbas këtij afati). 

Me vendim të KRRT Poroçan nr. 08, date 16.06.2011, është vendosur pezullimi i lejes te 

ndërtimit për një afat 2 vjeçar, deri ne ristrukturimin e plote te rrugës Kabash-Porocan. 

Me mbarimin e këtij afati, firma e ndërtimit mund të vazhdojë kryerjen e punimeve duke  

përpiluar proces-verbalin e rifillimit te punimeve. AKBN nuk disponon proces-verbal mbi 

rifillimin e punimeve. 

  

Referuar nenit 10, pika 2 e kontratës koncesionare, ndryshuar me kontratën shtesë nr. 397 rep, nr. 

92 kol, datë 05.02.2014, koncesionari merr përsipër të vërë në punë hidrocentralin brenda 82 

muajve nga hyrja në fuqi e kontratës koncesionare. Kontrata koncesionare ka hyrë në fuqi me datë 

29.10.2008, referuar shtesës së kontratës të vitit 2014 rezulton se koncesionari duhej ti kishte 

përfunduar punimet me datë 29.08.2015, është me vonesë 670 ditë, ky penalitet është llogaritur 

deri me datë 30.06.2017 që korrespondon me monitorimin e heceve për tremujorin e II të vitit 

2017. 

 

- Për shkak të vonesave në përfundimin e punimeve.   

Nga data 29.08.2015-31.12.2015 =>500,000,000 lekë -190,457,950=309,542,050 *0.05%* 124 

dite = 19,191,607 lekë 
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Nga data 29.08.2015-31.12.2016 =>500,000,000 lekë - 196,080,778 =303,919,222 * 0.05% * 490 

dite= 74,460,209 lekë 

Nga data 29.08.2015-30.06.2017 =>500,000,000 -196,080,778=303,919,222 * 0.05% * 670 dite = 

101,812,939 lekë 

Shuma vonesë përfundimi punimeve 195,464,755 (19,191,607+ 74,460,209+ 101,812,9390) lekë 

(llogaritjet janë marrë nga Raporti i monitorimit). 

 

Bazuar në Detyrat Funksionale të Drejtorisë së Monitorimit të Hec – eve, për parregullsitë e 

konstatuara lidhur me: 

- H/C nuk është monitoruar periodikisht çdo tre muaj sipas detyrimit kontraktual... Sektori i 

Monitorimit harton grafikun vjetor për monitorimin në terren i ndarë në tremujorë.  

Referuar periudhës kohore që përfshin auditimi,  kjo parregullsi ngarkon me përgjegjësi Drejtor 

Drejtorie – M.A, Shef Sektori – E.H dhe specialistin e dosjes z. S.K për periudhën shtator 2016 – 

shtator 2017. 

Për periudhën qershor 2018 – dhjetor 2018,  Drejtor Drejtorie z. I.B, dhe specialistin e dosjes– 

S.K.  

- Gjatë kësaj periudhe auditimi, e gjithë struktura përgjegjëse (AKBN), nuk ka njoftuar IKMT, për 

ndërtimin e një vepre pa leje ndërtimi/zhvillimi. 

- Në dosje nuk gjendet asnjë dokumentacion ku të vërtetohen masat që AKBN apo MIE kanë 

marrë lidhur me shkeljet ligjore të Koncesionarit të evidentuara nga struktura përkatëse, 

konkretisht penaliteti i vendosur nga AKBN në Raportin e Monitorimit të Tre Mujorit të dytë të 

vitit 2017 . 

 

4. Raport monitorimi H/C K...D.... 

Kontrata e koncesionit, nënshkruar midis METE (MIE) dhe bashkimit të përkohshëm të shoqërive 

“E.......” sh.a & “S.........”  sh.a & “D............” sh.a për ndërtimin e hidrocentraleve në Kaskadën e 

Lumit Devoll, Ligji Nr.10 083, datë 23.02.2009. Botuar në Fletoren Zyrtare F.Z.28, 

Dt.17.03.2009. Ndryshuar me Ligjin Nr.10 337, Dt.21.10.2010, F.Z.154, Dt.24.11.2010. 

Ndryshuar me Ligjin Nr.105/2013, Dt.28.03.2013, F.Z.53, Dt.15.04.2013. Ndryshuar me Ligjin 

Nr.7/2015, Dt.12.02.2015, F.Z.28, Dt.17.03.2015. Hyrja në fuqi e kontratës është data 

01.04.2009. 

 

Krijimi i Njësisë së Zbatimit të Projektit (NJZP) (brenda 30 ditëve nga hyrja në fuqi e kontratës 

koncesionare), në datë 01.05.2009. 

- Fillimi i punimeve është dita që koncesionari njofton me shkrim AK. 

- Afati i vënies në punë, brenda 72 muajve nga data e fillimit të punimeve.  

- Regjistrimi i kontratës në ZVRPP. 

-  Vlera e Investimit sipas kontratës –  Varianti I – 525,900,000 Euro, Varianti II – 

590,600,000 Euro 

-  Vlera e makineri pajisje -  Varianti I - 192,400,000 Euro, Varianti II - 169,000,000 Euro 

-  Fuqia – 278,200 kw (sipas ligjit 105/2013, Dt. 28.03.2013) 

-  Energjia – 789,000,000 kwh (sipas ligjit 105/2013, Dt.28.03.2013) 

 

Lidhur me kontratën për ndërtimin e Hec- B....s dhe Hec- M..... dhe Hec-K...., nga AKBN 

disponohet ky dokumentacion: 

a. Ka themeluar shoqërinë “D..........’’sh.a me aksionarët, “E.........’’ dhe “S...........’’. 

b. Ekstrakti i regjistrimit të shoqërisë. 

c. Mbështetur në nenin 3 pika 3.1.1 brenda një muaji nga data e hyrjes në fuqi e kontratës, 
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palët do të krijonin  Njësinë e Zbatimit të Projektit (NJZP). Referuar shkresës Prot    .No. 00001, 

datë 21.01.2010. Shoqëria Koncesionare e ka krijuar 7 muaj më vonë NJZP nga sa parashikohet 

në kontratë.       

d. Për plotësimin e detyrimit të përcaktuar në nenin 3.1, të kontratës së koncesionit janë 

zëvendësuar disa anëtarë të njësisë së zbatimit të projektit të ndërtimit të hidrocentralit D......., 

respektivisht me shkresën nr. 3745 prot datë 19.04.2010, shkresën nr. 213, datë 31.01.2011, me 

shkresën nr. 3199, datë 18.04.2011. 

e. Referuar nenit 3.4.2 të kontratës së koncesionit miratohet programi i paraqitur nga 

shoqëria (i njohur në Kontratën e Koncesionit si leje për Zhvillimin e punimeve) vënë në 

dispozicion me shkresën nr. 138/1, datë 08.02.2016 të drejtorisë Hidroenergjetike. 

 

Në zbatim të planit të monitorimit në datë 17-18/10/2018  u krye monitorimi i Hec-eve K..... e 

D...... (të dhënat në vijim i janë referuar Raportit të Monitorimit të hartuar për tremujorin e IV të 

vitit 2017).  

 

Hec-i M..... është në fazën e ndërtimit. 

 

Në dosjen e koncesionarit për HEC, B....., nuk gjenden:  

          Leje ndërtimi 

• Kontrate shtesë koncensioni 

• Miratimi i projekt zbatimi 

• Grafiku i punimeve të objektit i vulosur nga MIE 

• Projekti i Zbatimit të objektit i vulosur nga MIE 

• Akti i piketimit me koordinata dhe kuotat e veprave (kapërderdhësi veprës  

      marrjes,baseni presionit, godina e centralit, niveli minimal i shkarkuesit),  

            sipas formatit tip. 

• Licenca profesionale e topografit të objektit. 

• Proces verbali i fillimit të punimeve. 

• Libreza e masave e firmosur nga personat përgjegjës. 

• Situacionet pjesore dhe përfundimtare, të firmosen nga personat  

përgjegjës. 

• Ndryshimet e realizuara  në projekt  të miratuara nga projektuesi dhe  

 supervizori 

•  Proces verbal për ndryshimin e zërave të punimeve  dhe   volumeve me   

 arsyet përkatëse. 

• Azhurnimi i projektit sipas zbatimit me ndryshimet e bëra (As Build). 

• Proces-verbalet e punimeve të maskuara për gjithë proceset e punimeve  

      që behën të padukshme. 

• Aktet e marrjes në dorëzim të punimeve nga nën kontraktorit sipas  

kontratave të hartuara me to. 

• Certifikatat e cilësisë, dhe dokumente të tjera shoqëruese për materialet    

 që janë përdorur në objekt (origjina, zhdoganimet etj, sipas rastit) 

• Analiza   laboratorike të materialeve të përdorura  në  objekt. ( tubacione,   

hekur,  beton etj.) 

• Deklarata teknike e sipërmarrësit për punimet e kryera. 

• Raporti përfundimtar i mbikëqyrësit të punimeve. 

• Kontrata e kolaudatorit të punimeve 
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• Licenca profesionale e Kolaudatorit të punimeve me kategoritë e  

      punimeve sipas kërkesave për llojin e punimeve që do të realizohen në   

objekt. 

•  Akt Kolaudimi i punimeve. 

                  

(Shënim: Mbështetur në informacionin e fundit të AZHT (me e-mail)  që disponon Drejtoria 

e Monitorimit të Hec – eve, rezulton se H/C B.... dhe M..... janë pajisur me Leje ndërtimi Nr. 

418/17 prot, date 01.06.2018, mbështetur në Vendimin Nr. 01 / dt. 20.12.2012 i KKT- së “Për 

miratimin e Lejes së Ndërtimit për objektin: "Ndërtimi i "HEC M....." dhe "HEC B....." me 

zhvillues shoqërinë "D......." SHA.  

   

Nga monitorimi në terren u konstatua se Hec-i Banjë është në fazën e Prodhimit (me shkresë të 

OST nr. 7776/1, datë 20.11.2018 është njoftuar AKBN se HEC B.... është lidhur me sistemin 

energjetik të vendit shtator 2016). Tregon që ndërtimi i H/C B.... ka qenë në mungesë të   

LN.  

                   

Për Hec M..... nuk gjenden: 

• Kontrata me Sipërmarrësin e punimeve ndërtimore dhe kontratat nën kontraktoreve; 

• Licenca profesionale e Sipërmarrësit të punimeve dhe të  nën kontraktoreve. 

• Kontrata me Mbikëqyrësin e punimeve ndërtimore. 

• Licenca profesionale e Mbikëqyrësit me kategoritë e punimeve sipas kërkesave për llojin e 

punimeve që do të realizohen në objekt. 

• Akti i piketimit me koordinata dhe kuotat e veprave (kapërderdhësi veprës 

      marrjes,baseni presionit, godina e centralit, niveli minimal i shkarkuesit),  

            sipas formatit tip. 

• Proces verbali i fillimit të punimeve. 

• Projekti zbatimit të objektit, i vulosur nga MIE (+kopje ne CD) 

• Preventivi projekt-zbatimit  i vulosur nga MIE. 

• Grafiku i punimeve te objektit i vulosur nga MIE. 

• Licenca profesionale e topografit të objektit. 

• Ditari i objektit. 

• Situacionet pjesore të firmosur nga personat përgjegjës. 

• Libreza e masave e firmosur nga personat përgjegjës. 

• Ndryshimet e realizuara  në projekt  të miratuara nga projektuesi dhe supervizori. 

• Proces verbal për ndryshimin e zërave të punimeve dhe  volumeve me  arsyet përkatëse. 

• Azhurnimi i projektit sipas zbatimit me ndryshimet e bëra (As Build). 

• Proces – Verbalet e punimeve të maskuara për gjithë proceset e punimeve  që bëhen të 

padukshme. 

• Aktet e marrjes në dorëzim të punimeve nga nën kontraktorit sipas  kontratave të hartuara 

me to. 

• Certifikatat e cilësisë, dhe dokumente të tjera shoqëruese për materialet  që janë përdorur 

në objekt (origjina, zhdoganimet etj, sipas rastit). 

  Analiza laboratorike të materialeve të përdorura në objekt. (tubacione, hekur, beton etj.)  

 

- Rezulton se nuk ka ripërtërirë garancitë e sigurimit që vërtetojnë se janë pajisur me të gjitha 

policat e sigurimit dhe garancitë mbuluese për tu marrë prej tij (neni 9). 

Koncesionari nuk ka plotësuar detyrimet e më poshtme: 
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Me hyrjen në fuqi të kontratës koncesionari do lidhi me OST një kontratë  për ndërtimin dhe 

lidhjen e shtrirjes së rrjetit të transmetimit (bashkërisht kontratat e transmetimit), për ndërtimin 

dhe shfrytëzimin e Linjave të Transmetimit dhe përdorimin e Sistemit të Transmetimit të 

Energjisë Elektrike, në dosje nuk disponohet kontrata me OST(disponohet 01 marrëveshje me 

OST në anglisht, shoqëria duhet ta sjellë atë në shqip). 

 

Në bazë të nenit 3.3.4  brenda 3 muajsh nga marrja e Lejes për Zhvillimin e Punimeve,  

Koncesionari  do të fillojë procedurat për ti siguruar Autoritetit Kontraktor dërgimin në kohë të 

një raporti mjedisor, social, shëndetësor dhe për sigurinë. Pra referuar shkresës nr. 11354/3 prot, 

datë 03.02.2011 “Për dhënien e Lejes Kryesore të Zhvillimit të punimeve gjeo teknike- Projekti 

Hidroenergjetik në lumin Devoll”, Koncensionari duhej që brenda datës 03.05.2011 të kishte 

dërguar pranë Autoritetit Kontraktor këtë raport.  

Nuk ka ripërtërirë garancitë e sigurimit që vërtetojnë se janë pajisur me të gjitha policat e 

sigurimit dhe garancitë mbuluese për tu marrë prej tij (neni 9).. 

Nuk ka dorëzuar Kopje të Garancisë së Kontratës të rinovuar (neni 7.3.14.(b). 

Të paraqesë informacion në lidhje me ecurinë e kontratës dhe zbatueshmërinë e detyrimeve 

koncesionare. 

Në detyrimet e fazës para ndërtimit nën përgjegjësinë e Koncesionarit në pikën 3.3.7 të nenit 3.3, 

Koncesionari ka detyrimin të depozitojë kontratat civile kryesore për ndërtim, finalizim, sipas 

tenderit të kryer nga koncesionari për punimet kryesore të ndërtimit. 

Nuk disponohet dokumentacion për finalizimin e punëve përgatitore të ndërtimit për Hic- B..... 

dhe Hec- M...... 

Nuk disponohet dokumentacion për finalizimin e punëve përgatitore të ndërtimit   për 

Hidrocentralin K..... 

Sipas pikës 3.4.5, shkronja “a’’, neni 3.4 “Detyrimet e fazës para ndërtimit nën përgjegjësinë e 

AK’’duhej të depozitonte kontratat për sheshet e lidhura me AK ose ente te tjera përkatëse 

shtetërore. 

Bazuar ne nenin 3.6 të ligjit, koncesionari duhet të njoftojë me shkrim A K, për datën e fillimit të 

punimeve të ndërtimit. Në bazë të nenit 3.6 të ligjit, Koncesionari nuk e ka njoftuar AK  mbi 

fillimin e punimeve të ndërtimit. 

 

Bazuar në pikën 7.2.4, të nenit 7 Kontratës TIP, Koncesionari nëse nuk arrin afatin e synuar me 

përjashtim të rasteve për të cilat zbatohen nenet 10.2 ose 10.3 dhe 7.3, do ti paguaj AK dëmet e 

likujdueshëm në përputhje me nenin 7.3.11, për çdo ditë vonesë përtej datës së parashikuar të 

përfundimit paraprak të punimeve ndërtimore dhe konkretisht: 

Pika i)  - vonesa në përfundimin paraprak. Përfundimi paraprak për sa i përket H/C- të B.... dhe 

H/C- M......, nuk ndodh para ose në datën e përfundimit të punimeve sipas grafikut për shkak të 

neglizhencës së tij, dëmet e likujdueshme lidhur me këtë hidrocentral do ti paguhen AK në vlerën 

përkatëse të dëmeve  të likujdueshme :  

-vlera e dëmeve të likujdueshme, do të thotë për të gjitha Hidrocentralet së bashku vlera totale 

prej: 

20,000 euro për ditë vonesë nga dita e parë në ditën e 60 të periudhës së vonesës; 

30,000 euro për ditë vonesë nga dita e 61 në ditën e 120 të periudhës së vonesës; 

40,000 euro për ditë vonesë nga dita e 121 në ditën e 180 të periudhës së vonesës; 

50,000 euro për ditë vonesë pas ose në ditën e 181; 

Ku vlera e dëmeve të likujdueshme për secilën nga tre hidrocentralet do të thotë një e treta e  

vlerave të sipërpërmendura. 

Pika ii) -vonesa në veprimet rregulluese. Nëse koncesionari nuk ndërmerr të gjitha               
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veprimet    rregulluese për të ndrequr shkaqet thelbësore të mospërputhshmërisë të vënë re  

në  njoftimin për mospërmbushje siç parashikohet në nenin 7.3.9 (b), dëmet e likujdueshme  

do ti paguhen AK nga koncesionari pas kalimit të periudhës së ndreqjes prej gjashtëdhjetë  

ditë punë në vlerën përkatëse të veprimit rregullues të dëmeve të likujdueshme. 

- vlera e veprimit ndreqës të dëmeve të likujdueshme, është për të gjitha hidrocentralet së  bashku 

vlera e përgjithshme 5,000 euro për ditë vonesë pas kalimit të periudhës së ndreqjes   prej 60 ditë 

pune nga dita e parë në ditën e 100, ku vlera e veprimit për ndreqjen e dëmeve të likujdueshme 

është një e treta e vlerës së sipër përmendur. 

 

Nuk janë kryer llogaritjet për vonesat për fillimin/mbarimin  punimeve të ndërtimit për tremujorin 

e tretë dhe të katërt, ngarkon me përgjegjësi Drejtorin e Drejtorisë, E.S. 

  

5. Raport monitorimi  H/C T...-D..... (një HEC, Rrethi Skrapar). 

Në zbatim të planit të monitorimit në datë 20/11/2018  u krye monitorimi në terren i Hec-it T...-

D...... Në momentin e monitorimit prodhonte energji,gjë që konstatohej edhe nga uji që derdhej 

nga kanali i shkarkimit të godinës së centralit, pra objekti rezulton të jetë vendosur në punë, fazë 

prodhimi. 

(Të dhënat në vijim janë nxjerrë nga Raporti i Monitorimit të tremujorit të katër viti 2017, pasi 

Raporti I monitorimit të vitit 2018, nuk është zbardhur) 

Objekti i kontratës koncesionare: 

Kontrata e formës BOT, nënshkruar midis METE (MIE) dhe shoqërisë “M....” sh.p.k për 

ndërtimin e hidrocentralit D....-T... me Nr. 10326 Rep., Nr. 3320 Kol., datë 06.09.2013.  

Krijimi i shoqërisë koncesionare (brenda 30 ditëve nga hyrja në fuqi e kontratës koncesionare), në 

datë 06.10.2013. 

Fillimi i punimeve brenda 30 ditëve nga data e lëshimit të lejes së ndërtimit. 

Afati i vënies në punë, brenda 24 muajve nga hyrja në fuqi e kontratës, pra në 06.09.2015.  

Vlera e Investimit sipas kontratës – 106,780,000 Lekë  

Vlera e makineri pajisje -  22,080,000 Lekë  

Fuqia – 800 kw  

Energjia – 3,254,000 kwh/vit  

Sipas nenit 10 të kontratës Koncesionari merr përsipër të verë në punë hidrocentralin brenda 12 

muajve nga data e marrjes së lejeve. 

 

Nga monitorimi në terren u konstatua se: 

 Godina e centralit ishte në gjendje funksionale punë. Në momentin e monitorimit prodhonte 

energji,gjë që konstatohej edhe nga uji që derdhej nga kanali i shkarkimit të godinës së centralit, 

pra objekti rezulton të jetë vendosur në punë, fazë prodhimi. 

  

Është lidhur kontratë shtesë datë 4 nëntor 2016, e cila është firmosur nga Sekretari  i Përgjithshëm 

i MIE z. K.B. 

 

Sipas kontratës shtesë  Nr 859 Rep,Nr 233 Kol datë 04.11.2016. 

Fuqia e instaluar N= 2400 kw  

Prodhimi vjetor P= 7,479,080 kwh/vit  

H/C-et mbi dy megavat jepen me tender. Ka shmangje/shkelje të procedurës së dhënies së 

koncesionit për H/C-e mbi dy megavat, të cilët jepen me tender. 

Vlera e investimit sipas  kontratës shtesë së koncesionit është 329,083,331 leke  pa TVSH. 

Shoqëria koncesionare “D....” sh.p.k. me administrator z. H.R. 
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Formulari i sigurimit të kontratës është datë 6 nëntor 2018 në  masën 10 për qind të preventivit, 

ose në vlerë 37,977,999 lekë, lëshuar nga “A.....” SHA për periudhën deri 6 nëntor 2019, 

ndërkohë që kontrata shtesë daton rreth 2 vite më parë. 

 

Karakteristikat e HEC-it sipas Oponencës Teknike të AKBN Nr 7325 Prot më datë 20.07.2015 

Hec-et T....-D.....  

N= 2400 kw           

P= 7,479,080 kwh  

Vlera e Investimit sipas Oponencës Teknike kryer pranë AKBN-së   është  379,779,997 leke. 

(Të dhënat e oponencës si fuqi e instaluar, shpenzimet sipas preventivit, prodhimi vjetor, janë 

krejt të ndryshme nga ato të përcaktuara në kontratën bazë  Nr. 10326 Rep., Nr. 3320 Kol., datë 

06.09.2013. Janë gati tre herë më të larta dhe përputhen me të dhënat e kontratës shtesë të 

Koncesionit Nr 859 Rep,Nr 233 Kol datë 04.11.2016 lidhur mbi dy vite më vonë). 

 

Në dosje ndër të tjera gjenden:  

- kontrata bazë të koncesionit me Nr 10326 Rep,Nr 3320 Kol me datë 06.09.2013 

- kontrata shtesë të koncesionit me Nr 859 Rep,Nr 233 Kol datë 04.11.2016 

- Kontrata shtesë të koncesionit me Nr2445 Rep,Nr 1194/1 kol me datë 22.11.2018 

- Miratimi i Projektit të  Zbatimit me Nr 32/26 Prot datë 17.11. 

- Oponenca Teknike me Nr 7325 Prot datë 20.07.2015 të kryer pranë AKBN-së. 

- Projekti teknik i zbatimit i pavulosur nga MIE 

 

Në dosjen e Koncesionarit  nuk gjenden: 

- Leja e ndërtimit.  

- Plan vendosja e objektit e miratuar.  

- Kontrata me Sipërmarrësin e punimeve ndërtimore dhe kontratat e nën kontraktoreve.(e vetmja 

kontratë që disponohet është ajo me shoqërinë “S...-K....” sh.p.k.  e cila është pa datë  dhe është 

vetëm për "Gërmim,transport deri në vendin e depozitimit shkëmbi i fortë dhe dheu i butë për 

hapje rrugë dhe gërmim dheu për objektin Hidrocentral T...-D....") 

- Licenca profesionale e Sipërmarrësit të punimeve dhe të nën kontraktoreve (disponohet vetëm 

licencën profesionale të S....-K... me NZ. 6291/9 regjistruar në regjistrin themeltar nga 

data:03.11.2015. 

- Licenca profesionale e Mbikëqyrësit me kategoritë e punimeve sipas kërkesave për llojin e 

punimeve që do te realizohen në objekt. (Licenca e mbikëqyrësit të punimeve me MK 2657 

regjistruar në regjistrin themeltar më 03.08.2015 dhe me afat qe nuk duket qarte ne fotokopjen e 

sjelle nga Koncesionari, nuk përmban pikën NP-6(Diga dhe tunele Hidroteknike). 

- Projekti zbatimit të objektit, i vulosur nga MIE (+kopje ne CD).  

- Preventivi projekt-zbatimit  i vulosur nga MIE. 

- Grafiku i punimeve të objektit i vulosur nga MIE. 

- Akti i piketimit me koordinata dhe kuotat e veprave (kapërderdhësi veprës marrjes,baseni 

presionit, godina e centralit, niveli minimal i shkarkuesit), sipas formatit tip. 

- Proces verbal i fillimit të  punimeve. 

- Aktet e marrjes në dorëzim të punimeve nga nën kontraktorit sipas kontratave të hartuara me to. 

- Situacionet pjesorë të firmosur nga personat përgjegjës.  

- Libreza e masave të firmosur nga personat përgjegjës. 

 Proces verbalet e punimeve të maskuara për punimet e padukshme. 

- Ndryshimet e realizuara  në projekt  të miratuara nga projektuesi dhe supervizori  
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- Proces verbal për ndryshimin e zërave të punimeve dhe  volumeve me arsyet përkatëse. 

- Azhurnimi i projektit sipas zbatimit me ndryshimet e bëra (As Build). 

- Proces – Verbalet e punimeve të maskuara për gjithë proceset e punimeve që bëhen të 

padukshme. 

- Certifikatat e cilësisë, dhe dokumente të tjera shoqëruese për materialet që janë përdorur në 

objekt (origjina, zhdoganimet etj, sipas rastit) 

- Analiza laboratorike të materialeve të përdorura në objekt. (tubacione, hekur, beton etj.) 

- Deklarata teknike e sipërmarrësit për punimet e kryera. 

- Raporti përfundimtar i mbikëqyrësit te punimeve. 

- Kontrata e kolaudatorit te punimeve. 

- Licenca profesionale e Kolaudatorit te punimeve me kategoritë e punimeve sipas kërkesave për 

llojin e punimeve qe do te realizohen ne objekt. 

- Akt Kolaudimi i punimeve 

- Nuk gjendet preventivi i punimeve për kontratën shtesë me vlerë 379,779,997 lekë, marrë nga 

oponenca teknike. 

Sa më sipër në kundërshtim me Udhëzimin e KM Nr 3 datë 15.02.2001 i Ndryshuar"Për 

Mbikëqyrjen e Kolaudimin e Punimeve të Ndërtimit" i ndryshuar dhe  të ligjit nr. 8402, datë 

10.9.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit” i ndryshuar. 

- Leje për përdorimin e rezervës ujore. 

-Leje mjedisore pasi shoqëria koncesionare ka dërguar një Vendim paraprak dhe jo Lejen 

mjedisore të zbardhur nga organi kompetent; 

- Leje apo vërtetim nga Drejtoria e Shërbimit Pyjor; 

- Leje lëshuar nga Agjencia e Shërbimit Arkeologjik; 

- Leje për prodhimin e energjisë elektrike lëshuar nga ERE. 

- Në  bazë të nenit 8 pika 8.17 Koncesionari është i detyruar të emërojë një subjekt në rolin e 

mbikëqyrësit të punimeve dhe të paraqesë pranë AK kontratën me mbikëqyrësin si dhe licencën 

përkatëse profesionale pasi nuk disponohet pranë AKBN. 

- Sigurimi i kontratës/kontratave nga Koncesionari/Koncesionarët është bërë vetëm për një vit, 

ndërkohë që zbatimi/përfundimi i punimeve ka zgjatur disa vite, në kundërshtim me nenin 14 

“Sigurimi i  kontratës” të Kontratës TIP lidhur midis AK dhe K, në të cilën është përcaktuar se ... 

Koncesionari, para nënshkrimit ë kontratës, duhet të ketë ngurtësuar... për llogari të AK një shumë 

që përbën dhjetë për qind të vlerës totale të investimit ... dhe i bashkëlidhet kësaj kontrate.... 

Koncesionarit i lejohet të çngurtësojë këtë vlerë brenda 30 ditëve nnga kryerja e testimit të veprës 

dhe vënia në punë...Sigurimi i kontratës do të shërbejë për të garantuar zbatimin në mënyrën e 

duhur dhe brenda afatit të parashikuar, të detyrimit të Koncesionarit në lidhje me përfundimin e 

punimeve të ndërtimit dhe përfundimin e testimit... 

 

- Koncesionari në asnjë rast nuk ka bërë sigurim të pajisjeve etj. dhe tija përcjelle AK kopjet  

certifikuara të çdo certifikate sigurimi, në kundërshtim me nenin 15 “Sigurimet” të kontratës TIP 

lidhur midis AK dhe K, në të cilën është përcaktuar se ... Koncesionari në çdo  kohë do të pajiset, 

mbajë dhe ripërtërijë ato garanci sigurimi të kërkuara në lidhje me ushtrimin e të Drejtave 

Koncesionare, dhe do t’i përcjellë, ose do të kujdeset që t’i përcillen AK kopjet e certifikuara të 

çdo certifikate sigurimi pas marrjes së një njoftimi paraprak prej AK.   

 

 Koncesionari ka formuar shoqërinë e re koncesionare  “D........” sh.p.k. me datë 24.09.2013 

(brenda afatit dhe  me objektin e përcaktuar në kontratë). 

Miratimi i projektit të zbatimit për Hec-in D......-T.......... me Nr. 32/26 prot., mban datën 

17.11.2015.  
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AKBN me arsyetimin se në dosje nuk gjendet procesverbali i fillimit të punimeve dhe leja 

zhvillimore komplekse, nuk ka bërë llogaritjen e penaliteteve, në zbatim të nenit 23 pika 1, 

shkronja iii, në të cilin është përcaktuar se ... AKBN “Për çdo ditë vonesë për fillimin e punimeve 

Koncesionari duhet të qe penalizuar  me 10.000 lekë”.  

 

Me shkresën nr. 32/26 prot. datë 17.11.2015 MEI  ka miratuar projektin e zbatimit të 

hidrocentralit D....- T....... dhe paragrafi i fundit citon se AK do të njoftojë shoqërinë koncesionare 

për të nënshkruar kontratën shtesë të koncesionarit, ku do të pasqyrohen  ndryshimet e 

parametrave hidroenergjetikë në përputhje me projektin e zbatimit. 

 

Me shkresë nr. 775/2, datë 16.8.2018 AKBN (Drejtoria e Monitorimit të HEC-ve) ka njoftuar Z. 

G....K...me detyrë Sekretar i Përgjithshëm në MIE dhe për dijeni z. E... R...në cilësinë e 

administratorit të Koncesionarit lidhur me përmbushjen (mos përmbushjen) e detyrimeve 

kontraktuale të shoqërisë koncesionare “D.........” sh.p.k. ” 

 

Në dosje gjenden edhe: 

Shkresa  e Agjencisë të Zhvillimit të Territorit nr. 2518/12, datë 13.12.2018 me të cilën i është 

dërguar Arkivit të Këshillit të Ministrave, Arkivit Qendror Teknik të Ndërtimit, MIE dhe D........ 

Sh.p.k. Vendimi i KKT në KM nr. 12, datë 3.10.2018 “Për miratimin e lejes së ndërtimit për 

objektin  “Ndërtimi  H/C  D....- T.... në Përroin e Hijes Bashkia Gramsh dhe Bashkia 

Skrapar”. Vendimi për Lejen e ndërtimit nuk ka vlerë,  sepse   është dhënë, pasi HEC-i është 

vënë në punë (Raporti i monitorimit datë 20/11/2018). 

Në pikën tre të tij është përcaktuar se ... Dokumenti i lejes së ndërtimit i jepet subjektit kërkues 

vetëm pas pagesës përkatëse të taksës së ndikimit në infrastrukturë, për llogari të Bashkive 

Gramsh dhe Skrapar. 

Në dosje, nuk u gjet ndonjë pagesë nga subjekti kërkues, në zbatim të pikës tre të këtij vendimi. 

Shtesë kontrate datë 22 nëntor 2018 lidhur midis  “D......” sh.p.k. dhe MIE për një ndryshim në  

kontratën e koncesionit  ... për ndërtimin e HEC-it “D.......”  

Me këtë shtesë kontrate është bërë miratimi i zgjatjes së afatit të punimeve 12 muaj nga data e 

marrjes së lejes së ndërtimit. 

Njoftim nr. 814, datë 19.10.2018 i Koncesionarit bërë MIE dhe AKBN për “testimin” e HEC D.... 

–T.... për pjesëmarrje. Në njoftim nuk është përcaktuar data e kryerjes së “Testimit”. Kjo shkresë 

tregon se Koncesionari ka punuar/përfunduar ndërtimin pa leje ndërtimi/zhvillimi. 

Raporti i “Testimi”, nuk u gjet. 

AKBN (Drejtoria e Monitorimit të HEC-ve) nuk ka reflektuar ndaj shtesës së kontratës lidhur datë 

4 nëntor 2016 dhe shtesës së kontratës  datë 22 nëntor 2018. 

 
Llogaritja e penaliteteve  

a. Në bazë të nenit 10 pika 1, Koncensionari merr përsipër të fillojë punimet për zbatimin e 

projektit brenda 30 ditëve nga data e lëshimit të Lejes Zhvillimore Komplekse. Aplikimi për 

pajisjen me Leje Zhvillimore Komplekse duhet të kryhet brenda 30 ditëve nga miratimi i projektit 

të zbatimit. Miratimi i projektit të zbatimit për Hec-in D........-T........, mban datën 17.11.2015. 

Shoqëria koncesionare ka detyrimin e dorëzimit pranë AK të procesverbalit të fillimit të punimeve 

dhe lejen zhvillimore komplekse. Duke mos patur procesverbalin e fillimit të punimeve dhe lejen 

zhvillimore komplekse, nuk mund të llogariten ditët vonesë. 

 

b. Në bazë të nenit 10 të kontratës koncesionare, pika 10.2, “Koncesionari merr përsipër të vërë në 

punë hidrocentralin brenda 12 (dymbëdhjetë) muajve nga data e marrjes së lejeve. Afati për 
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pajisjet me lejet e nevojshme është jo më shumë së 12 (dymbëdhjetë) muaj nga data e hyrjes në 

fuqi të kontratës.  Kontrata ka hyrë në fuqi në 06.09.2013. 

Nëse llogarisim kohën e plotë të vendosjes në punë të hidrocentralit periudhën 24 muaj e cila 

përfshin 12 muaj marrjen e lejeve dhe 12 muaj vënien në punë nga data e marrjes së leje, atëherë 

rezulton se shoqëria koncesionare ka pasur detyrimin t’a vendosë në punë hec-in brenda datës 

06.09.2015. Hec-et janë në fazë ndërtimi. 

Shoqëria koncesionare është në shkelje të afatit të ndërtimit me 847 ditë llogaritur nga data 

07.09.2015 datë në të cilën shoqëria duhet të kishte vendosur në punë hidrocentralin deri në datën 

31.12.2017 datë në të cilën bërë mbyllja e raportit të tremujorit të katërt të vitit 2017 

Në bazë të nenit 23 pika 1, shkronja i, “Koncesionari për shkelje të afatit të ndërtimit 

penalizohet me 0.05% në ditë të vlerës së investimeve të munguara”.  

 

Vlera e Investimit sipas kontratës – 329,083,331 lekë  pa TVSH ( sipas kontratës shtesë ) 

Vlera e investimit e realizuar- 0 lekë 

Penaliteti   847 ditë*(329,083,331 lekë – 0 lekë)*0.05%= 139,366,790.67 lekë 

(Sa më sipër është penaliteti, që mungonte në Raportit të monitorimit viti 2017, llogaritur dhe 

dërguar MIE me shkresë nr. 2751, datë 12.4.2019. Është reflektuar në Projektraport, për rrjedhojë 

është hequr pjesa takuese lidhur me përgjegjësinë për këtë element). 

 

Bazuar në Detyrat Funksionale të Drejtorisë së Monitorimit të Hec – eve, për parregullsitë e 

konstatuara lidhur me: 

- Ky H/C nuk është monitoruar periodikisht çdo tre muaj sipas detyrimit kontraktual... Sektori i 

Monitorimit harton grafikun vjetor për monitorimin në terren i ndarë në tremujorë.  

Referuar periudhës kohore që përfshin auditimi, kjo parregullsi ngarkon me përgjegjësi : 

Shtator 2016 – Shtator 2017,  Drejtor Drejtorie – M.A 

                                               Shef Sektori – E.H 

                                               Specialist i Dosjes– S.K  

Gjatë kësaj periudhe ka munguar korrespondenca shkresore periodike në funksion të monitorimit 

periodik të tij.  

Shtator 2017 – Qershor 2018,  Drejtor Drejtorie – E.S 

 

Gjatë kësaj periudhe ky hec nuk është monitoruar periodikisht në terren dhe për monitorimin e 

kryer në datë 20.11.2018 nuk është hartuar dhe dërguar pranë MIE Raporti i Monitorimit . 

 

- Për të gjithë periudhën e Auditimit, e gjithë struktura përgjegjëse nuk ka njoftuar IKMT – në për 

konstatimin e parregullsisë me Lejen e Ndërtimit, mos disponimin e saj nga shoqëria dhe 

konstatimin e punimeve të kryera pa Leje Ndërtimi. 

- Drejtoria e Monitorimit të Hec – eve, Sektori i Monitorimit të Kontratave Koncesionare, nuk ka 

vijuar korrespondencën shkresore lidhur me testimin e hec – it pas njoftimit nga ana e shoqërisë 

koncesionare. Punonjësit e DMH që mbulojnë H/C I.B – Drejtor,  A.Ki – inxh.elektrik dhe E. G – 

Juristi i Zyrës 

 

6. HIDROCENTRALET C..... 1, 2, 3 (tre HEC-e). 

Gjatë tremujorit të IV të vitit 2018, u krye monitorimi i H/C  C.... 1, 2, 3. Nga monitorimi u 

konstatua se ky hec ishte në gjendje funksionale pune (me shkresë të OST nr. 7776/1, datë 

20.11.2018 HEC C..... 1, 2,3, shoqëria R......sh.p.k., është lidhur me sistemin energjetik në janar  

2018). 
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Objekti i kontratës koncesionare. 

- Kontrata e formës BOT, nënshkruar midis METE (MIE) dhe shoqërisë koncesionare “R...” shpk 

për ndërtimin e hidrocentraleve “C.... 1, 2, 3” me Nr. 2319 Rep., Nr. 288 Kol., datë 14.07.2009. 

- Krijimi i shoqërisë koncesionare (brenda 30 ditëve nga hyrja në fuqi e kontratës koncesionare), 

në datë 14.08.2009. 

- Fillimi i punimeve brenda 30 ditëve, nga data e lëshimit të lejes së ndërtimit. Nuk  disponojmë 

lejen e ndërtimit. 

- Afati i vënies në punë, brenda 60 muajve (sipas kontratës shtesë datë 25.07.2013) nga hyrja në 

fuqi e kontratës, pra në 14.07.2014. 

-  Regjistrimi i kontratës në ZVRPP, brenda 30 ditëve nga miratimi i projektit të zbatimit(i 

ndryshuar), pra në 16.04.2012. 

-  Vlera e Investimit sipas kontratës – 300,673,715 Lekë 

-  Vlera e makineri pajisje -  112,226,500 Lekë 

-  Fuqia – 3,890 kw 

-  Energjia – 18,540,000 kwh 

 

Në bazë të nenit 8 pika 1 “ii” është përcaktuar objekti i shoqërisë i cili duhet të jetë në përputhje me  

kontratën koncesionare. Në aktin e themelimit, statutit si dhe Ekstraktit të azhurnuar në datë 

08.06.2016 rezulton se shoqëria koncesionare “R.....” sh.p.k nuk e përfshin transferimin e 

hidrocentraleve tek Autoriteti Kontraktor. Duhet te bëhet ndryshimi i objektit sipas kontratës 

koncesionare. Koncesionari e ka regjistruar shoqërinë e re koncesionare afërsisht me 5 muaj vonesë 

(21.12.2009), por për këtë mos përmbushje në kohë të këtij detyrimi nuk parashikohet në nenin e 

sanksioneve ndonjë penalitet ndaj shoqërisë. 

 

Në bazë të nenit 10.1: Aplikimi për pajisjen me leje ndërtimi, do të kryhet brenda 30 ditëve nga data 

e miratimit të projekt zbatimit përfundimtar nga Autoriteti Kontraktues. 

- Oponenca Teknike është kryer pranë ISTN me shkresën Nr. 27/1 Prot. Datë 16.02.2011 për 

projektin e zbatimit për objektin Hec-i C..... 3. 

- Disponojmë Oponencën Teknike e cila është ribërë nga AKBN me Nr. 1716 Prot, datë 

28.02.2012, me lëndë: Dërgohet vleresimi teknik mbi ndryshimin e projektit të zbatimit të 

Hec-eve C.... 1, C..... 2, C.... 3. Theksojmë që edhe ky raport është vetëm për Hec-in C........3. 

- Disponohet miratimi i projektit të ndryshuar te Hec-it C...... 3 ne Nr. 6361/5 Prot, datë 

16.03.2012 i cili është bërë mbi bazën  e Vlerësimit te Oponencës Teknike të kryer nga 

AKBN.  

- Pranë AKBN  gjendet projekt zbatimi për hec-et C...... 1, C...... 2, Ce....... 3. Projekti është i 

vulosur dhe firmosur nga studio e projektimit,  por nuk është i vulosur nga Autoriteti 

Kontraktor apo Oponenca Teknike. 

Në dosjen e koncesionarit (në AKBN), nuk gjenden:  

Në bazë të nenit 8.3 të kontratës koncesionare, shoqëria duhet të marrë të gjitha lejet dhe licencat e 

nevojshme për realizimin e kësaj kontrate në përputhje me legjislacionin shqiptar në fuqi: 

- Leje sheshi dhe leje ndërtimi; 

- Leje mjedisore; 

- Leje për përdorimin e rezervës ujore;  

- Leje apo vërtetim nga Drejtoria e Shërbimit Pyjor apo institucionet përkatëse të arkeologjisë, 

nëse zona në fjalë përfshihet në zonë pyjore apo arkeologjike; 

- Leje për prodhimin e energjisë elektrike lëshuar nga ERE. 

- Nuk disponohet miratim të projektit për Hec-et C..... 1 dhe C...... 2, kurse miratimi i projektit i 
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ndryshuar për Hec-in C.......3 mban datën 16.03.2012. 

 

Në bazë të nenit 8 pika 8.18 Koncesionari: 

- Nuk ka vendosur mbikëqyrësin e punimeve dhe nuk ka paraqitur në AK kontratën me 

mbikëqyrësin si dhe licencën përkatëse profesionale; 

- Shoqëria duhet të sigurojë objektin bazuar në nenin 15 të kontratës koncesionare dhe të paraqesë 

pranë AK-së Policat e sigurimit; 

- Procesverbali i fillimit të punimeve; 

- Kontratë sipërmarrje. 

- Shoqëria koncesionare nuk ka paraqitur asnjë situacion për punimet e kryera deri tani. 

- Gjatë monitorimit të fundit në terren në datën 11.09.2018, u konstatua se hec – i C...... 3 ka 

kaluar në fazën e prodhimit të energjisë. Shoqëria nuk ka respektuar detyrimin kontraktual të 

kontratës së koncesionit “testimi” . 

- Gjatë monitorimit të fundit në terren u konstatuan ndryshime të projektit të realizuar me 

projektin e miratuar dhe kontratën e koncesionit. Në dosje nuk disponohet asnjë kërkesë nga ana e 

shoqërisë koncesionare për njoftimin dhe miratimin e këtyre ndryshimeve. 

 

Parregullsitë/mangësitë e evidentuara në dokumentacion bien ndesh me Udhëzimin e Këshillit të 

Ministrave nr. 3 datë 15.02.2001 “Për Mbikëqyrjen e Kolaudimin e Punimeve”  i ndryshuar. 

- Nuk ka regjistruar në ZVRPP  Kontratën e Koncesionit brenda 30 ditëve nga miratimi i projektit të 

zbatimit, në bazë të nenit 30 të kontratës koncesionare. Nuk disponohet asnjë dokumentacion në 

dosje lidhur me këtë detyrim. 

 

Llogaritja e penaliteteve për vonesat: 

Llogaritjet për vonesat  në fillimin e punës. 

Në bazë të Nenit 10, pika 1, Koncesionari merr përsipër të fillojë punimet për zbatimin e projektit 

Brenda 30 ditësh nga data e lëshimit të lejes së ndërtimit.  

Në bazë të nenit 23 pika 1 të kontratës së koncesionit, mosrespektimi i afateve dhe kushteve të kësaj 

kontrate, në përfundim të periudhës të parashikuar në nenin 10 të kësaj kontrate, penalizon 

shoqërinë koncesionare si më poshtë: 

Për çdo ditë vonesë për fillimin e punimeve penalizohet me 10,000 lekë. 

 

Llogaritjet për vonesat në ndërtimin/përfundimin e veprës. 

- Në bazë të nenit 10 pika 2 të kontratës koncesionare “Koncesionari merr përsipër të vërë në punë 

hidrocentralin brenda 60 muajve nga hyrja në fuqi e kontratës”. Kontrata ka hyrë në fuqi në 14 

korrik 2009. Koncesionari duhet të kishte vënë në punë hidrocentralin brenda datës 14 korrik 2014 

(si afat i fundit). Shoqëria koncesionare është  me 1538 ditë vonesë llogaritur nga data 15 korrik 

2014 si afati i fundit për ndërtimin e hidrocentraleve deri më datë 30 shtator 2018. 

- Në bazë të nenit 23 pika 1 të kontratës së koncesionit, mosrespektimi i afateve dhe kushteve të 

kësaj kontrate, në përfundim të periudhës të parashikuar në nenin 10 të kësaj kontrate, penalizon 

shoqërinë koncesionare si më poshtë(Referuar Raportit të Monitorimit të Tremujorit të Tretë të vitit 

2018 që i është dërguar MIE –s nga Drejtoria e Monitorimit të Hec – eve): 

Për shkelje të afatit të ndërtimit 0.05% në ditë të vlerës së investimeve të munguara 

Për sa më sipër në bazë të Nenit 23, pika 1, shkronja i) të kontratës së koncensionit , 

mosrespektimi i afateve dhe kushteve të kësaj kontrate, në përfundim të periudhës së parashikuar 

në nenin 10 të kësaj kontrate, penalizon shoqërinë koncensionare si më poshtë: 

i) Për shkelje të ndërtimit 0.05% në ditë të vlerës së  investimeve të munguara. 

       0.05% x (300,673,715 - 0  ) x 1538 
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                    = 0.05% x 300,673,715 x 1538 

                    = 150,336.9 x 1538  

                    = 231,218,152.2 Lekë  (llogaritjet janë marrë nga Raporti i monitorimit). 

 

Bazuar në Detyrat Funksionale të Drejtorisë së Monitorimit të Hec – eve, Sektorit të Monitorimit 

të Kontratave Koncesionare dhe Sektorit të Monitorimit dhe Vlerësimit të Investimeve;  

Për parregullsitë e konstatuara lidhur me: 

 

- Ky H/C nuk është monitoruar periodikisht çdo tre muaj sipas detyrimit kontraktual... Sektori i 

Monitorimit harton grafikun vjetor për monitorimin në terren i ndarë në tremujorë.  

Referuar periudhës kohore që përfshin auditimi, kjo parregullsi ngarkon me përgjegjësi : 

Shtator 2016 – Shtator 2017,  Drejtor Drejtorie – M.A 

Shef Sektori – E.H 

Gjatë kësaj periudhe ky hec nuk është monitoruar rregullisht në terren. Ka munguar 

korrespondenca shkresore periodike në funksion të monitorimit periodik të tij.  

Shtator 2017 – Qershor 2018,  Drejtor Drejtorie – E.S 

 

Për gjithë periudhën e auditimit, e gjithë struktura përgjegjëse nuk ka njoftuar IKMT – në për 

konstatimin e parregullsisë me Lejen e Ndërtimit, mos disponimin e saj nga shoqëria dhe 

konstatimin e punimeve të kryera pa Leje Ndërtimi. 

 

7. HIDROCENTRALI D...... 

Objekti i kontratës koncesionare. 

- Kontrata e formës BOT, nënshkruar midis METE (MIE) dhe bashkimi i përkohshëm i shoqërive 

“R....” shpk & “B......” shpk & “A....s” shpk për ndërtimin e hidrocentralit “D....” me Nr. 62 

Rep., Nr. 10 Kol., datë 03.04.2013. 

- Krijimi i shoqërisë koncesionare (brenda 30 ditëve nga hyrja në fuqi e kontratës koncesionare), 

në datë 03.05.2013. 

- Fillimi i punimeve brenda 30 ditëve nga data e lëshimit të lejes së ndërtimit. Leja e Ndërtimit 

mban Nr. 73/3 Prot., dhe është zbardhur më datë 03.02.2017. Fillimi i punimeve duhet të jetë 

brenda datës  03.03.2017. 

- Afati i vënies në punë, brenda 30 muajve (sipas kontratës shtesë datë 05.05.2015) nga hyrja në 

fuqi e kontratës, pra brenda datës 03.10.2015. 

-  Regjistrimi i kontratës në ZVRPP, brenda 30 ditëve nga miratimi i projektit të zbatimit, pra në 

04.01.2015. 

-  Vlera e Investimit sipas kontratës – 1,617,026,345 Lekë (Sipas Kontratës Shtesë datë 

05.05.2015) 

-  Vlera e makineri pajisje -  700,000,000 Lekë 

-  Fuqia – 14,500 kw 

-  Energjia e prodhuar vjetore– 52,674,144 kwh 

-  Nga Ekstrakti rezulton se shoqëria e re “D.......” shpk është themeluar me datë 15.04.2013. 

- Nga analizimi i dokumentacionit shohim se kontrata është regjistruar me datë 21.03.2015. 

Koncesionari e ka regjistruar kontratën me afërsisht 2 muaj vonesë në bazë të nenit 30 të 

kontratës së koncesionit, por për këtë nen nuk ka penalitet. 

- Oponenca Teknike është kryer pranë AKBN me shkresën Nr. 210/3 Prot. Date 10.11.2014. 

- Miratimi i projektit të zbatimit mban datën 04.12.2014. 

- Në bazë të nenit 10.1: Aplikimi për pajisjen me leje ndërtimi, do të kryhet brenda 30 ditëve nga 

data e miratimit të projekt zbatimit përfundimtar nga Autoriteti Kontraktues.  
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Leja e ndërtimit Nr. 73/3 mban datën 03.02.2017 dhe afati i vlefshmërisë është 1 vit. Leja është 

zbardhur sipas Vendimit Nr. 3/ date 29.06.2015 të  KKT-  së. Në dosje nuk disponohen aplikimet e 

shoqërisë koncesionare për pajisjen me Lejet e Nevojshme. 

 

Në bazë të nenit 10 pika 1, Koncensionari merr përsipër të fillojë punimet për zbatimin e projektit 

brenda 30 ditëve nga data e lëshimit të lejes së ndërtimit.  

Nuk gjendet procesverbal fillimi punimesh. Nën këtë arsyetim, nuk është bërë llogaritja e 

penaliteteve për vonesat në fillimin e punës.  

 

Referuar dosjes së Raporteve të Monitorimit, të Sektorit të Monitorimit të Kontratave Koncesionare, 

në Raportin e Monitorimit të tremujorit të dytë të vitit 2016, gjatë monitorimit në terren më datë 

16.06.2016 është konstatuar se shoqëria koncesionare ishte në proces ndërtimi të hidrocentralit pa 

disponuar Leje Ndërtimi. Punimet kanë vazhduar (siç vërteton edhe raporti i monitorimit të 

tremujorit të tretë të vitit 2017, monitoruar në terren më datë 13.07.2017) të kryhen pa Leje 

Ndërtimi deri më datë 03.02.2017 (data e zbardhjes së Lejes) në shkelje të ligjit Nr. 9780, datë 

16.7.2007, të ndryshuar. 

- Në bazë të nenit 10 pika 2, Koncensionari merr përsipër të vërë në punë hidrocentralin brenda 12 

muajve nga data e marrjes së lejeve dhe afati për pajisjen me lejet e nevojshme është 18 muaj nga 

hyrja në fuqi e Kontratës së Koncesionit (brenda datës 03.10.2015).  

 

Gjatë monitorimit të fundit në terren , date 10.09.2018 është konstatuar se ky hec pjesërisht ka 

kaluar në fazën e prodhimit të energjisë por pa përfunduar ndërtimin e të gjitha nën veprave të hec – 

it (referuar raportit teknik të monitorimit të Sektorit të Monitorimit të Kontratave Koncesionare). 

Punimet rezultojnë të papërfunduara. 

  

Në dosjen e koncesionarit, nuk gjendet: 

- Leja e ndërtimit e rinovuar, në zbatim të nenit 8 pika 3, të kontratës koncesionare.   

- Procesverbalet e fillimit të punimeve. 

- Kontratë shtesë koncesioni për ndryshimin e afateve të vënies në punë të hec – it. 

- Vërtetim nga DSHP. 

- Kontrata të lidhura me punonjësit dhe sipërmarrësit. 

- Nuk disponohen policat e sigurimit sipas nenit 15 të kontratës së koncesionit, ku  Koncensionari 

duhet të pajiset me policat e sigurimit të punimeve, dëmtimeve që mund tu shkaktohen palëve të 

treta.  

- Hec – i është konstatuar në fazën e prodhimit të energjisë nga monitorimi në terren i datës 

10.09.2018 , por nuk rezulton të jetë zbatuar neni 11, “Testimi”, Koncesionari duhet kryejë 

testimin e veprës në përfundim të punimeve (konstatimi nuk qëndron sepse është në punë 

pjesërisht).  

- Sipas raportit teknik të monitorimit të tremujorit të tretë të vitit 2018 rezulton se punimet për 

ndërtimin e hec – it nuk kanë përfunduar. 

- Referuar raportit teknik të monitorimit të tremujorit të tretë të vitit 2018, rezulton se ka 

ndryshime të projekt zbatimit të miratuar me atë të realizuar në terren (ndryshime në strukturat e 

dekantuesit, basenit të presionit dhe pozicionimit të tyre). Për këto ndryshime nuk rezulton asnjë 

njoftim dhe kërkesë për miratim nga ana e shoqërisë koncesionare. 

- Referuar raportit teknik të monitorimit të datës 10.09.2018, konstatohen mangësi në 

dokumentacionin teknik ligjor të dorëzuar nga shoqëria koncesionare. Mungojnë Librezat e 

Masave për situacionet e punimeve të kryera për ndërtimin e veprës, proces verbalet e ndryshimit 

të volumeve dhe projekt zbatimit (ndryshime të konstatuara nga monitorimi) etj.  
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Parregullsitë/mangësitë e evidentuara në dokumentacion bien ndesh me Udhëzimin e Këshillit të 

Ministrave nr. 3 datë 15.02.2001 “Për Mbikëqyrjen dhe Kolaudimin e Punimeve të ndërtimit”  i 

ndryshuar. 

 

Për sa i përket penaliteteve: 

1. Referuar Raportit të Monitorimit të tremujorit të tretë të vitit 2018, Koncensionari është 

1092 ditë vonesë. Afati është llogaritur nga data 04.10.2015 deri 30.09.2018 që është dita e fundit 

e tremujorit (Nga monitorimi i fundit në terren date 10.09.2018, ka rezultuar se HEC është në 

prodhim). 

Në bazë të Nenit 23, pika 1, shkronja i) të kontratës së koncensionit , mosrespektimi i afateve dhe 

kushteve të kësaj kontrate, në përfundim të periudhës së parashikuar në nenin 10 të kësaj kontrate, 

penalizon shoqërinë koncensionare si më poshtë: 

ii) Për shkelje të ndërtimit 0.05% në ditë të vlerës së  investimeve të munguara. 

       0.05% x (1,617,026,345 -  286,321,990.8 ) x 1092 

                    = 0.05% x 1,330,704,354.2 x 1092 

   = 665,352.2 x 1092 

                    = 726,564,602.4 

iii) Për moskryerje në total të investimeve për vlerën e të cilës është rënë dakord sipas nenit 

9.3 , Koncensionari penalizohet me 10% të vlerës së investimeve të parealizuara. 

1,330,704,345.2 x 10% = 133,070,434.5 

iv) Është e pamundur përllogaritja e penalitetit sipas Nenit 23.1. pika iii) përderisa nuk 

disponojmë procesverbal të fillimit të punimeve dhe është e pamundur përllogaritja e ditëve 

vonesë.  

Penaliteti i propozuar nga AKBN për këtë shoqëri koncensionare bazuar ne dokumentacionin 

gjendje në dosjen e koncesionarit: 

726,564,602.4 + 133,070,434.5 =  859,635,036.9 Lekë (llogaritjet janë marrë nga Raporti i 

monitorimit). 

 

 (AKBN ka kërkuar nga AK, që të merren masa mbi shoqërinë koncesionare për paraqitjen e 

dokumentacionit ekonomik të plotë. 

Çdo llogaritje është bërë në bazë të materialeve që ndodhen në dosjen ekonomike në sektorin e 

Monitorimit dhe Certifikimit të Investimeve). 

 

Bazuar në Detyrat Funksionale të Drejtorisë së Monitorimit të Hec – eve, për parregullsitë e 

konstatuara lidhur me: 

- Ky H/C nuk është monitoruar periodikisht cdo tre muaj sipas detyrimit kontraktual... Sektori i 

Monitorimit harton grafikun vjetor për monitorimin në terren i ndarë në tremujorë.  

Struktura përgjegjëse(si më poshtë) nuk ka njoftuar IKMT – në mbi konstatimin e ndërtimit pa 

Leje Ndërtimit të Këtij Hidrocentrali. 

Referuar periudhës kohore që përfshin auditimi, kjo parregullsi ngarkon me përgjegjësi : 

Shtator 2016 – Shtator 2017,  Drejtor Drejtorie – M.A 

                                               Shef Sektori – E.H 

                                               Specialist i Dosjes– E.S  

 

8. HIDROCENTRALET F..., P... dhe F... (KASKADA E FANIT) 

Kontrata e formës BOT, nënshkruar midis METE (MIE) dhe Bashkimi i përkohshëm i shoqërive 

“A..........” sh.p.k & “A.....” sh.p.k  për ndërtimin e hidrocentraleve G..., Gj...., P... dhe F... me Nr. 
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5446 Rep., Nr. 1944 Kol., datë 02.05.2011. Miratuar me VKM Nr. 365, Datë 04.05.2011, hyrë në 

fuqi me botimin në Fletoren Zyrtare Nr. 62, Datë 23.05.2011. 

- Krijimi i shoqërisë koncesionare (brenda 30 ditëve nga hyrja në fuqi e kontratës koncesionare), 

në datë 23.06.2011. 

- Fillimi i punimeve brenda 30 ditëve nga data e lëshimit të lejes së ndërtimit. 

- Afati i vënies në punë, brenda 72 muajve nga hyrja në fuqi e kontratës, pra brenda datës 

23.05.2017.  

- Regjistrimi i kontratës në ZVRPP, brenda 30 ditëve nga miratimi i projekt zbatimit, brenda datës 

30.06.2012. 

-  Vlera e Investimit sipas kontratës (sipas kontratës shtesë me Nr.217 Rep.,dhe Nr.68/2 Kol.,Dt. 

20.01.2017,Miratuar me VKM Nr.51, Dt. 25.01.2017) – 210,184,740 Euro. 

-  Vlera e makineri pajisje -  4,649,935,969 Lekë (sipas kontratës shtesë me Nr.217 Rep.,dhe 

Nr.68/2 Kol.,Dt.20.01.2017,Miratuar me VKM Nr.51, Dt. 25.01.2017) 

-  Fuqia – 109,710 kw (sipas kontratës shtesë me Nr.217 Rep.,dhe Nr.68/2 Kol.,Dt.20.01.2017, 

miratuar me VKM Nr.51, Dt. 25.01.2017) 

- Energjia – 377,150,000 kwh (sipas kontratës bazë) 

- Energjia – 347,246,000 kwh (sipas kontratës shtesë Dt.20.01.2017) 

- Koncensionari, në zbatim të detyrimeve të përcaktuara në kontratën koncensionare, neni 8 pika 

1, Koncensionari duhet të formojë shoqërinë e re koncensionare brenda 30 ditëve nga hyrja në 

fuqi e kontratës (brenda datës 23.06.2011). Nga analizimi i dokumentacionit rezulton se e Akt-

Themelimi dhe Statuti për shoqërinë e re “A............” sha dhe në bazë të Akt-Themelimit 

shoqëria e re është regjistruar në datë 31.05.2011.  

- Në bazë të nenit 30, Koncensionari duhet të regjistrojë Kontratën në regjistrin e pasurive të 

paluajtshme brenda 30 ditëve nga miratimi i projektit të zbatimit. Vërtetim nga ZVRPP Mirditë i 

cili shprehet se kontrata është depozituar pranë ZVRPP në datë 24.01.2012. (Ky vërtetim nuk 

shprehet nëse është kryer regjistrimi por se është kryer depozitimi). 

- Miratimi i projektit të zbatimit për Hec-et G...., Gj...., P.... dhe F...., me Nr.4640/1 prot., mban 

datën 30.05.2012. Miratimi i projektit të zbatimit të ndryshuar, për Hec-et G...., Gj..., P.... dhe 

F....., me Nr.99/29 prot., mban datën 14.12.2016. 

- Në bazë të nenit 10 pika 1, Aplikimi për pajisjen me lejen e ndërtimit duhet të kryhet brenda 30 

ditëve nga miratimi i projektit të zbatimit.  Disponojmë Vendimin nr. 5, datë 20.12.2012 nga 

KKT, për leje infrastrukture, për ndërtimin e hidrocentraleve. Nuk disponohet  leje ndërtimi. 

- Në bazë të nenit 10 pika 1, Koncensionari merr përsipër të fillojë punimet për zbatimin e 

projektit brenda 30 ditëve nga data e lëshimit të lejes së ndërtimit. Aplikimi për pajisjen me lejen 

e ndërtimit duhet të kryhet brenda 30 ditëve nga miratimi i projektit të zbatimit. Në dosje 

disponojmë vetëm Vendimi nr. 5, datë 20.12.2012 nga KKT, por nuk disponojmë leje ndërtimi. 

Mungon formati i lejes së ndërtimit. (Sqarojmë se vendimi nr. 5, datë 20.12.2012, është miratimi 

për leje infrastrukturore). Procesverbali i fillimit te punimeve, i mbajtur në datë 23.12.2012. Nuk 

janë llogaritur penalitete me arsyetimin e mungesës së Leje ndërtimit të zbardhur.  

- Data e fillimit te punimeve për hec Peshqesh sipas proces verbalit te fillimit te punimeve është 

22.12.2012.  

- Nuk gjendet proces verbal për përfundimin e punimeve, por gjenden shkresat Nr.218 Prot., date 

24.12.2014 nga shoqëria Koncesionare mbi Testimin e Digave të ulta të Hec P.... date 

26.01.2015 dhe shkresën Nr. 031 Prot., date 04.03.2015 “Njoftim për mbylljen e portave dhe 

ngritjen e nivelit të ujit në Hec P......”  po nga shoqëria koncesionare. Ky hec ka hyrë në fazën e 

shfrytëzimit ne Maj 2015. 

- Data e fillimit te punimeve për Hec U...... sipas proces verbalit te fillimit te punimeve është 

23.12.2012. 
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- Gjendet  Vendimin  Nr.5 Date 20.12.2012 për Miratimin e Lejes Infrastrukturore, për ndërtimin 

e hidrocentraleve.   

- Gjendet VKM Nr. 442 date 22.05.2013 “ Për Miratimin e Kontratës Shtese për disa Ndryshime 

në Kontratën e Koncesionit te formës “BOT”  , e cila trajton rritjen e vlerës se Investimit dhe 

shtyrjen e afatit te koncesionit. Vlera e investimeve sipas kontratës shtese te koncesionit është  

142 550 000 Euro. 

- Gjendet Kontrata shtese për disa Ndryshime në Kontratën e Koncesionit te formës “BOT”, date 

04.01.2017. Vlera e investimeve sipas kësaj kontrate shtesë është  210 184 740 Euro. 

 

Në bazë të nenit 10 pika 2, Koncensionari merr përsipër të vërë në punë hidrocentralin brenda 54 

muajve nga data e marrjes së lejeve dhe afati për pajisjen me lejet e nevojshme është 18 muaj 

nga data e hyrjes në fuqi e Kontratës së Koncesionit. (gjithsej 72 muaj nga hyrja në fuqi e 

kontratës, brenda datës 23.05.2017) . Nga monitorimi në terren në dhjetor  rezulton se Hec-et 

ishin në prodhim. Me shkresën e datës 08.11.2017 me Nr. 4936/10 Prot., shoqëria na njofton 

për testimin e Hec-it F..... i cili rezulton të jetë dhe Hec-i i fundit i vënë në prodhim. Nga të 

dhënat e Drejtorisë rezulton se hec-i është vënë në prodhim në dhjetor 2017. Duke marrë për 

bazë këto të dhëna po të përllogarisim nga data 24.05.2017 deri me datë 30.11.2017 rezulton se 

ditët vonesë janë 190. 

- Në bazë të nenit 23 pika 1, shkronja i, “Koncesionari për shkelje të afatit të ndërtimit 

penalizohet me 0.001% në ditë të vlerës së investimeve të munguara, që nuk do të jetë më e 

lartë se 5% e vlerë së investimit”.  

Nuk kanë kryer llogaritjet e penaliteteve për vonesat në fillimin dhe përfundimin e punimeve  

Në dosjen e koncesionarit (pranë AKBN), nuk gjenden: 

- Në zbatim të nenit 8 pika 3, Koncensionari duhet të pajiset më të gjitha lejet e nevojshme për 

realizimin e kësaj kontrate në përputhje me legjislacionin shqiptar në fuqi. Afati për pajisjen 

me këto leje është 18 muaj nga hyrja në fuqi e Kontratës së Koncesionit (data 23.11.2012) 

sipas nenit 10 pika 2. 

- Leje ndërtimi dhe shesh ndërtimi. 

- Koncesionari në zbatim të nenit 14 të Kontratës Koncesionare duhet të bëjë sigurimin e 

kontratës në masën 5% të vlerës totale të investimit në vlerën 680.000.000 Lekë. Sigurimi i 

kontratës nga “T........”, lëshuar në Ankara datë 15.03.2011. No.Taç-2646 në vlerën 

680.000.000 Lekë e vlefshme deri në datën që përfshinë 30 ditë nga data e 

përfundimit/certifikata e përfundimit. (Sigurimi i kontratës është në gjuhën angleze). 

- Në zbatim të nenit 15, Koncesionari duhet të pajiset me policat e sigurimi të punimeve, 

dëmtimeve që mund tu shkaktohen palëve të treta. Disponojmë Policën e sigurimit me nr. 

09/0101/002711 nga “S....” “Të gjitha rreziqet në ndërtim” e vlefshme nga data 11.01.2014 

deri në datë 31.08.2016. 

- Me shkresën nr. 031, datë 18.02.2014, shoqëria koncesionare i ka bërë kërkesë MEI për 

zbardhjen e lejes ndërtimore të hece-ve, “G.....’’, “Gj....’’, “P....’’, “U.....’’ dhe “F........’’.  

- Me shkresën nr. 99/42, datë 02.05.2014, MEI i ka kthyer përgjigje shoqërisë se nuk mund  të 

bëjë zbardhjen e kësaj leje, pasi ndryshimet ligjore të bëra gjatë vitit 2013, nuk kanë fuqi 

prapavepruese. 

- Në kontratën bazë prodhimi i 5 heceve është 377.15 Gwh/vit, me fuqi 87.7 MW, ndërsa në 

kontratën shtesë me Nr.217 Rep.,dhe Nr.68/2 Kol., Dt .20.01.2017, megjithëse fuqia është 

rritur në 109.71 MW, shohim se prodhimi është ulur në 347.246 GWh/vit. Ndërkohë kontrata 

shtesë nuk shprehet për nenin 23, pika 2, shkronja i. Në rast mosrealizimi, për faj të 

Koncesionarit, të prodhimit 377.15 GWh/vit, Koncesionari penalizohet me 5% të vlerës së 
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prodhimit të parealizuar për periudhën raportuese.  

- Projekti i Zbatimit i Miratuar ( përfshire ndryshimet nga Kontrata e Koncesionit ) i vulosur / 

firmosur  nga Autoriteti Kontraktor ( dhe Grupi i Oponencës Teknike )  me shkresën e 

sipërcituar. Si pjese përbërëse e tij, te jete preventive i detajuar i ndërtimit te veprave , i 

firmosur dhe vulosur nga Autoriteti Kontraktor ( dhe Grupi i Oponencës Teknike ) 

- Ndryshimet e projektit te zbatimit te miratuara dhe te firmosura / vulosura nga Autoriteti 

Kontraktor ( dhe grupi i Oponencës Teknike )  qe rrjedhin nga ndryshimet e Kontrates Shtese 

te miratuar me VKM Nr. 442 date 22.05.2013. 

- Kontratat me sipërmarrësit e punimeve të shoqëruara me preventivat perkates per te cilat është 

rene dakord. Kontratat me shoqëritë sipërmarrëse te ridërgohen ne gjuhen shqipe dhe te plota. 

( te jene te sigluara ne gjuhen Shqipe ) 

- Aktin e piketimit me koordinatat e çdo nën vepre te hec – eve ( veprat e marrjes, dekantuesit, 

basenet e presionit, godina e centralit ) firmosur/vulosur nga ing. topograf me licence. 

- Proces Verbal për ndryshimin e zërave te punimeve dhe volumeve me arsyet përkatëse. 

- Proces verbalet e punimeve te maskuara për gjithë proceset e punimeve që bëhen te 

padukshme ( për të gjithë kohën e punimeve ) . Disponohen proces verbale te tilla, por nuk 

janë te plota. 

- Proces verbal për përfundimin e punimeve  

- Raportet pjesore te mbikëqyrësit te punimeve 

- Kontrata e lidhur me kolaudatorin e punimeve dhe akt kolaudimi i punimeve ( ne përfundim te 

veprës ). 

- Raportin përfundimtar te testimit per Hec F...... 

- Raportet për te gjitha Hecet dhe dokumentacioni i plote teknik për makineri-pajisjet. 

 

Bazuar në Detyrat Funksionale të Drejtorisë së Monitorimit të Hec – eve, për parregullsitë e 

konstatuara lidhur me: 

- Në raportin e monitorimit të tremujorit të tretë dhe të katërt të vitit 2017 (dërguar bashkë për MIE 

– n) mungon raporti financiar i monitorimit.  

Ngarkohet me përgjegjësi për këtë parregullsi: 

 Drejtoria e Monitorimit të Hec – eve  - Drejtor – E.S 

Specialiste e parë në Sektorin e Monitorimit dhe Certifikimit të Investimeve – A.G 

- Gjatë fazës së ndërtimit kjo kontratë nuk është monitoruar rregullisht në terren sipas detyrimit 

kontraktual të kontratës së koncesionit. Përgjegjës për këtë parregullsi është struktura :  

Shtator 2016 – Shtator 2017,  Drejtor Drejtorie – M.A 

                                               Shef Sektori – E.H 

Gjatë kësaj periudhe ky hec nuk është monitoruar rregullisht në terren. Ka munguar 

korrespondenca shkresore periodike në funksion të monitorimit periodik të tij sipas kontratës së 

koncesionit. 

Shtator 2017 – Qershor 2018,  Drejtor Drejtorie – E.S 

Struktura monitoruese e përmbushjes së detyrimeve kontraktuale ligjore, hartuese e raportit 

juridik të monitorimit ka qenë e paqartë në interpretimin madje dhe në kuptimin e procedurës së 

mos zbardhjes së Lejes së Ndërtimit për shoqërinë koncesionare në fjalë edhe pse për mos 

zbardhjen e saj ka një korrespondencë shkresore nga MIE (cituar më lart). 

 

9. Hidrocentrali  K...S....  
Objekti i kontratës koncesionare. 
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- Kontrata e formës BOT, nënshkruar midis METE (MIE) dhe bashkimit të përkohshëm të 

shoqërive “X.....”shpk, dhe “L.....”shpk, për ndërtimin e Hec-it K.....S.... me Nr. 10021 Rep., Nr. 

3184 Kol., datë 29.08.2013. 

- Krijimi i shoqërisë koncesionare (brenda 30 ditëve nga hyrja në fuqi e kontratës 

koncesionare), në datë 29.09.2013. 

-  Fillimi i punimeve brenda 30 ditëve nga data e lëshimit të lejes së ndërtimit. Referuar Lejes 

së Ndërtimit Nr.711/1 prot, dt. 26.04.2016 sipas Vendimit Nr.5/ dt.07.04.2016 i KKT-së, fillimi i 

punimeve duhet të realizohej brenda datës  26.05.2016. 

-  Afati i vënies në punë, brenda 49 muajve nga hyrja në fuqi e kontratës. Referuar kontratës 

shtesë Nr. 677 Rep, Nr. 226 Kol, datë 06.07.2017, hec – i duhet të kalonte në fazën e prodhimit 

brenda datës 29.09.2017. 

-  Regjistrimi i kontratës në ZVRPP, brenda 30 ditëve nga miratimi i projektit të zbatimit. 

Referuar Miratimit të projekt zbatimit nga AK, me Nr. 10/36 Prot., datë 01.08.2014 , regjistrimi 

duhet të bëhej brenda datës 01.09.2014. 

-  Vlera e Investimit sipas kontratës –  526,318.254 Lekë  

-  Vlera e makineri pajisje -  147,608,986 Lekë 

-  Fuqia – 3,800 kw 

-  Energjia – 17,471,887 kwh 

- Koncensionari, në zbatim të detyrimeve të përcaktuara në kontratën koncensionare, neni 8 

pika 1, duhet të formojë shoqërinë e re koncensionare brenda 30 ditëve nga hyrja në fuqi e 

kontratës (brenda datës 29.09.2013). Nga analizimi i dokumentacionit rezulton se shoqëria e re 

koncensionare është themeluar me datë 20.09.2013, dhe regjistruar në QKR në datë 16.10.2013. 

Disponojmë dhe Akt-Themelimin dhe Statutin e shoqërisë së re koncensionare X....sh.p.k. Objekti 

i shoqërisë është në përputhje me objektin e përcaktuar në kontratën koncesionare. 

- Në bazë të nenit 30, Koncensionari duhet të regjistrojë Kontratën në regjistrin e pasurive të 

paluajtshme brenda 30 ditëve nga miratimi i projektit të zbatimit. Nga Vërtetimi me Nr. 181 Prot., 

Datë 14.01.2015, lëshuar nga Z.V.R.P.P. Korçë, rezulton se Koncesionari e ka bërë regjistrimin e 

Kontratës me datë 18.08.2014,  në përputhje me afatet e Kontratës Koncesionare. 

- Miratimi i Projekt zbatimit nga Autoriteti Kontraktues – Shkresa me Nr. 10/36 Prot, datë 

01.08.2014. 

- Në bazë të nenit 10 pika 1, Aplikimi për pajisjen me lejen e ndërtimit duhet të kryhet brenda 

30 ditëve nga miratimi i projektit të zbatimit, pra brenda datës 01.09.2014. Në dosjen e 

koncesionit dhe në raportimet periodike të strukturës monitoruese nuk gjenden dokumentacione 

apo korrespondenca mbi aplikimet e shoqërisë. Aplikimi me vonesë nga ana e shoqërisë 

koncesionare në institucionet përkatëse për pajisjen me Lejet e Nevojshme, do të bënte 

përgjegjëse shoqërinë mbi vonesat e mundshme në afatet kontraktuale të përcaktuara në kontratë. 

- Miratimi i lejes së ndërtimit me Nr. 711/1,mban datën 26.04.2016. Afati kohor i lejes së 

ndërtimit është deri me datë 26.06.2018. 

- Në bazë të nenit 10 pika 1 të kontratës koncesionare, koncesionari mer përsipër të fillojë 

punimet për zbatimin e projektit brenda 30 ditësh nga data e lëshimit të lejes së ndërtimit. Leja e 

ndërtimit mban datën 26.04.2016. Procesverbali i fillimit të punimeve mban datën 20.05.2016 

(Firmosur dhe vulosur nga mbikëqyrësi i punimeve, sipërmarrësi i punimeve dhe investitori). Por, 

referuar dosjes së koncesionit dhe dosjes së Sektorit të Monitorimit të Kontratave Koncesionare, 

rezulton se kjo shoqëri koncesionare ka filluar punimet para datës së paraqitur me anë të proces 

verbalit të fillimit të punimeve dhe pa Leje Ndërtimit. Ky konstatim i referohet informacionit të 

gjendur në dosjen e koncesionarit dhe dosjes së Sektorit të Monitorimit të Kontratave 

Koncesionare, ku gjatë monitorimit në terren të datës 20.05.2015 në këtë hec janë konstatuar 

punime ndërtimit në proces. 
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- Neni 10 pika 10.2, parashikon se koncesionari duhet të vërë në punë hidrocentralin brenda 49  

muajve nga hyrja në fuqi e kontratës , referuar kontratës shtesë të koncesionit me Nr. 677 Rep, Nr. 

226 Kol, datë 06.07.2017 . Hec – i duhet të përfundonte dhe kalonte në fazën e prodhimit brenda 

datës 30.09.2017. 

Referuar  raportit të testimit, data e përfundimit të testimit është data 06.12.2017.  

 

Në datën  07.12.2017 rezulton se vepra ka kaluar në fazën e prodhimit të energjisë.  

 

Referuar afatit kontraktual për vënien në punë të veprës dhe dates së përfundimit të testimit, 

koncesionari rezulton  me 68 ditë vonesë, investimi është realizuar mbi vlerën e preventivuar, nga 

formula, në këtë rast penaliteti është zero). 

 

1. Mangësi dhe mospërputhje të dokumentacionit në dosjen koncesionare  :  

- Konstatohen ndryshime të parametrave të hec – it në kundërshtim më kontratën e koncesionit. 

Këto ndryshime nuk janë pasqyruar në kontratën e koncesionit. 

- Vlera e investimit në projektin e zbatimit të miratuar (referuar oponencës teknike. 

- Referuar Raportit teknik të monitorimit, pas monitorimit në terren të datës 29.06.2018, 

konstatohet se projekti i zbatimit i realizuar në terren ka disa ndryshime me projekt zbatimin e 

miratuar, si për sa i përket tipit të nën veprave të hec – it (nga kanal në tub etj.) ashtu edhe 

konceptimit të skemës së tij (nga dy basene të veçuara , është ndërtuar një i përbashkët etj). Për 

këto ndryshime nuk rezulton të jetë bërë asnjë kërkesë nga shoqëria koncesionare tek Autoriteti 

Kontraktor,  përpara se ato të realizohen në terren dhe nuk ka asnjë miratim nga AK. 

- Proces verbali i fillimit të punimeve i dorëzuar nga shoqëria koncesionare dhe i pasqyruar në 

Raportet e Monitorimit , nuk përputhet me datën e fillimit të punimeve sipas vet monitorimit 

periodik të kryer nga AKBN në vitin 2015.(referuar dosjes së sektorit të monitorimit të 

kontratave koncesionare). 

- Për hec – in e ndërtuar dhe tashmë në prodhim, konstatohen ndryshime nga Kontrata e 

Koncesionit dhe projekt zbatimit i miratuar. 

 

Bazuar në Detyrat Funksionale të Drejtorisë së Monitorimit të Hec – eve, për parregullsitë e 

konstatuara lidhur me: 

- Referuar dosjes së koncesionit dhe dosjes së Raporteve të Monitorimit të Sektorit të Monitorimit 

të Kontratave Koncesionare, rezulton se punimet për këtë Hec prej datës 20.05.2015 (edhe më 

parë se kjo datë por e pamundur për tu vërtetuar)  e deri në datën 26.04.2016, janë kryer pa Leje 

Ndërtimi në kundërshtim me Ligjin Nr. 9780, datë 16.7.2007, të ndryshuar. 

Ky informacion mbi shkeljen e detyrimit kontraktual dhe Ligjor nga shoqëria Koncesionare, nuk 

është Raportuar as në Raportet Ligjore të Hartuara sipas periudhave përkatëse nga strukturat dhe 

përgjegjësit përkatës dhe për këtë shkelje nuk është informuar IKMT.  

Konstatimi si më sipër pranohet nga punonjësit e AKBN, por jo përgjegjësia. 

 

Në “Vërejtjet” që punonjësit e AKBN kanë bërë për aktkonstatimin përkatës, paraqitur hollësisht 

në projekraport,  kanë argumentuar shoqëruar me dokumentacion se megjithëse konstatimi i grupit 

ta auditimit qëndron, ata, nuk janë pjesë e përgjegjësisë. Në vijim po jepen përmbledhur 

arsyetimet e punonjësve të AKBN dhe qëndrimi i grupit të auditimit (pjesë e projektraportit). 

 Përmbledhur argumentet e punonjësve të AKBN. 

-Lidhur me komunikimin me IKMT – në sqarojmë se  MIE me shkresën Nr.10884/1 Prot(MIE) 

datë 04.09.2018 drejtuar IKMT dhe AKBN ku bën të qartë se “...do të jetë MIE institucioni që do 

tju informojë dhe bashkëpunojë në vazhdimësi me strukturat Tuaja, për marrjen e masave të 
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nevojshme për cdo shqetësim apo problematikë të dalë gjatë procesit të monitorimit për zbatimin 

e Lejeve të Ndërtimit të këtyre hidrocentraleve...”. Pra , me anë të kësaj shkrese bëhet e qartë se 

komunkimi me IKMT do të bëhet nga vetë MIE , ndërsa AKBN do të vijojë të raportojë tek MIE. 

Kujtojmë këtu se më parë ky hec ishte në listën e dërguar IKMT – së për shkeljet e Lejeve të 

Ndërtimit me shkresën Nr.5497/3 Prot., datë 10.08.2018 nga AKBN, Drejtoria e Monitorimit të 

Hec – eve, Sektori i Monitorimit të Kontratave Koncesionare. 

-Për sa i përket korrespondencave të munguara, ky konstatim është i vërtetë por kjo shoqëri bën 

pjesë në grupin e atyre shoqërive që pothuajse nuk kanë raportuar dhe dorëzuar asnjë 

dokumentacion sipas detyrimit kontraktual. Nisur nga ky fakt, sektori i monitorimit të kontratave 

koncesionare pasi ka ezauruar disa kërkesat ndaj kësaj shoqërie për dorëzimin e dok të 

nevojshëm, ka raportuar për gjendjen në MIE dhe kështu nuk ka vijuar të përsëris në mënyrë të 

shpeshtë të njëjtat kërkesa. 

 

Qëndrimi i grupit të auditimit të KLSH -së :     

Për sa i përket njoftimit të IKMT – së nga AKBN,  

-Lista e AKBN dërguar IKMT – së me Nr.5497/3 Prot., datë 10.08.2018 (për dijeni edhe MIE) për 

subjektet që kryenin punimet në mungesë të LN, ose me LN jashtë afatit kohor të vlefshmërisë së 

tyre (në listë janë të përfshirë edhe H/C C....., D......, T....-D.......... etj. 

-Shkresa e AKBN dërguar IKMT nr. 5497/1, datë 25.6.2018 (për dijeni dhe MIE) lidhur me 

Koncesionarin “M.....” sh.p.k. i cili kryente punime (H/C) në mungesë te Lejes ndërtimit. 

- Shkresa e MIE Nr. 10884/1 Prot (MIE) datë 04.09.2018 drejtuar IKMT dhe AKBN ku bën të 

qartë se “... do të jetë MIE institucioni që do tju informojë dhe bashkëpunojë në vazhdimësi me 

strukturat Tuaja, për marrjen e masave të nevojshme për cdo shqetësim apo problematikë të dalë 

gjatë procesit të monitorimit për zbatimin e Lejeve të Ndërtimit të këtyre hidrocentraleve...”.  

 

Njoftim nga AKBN të koncesionarëve për mungesë dokumentacioni etj. 

- H/C D....... :  

- Nr.2550 Prot., datë 11.03.2016 “njoftim për plotësim dokumentacioni “ drejtuar shoqërisë. 

- Nr. 7800 Prot., datë 02.09.2016 “njoftim për monitorim në terren dhe plotësim dokumentacioni... 

“ drejtuar shoqërisë. 

- Nr.5847 Prot., datë 27.07.2017 “njoftim për monitorim në terren dhe plotësim dokumentacioni... 

“ drejtuar shoqërisë. 

- Nr.812/3 Prot., datë 28.05.2018 “mbi përmbushjen e detyrimeve kontraktuale “ drejtuar 

shoqërisë. 

- Nr.4777/1 Prot., datë 11.10.2018 drejtuar MIE. 

-Nr.817 Prot., datë 22.01.2019 “Mbi testimin e hec – eve të kaskadës Dragostunjë drejtuar 

shoqërisë dhe MIE etj. 

 

Vlen të evidentohet shkresa nr. 2724/2, datë 5.7.2018 që IKMT i ka dërguar AKBN lidhur me 

problematikat e lejeve të ndërtimit, … janë Ministritë e linjës ato që depozitojnë në IKMT kopjo 

të plota të këtyre marrëveshjeve (në të cilën janë përfshihen dhe problemaiket me lejet e ndërtimit, 

pra është MIE dhe jo AKBN që komunikon me IKMT) …  

Sa më sipër grupi i auditimit e reflektoi në Raportin e Auditimit.  

 

10. HIDROCENTRALET L.... DHE T....(Shkodër, Pukë)  

Objekti i kontratës koncesionare. 
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- Kontrata e formës BOT, nënshkruar midis METE (MIE) dhe Bashkimi i përkohshëm i 

shoqërive “M.....” sh.p.k & “R....” sh.p.k & “A....” sh.p.k për ndërtimin e hidrocentraleve L....me 

Nr. 10322 Rep., Nr. 3316 Kol., datë 06.09.2013. 

- Krijimi i shoqërisë koncesionare (brenda 30 ditëve nga hyrja në fuqi e kontratës koncesionare), 

duhet të kryhet brenda datës 06.10.2013. 

- Fillimi i punimeve brenda 30 ditëve nga data e lëshimit të lejes Zhvillimore Komplekse. 

- Afati i vënies në punë, brenda 36 muajve nga hyrja në fuqi e kontratës, brenda datës 06.09.2016.  

- Oponenca Teknike është bere nga AKBN, dërguar MEI – t  me shkresën Nr. 4697 Prot. date 

20.04.2015.  

- Miratimi i projektit të zbatimit për Hec-et L..... nga AK,  me Nr. 42/22 prot, mban datën 

15.07.2015.  

- Regjistrimi i kontratës në ZVRPP, brenda 30 ditëve nga miratimi i projekt zbatimit, brenda datës 

15.08.2015. 

- Referuar kontratës Shtesë të Koncesionit Nr.734 Rep.,dhe Nr. 347/3 Kol.,datë 23.11.2015, 

Vlera e Investimit sipas kontratës – 2,261,484,054 Lekë . 

- Vlera e makineri pajisje -  527,650,000 Lekë (referuar kontratës shtesë të sipërcituar). 

- Fuqia – 15,470 kw (referuar kontratës shtesë të sipërcituar). 

-  Energjia – 55,158,126 kwh (referuar kontratës shtesë të sipërcituar). 

- Shoqëria koncesionare M..... sh.p.k  është regjistruar  me datë 26.09.2013, brenda afateve dhe 

me objektin e përcaktuar në kontratë.  

- Nuk disponohet dokumentacion në dosje që të vërtetojë regjistrimin e kontratës sipas nenit 30 të 

saj. 

- Në bazë të nenit 10 pika 1, Aplikimi për pajisjen me lejen e ndërtimit duhet të kryhet brenda 30 

ditëve nga miratimi i projektit të zbatimit. Nuk disponohet dokumentacioni dhe korrespondenca 

përkatëse se kur është kryer aplikimi për pajisjen me Leje Ndërtimi nga ana e shoqërisë 

koncesionare. 

- Miratimi i projektit të zbatimit për Hec-et L..... nga AK,  me Nr. 42/22 prot, mban datën 

15.07.2015.  

- Leja e ndërtimit me Nr. 222/14, Datë 19.12.2016, lëshuar nga Këshilli Kombëtar i Territorit 

me afat vlefshmërie deri me datë 19.06.2018. 

- Në bazë të nenit 10 pika 1, Koncensionari merr përsipër të fillojë punimet për zbatimin e 

projektit brenda 30 ditëve nga data e lëshimit të Lejes së ndërtimit. Aplikimi për pajisjen me 

Leje ndërtimi do të kryhet brenda 30 ditëve nga miratimi i projektit të zbatimit. Leja e ndërtimit 

mban datën 19.12.2016. Procesverbali i fillimit të punimeve mban datën 19.12.2016. 

Procesverbali është firmosur dhe nga mbikëqyrësi i punimeve G..... & C... sh.p.k.  

- Në bazë të nenit 23 pika 1, shkronja iii, “Për cdo ditë vonesë për fillimin e punimeve 

Koncesionari penalizohet me 10.000 lekë”. Koncesionari nuk është penalizuar por mbetet e 

pa vërtetuar shkaku i vonesës për pajisjen me Leje Ndërtimi. 

- Në bazë të nenit 10 pika 2, Koncensionari merr përsipër të vërë në punë hidrocentralin brenda 18 

muajve nga data e marrjes së lejeve . 

Referuar kontratës së koncesionit , duke marrë parasysh edhe kohën e përcaktuar për pajisjen me 

Lejet e Nevojshme, hec – et duhet të ishin vënë në punë brënda datës 06.09.2016. 

Gjatë monitorimit periodik është konstatuar se Hec-i L.... prodhon energji nga Janari 2018.  

Për Hec-in tjetër nuk kanë  filluar punimet. Koncesionari është me 753 ditë vonesë në vënien në 

punë të HEC-eve sipas Kontratës Koncesionare. Afati është përllogaritur nga data 07.09.2016 

deri në datë 30.09.2018, që është data e fundit e tremujorit të III. 

- Në bazë të nenit 23 pika 1, shkronja i, “Koncesionari për shkelje të afatit të ndërtimit 

penalizohet me 0.05% në ditë të vlerës së investimeve të munguara”.  
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1. Mangësi dhe mospërputhje të dokumentacionit në dosjen koncesionare  :  

 

- Në zbatim të nenit 15, Koncensionari duhet të pajiset me policat e sigurimi të punimeve, 

dëmtimeve që mund tu shkaktohen palëve të treta. Këto polica nuk janë në dosje. 

- MIE në cilësinë e AK ka njoftuar me vonesë nënshkrimin e kontratës shtesë të vitit 2015,  

AKBN - nën si institucioni monitorues ndaj shoqërisë koncesionare. Me shkresën Nr.4718 Prot. 

date 15.07.2016, Autoriteti Kontraktor njofton AKBN për kontratën shtese Nr. 734 Rep. Nr. 

347/3 Kol., nënshkruar me date 23.11.2015 me shoqërinë Koncesionare “M.....” sh.p.k. për 

ndryshimet e pasqyruara ne Kontratën e Koncesionit bazë. 

- Vlera e investimeve sipas kontratës shtese te koncesionit është    2.261.484.054 Leke.  

- Sipas raportit te Oponences Teknike vlera totale e investimit është: 

                                        Hec T.... = 927.126.453 Leke me TVSH 

                                        Hec L.... = 1.786.654.412 Leke me TVSH 

                                        Total = 2.713.780.865 Leke me TVSH 

- Rezulton që ka një njoftim me shkresën Nr. 8651 Prot (i AKBN) datë 30.10.2018 të shoqërisë që 

ka filluar punimet edhe për hec – in tjetër, por deri në monitorimin e fundit të datës 04.09.2018 

ky hec (T......) nuk kishte filluar punimet ndërtimore. 

- Nuk disponohet i plotë dokumentacioni teknik ligjor në përputhje me UKM Nr. 3, datë 

15.02.2001“Për Mbikëqyrjen dhe Kolaudimin e Punimeve të Ndërtimit” i ndryshuar.  

Llogaritja e penaliteteve 

-Në bazë të nenit 10 pika 1, Koncensionari merr përsipër të fillojë punimet për zbatimin e projektit 

brenda 30 ditëve nga data e lëshimit të Lejes së ndërtimit. Aplikimi për pajisjen me Leje ndërtimi 

do të kryhet brenda 30 ditëve nga miratimi i projektit të zbatimit. Leja e ndërtimit mban datën 

19.12.2016. Procesverbali i fillimit të punimeve mban datën 19.12.2016. Procesverbali është 

firmosur dhe nga mbikëqyrësi i punimeve (G....& C... sh.p.k), por kontrata me të mban datën 

28.04.2017. Koncesionari duhet të sjellë kontratë me mbikqyrësin të lidhur para datës së 

procesverbalit të fillimit të punimeve ose procesverbali do të quhet i parregullt. Nuk mund të 

përllogarisim ditët vonesë. 

Në bazë të nenit 23 pika 1, shkronja iii, “Për çdo ditë vonesë për fillimin e punimeve 

Koncesionari penalizohet me 10.000 lekë”. Nuk mund të përllogarisim penalitetet. 

 

-Në bazë të nenit 10 pika 2, Koncensionari merr përsipër të vërë në punë hidrocentralin brenda 18 

muajve nga data e marrjes së lejeve (brenda datës 06.09.2016 duke llogaritur dhe afatin 18 mujor 

të marrjes së lejeve që lejon kontrata nga nënshkrimi i saj). Gjatë monitorimit u konstatua se Hec-i 

Lumzi prodhon energji nga Janari 2018, kurse për Hec-in tjetër nuk kishin filluar punimet. 

Koncesionari është me 753 ditë vonesë në vënien në punë të HEC-eve sipas Kontratës 

Koncesionare. Afati është përllogaritur nga data 07.09.2016 deri në datë 30.09.2018, që është data 

e fundit e tremujorit të III-të vitit 2018. 

Në bazë të nenit 23 pika 1, shkronja i, “Koncesionari për shkelje të afatit të ndërtimit 

penalizohet me 0.05% në ditë të vlerës së investimeve të munguara”.  

 

Vlera sipas detyrimit kontraktual 2,261,484,054 Lekë pa TVSH 

 

Në vitin 2016 – 00,000 lekë investim sipas AAGJ në Bilanc. 

06.09.2016 deri më 31.12.2016=>116 ditë*(2,261,484,054–0)*0.05%  

=131,166,075 lekë 
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Në vitin 2017 – 2,043,655,808 lekë investim sipas AAGJ në Bilanc. 

01.01.2017 deri më 31.12.2017=>365 ditë*(2,261,484,054–2,043,655,808)*0.05% 

 = 39,753,655 lekë. 

 

Nga 01 Janar-30 Shtator 2018 – 00,000 Lekë investim (pasi faturat tatimore janë pa shoqëruara 

me situacionet përkatëse). 

01.01.2018 deri më 30.09.2018 =>272 ditë*(2,261,484,054-2,043,655,808)*0.05%  

= 29,624,641 lekë 

 

❖ Penaliteti total= 131,166,075 + 39,753,655 + 29,624,641 = 200,544,371 Lekë 

(llogaritjet janë marrë nga Raporti i monitorimit). 

 

Bazuar në Detyrat Funksionale të Drejtorisë së Monitorimit të Hec – eve, për parregullsitë e 

konstatuara lidhur me: 

- Referuar raporteve teknik të monitorimit rezulton se projekti i zbatimit që disponohet në Sektorin e 

Monitorimit të Kontratave Koncesionare është i pasigluar nga Autoriteti Kontraktor dhe Grupi i 

Oponencës teknike. Përgjegjës për këtë parregullsi është Grupi i Oponencës Teknike që ka miratuar 

projekt zbatimin e paraqitur nga MIE nëpërmjet shoqërisë koncesionare, e Drejtuar nga Kryetari i 

Grupit të O.T,  D.D njëkohësisht edhe Dr.Ekzekutiv i AKBN për periudhën përkatëse. 

- Referuar raportit të monitorimit të tremujorit të katërt të vitit 2016, struktura përkatëse 

monitoruese e AKBN ka propozuar me vlerë përkatëse penalitetin për shoqërinë koncesionare 

në shkleje të detyrimeve kontraktuale nga kjo e fundit. Në dosje nuk gjendet asnjë 

dokumentacion që të paraqesë reflektimin e MIE – s në rolin e AK . 

- Ky H/C nuk është monitoruar periodikisht çdo tre muaj sipas detyrimit kontraktual... Sektori i 

Monitorimit harton grafikun vjetor për monitorimin në terren i ndarë në tremujorë.  

Referuar periudhës kohore që përfshin Auditimi, kjo parregullsi ngarkon me përgjegjësi : 

Shtator 2016 – Shtator 2017,  Drejtor Drejtorie – M.A 

                                               Shef Sektori – E.H 

 

Gjatë kësaj periudhe ky hec nuk është monitoruar rregullisht në terren. Ka munguar 

korrespondenca shkresore periodike në funksion të monitorimit periodik të tij sipas kontratës 

së koncesionit. Referuar Raportit teknik të monitorimit të tremujorit të katërt të vitit 2016 (i 

cili citon edhe vitin 2015 gjatë monitorimit në terren), struktura monitoruese e AKBN nuk ka 

njoftuar IKMT – në për kryerjen e punimeve pa leje ndërtimi nga ana e shoqërisë 

koncesionare. Strukturës së sipërcituar i shtohen me të njëjtën përgjegjësi :  

Shtator 2017 – Qershor 2018,  Drejtor Drejtorie – E.S 

 

Gjatë kësaj periudhe ky hec nuk është monitoruar rregullisht në terren edhe pse ka patur 

korrespondencë shkresore.  

 

- Referuar Raportit të Monitorimit të Tremujorit të Tretë të vitit 2018, në Raportin Ekonomik 

Financiar të hartuar ka paqartësi dhe pasiguri lidhur me raportin e hartuar. Ka një 

mospërputhshmëri midis penalitetit që ky sektor llogarit për vitin 2016 me penalitetin e 

llogaritur nga struktura përkatëse monitoruese në vitin 2016.  

- Ky penalitet është llogaritur në raportin e Monitorimit të tremujorit të katërt të vitit 2016 dhe 

nuk mund të llogaritet sërish në vitin 2018. 

- Sektori i Monitorimit dhe Certifikimit të Investimeve e ka për detyrë funksionale të 

grumbullojë dokumentacion dhe të hartojë raportin financiar përkatës për cdo shoqëri 
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koncesionare që monitoron dhe jo të citojë e-maile apo komunikime brenda strukturës më 

Sektorin e Monitorimit të Kontratave Koncesionare. Gjithashtu, Hec – i L..... për të cilin është 

hartuar Raporti, është në fazën e prodhimit . 

- Referuar detyrave funksionale dhe rregullores së brendshme, administrimi dhe monitorimi i 

kontratave të koncesionit/ose jo koncesioni të cilat janë në fazën e prodhimit, janë përgjegjëse 

e Sektorit të Monitorimit dhe Certifikimit të Investimeve. 

 

11. HIDROCENTRALET Q...-K... 

(Në zbatim të planit të monitorimit per vitin 2018, në datë 28.06.2018, u krye monitori i Hec-it 

“Q..-K....”).  

 

Objekti i kontratës koncesionare. 

- Kontrata e formës BOT, nënshkruar midis METE (MIE) dhe shoqërisë “F....” shpk për 

ndërtimin e hidrocentralit Q...-K.... me Nr. 623 Rep., Nr. 2634 Kol., datë 24.07.2013. 

- Krijimi i shoqërisë koncesionare (brenda 30 ditëve nga hyrja në fuqi e kontratës 

koncesionare), në datë 24.10.2012. 

- Fillimi i punimeve brenda 30 ditëve nga data e lëshimit të lejes së ndërtimit. 

- Afati i vënies në punë, brenda 24 muajve nga hyrja në fuqi e kontratës koncesionare, pra në 

24.07.2015.  

- Vlera e Investimit sipas kontratës – 273,892,660 Lekë  

- Vlera e makineri pajisje -  94,999,500 Lekë 

- Fuqia – 1,000 kw (sipas kontratës shtesë) 

- Energjia – 3,192,352 kwh 

- Miratimi projektit të zbatimit me Nr. 44/28 Prot. datë 06.10.2014. Miratimi projektit të zbatimit i 

ndryshuar me Nr. 44/36 Prot. datë 11.02.2015. 

 

Referuar tabelës së prodhimit  të energjisë elektrike që disponon Drejtoria e Monitorimit të Hec – 

eve, rezulton së hec – i Q.... ka hyrë në fazën e prodhimit në vitin 2015.  

 

Koncesionari është pajisur me Leje Ndërtimi : Leje Nr. 1281/4 prot, date 20.07.2018.  

Vendimi Nr. 6/ date 23.03.2015  i KKT-së “Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për objektin: 

"Ndërtimi i HEC "Q.... " në pellgun ujëmbledhës të lumit Osum, njësia Administrative Çlirim, 

Qarku Korçë" me zhvillues shoqërinë "F...." sh.p.k. Shoqëria koncesionare nuk e ka zbatuar 

detyrimin kontraktual mbi afatin e aplikimit për Leje Ndërtimi dhe gjithashtu ka filluar dhe ka 

përfunduar punimet pa disponuar Leje Ndërtimi. 

Leja e ndërtimit Nr. 1281/4 prot, date 20.07.2018, nuk ka vlerë, sepse është dhënë, pasi HEC 

Q.... ka hyrë në prodhim. Praktikisht Koncesionari, ka filluar dhe përfunduar ndërtimin e HEC-it 

pa leje ndërtimi. 

  

Kushti në nenin 10.1 të kontratës koncesionare, sipas të cilit, Koncesionari merr përsipër të fillojë 

punë brenda 30 ditësh nga data e lëshimit të Lejes Zhvillimore Komplekse, nuk ka kuptim. 

Kontrata shtesë dhe project zbatimi i miratuar i ndryshuar citojnë ndërtimin e vetëm Hec-it Q....  

Oponenca Teknike e projektit të zbatimit është kryer pranë AKBN, Nr. 5768 Prot., datë 

18.06.2014. Sipas raportit të Oponencës Teknike parashikohet ndërtimi i dy hec-eve, hec Q.... dhe 

Hec K...., me fuqi te instaluar N=1500 kw dhe prodhim vjetor te energjisë elektrike E=8.425.959 

kWh. 

- Ky projekt zbatimi është miratuar nga Autoriteti Kontraktor me shkresën Nr. 44/28 Prot., 

datë 06.10.2014. 
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- Projekti i zbatimit për ketë kontrate ka ndryshuar , duke ndryshuar skemën nga me dy 

Hec-e Q... dhe K....ne skeme vetëm me një Hec Q..... 

- Oponenca  teknike mbi projektin e zbatimit te ndryshuar te hidrocentralit “Q....”   është  

kryer nga AKBN me Nr. 4562/1 Prot. Date 24.07.2015 

- Këto ndryshime janë pasqyruar me kontrate koncesioni shtese NR. 423 Rep. NR. 168 Kol. 

date 16.05.2017.  

 

Në dosjen koncesionare nuk gjenden/janë me parregullsi: 

- Leje Zhvillimore Komplekse (Leja e Ndërtimit është marrë pasi ka përfunduar dhe është vënë në 

funksionim hidrocentrali). 

- Leje lëshuar nga Agjencia e Shërbimit Arkeologjik. 

- Rezulton se Miratimi i projekt zbatimit të ndryshuar është bërë pas përfundimit të veprës. 

- Rezulton se pasqyrimi i ndryshimeve të kontratës së koncesionit me kontratë shtesë është bërë 

pas përfundimit të veprës dhe vënies së saj në punë. 

- Procesverbali i fillimit të punimeve. 

- Nuk disponohet raport testimi. 

- Shoqëria nuk ka siguruar objektin bazuar në nenin 15 të kontratës koncesionare dhe të paraqesë 

pranë AK Policat e sigurimit,  punimet e ndërtimit nuk janë siguruara nga ana e koncesionarit 

gjatë periudhës së ndërtimit të veprës. 

- Rezulton se dokumentacionet teknik/ligjor/ekonomike janë dorëzuar (megjithëse më mangësi) nga 

shoqëria koncesionare pas përfundimit të ndërtimit të veprës. 

- Kontratat individuale të punës janë lidhur, pasi është vënë në punë vepra. 

Parregullsitë/mangësitë e evidentuara në dokumentacion bien ndesh me Udhëzimin e Këshillit të 

Ministrave nr. 3 datë 15.02.2001 “Për Mbikëqyrjen dhe  Kolaudimin e Punimeve të ndërtimit”  i 

ndryshuar. 

- Sigurimi i kontratës/kontratave nga Koncesionari/Koncesionarët është bërë vetëm për një vit, 

ndërkohë që zbatimi/përfundimi i punimeve ka zgjatur disa vite, në kundërshtim me nenin 14 

“Sigurimi i  kontratës” të Kontratës TIP lidhur midis AK dhe K, në të cilën është përcaktuar se ... 

Koncesionari, para nënshkrimit ë kontratës, duhet të ketë ngurtësuar... për llogari të AK një shumë 

që përbën dhjetë për qind të vlerës totale të investimit ... dhe i bashkëlidhet kësaj kontrate.... 

Koncesionarit i lejohet të çngurtësojë këtë vlerë brenda 30 ditëve nga kryerja e testimit të veprës 

dhe vënia në punë...Sigurimi i kontratës do të shërbejë për të garantuar zbatimin në mënyrën e 

duhur dhe brenda afatit të parashikuar, të detyrimit të Koncesionarit në lidhje me përfundimin e 

punimeve të ndërtimit dhe përfundimin e testimit... 

-  Koncesionari në asnjë rast nuk ka bërë sigurim të pajisjeve etj. dhe t’ia përcjellë AK kopjet  

certifikuara të çdo certifikate sigurimi, në kundërshtim me nenin 15 “Sigurimet” të kontratës TIP 

lidhur midis AK dhe K, në të cilën është përcaktuar se ... Koncesionari në çdo  kohë do të pajiset, 

mbajë dhe ripërtërijë ato garanci sigurimi të kërkuara në lidhje me ushtrimin e të Drejtave 

Koncesionare, dhe do t’i përcjellë, ose do të kujdeset që t’i përcillen AK kopjet e certifikuara të 

çdo certifikate sigurimi pas marrjes së një njoftimi paraprak prej AK.   

 

Është  llogaritur penaliteti për investimet e munguara me vlerë 15,894, 161 lekë (llogaritjet janë 

marrë ng shkresa e AKBN nr. 895, datë 22.1.2018 dërguar MIE).  

Bazuar në Detyrat Funksionale të Drejtorisë së Monitorimit të Hec – eve, për parregullsitë e 

konstatuara lidhur me: 

- Ky H/C nuk është monitoruar periodikisht cdo tre muaj sipas detyrimit kontraktual... Sektori i 

Monitorimit harton grafikun vjetor për monitorimin në terren i ndarë në tremujorë.  

Referuar periudhës kohore që përfshin Auditimi, kjo parregullsi ngarkon me përgjegjësi : 
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Shtator 2016 – Shtator 2017,  Drejtor Drejtorie – M.A 

 

Gjatë kësaj periudhe ky hec nuk është monitoruar rregullisht në terren. Ka munguar 

korrespondenca shkresore periodike në funksion të monitorimit periodik të tij.  

- Në raportin e monitorimit të tremujorit të tretë të vitit 2016, u konstatua interpretimi dhe 

llogaritja e gabuar e penalitetit që rrjedh nga mosrespektimi i nenit 10 pika 2 i kontratës së 

koncesionit për vënien në punë brenda afatit kohor të hec – eve.  

- Përgjegjëse për këtë gabim në raportim, i cili i është dërguar zyrtarisht edhe MIE – s, është  

Drejtoria Ekonomike, Drejtor D.D, specialist D.C dhe Drejtoria Juridike, Specialisti përkatës , 

si pjesë të strukturës që hartonte Raportet e Monitorimit. 

Shtator 2017 – Qershor 2018,  Drejtor Drejtorie – E.S,  

                                                  Korrik –Dhjetor 2018, I.B 

 

- Lidhur me praktikën e shqyrtimit të Oponencës Teknike të projekt zbatimit të ndryshuar, 

miratimit të tij nga AK dhe pasqyrimit të ndryshimeve në kontratën shtesë, praktikë kjo e 

ndjekur në kundërshtim të detyrimeve kontraktuale dhe ligjore të kontratës së koncesionit pas 

përfundimit të ndërtimit, (pra pasi shoqëria e ka bërë fakt të kryer projektin e ndryshuar) 

ngarkon me përgjegjësi Grupin e Oponencës Teknike AKBN dhe Autoritetin Kontraktor. 

Përgjegjësia i mbetet Grupit të Oponencës teknike me kryetar D.D, njëkohësisht edhe 

Dr.Ekzekutiv.  

- Për të gjithë periudhën e Auditimit, e gjithë struktura përgjegjëse nuk ka njoftuar IKMT – 

në për konstatimin e parregullsisë me Lejen e Ndërtimit, mosdisponimin e saj nga shoqëria dhe 

konstatimin e punimeve të kryera pa Leje Ndërtimi. 

 

12. HIDROCENTRALET ST.... 1, 2, 3 

Objekti i kontratës koncesionare. 

- Kontratë Konçensioni e formës “BOT”, për ndërtimin e Hidrocentraleve St... 1, St... 2, 

St.... 3 lidhur ndërmjet METE dhe shoqërisë “B......” sh.p.k. 

- Kontrata e Koncesionit në bazë të nenit 21, do të hyjë në fuqi pasi të jetë miratuar nga 

Këshilli i Ministrave të Republikës së Shqipërisë, në përputhje me Ligjin Nr. 9663, datë 

18.12.2006 “Për Koncesionet”. Kontrata është nënshkruar më datë 25.06.2008. 

- Regjistrimi i kontratës në ZVRPP duhet të bëhet 30 ditë nga hyrja në fuqi e saj. 

- Marrëveshje shtesë koncesioni me VKM nr. 412 datë 26.05.2010. 

- Referuar nenit 9 të kësaj marrëveshje investimet e nevojshme për objektin e kësaj kontrate 

janë përcaktuar 601,751,000 lekë. 

- Oponenca teknike është kryer nga AKBN me Nr. 1757/5 Prot.  Date 26.06.2012. 

- Projekti i zbatimit është miratuar me shkresën Nr. 698/3  Prot.  Date 08.03.2013. 

- Vendim nr.09 datë 04.07.2013 për miratimin e lejes zhvillimore komplekse për ndërtimin 

e hidrocentraleve Strelca 1, 2, 3, në Komunën Gorë, Qarku Korçë për shoqërinë “S.........”; 

- Leje zhvillimore komplekse nr. 97/17 datë 26.02.2014 për ndërtimin e hec-ve St......1, St..2, 

S...3 me afat kohor sipas kontratës së koncesionit në fuqi; 

- Data e fillimit te punimeve sipas proces-verbalit te fillimit te punimeve është 18.03.2014. 

- Referuar Marrëveshjes shtesë të Koncesionit të Miratuar me VKM nr. 412 datë 

26.05.2010, Koncesionari merr përsipër të vërë në punë hidrocentralin brenda 36 muajve nga 

hyrja në fuqi e marrëveshjes shtesë. Marrëveshja ka hyrë në fuqi më datë 01.07.2010, 

koncesionari duhet të kishte vënë në punë HEC-et brenda datës 01.07.2013. Nga të dhënat që 

disponohen nga Sektori i Monitorimit të Kontratave Koncesionare rezulton se një nga hec – et 

ka hyrë në fazën e prodhimit në vitin 2015 (St....1) dhe nga monitorimi i fundit në terren më 
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datë 17.03.2017 rezultoi se dy nga hec – et ishin në fazën e prodhimit.Hec – i tjetër (i dyti) ka 

hyrë në fazën e prodhimit në vitin 2017. 

- Referuar Kontratë së Koncesionit , Koncesionari merr përsipër të vërë në punë 

hidrocentralin brenda 36 muajve nga hyrja në fuqi e marrëveshjes shtesë. Marrëveshja ka 

hyrë në fuqi më datë 01.07.2010, koncesionari duhet të kishte vënë në punë HEC-et brenda 

datës 01.07.2013. Nga monitorimi rezulton se një nga hec – et ka hyrë në prodhim në vitin 

2015 dhe i dyti në vitin 2017. Nuk janë llogaritur penalitetet që rrjedhin nga kontrata e 

koncesionit. 

1. Mangësi të dokumentacionit në dosjen koncesionare  :  

- Faturat tatimore për vitin 2015 janë të pa shoqëruara me situacione 

- Faturat Tatimore të Policave të sigurimit kontratës dhe të punimeve të shoqëruara me 

kontratën ndërmjet palëve. 

- Preventivin e Projekt Zbatimit ose ndryshimet që janë bërë (në rast se ka) gjatë procesit të 

ndërtimit, të miratuar nga MEI (M.E.T.E) dhe Pagesën e O.Teknike. 

- Mungon dokumentacioni teknik ligjor në përputhje me Udhëzimin Nr. 3, datë 

15.02.2001“Për Mbikëqyrjen dhe Kolaudimin e Punimeve të Ndërtimit” (Ndryshuar me 

udhëzimin e Këshillit te Ministrave, nr. 4 datë 17.05.2001, nr. 7 datë 21.11.2001, nr. 1 datë 

22.02.2005) të ndryshuar. 

 

Bazuar në Detyrat Funksionale të Drejtorisë së Monitorimit të Hec – eve, për parregullsitë e 

konstatuara lidhur me: 

 

- Ky H/C nuk është monitoruar periodikisht çdo tre muaj sipas detyrimit kontraktual... Sektori i 

Monitorimit harton grafikun vjetor për monitorimin në terren i ndarë në tremujorë.  

Referuar periudhës kohore që përfshin Auditimi, kjo parregullsi ngarkon me përgjegjësi : 

 

Shtator 2016 – Shtator 2017,  Drejtor Drejtorie – M.A 

                                                Shef Sektori – E.H 

 

Gjatë kësaj periudhe ky hec nuk është monitoruar rregullisht në terren. Ka munguar 

korrespondenca shkresore periodike në funksion të monitorimit periodik të tij.  

Në raportin e monitorimit të tremujorit të parë të vitit 2017, u konstatua se :  

- Ne raportin teknik mungon paraqitja e problematikës së kësaj dosje koncesioni lidhur me 

dokumentacionin dhe mangësitë. 

- Në raportin ekonomik/financiar mungon llogaritja e penaliteteve përkatëse për mos kryerjen e 

investimit sipas detyrimit kontraktual brenda afatit të përcaktuar në kontratë. 

- Drejtoria e Monitorimit të hec – eve (ish drejtoria hidroenergjetike), sektori i monitorimit të 

hec – eve në ndërtim , personat përgjegjës (më poshtë) nuk kanë informuar IKMT – në lidhur 

me tejkalimin e afatit kohor që mbulonte Leja Zhvillimore , e ndërtimit për këto hec – e. 

Shtator 16 – 17.03.2017 (monitorimi i fundit në terren në bazë të të cilit është hartuar edhe 

Raporti i monitorimit të tremujorit të parë të vitit 2017 ), struktura përgjegjëse sipas 

parregullsive të konstatuara më sipër :  

Drejtoria Hidroenergjitike – Drejtor – M.A 

Shef Sektori i Sektorit të Monitorimit të Hec- eve në Ndërtim – E.H  

Specialisti i dosjes – E.S  

Drejtoria Juridike, Specialisti përkatës i drejtorisë që ndjek dosjen 
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Drejtoria Ekonomike – Drejtor – D.D 

Specialisti që hartoi Raportin  - D.C 

Lidhur me  

- Në raportin juridik mungojnë interpretimet mbi shkeljen e detyrimeve kontraktuale dhe ligjore 

dhe propozimet përkatëse për penalitetet që rrjedhin nga mosplotësimi i detyrimeve nga 

koncesionari. 

- Në raportin teknik, Mungojnë të dhënat teknike ligjore mbi investimin e kryer nga shoqëria 

koncesionare deri në momentin kur është monitoruar. 

 

Tetor 2017 – Qershor 2018,         Drejtor Drejtorie – E.S,  

      Korrik –Dhjetor 2018,                 Drejtor Drejtorie -  I. B 

 

Gjatë kësaj periudhe ky hec nuk është monitoruar dhe  nuk  është raportuar te Autoriteti 

Kontraktor lidhur me përmbushjen e detyrimeve kontraktuale . 
 

13. HIDROCENTRALET Z.... O... 
 

Objekti i kontratës koncesionare. 

- Kontrata e formës BOT, nënshkruar midis METE (MIE) dhe bashkimi i përkohshëm i shoqërive 

“P...” shpk & “A....” shpk “M....E......” shpk & “M....” shpk & “2..” shpk & “U..........” shpk për 

ndërtimin e hidrocentraleve në lumin Zalli i Okshtunit  me Nr. 1924 Rep., Nr. 230 Kol. datë 

03.06.2009. Miratuar me VKM Nr. 701, Dt.11.06.2009, dhe botuar në Fletoren Zyrtare në datë 

24.07.2009. 

- Relacion Ligjor, ekonomik, afatet dhe detyrimet për zbatimin e kontratës koncesionare 

- Krijimi i shoqërisë koncesionare (brenda 60 ditëve nga hyrja në fuqi e kontratës koncesionare), 

në datë 24.09.2009. 

- Fillimi i punimeve brenda 60 ditëve nga data e lëshimit të lejes së ndërtimit, në datë  

06.11.2013. 

- Afati i vënies në punë, brenda 108 muajve nga hyrja në fuqi e kontratës, pra në 24.07.2018 

(sipas kontratës shtesë Dt. 28.06.2012). 

- Regjistrimi i kontratës në ZVRPP, brenda 30 ditëve nga miratimi i projektit të zbatimit, në datë 

10.10.2010. 

- Vlera e Investimit sipas kontratës – 4,443,351,400 Lekë  

- Vlera e makineri pajisje -  1,106,465,000 Lekë 

-  Fuqia – 30,650 kw 

- Energjia – 153,786,127 kwh 

- Koncesionari, në zbatim të detyrimeve të përcaktuara në kontratën koncesionare, neni 8 pika 1 

duhet të formojë shoqërinë e re koncesionare brenda 60 ditëve nga hyrja në fuqi e kontratës 

(brenda datës 22.09.2009). Nga analizimi i dokumentacionit rezulton se shoqëria e re 

koncesionare është regjistruar në datë 08.09.2009. 

- Në bazë të nenit 30, Koncesionari duhet të regjistrojë Kontratën në regjistrin e pasurive të 

paluajtshme brenda 30 ditëve nga miratimi i projektit të zbatimit. Aplikimi për regjistrim është 

bërë në datë 18.11.2010 në bazë të “(Shkresa me nr. prot hyrës 3514, dt. 30.04.2012) kërkesë për 

regjistrimin e kontratës në regjistrin e pasurive të paluajtshme e datës 12.11.2010 drejtuar 

ZVRPP, Bulqizë. Bashkëlidhur formulari i aplikimit i datës 18.11.2010. 

- Miratimi i projekt zbatimit mban datën 10.09.2010. Miratimi i projekt zbatimit të ndryshuar 

mban datën 08.07.2014. 

- Në bazë të nenit 10.1: Në bazë të nenit 10 pika 1, Koncesionari merr përsipër të fillojë punimet 
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për zbatimin e projektit brenda 60 ditëve nga data e lëshimit të lejes së ndërtimit. Aplikimi për 

pajisjen me lejen e ndërtimit duhet të kryhet brenda 60 ditëve nga miratimi i projektit të zbatimit.  

- Leje Zhvillimore Komplekse me nr. Prot. 7361/1, dt. 06.09.2013 për HEC-et B...., Z....., S...., 

P.....1, P.....2, O...+O.... E..., T..., L....1, L...2 dhe G..... Kjo leje është me afat kohor deri në datën 

06.09.2020 (7 vite nga fillimi i punimeve). Procesverbal fillimi punimesh me objekt HEC-et mbi 

lumin Zalli i Okshtunit i mbajtur në datë 08.10.2013 në prani të znj. L.S dhe “D.....” shpk. 

Koncesionari ka filluar punimet brenda afateve.  

- Në bazë të nenit 23, pika 1, shkronja iii, Koncensionari për cdo ditë vonesë për fillimin e 

punimeve penalizohet me 10.000 lekë. Nuk ushtrohet penalitet. 

- Në bazë të nenit 10 pika 2, Koncesionari merr përsipër të verë në punë hidrocentralin brënda 108 

muajve nga data  e hyrjes në fuqi e Kontratës së Koncesionit (brenda datës 24.07.2018), 

ndryshuar me kontratë shtesë. Raporti i tremujorit të katërt të vitit 2018 , në të cilin duhet të 

konstatoheshin shkeljet dhe llogaritja e penaliteteve për tejkalimin ose jo të afatit të ndërtimit të 

veprës, nuk është zbardhur. 

- Në bazë të nenit 23, pika 1, shkronja iii, për shkelje të afatit të ndërtimit koncesionari duhet të 

penalizohet me 0.05% në ditë të vlerës së investimeve të munguara. 

-  

1. Mangësi të dokumentacionit në dosjen koncesionare  :  

- Në zbatim të nenit 8 pika 3, Koncesionari duhet të pajiset me të gjitha lejet e nevojshme 

për realizimin e kësaj kontrate në përputhje me legjislacionin shqiptar në fuqi. Afati për pajisjen 

me leje ndërtimi është 60 ditë nga data e miratimit të projektit të zbatimit (brenda datës 

09.11.2010). 

- Lejet dhe licencat nuk disponohen në dosjen juridike: 

- Leje nga OST. 

- Gjithashtu Koncesionari duhet të paraqesë kontratat e lidhura me personelin. 

- Në zbatim të nenit 8 pika 18, Koncesionari është i detyruar të emërojë një subjekt në rolin e 

mbikëqyrësit të punimeve. Gjendet Kontratë pune me nr. 1748 rep, nr. 658 kol, lidhur ndërmjet 

Znj. L....dhe “D.....” shpk në datë 28.07.2011 me afat 48 muaj e cila mund të përsëritet 

automatikisht nëse objekti nuk ka përfunduar. Kjo kontratë është me pagë 10.000 lekë në muaj. 

Licencë profesionale e Znj. L.S me nr. MK. 1922. 

- Koncesionari në zbatim të nenit 14 të Kontratës Koncesionare duhet të bëjë sigurimin e 

kontratës në masën 7% të vlerës totale të investimit. Nuk gjendet sigurimi i  kontratës nga data 

12.11.2010 deri në datë 12.11.2011 dhe nga data 12.11.2012 e në vazhdim. 

- Në zbatim të nenit 15, Koncesionari duhet të pajiset me policat e sigurimi të punimeve, 

dëmtimeve që mund tu shkaktohen palëve të treta (nuk i ka). 

Për sa më lartë: 

- Sipas nenit 24 pika 1 kur Autoriteti Kontraktues konstaton shkelje gjatë periudhës së 

koncesionit, të detyrimeve të përmendura në këtë kontratë ai menjëherë ja bën të njohura këto 

shkelje Koncesionarit duke pritur përgjigjen e tij me argumentet përkatëse për një periudhë 40 

ditore. 

Në zbatim të planit të monitorimit për tremujorin e tretë të vitit 2017, në  datë 05.09.2017, u krye 

monitorimi i hec-eve të kaskadës së Okshtunit. Sipas projektit të fundit të ndryshuar te miratuar, 

kjo kontratë përbëhet nga 7 (shtate) hec-e : “B.....” ; “Z......” ; “S.......... + P........ 1” ; “P......... 2” ; 

“O..........” ; “ O...... + T......... + L..........1” ; “L.....2 + G.........”  

 

Në këtë kaskadë vazhdojnë punimet ndërtimore për përfundimin e ndërtimit të hec – eve dhe tre 

prej tyre kanë hyrë pjesërisht në fazën e prodhimit të energjisë elektrike. 

Bazuar në Detyrat Funksionale të Drejtorisë së Monitorimit të Hec – eve, për parregullsitë e 
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konstatuara lidhur me: 

 

- Ky H/C nuk është monitoruar periodikisht çdo tre muaj sipas detyrimit kontraktual... Sektori i 

Monitorimit harton grafikun vjetor për monitorimin në terren i ndarë në tremujorë.  

Referuar periudhës kohore që përfshin auditimi, kjo parregullsi ngarkon me përgjegjësi : 

Shtator 2016 – Shtator 2017,  Drejtor Drejtorie – M.A 

                                               Shef Sektori – E.H 

Gjatë kësaj periudhe ky hec nuk është monitoruar rregullisht në terren. Ka munguar 

korrespondenca shkresore periodike në funksion të monitorimit periodik të tij.  

 

Në raportin e monitorimit të tremujorit të parë të vitit 2017, u konstatua se :  

- Ne raportin teknik mungon paraqitja e problematikës së kësaj dosje koncesioni lidhur me 

dokumentacionin dhe mangësitë. 

 

Shtator 16 – 17.03.2017 (monitorimi i fundit në terren në bazë të të cilit është hartuar edhe Raporti 

i monitorimit të tremujorit të parë të vitit 2017 ), struktura përgjegjëse sipas parregullsive të 

konstatuara më sipër :  

Drejtoria Hidroenergjetike – Drejtor – M.A 

Shef Sektori i Sektorit të Monitorimit të Hec- eve në Ndërtim – E.H  

Tetor 2017 – Qershor 2018,        Drejtor Drejtorie – E.S,  

Korrik –Dhjetor 2018,                Drejtor Drejtorie -  I.B 

 

Gjatë kësaj periudhe ky H/C nuk është monitoruar rregullisht në terren edhe pse ka pasur 

korrespondencë shkresore. Nuk është raportuar më tek Autoriteti Kontraktor lidhur me 

përmbushjen e detyrimeve kontraktuale. 

Raporti i tremujorit të katërt të vitit 2018 , në të cilin duhet të konstatoheshin shkeljet dhe 

llogaritja e penaliteteve për tejkalimin ose jo të afatit të ndërtimit të veprës, nuk është zbardhur. 

Përgjegjësia për këtë mungesë i përket Drejtorit të Drejtorisë z. I.B 

 

14. HIDROCENTRALI G...... 

Përshkrim mbi objektin e kontratës  

Kontrata e nënshkruar midis MEI-t (MIE) dhe Mbajtësit të Miratimit, Shoqërisë “T........” shpk për 

ndërtimin e hidrocentralit G....., me Nr. 1792 Rep. Nr. 800/1 Kol., datë 28.07.2017.  

 

Sipas kontratës Relacion Ligjor, ekonomik, afatet dhe detyrimet për zbatimin e kontratës. 

- Fillimi i punimeve brenda 30 ditëve nga data e lëshimit të lejes së ndërtimit, pra në 

01.04.2019. 

- Afati i vënies në punë, brenda 36 muajve nga hyrja në fuqi e kontratës, pra në 28.07.2020.  

-  Vlera e Investimit sipas kontratës – 207,467,323.99 Lekë  

-  Vlera e makineri pajisje -  Nuk Përcaktohet 

-  Fuqia – 1,747 kw  

-  Energjia – 7,004,548 kwh 

 

2. Nga monitorimi në terren i Hec-it “G.....” në muajin tetor 2018, ndër të tjera u konstatua se: 

2.1. Ka përfunduar ndërtimi i pjesës më te madhe te veprave dhe HEC-i ka kaluar ne fazën e 

prodhimit të energjisë edhe pse shoqëria nuk ka raportuar asnjëherë për veprimtarinë e tij të 

ndërtimit të burimit gjenerues të energjisë në përputhje me Nenin 16 të kontratës. Lidhja me 

sistemin  është kryer me linjën 10 kw që kalon aty pranë. 
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2.2. Janë ndërtuar katër vepra marrje malore për HEC-in G........... Janë ndërtuar veprat 1/1, 1/2, 

1/3 si dhe një vepër marrje që nuk parashikohet në projektin e zbatimit. Nga shtatë vepra 

marrje që parashikon projekti janë ndërtuar tre vepra si dhe një vepër marrje jashtë projektit të 

zbatimit.  

2.3. Nuk ka përfunduar ndërtimi i të gjitha veprave, pasi duhet të ndërtohen edhe katër vepra 

marrje të tjera sipas projektit të zbatimit. 

Një vepër marrje është ndërtuar jashtë projektit të zbatimit si dhe baseni i presionit nuk ishte 

ndërtuar në pozicionin që parashikohet ne projektin e zbatimit. 

2.4. Vlera e investimeve sipas situacioneve pjesore të paraqitur është : 27.492.954 Lekë me 

TVSH.  

  

2. Parregullsi/mangësi, në dosjen e shoqërisë “T...........” sh.p.k.: 

2.1.  Leja e ndërtimit të Hec-it G........., është dhënë nga Agjencia e Zhvillimit të Territorit me Nr. 

220/6 Prot. datë 01.03.2019 në bazë të Vendimit të KKT  nr. 18 dt. 16.10.2017 (praktikisht 

shoqëria ka punuar/përfunduar dhe vendosur në shfrytëzim një pjesë të veprës pa leje ndërtimi).  

Në bazë të nenit 9.1 të kontratës, Mbajtësi i miratimit merr përsipër të fillojë punimet për zbatimin 

e projektit brenda 30 ditësh nga data e pajisjes me lejen e nevojshme. Leja e ndërtimit mban datën 

01.03.2019.  

2.2. Nuk gjendet procesverbali i fillimit të punimeve. (Gjendet procesverbali mbi akt piketimin në 

objektin Hec G........ i cili mban datë 21.10.2017 dhe Njoftim për fillim punimesh drejtuar 

Bashkisë Maliq, nga ana e Investitorit me datë 21.10.2017). 

2.3. Skemat e Hec-it, nuk janë të njëjta me të dhënat e raportit të Oponencës Teknike, pasi është 

ndërtuar një vepër marrje jashtë projektit të zbatimit dhe baseni i presionit nuk është vendosur në 

vendin që parashikohet në këtë raport. 

Sipas nenit 22 kur MEI (MIE) konstaton shkelje gjatë periudhës së jetëgjatësisë së objektit 

gjenerues të energjisë Hec “G..........”, të ndonjë prej detyrimeve të përmendura në këtë kontratë, 

ai menjëherë ja bën të njohura këto shkelje Mbajtësit të miratimit duke pritur përgjigjen e tij me 

argumentet përkatëse për një periudhë 40 ditore. 

 

Shoqëria koncesionare ka vepruar në kundërshtim me:  

- Nenin 7.1 të kontratës për marrjen e licencave dhe lejeve të nevojshme (nuk ka leje ndërtimi 

etj). 

- Neni 7.3 për kryerjen e investimeve brenda afateve dhe cilësisë së kërkuar në kontrate .  

- Nenin 16 "Raportimi" , detyrimin që ka për të raportuar çdo tre muaj pranë AK për ecurinë e 

kontratës.  

- Me oponenca teknike e projekt zbatimit, miratimi i projekt zbatimit, përkatësisht sipas 

kompetencave për secilin Institucion (AKBN(grupi i Oponencës Teknike), MIE, AZHT) janë bërë 

në kundërshtim me kontratën e koncesionit dhe legjislacionit në fuqi. 

- Neni 10 “Testimi” të Kontratës së Koncesionit. Koncesionari nuk ka njoftuar MIE – n dhe 

AKBN – n për pjesëmarrjen në procesin e testimit të veprës. 

 

AKBN (DMH)    

- Nuk ka propozuar me vlerë penalitetin që rrjedh sipas nenit 21 të Kontratës për shkeljen e afatit 

të ndërtimit të hec – eve. Ngarkon me përgjegjësi sektorin e Monitorimit dhe Certifikimit të 

Investimeve. 
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- Nuk e ka monitoruar veprën gjatë fazës së ndërtimit çdo tre muaj sipas detyrimit dhe përcaktimit 

në kontratën e koncesionit. Ngarkon me përgjegjësi Sektorin e Monitorimit të Kontratave 

Koncesionare. 

- Nuk ka njoftuar IKMT – në për ndërtimin pa Leje nga ana e Koncesionarit. 

 

Përmbledhur lidhur me: 

- Llogaritjen e penaliteteve. 

Shuma e vlerës së propozuar MIE-es për penalitetet,  në zbatim të nenit 23 “Sanksionet”  të 

kontratës së koncesionit lidhur midis palëve që lidhet me vonesat në fillimin / përfundimin e 

punimeve etj, ndaj Koncesionarëve është si më poshtë: 
 

Nr. Koncesionari H/C Njësia 

matjes 

Vlera e penalitetit Ka/ska leje 

ndërtimi 

LN 

1 “L.................” sh.p.k. S...... 000 lekë 62,794 LN jashtë afatit 

2 “E.........”  D......  “       “ 317,305 “        “         “ 

3 “Hec K........” sh.p.k. H........... “       “ 198,524 “        “         “ 

4 “E...............” “S.......” B........ “       “ - LN pas ndërtimit  

5 “D...............” sh.p.k. T....... “       “ 139,367  LN pas ndërtimit 

6 “R..............” sh.p.k. Ç......... “        “ 231,218 Nuk ka  LN 

7 “D..............” sh.p.k. D.......... “        “ 859,635 LN jashtë afatit  

8 “A.................” &” K....... “         “ - Nuk ka LN 

9 “X................” sh.p.k. K....... “         “ OK LN jashtë afatit 

10 “M.................”  L......... “         “ 200,544 LN jashtë afatit 

11 “H.................” sh.p.k. Q....... “          “            15,894 Nuk ka LN 

12 “S................” sh.p.k. “S........” 1, 2, 3 “          “ OK LN jashtë afatit 

13 “D..................”sh.p.k.  “Z.............” sh.p.k. “          “ Nuk ka llogaritje Ka LN 

14 “T.................” shpk G....... “          “  Nuk ka llogaritje Nuk ka LN 

      

 Shuma    2,025,281  

- Lejet e ndërtimit  
Sipas pasqyrës, nga 14 H/C-e: 

- Dy prej tyre janë pajisur me LN pas vënies në shfrytëzim të H/C (B..... dhe D........). 

- Katër prej tyre, nuk gjendet LN (C....... 1,2,3, K..........,Q.........., G............).  

- Shtatë prej tyre i kanë zbatuar punimet pasi ju ka përfunduar vlefshmëria e Lejes së ndërtimit 

vite më parë (S...... P......, D......., H... K....., D...., K..S..., L... dhe S... 1,2,3. H/C ka kryer punime 

para marrjes së LN dhe ka vazhduar pasi ka mbaruar afati i vlefshmërisë së LN. Aktualisht është 

në vazhdim të përfundimit të punimeve). 

- Një prej tyre, Z... O..., ka LN të vlefshme.  

Z. G.. L.... me detyrë ish Drejtor i Drejtorisë së Shërbimeve Juridike, me shkresë nr. 6/26, datë 

31.5.2019 ka bërë “vërejtje” (ka përsëritur vërejtjen e bërë për akt konstatimin nr. 1,) në të cilën 

përmbledhur është sqaruar se ... Përgatitja e Raporteve tremujorë të Kontratave koncesionare 

është bërë në zbatim të nenit 12/1 të rregullores të AKBN... Gjithë kjo procedurë është e 

rregulluar... çka do të thotë se ky proces për hartimin e raporteve është ndjekur nga vetë personat 

e emëruar, raportet janë nënshkruar prej tyre, pa kaluar për miratim te Drejtori i Drejtorisë së 

Shërbimeve Juridike. Dërgimi i raporteve ligjore në DMH, është bërë me shkresë përcjellëse të 

firmosur nga unë si drejtor, por seicili raport firmoset nga specialisti jurist i dosjes përkatëse.   
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Qëndrimi i grupit të auditimit të KLSH -së :   Sa më sipër pranohet pjesërisht dhe reflektohet në 

projektraport. 

 

Titulli i Gjetjes  1 

Mosrespektimi i detyrimit kontraktor nga ana e shoqërive për 

raportimet 3 mujore dhe mungesa e penaliteteve për to ka ndikuar 

negativisht në veprimtarinë monitoruese. 

Situata: 

 

Nga auditimi konstatohet se, raportimi periodik çdo tre muaj i procesit të 

ndërtimit dhe/ose prodhimit të HEC-eve nuk respektohet thuajse në të gjitha 

rastet prej shoqërive zhvilluese të veprave hidroenergjetike, megjithëse ky 

është një detyrim kontraktual referuar nenit 18 të kontratës koncesionare dhe 

nenit 16 në kontratat tip për HEC-et nën 2MW. Sipas të dhënave të AKBN-

së për vitin 2018, vetëm 13% e shoqërive zhvilluese ndodhen brenda 

përcaktimeve të kontratës koncesionare për deklarimin, ndërsa 87% e tyre, 

janë ose mosdeklarues ose kanë mangësi të theksuara në raportimet 

periodike. Për 122 kontrata koncesionare efektive gjatë kësaj periudhe janë 

kryer vetëm 180 raportime nga 488 të detyrueshme. Niveli i ulët i 

raportimeve periodike nga tregon për mospërmbushje të detyrimeve 

kontraktuale ana e shoqërive zhvilluese si dhe ka ndikuar negativisht në 

veprimtarinë monitoruese të drejtorisë përkatëse në AKBN, sa i përket 

planifikimit, monitorimit në terren të punimeve, ndjekjen në kohë të 

problematikave të evidentuara si dhe propozimet efikase për Autoritetin 

Kontraktor. Vlen të theksojmë se, mungesa e dispozitave ligjore për 

aplikimin e sanksioneve direkt nga AKBN për këto raste “ka kontribuar” në 

krijimin e një situate të disfavorshme për procesin e monitorimit. Nga ana e 

MIE, pavarësisht raporteve të AKBN-së, nuk evidentohet të jenë marrë masa 

për rregullimin e gjendjes, drejt përmirësimit të kontratave apo nxjerrjes së 

akteve rregullatorë për procesin, element që kërkon një vëmendje të shtuar 

në vijim. 

Kriteri : 

 

Neni 18 i kontratës koncesionare dhe neni 16 i kontratës për Hec-et nën 2 

MW. 

Ndikimi/Efekti 

 

Ulje e efektivitetit të njësisë publike në monitorimin e procesit të ndërtimit 

dhe shfrytëzimit të Hec-eve.  

Shkaku: 

Mungesa në kontratë e sanksioneve për shoqëritë zhvilluese për rastet e 

mospërmbushjes së detyrimit kontraktual për raportimet 3 mujore dhe/ose 

akteve të tjera ligjorë të cilat duhet të rregullonin boshllëkun e krijuar. 

Rëndësia 

 

E lartë 

 

 

 

 

Titulli i Gjetjes  2 
Mosvënia në punë e sistemit elektronik për fushën hidroenergjetike ka 

ndikuar negativisht në veprimtarinë monitoruese.  
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Situata: 

 

Nga auditimi u konstatua se, AKBN disponon sistemin elektronik Revzone 

sipas kontratës së furnizimit nr. 1652/1 prot. Datë 30.12.2014. Ky sistem 

është implementuar dhe i shërben fushës Hidroenergjitike, Hidrokarbure, 

Minerare, dhe protokollit të brendshëm. Më poshtë paraqesim disa pamje të 

faqes përkatëse në sistemin Revzone. Ky sistem mund të aksesohet lehtësisht 

prej secilës shoqërie tregtare të kontraktuara prej shtetit Shqiptar për ndërtim, 

prodhim, mirëmbajtje apo transferim  të HECE-ve nëpërmjet faqes zyrtare të 

internetit për AKBN. Aksesimi në të ofron mundësi për dërgim të dhënash 

dhe dokumentacioni elektronik nga ana e shoqërive por dhe kontrollin e tyre 

nga administrata shtetërore lidhur me problematika të ndryshme të 

deklarimit. Disa prej lehtësirave që krijon ky sistem elektronik për subjektet 

dhe AKBN janë: 

-Ndërveprimi në sistem midis subjektit, Ministrisë dhe AKBN lidhur me 

oponencat teknike për studime fizibiliteti për projekt propozim dhe projektet 

e zbatimit për ndërtimin e hidrocentraleve nga subjekte private. 

-Ndërveprim midis shoqërisë dhe AKBN lidhur me dërgimin e raporteve 3 

mujore lidhur me detyrimin kontraktual për raportimin 3 mujor për fazën e 

prodhimit: 

Prej tij, administrata e AKBN por edhe Ministria e linjës mund të përpunojë 

raporte të ndryshme lidhur me ecurinë e projekteve për oponencë, 

investimeve por dhe shfrytëzimit të veprave sa i përket prodhimit. Hapësira e 

dedikuar në këtë sistem elektronik për fushën e hidroenergjisë nuk ka 

funksionuar në asnjë drejtim. Në AKBN ky sistem aktualisht funksionon 

vetëm në fushën minerare pra vetëm një nga disa fushat e punës të 

mundësuara duke e lënë proceset e mësipërme nga projektidea deri në 

implementim e kontratës në mungesë  totale transparence megjithëse në 

blerjen e tij janë shpenzuar rreth 18,358,320 lekë, të cilat në fakt nuk kanë 

patur efektivitetit e pritshëm, rrjedhojë e keqmenaxhimit nga strukturat 

drejtuese në AKBN. Efektet negative vihen re qartë, në numrin e ulët të 

raportimeve nga ana e shoqërive për informacionet periodike, progresive, 

mungesa e të cilave ka patur ndikim negativ në kryerjen në kohë dhe me 

cilësi të monitorimeve nga strukturat përkatëse në AKBN për monitorimin e 

investimeve e kryera në hidrocentrale por dhe monitorimin në vijueshmëri të 

prodhimit të energjisë elektrike të tyre. 

Kriteri : 

 

Ligji 10296 datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, neni 

2, neni 4 pika 9, neni 5, neni 8 i tij,   

Statut Rregullore e AKBN miratuar me Urdhrin e Ministrit nr. 317 datë 

30.12.2015, e ndryshuar, neni 12 pika 1 dhe 2,  

Rregullore e brendshme  miratuar me Vendim të Këshillit Drejtues nr.10 datë 

30.12.2013 , i ndryshuar neni 4 pika 3/d, 3/h, 3/i, 3/o.   

Ndikimi/Efekti 
 

Ndikime negative për procesin e monitorimit. 

Shkaku: Menaxhim jo i duhur i aktiveve nga niveli drejtues i institucionit.   

Rëndësia 

 

E lartë 
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 Drejtimi 2: “Oponencat teknike për miratimin e projekteve dhe respektimi i afateve ligjore 

për dhënien e tyre” 

 

Nga ana e grupit të auditimit u shqyrtua, informacioni shkresor dhe elektronik për  oponencat e 

kryera për periudhën nën auditim. Të dhëna për pagesat e tarifave të kryera prej sektorit të 

Financës dhe Buxhetit, etj.  

Kryerja e oponencave teknike për HEC-et në AKBN për periudhën në auditim mbështetet në aktet 

ligjore si vijon:  

-Vendimi nr. 354, datë 11.05.2016, i Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e manualit të tarifave 

për shërbime në planifikim territori, projektim, mbikëqyrje dhe kolaudim”. 

-Vendimi nr. 1055 datë 22.12.2010, i Këshillit të Ministrave, “Për vendosjen e oponencës teknike 

për projektet e veprave të ndërtimit”. 

-Vendimi nr. 206 datë 15.03.2017 i Këshillit të Ministrave, Për një shtesë në vendimin nr. 547 

datë 09.08.2006, “Për krijimin e agjencisë kombëtare të burimeve natyrore”. 

-Rregullore “Për funksionimin e grupit për kryerjen e oponencës teknike të projekteve të ndërtimit 

të hidrocentraleve me koncesion në AKBN” miratuar nga Zv. Kryeministri, dhe Ministri i 

Ekonomisë, Tregëtisë dhe Energjitikës sipas shkresës nr. 6453/8 prot. datë 18.10.2010, ndryshuar 

me urdhrin e Ministrit, nr. 147 datë 01.06.2015 dhe 147/1 datë 07.09.2015. 

-Statut Rregullore e AKBN ndryshuar së fundi me Urdhrin nr. 545 datë 05.07.2018 të Ministrit të 

Infrastrukturës dhe Energjisë. 

-Të tjera akte nënligjore dhe rregullative. 

  

Grupi për kryerjen e oponencës teknike (OT) së projekteve të ndërtimit të hidrocentraleve me 

koncension është ngritur në zbatim të VKM nr. 547, datë 9.8.2006 “Për krijimin e Agjencisë 

Kombëtare të Burimeve Natyrore”, pika 3, dhe Rregullores “Për kryerjen e oponencës teknike të 

projekteve të ndërtimit të hidrocentraleve me koncension në AKBN”, me qëllim sigurimin brenda 

fushës së veprimtarisë së AKBN-së të oponencës qeveritare, për studimet dhe projektet në fushën 

hidroenergjitike. Në muajin Korrik 2018 në Statut-Rregulloren janë bërë disa ndryshime dhe 

shtesa lidhur me këtë proces dhe konkretisht në nenin 13/1 dhe dhe neni 13/2 i të cilat 

sanksionojnë veprimtarinë e këtij organi vendimmarrës. 

Në kuptim të nenit 3 të Rregullores, Grupi për kryerjen e oponencës teknike të projekteve të 

ndërtimit të hidrocentraleve me koncension është organ kolegjial, vendimmarrës, i përhershëm i 

cili përbëhet nga 9 anëtarë (1 sekretar pa të drejtë vote). Në cilësinë e Kryetarit Grupit të 

Oponencës është Drejtori Ekzekutiv i AKBN-së, sipas  neni 3 pika 3 e Rregullores “Për kryerjen e 

oponencës teknike të projekteve të ndërtimit të hidrocentraleve me koncension në AKBN”. 

Megjithëse në Rregulloret e brendshme të institucionit për periudhën nën auditim trajtohet mbajtja 

e një baze të dhënash për studimet e fizibilitetit dhe projektet e zbatimit për veprat 

hidroenergjetike të shqyrtuar nga Grupi i OT, databaza e të dhënave të AKBN përmbante vetëm 

shkresën hyrëse dhe atë dalëse, por mungonin në të veprimet e ndërmjetme lidhur me praktikën si 

data e njoftimit për pagesë, data e pagesës, data e futjes në mbledhjen e OT-së, data e raportit etj. 

Mungesa e bazës përmbledhëse të të dhënave nuk jep sigurinë e nevojshme për pasqyrimin e 

veprimtarisë së grupit të Oponencës Teknike sa i përket, kërkesave të mbërritura dhe atyre të 

mbetura për shqyrtim më datë 31.12.2018 si dhe respektimin e radhës sipas modelit FIFO në 

kryerjen e oponencës. Nga ana jonë u kryen ballafaqimet e oponencave me pagesat e kryera pranë 

sektorit të Financës dhe Buxhetit, pasi në Rregulloren nr. 6453/8 prot. datë 18.10.2010 “Për 

funksionimin e grupit për kryerjen e oponencës teknike të projekteve të ndërtimit të 

hidrocentraleve me koncesion në AKBN”, e ndryshuar neni 8 pika 2 përcaktohet si kusht pagesa e 
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tarifës së OT përpara kryerjes së saj. Për disa prej tyre rezultuan mospërputhje të cilat trajtohen në 

material sipas praktikave përkatëse. 

 

Sipas të dhënave të vëna në dispozicion prej subjektit të audituar për periudhën Shtator 2016- 

Dhjetor 2018 rezulton që grupi i OT-së ka zhvilluar 83 mbledhje në të cilat ka trajtuar 362 

praktika. Sipas rregullores së funksionimit, grupi i OT-së kryen vlerësimin tekniko-mjedisor për 

projekt-propozimet, vlerësimin teknik për projektet e zbatimit dhe në përfundim harton Raportin e 

Vlerësimit. Gjatë periudhës nën auditim janë vlerësuar vetëm këta të fundit, në bazë të kërkesave 

të ardhura nga Ministria e linjës. 

 

Nr. Periudha 
Mbledhje të 

OT 
Praktika të trajtuara 

nga OT 

1 Shtator -Dhjetor 2016 12 49 

2 Janar-Dhjetor 2017 37 160 

3 Janar-Dhjetor 2018 34 153 

      
Gjithsej 83 362 

                Burimi: AKBN 

 

Nga të dhënat e databazës së paraqitur nga Sektori i Procedurave, Verifikimit dhe Trajtimit të 

Ankesave, për kryerjen e oponencave prej datës 01.09.2016 më datë 31.12.2018 nga OT, nga 362 

praktika të paraqitura për vlerësim në mbledhjet e oponencës, janë shqyrtuar dhe vlerësuar 346 

projekte zbatimi dhe 12 ndryshime në projektet e zbatimit, për të cilët është hartuar raporti teknik i 

vlerësimit të projektit ndërsa për 4 praktika OT nuk ka dale me raport vlerësimi teknik, për 

mangësi në dosjet përkatëse. Kjo veprimtari sipas periudhave paraqitet: 

 

Nr. Periudha 
Praktika të trajtuara 

nga OT 
Projekte zbatimi të 

vlerësuara   

Ndryshime ne 
projekt zbatimi të 

vlerësuara 

1 Shtator -Dhjetor 2016 49 44 5 

2 Janar-Dhjetor 2017 160  155 2 

3 Janar-Dhjetor 2018 152 147 5 

       

Gjithsej 362 346 12  

     Burimi: AKBN 
 

Nga 346 projekte zbatimi të vlerësuar pozitivisht të cilat u përkasin 162 praktikave, 34 janë 

raporte për kontrata koncesionare ndërsa 128 për HEC-et nën 2MW sipas VKM nr.822 datë 

07.10.2015, i ndryshuar. Nga 12 ndryshime projekti zbatimi të vlerësuara gjatë kësaj periudhe 

pozitivisht janë vlerësuar vetëm 10 prej tyre, ndërsa 2 prej tyre kanë rezultuar me problematikë, 

tabela më poshtë: 

 

Nr. Projekte Zbatimi 
Projekte zbatimi të vlerësuar 

pozitivisht 

1 Kontrata Koncesionare 34 

2 HEC-e nën 2MW 128 

3 Ndryshime në Projekt Zbatimi KK 10 

     
Gjithsej 162 

      Burimi: AKBN 
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Ndodhen ende në proces  24 kërkesa për projektet e zbatimit nën 2MW të cilat datojnë në 

periudhën Maj-Dhjetor 2018 si dhe ndodhet në proces vlerësimi një ndryshim projekt-zbatimi. 

Theksojmë se, sipas rregullores së OT-së një projekt zbatimi mund të shqyrtohet më tepër se një 

herë në mbledhjet për mangësi apo plotësime brenda afateve të përcaktuara në rregullore. 

 

❖ Zbatimi i Afateve në Kryerjen e Oponencës Tekike 

 

Mbi bazën e të dhënave shkresore dhe elektronike të paraqitura nga subjekti i audituar lidhur me 

respektimin e afateve në kryerjen e oponencës teknike për projektet e zbatimit u konstatua se: 

-Në 69 nga 128 projektet e zbatimit të vlerësuar pozitivisht, për HEC-e nën 2MW, afati i 

vlerësimit nga OT shkon nga 100 deri 463 ditë kalendarike, duke tejkaluar afatet e përcaktuara 

për nxjerrjen e vlerësimit përfundimtar.  

 

-Në 17 nga 24 projektet e zbatimit për HEC-e nën 2MW të përcjella nga Ministria e linjës ende 

nuk janë vlerësuar nga OT megjithëse kanë nga 127 deri 422 ditë kalendarike në AKBN duke 

tejkaluar afatet e përcaktuara në rregullore. 

 

-Në 10 nga 34 projektet e zbatimit të vlerësuar pozitivisht, për HEC-et me koncesion, afati i 

vlerësimit nga OT shkon nga 110 deri 337 ditë kalendarike pas kryerjes së pagesës. 

 

Vonesat e  mësipërme bien në kundërshtim me Rregulloren nr. 6453/8 prot. datë 18.10.2010 “Për 

funksionimin e grupit për kryerjen e oponencës teknike të projekteve të ndërtimit të 

hidrocentraleve me koncesion në AKBN”, nenit 7 pika 6 e tij, ku përcaktohet se; 

 

 

Pika 6. Në rast se grupi i oponencës teknike vëren se projekti propozimi apo projekt-zbatimi nuk 

është i plotë dhe duhet rishikuar, brenda 15 ditëve nga bërja e vlerësimit, me firmë të Kryetarit të 

Grupit i njofton vërejtjet për plotësim, subjektit që ka paarqitur projektin. Brenda 60 ditëve nga 

marrja e njoftimit, subjekti duhet të plotësojë vërejtjet........Me përfundimin e afatit 60 ditor, grupi 

i oponencës teknike në mbledhjen e rradhës shpreh qëndrimin përfundimtar ndaj projekt 

propozimit apo projekt-zbatimit të paraqitur. 

 

 

❖ Vendimmarrja dhe pagesa e specialistëve të jashtëm në AKBN  

 

Sipas të dhënave të pagesave të kryera për periudhën nën auditim AKBN ka  bërë shpërblimin e 

anëtarëve të brendshëm të grupit OT-së në periudha mujore referuar mbledhjeve të kryera 

bazuar në Vendimin e Këshillit Drejtues nr.3, datë 16.02.2015, miratuar me Urdhër të Ministrit të 

MEI nr.39, datë 18.02.2015. Shpërblimi i punonjësve të brendshëm tyre bie ndesh me përcaktimet 

Rregullores nr. 6453/8 prot. datë 18.10.2010, e ndryshuar, “Për funksionimin e grupit për kryerjen 

e oponencës teknike të projekteve të ndërtimit të hidrocentraleve me koncesion në AKBN” 

konkretisht nenit 3, pika 5 ku përcaktohet se; 

 

Pika 5. Numri i specialistëve të jashtëm dhe shpërblimi i tyre përcaktohen me vendim të këshillit 

drejtues të AKBN. 
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Dispozitë e cila përcakton vetëm kompetencat e Këshillit Drejtues lidhur me numrin e 

specialistëve të jashtëm, por në të nuk trajtohet pagesa dhe shpërblimi i punonjësve të brendshëm. 

Nëse do i referohemi dispozitave ligjore të përgjithshme konkretisht ligjit nr. 10405 datë 

24.03.2011, “Për kompetencat për caktimin  e pagave dhe shpërblimeve”, i ndryshuar, neni 2 i tij 

përcakton kompetencat për caktimin e pagave, ndërsa neni 6 në pikën 1) “Kompetencat e 

organeve kolegjiale” kufizon edhe vendimmarrjen e organeve kolegjiale lidhur me pagat e 

shpërblimet dhe konkretisht;  

 

1. Organet kolegjiale drejtuese të njësive të fondeve speciale, të institucioneve publike, të 

ndërmarrjeve shtetërore dhe të shoqërive tregtare, me kapital mbi 50 për qind shtetëror, 

miratojnë:  

b) masën e shpërblimit të punës, por jo më shumë se një pagë mujore në vit, pas daljes së  

rezultatit financiar vjetor, si dhe pas miratimit nga ministri përkatës.  

 

Pra dhe organet kolegjiale nuk kanë legjitimitet për caktimin e shpërblimeve të bordeve apo 

komisioneve në institucionet publike veç atyre të përmendura më sipër. Kjo kompetencë i përket 

Këshillit të Ministrave sipas ligjit nr.10405, neni 4 pika 3 dhe 4 e saj ku përcaktohet se; 

 

3. Këshilli i Ministrave, sipas rastit, me propozimin e Ministrit të Financave, miraton 

shpërblimin e anëtarëve të këshillave, të bordeve ose të komisioneve të institucioneve qendrore, 

kur legjislacioni përkatës parashikon krijimin e një këshilli ose të bordit drejtues me të drejtë 

pagese në këto institucione.  

4. Këshilli i Ministrave, me propozimin e Ministrit të Financave dhe të Ministrit të Ekonomisë, 

Tregtisë dhe Energjetikës, miraton kufirin maksimal të pagës dhe të shpërblimit të titullarit të 

njësive të fondeve speciale, të institucioneve publike, të ndërmarrjeve shtetërore dhe të shoqërive 

tregtare me kapital mbi 50 për qind shtetëror, si dhe kufirin e shpërblimit të anëtarëve të 

këshillave a të bordeve drejtuese të tyre.  

 

Megjithëse kjo problematikë është trajtuar edhe gjatë auditimit të mëparshëm nga ana e Ministrisë 

së Infrastrukturës dhe Energjisë, si organ  epror nuk është të ndërmarrë asnjë hap për plotësimin e 

bazë ligjore lidhur me pagesat e anëtarëve të brendshëm të Grupit të OT-së, i cili “de jure”dhe  

“de facto” ushtron veprimtarinë si një organ kolegjial duke lejuar kryerjen e pagesave për anëtarët 

e OT, punonjës të brendshëm të institucionit.  

Vlera e pagesave të paguara në mungesë të mbështetjes ligjore llogaritet në 4,060,000 lekë. 

Tabela më poshtë paraqet pagesat e kryera nga AKBN sipas periudhave. 

 
 

Tabela nr.  

Shpërblimi për punonjësit e AKBN pjesë e Grupit të Oponencës  Teknike  

Në lekë 

Nr. Periudha Vlera e shpërblimit 

1 09-12/2016 720,000 

2 Viti 2017 1,700,000 

3 Viti 2018 1,640,000 

      

Shuma 4,060,000 

 Punoi: KLSH 
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Sipas të dhënave për periudhën nën auditim AKBN ka  kryer gjithashtu  shpërblimin e anëtarëve 

të jashtëm të grupit OT-së në periudha mujore referuar realizimit të mbledhjeve sipas vlerave të 

propozuara me Vendimit të Këshillit Drejtues nr.3, datë 16.02.2015, miratuar me Urdhër të 

Ministrit të MEI nr.39, datë 18.02.2015. Përfshirja e këtyre specialistëve në këtë organ 

vendimmarrës me të drejtë vote pa u mbështetur në dispozita ligjore të mirpërcaktuara dhe pagesa 

e tyre si pjesë e brendshme këtij organi në vlerësimin tonë është i parregullt dhe bie në  

kundërshtim me, vendimin nr. 547 datë 09.08.2006, “Për krijimin e agjencisë kombëtare të 

burimeve natyrore”, i ndryshuar pika 3 e saj, Detyrat dhe përgjegjësitë e AKBN , ku përcaktohet se; 

 

- Siguron, brenda fushës së veprimtarisë së vet, oponencën qeveritare për studimet dhe 

projektet në fushën e veprimtarisë minerare, postminerare, hidrokarbure dhe energjetike, të 

paraqitura nga subjektet, shtetërore a private, vendase ose të huaja. Për raste të veçanta mund të 

kërkojë asistencë të specializuar; 

 

nenin 3, pika 3,4,5 e Rregullores, “Për funksionimin e grupit për kryerjen e oponencës teknike të 

projekteve të ndërtimit të hidrocentraleve me koncesion në AKBN” nr. 6453/8 prot. datë 

18.10.2010,  

 

Pika 3. Grupi i oponencës teknike të jetë me 9 anëtarë ...... përbërja e e grupit të Oponencës 

Teknike propozohet nga Drejtori Ekzekutiv dhe miratohet nga Ministri.... 

Pika 4. Anëtarët e grupit të Oponencës Teknike janë punonjës të AKBN. Për specialitete të cilat 

nuk janë në strukturës ne AKBN, apo për të cilat kërkohet një ekspertizë më profesionale, pranë 

grupit të OT, të punojnë dhe ekspertë jashtë strukturave të AKBN. 

Pika 5. Numri i specialistëve të jashtëm dhe shpërblimi i tyre përcaktohen me vendim të këshillit 

drejtues të AKBN. 

 

Pra vendimi i sipërcituar “Për Krijimin e AKBN” dhe rregullorja specifike flasin qartësisht për 

mbështetje teknike prej ekspertëve të jashtëm por në asnjë moment nuk trajton rolin e tyre për 

vendimmarrje të OT-së. Në periudhën nën auditim Shtator 2016-Dhjetor 2018 numri i ekspertëve 

të jashtëm të kontraktuar pjesmarrës në këtë organ kolegjial ka qenë më i lartë se numri i 

anëtarëve punonjës të AKBN duke bërë që ky organ kolegjial efektivisht të kryej një “oponencë të 

pavarur” dhe jo oponencën shtetërore, megjithëse AKBN zotëron të gjitha kapacitet e nevojshme 

njerëzore për pjesmarrje të plotë konform rregullores në këtë grup. Në vijim të verifikimit të 

profileve të diplomimit të anëtarëve të OT-së konstatohet se, në përbërjen e grupit rezulton vetëm 

një anëtar specialist hidroteknik prej vitit 2016, ndërkohë që dispozita rregullative përcakton 

minimalisht dy të tillë çka bie ndesh me nenit 6 pika 2 e rregullores së OT ku përcaktohet se: 

 

Pika 2. Mbledhja e grupit do të zhvillohet kur në të marrin pjesë minimumi 6 anëtarë të grupit (2 

specialistë hidroteknikë, 1 specilaist gjeolog, 1 specilaist hidrolog, 1 specialist elektrik,1 

specialist mjedisi)  

 

Si dhe neni 7 pika 12 e saj ku përcaktohet se: 

 

Pika 12. Një mbledhje e Oponencës teknike mund të bëhet ku marrin pjesë 2/3 e anëtarëve. 

Projekti konsiderohet i pranuar kur ka marrë votat e jo më pak se 6 anëtarëve. Në rast se anëtarët 

e grupit- specialistë hidroteknik dhe hidrolog votojnë kundër, projekti konsiderohet i pa 

miratuar. 
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Pra funksionimi i këtij organi vendimmarrës vetëm me 1 (një) anëtar specialist hidroteknik nga 2 

(dy) të tillë minimalisht të nevojshëm për këtë profil paraqet problematika të rënda në 

ligjshmërinë e vendimarrjeve të kryera nga ky organ. Nëse shohim profilet e specialiteteve të 

disponueshme në AKBN vërehet se, vetëm në Drejtorinë Hidroenergjitike në AKBN zotërojnë 

këtë profil të paktën 4 punonjës, pra hapësirat për plotësimin e këtij profili kanë qenë lehtësisht të 

mundshme por që nuk janë shfrytëzuar prej drejtimit.  

Po kështu, në bazën ligjore mbi të cilën funksionon institucioni nuk disponohen aktet e nevojshme 

rregullative për kriteret të cilat duhet të plotësojnë ekspertët e jashtëm për kontraktim, si dhe ato 

mbi të cilat të bazohet përzgjedhja e punonjësve të brendshëm në OT duke e lënë procesin 

tërësisht në subjektivizëm, duke eleminuar barazinë në përzgjedhje dhe mbi të gjitha në mungesë 

të plotë transparence.  

 

❖ Llogaritja e tarifave të OT-së dhe pagesa e tyre 

 

Pasqyra e pagesave të Tarifës së Oponencës Shtetërore për HEC-et, regjistruar në kontabilitetin e 

AKBN sipas periudhave janë: Tabela përmbledhëse e pagesave paraqitet në Aneksin nr. 1.1 

bashkëlidhur këtij materiali auditimi. 

  
Periudha Numri Vlera në Lekë 

01.09-31.12.2006 4 1,679,353 

2017 106 23,126,363 

2018 69 15,900,000 

      

Shuma 179 40,705,716 

                 Punoi: KLSH 
 

Gjatë periudhës nën auditim ka ndryshuar dhe mënyra e përllogaritjes së tarifës së oponencës nga 

llogaritja mbi bazë vlere sipas grupi tariforit dhe përqindjes së tarifës kjo tarifë tashmë llogaritet 

mbi bazë klasifikimi fuqie të projektit të veprës, ndryshim i sanksionuar me Vendimin nr. 206 

datë 15.03.2017 i Këshillit të Ministrave, për një shtesë në vendimin nr. 547 datë 09.08.2006, 

“Për krijimin e agjencisë kombëtare të burimeve natyrore”. Prej dates 21 Mars 2017 nga e cila 

kanë hyrë në fuqi konstatohet se në faturimin e shërbimit të oponencës AKBN nuk ka llogaritur 

TVSH-në mbi vlerën e tarifës por në mënyrë të pasaktë e ka përfshirë atë brenda saj, veprim i cili 

ka ndikuar drejtpërdrejtë në vlerën e faturimit duke sjellë uljen e të ardhurave për këtë institucion, 

pasi TVSH-ja e llogaritur në faturë është paguar nga vlera e tarifës. Theksojmë se shërbimet e 

ndërtimit prej vitit  1994 dhe në vijim janë klasifikuar si shërbim i tatueshëm me TVSH gjë e cila 

vijon dhe është e sanksionuar qartësisht në aktet ligjore përkatës dhe konkretisht, në nenin 16 të 

Vendimit nr. 354, datë 11.05.2016, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e manualit të tarifave 

për shërbime në planifikim territori, projektim, mbikëqyrje dhe kolaudim” përcaktohet se: 

 

Neni 16. Mbi tarifat për shërbimet aplikohet vlera e TVSH-së sipas legjislacionit tatimor në fuqi. 

 

Ligjit nr.92/2014 datë “Për Tatimin mbi Vlerën e Shtuar në RSH”, i ndryshuar Neni 2/a ku 

përcaktohet se: 

 

Tatimit mbi vlerën e shtuar i nënshtrohen:  

2/a) të gjitha furnizimet e mallrave dhe shërbimeve, të kryera kundrejt pagesës, brenda territorit 

të Republikës së Shqipërisë, nga një person i tatueshëm që vepron si i tillë;  
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Neni 39 i ku përcaktohet se;  

 

1. Në vlerën e tatueshme përfshihen elementet e mëposhtme:  

a) tatimet, taksat, detyrimet, tarifat dhe pagesa të ngjashme, me përjashtim të TVSH-së. 

 

Nga interpretimi jo i saktë i dispozitave ligjore për mënyrën e faturimit rezulton se, për 169 

shërbime të oponence të kryera nga ana e AKBN për periudhën nën auditim, vlera e pa llogaritur e 

TVSH-së kap shumën prej 7,020,000 lekë  (35,100,000 x 20%). 

 

❖ Trajtimi i disa praktikave të audituara të oponencës Teknike 

Grupi i auditimit përzgjodhi 10 praktika oponence për “Projekt zbatimi” për vlerësimin e 

përputhshmërisë së tyre me dispozitat ligjore në fuqi, kjo sa i takon aspektit ligjor dhe procedurial 

por jo atij teknik të veprimtarisë së  OT-së. Nga praktikat e trajtuara rezultoi se, një praktikë 

rezulton e bllokuar për veprime të mëtejshme nga ana e përmbaruesit gjyqësor ndërsa për 9 

praktikat e tjera rezultoi si vijon:  

 

• Në praktikën e ndjekur nga grupi i oponencës teknike për koncesionarin N.................shpk, lidhur 

me hecet, “I........”, “I......... 2”, “S.. 1”, “S....2”, “L....” dhe “B....” konstatohet se; 

Shoqëria ka lidhur kontratën Koncesionare të tipit BOT (Ndërtim-Operim-Transferim) me nr. 

10323 Rep. dhe 3317 Kol. datë 06.09.2013. Të dhënat e kontratës si dhe ato të projektzbatimit 

përfundimtar të vlerësuar pozitivisht nga OT-ja janë; 

 

Nr. Emërtimi Njësia 
Kontrata 

koncesionare 
Projekti I 
Zbatimit Diferenca 

1 Investimi lekë pa tvsh 1,572,169,360 2,911,249,183 1,339,079,823 

2 Fuqia KW 15,935 20,524 4,589 

3 Energji mesatare vjetore KWh/vit 72,633,655 76,490,191 3,856,536 

4 Fee koncesionare 4%  KWh/vit 2,905,346 3,059,608 154,261 

 

Në dosjen e OT-së evidentohen këto mangësi: 

-Në Raport nuk paraqitet data e mbledhjes për pranimin e projektzbatimit.  

-Në Raport nuk janë evidentuar vlerat e makinerive dhe paisjeve. 

-Projektzbatimi ka ndryshime të rëndësishme dhe thelbësore të kontratës koncesionare. 

-Megjithëse projektzbatimi është paraqitur në AKBN më datë 17.04.2014 dhe pagesa është kryer 

më datë 06.02.2017, grupi i OT-së e ka shqyrtuar fillimisht në mbledhjen e datës 11.12.2014 ku 

janë lënë detyrat përkatëse për plotësim. Pra shqyrtimi i projektzbatimit është kryer pa u paguar 

më parë tarifa përkatëse në kundërshtim me pikën 2 të nenit 8, të Rregullores nr. 6453/8 prot. datë 

18.10.2010, e ndryshuar, “Për funksionimin e grupit për kryerjen e oponencës teknike të 

projekteve të ndërtimit të hidrocentraleve me koncesion në AKBN” konkretisht ku përcaktohet se; 

     

Pika 2. Në bazë të njoftimit sipas nenit 5 pika5 të kësaj rregulloreje, subjektet përpara kryerjes së 

oponencës teknike do të kryejnë në AKBN pagesën sipas tarifave përkatëse 

 

Llogaritja e tarifës për oponencën teknike: 

Me shkresën e brendshme të AKBN nr. 810/3 prot. datë 05.10.2015 Drejtoria Ekonomike ka 

njoftuar Drejtorinë e Hidroenergjitike lidhur me llogaritjen e tarifës së oponencës në shumën 

4,526,024 lekë me TVSH. Vlera totale e investimit mbi të cilën është bazuar llogaritja është 

2,911,249,183 lekë (pa tvsh) nga të cilat 2,050,811,555 lekë janë makineri dhe paisje. Me 
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shkresën nr.8837 prot. datë 09.10.2015 është njoftuar koncesionari lidhur me këtë pagesë e cila 

është kusht i nevojshëm për kryerjen e shërbimit të oponencës teknike. Koncesionari nuk e ka 

pranuar këtë vlerë të llogaritur nga AKBN dhe ka paraqitur ankim në datat 16.10.2015 dhe 

07.12.2016. Drejtoria Hidroenergjitike ka kërkuar mendim juridike nga Drejtoria e Shërbimeve 

Juridike në AKBN e cila  me shkresat nr. 19342/2 prot. datë 18.11.2015 dhe nr.19 prot. datë 

10.01.2017 lidhur me rastin. Nga ana e kësaj të fundit  sqarohet se, sipas procesverbalit të 

mbledhjes së datës 11.12.2014 është shqyrtuar projekti i shoqërisë, tarifa e oponencës i 

nënshtrohet legjislacionit përpara shqyrtimit të projektit nga Grupi i Oponencës Teknike. Me 

shkresën nr. 1329 prot. datë 01.02.2017 AKBN ka njoftuar shoqërinë për  tarifën e rillogaritur prej 

saj në vlerën 950,465 lekë me TVSH, ose 3,575,559 lekë më pak krahasuar me atë të mëparshme. 

Kjo shumë është likujduar pranë U... Bank datë 03.02.2017 dhe më datë 06.02.2017 është prerë 

fatura tatimore nga AKBN për subjektin.  

Rillogaritja e vlerës së oponencës teknike nga ana e AKBN është bërë në kundërshtim me aktet 

ligjore të cilat përcaktojnë llogaritjen e saj dhe konkretisht, Vendimit nr. 1055 datë 22.12.2010, i 

Këshillit të Ministrave, “Për vendosjen e oponencës teknike për projektet e veprave të ndërtimit” 

dhe nenet 35, 38 dhe 39 të Vendimi nr. 354, datë 11.05.2016, i Këshillit të Ministrave, “Për 

miratimin e manualit të tarifave për shërbime në planifikim territori, projektim, mbikëqyrje dhe 

kolaudim”. Sipas akteve ligjore të sipërcituara si dhe klasifikimeve të bëra lidhur me grupin tarifor 

duhet të llogaritej vlera e tarifës.  

Vlera e reduktuar padrejtësisht prej 3,575,559 lekë përbën të ardhura të munguara në buxhetin e 

AKBN. Sipas urdhrit të Drejtorit Ekzekutiv nr. 1099 datë 25.07.2016 është Drejtoria 

Hidroenergjitike e cila llogarit tarifat e oponencës teknike.  

 

Nga të dhënat e disponuara  konstatojmë se autoriteti kontraktor ende nuk ka lidhur kontratën 

shtesë për ndryshimet e ndodhura në projektzbatimin e pranuar. 

 

• Në praktikën e ndjekur nga grupi i oponencës teknike për koncesionarin E............shpk, lidhur me 

hecet, “M..... 1,2,3”, “S... 2”, konstatohet se; 

Shoqëria ka lidhur kontratën Koncesionare të tipit BOT (Ndërtim-Operim-Transferim) me nr. 869 

Rep. dhe 398/3 Kol. datë 28.12.2015 ndryshuar me nr. 768 Rep. dhe 258 Kol. datë 07.08.2017, nr. 

2535 Rep. dhe 1714/1 Kol. datë 11.12.2018. 

Shkresa e MEI nr. 144/17 prot. datë 01.08.2016 “Dërgohet projektzbatimi” 

Raporti përfundimtar nr.1562/4 prot. datë 01.03.2017 mbledhja e OT datë 29.09.2016. 

Të dhënat e kontratës si dhe ato të projektzbatimit përfundimtar të vlerësuar pozitivisht nga OT-ja 

janë; 

 

Nr. Emërtimi Njësia 
Kontrata 

koncesionare 
Projekti i 
Zbatimit Diferenca 

1 Investimi lekë pa tvsh 269,981,177 459,118,512 (+) 189,137,335 

2 Fuqia KW 3,840 4,506 (+) 666 

3 Energji mesatare vjetore KWh/vit 16,699,306 16,706,750 (+) 7,444 

4 Fee koncesionare vjetore 2.4%  KWh/vit 400,783 400,962 (+) 179 

 

Në dosjen e OT-së evidentohen këto mangësi: 

-Evidentohet një vonesë 5 mujore për dërgimin e projektzbatimit e cila nuk justifikohet me 

dokumentacion. 

-Në Raport nuk janë evidentuar vlerat e makinerive dhe paisjeve. 

-Vlerat e investimit janë të paraqitura me TVSH. 

-Projektzbatimi ka ndryshime të rëndësishme dhe thelbësore të kontratës koncesionare. 
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-Megjithëse projektzbatimi është paraqitur në AKBN më datë 01.08.2016 dhe pagesa është kryer 

më datë 08.02.2017 grupi i OT-së e ka shqyrtuar fillimisht në mbledhjen e datës 29.09.2016 ku 

janë lënë detyrat përkatëse për plotësim. Pra grupi i OT-së ka kryer shqyrtimin e projektzbatimit 

pa u paguar më parë tarifa përkatës në kundërshtim me pikën 2 të nenit 8, të Rregullores nr. 

6453/8 prot. datë 18.10.2010, e ndryshuar, “Për funksionimin e grupit për kryerjen e oponencës 

teknike të projekteve të ndërtimit të hidrocentraleve me koncesion në AKBN” konkretisht ku 

përcaktohet se; 

     

Pika 2. Në bazë të njoftimit sipas nenit 5 pika5 të kësaj rregulloreje, subjektet përpara kryerjes së 

oponencës teknike do të kryejnë në AKBN pagesën sipas tarifave përkatëse. 

 

Llogaritja e tarifës për oponencën teknike:  

Me shkresën nr. 144/17 prot. datë 01.08.2016, MEI ka përcjellë në AKBN projektin e zbatimit të 

kaskadës së HEC-eve për kryerjen e oponencës teknike. Vlera totale e investimit për llogaritjen e 

tarifës është 565,359,243 lekë (me tvsh) nga të cilat 176,596,000 lekë (me tvsh) janë makineri dhe 

paisje. Me shkresën nr. 1562 datë 08.02.2017 është njoftuar subjekti për tarifën e oponencës në 

shumën 275,993 lekë me Tvsh. Kjo tarifë është paguar prej subjektit pranë R.... Bank më datë 

09.02.2017 dhe më datë 06.02.2017 nga AKBN është lëshuar fatura tatimore.   

Llogaritja e oponencës teknike nga ana e AKBN është bërë në kundërshtim me aktet ligjore të 

cilat përcaktojnë llogaritjen e saj dhe konkretisht, VKM nr. 1055 datë 22.12.2010 dhe VKM nr. 

354, datë 11.05.2016 nenet 4,5, dhe 34 deri 39 të saj, sipas të cilave vlera e investimeve duhet të 

klasifikohej në grupin e V-të tarifor dhe nivelin 4% sipas VKM nr.1055. Kjo tarifë duhet të 

llogaritej me vlerat e investimit (pa tvsh) nëpërmjet interpolim linear në vlerën  1,259,636 lekë 

(me tvsh) ose 983,643 lekë më shumë se tarifa e mëparshme, vlerë e cila përbën të ardhur të 

munguar në buxhetin e AKBN. Sipas urdhrit të Drejtorit Ekzekutiv nr. 1099 datë 25.07.2016 është 

Drejtoria Hidroenergjitike e cila llogarit tarifat e oponencës teknike. 

Nga të dhënat e disponuara  konstatojmë se autoriteti kontraktor ka lidhur kontratën shtesë datë 

07.08.2017 për ndryshimet e ndodhura në projektzbatim. 

 

• Në praktikën e ndjekur nga grupi i oponencës teknike për koncesionarin  H....shpk, lidhur me 

hecet e kaskadës H..., konstatohet se; 

Shoqëria ka lidhur kontratën Koncesionare të tipit BOT (Ndërtim-Operim-Transferim) me nr. 359 

Rep. dhe 207 Kol. datë 03.07.2015, ndryshuar me nr. 183 Rep. dhe 64 Kol. datë 09.03.2017.  

Shkresa e MEI nr. 55/33 prot. datë 29.02.2016. 

Njoftim për pagesë opononence teknike nr. 2357/11 prot. datë 02.12.2016. 

Raporti i OT “Për plotësime” nr. 2357/5 prot. datë 12.05.2016  

Raporti i OT “Për plotësime” nr. 2357/9 prot. datë 01.09.2016  

Raporti përfundimtar nr.2357/12prot. date 06.12.2016 mbledhja e datës 01.09.2016. 

Të dhënat e kontratës si dhe ato të projektzbatimit përfundimtar të vlerësuar pozitivisht nga OT-ja 

janë; 

Nr. Emërtimi Njësia 
Kontrata 

koncesionare 
Projekti I 
Zbatimit Diferenca 

1 Investimi lekë pa tvsh 567,859,875 569,343,704 1,483,829 

2 Fuqia KW 7,755 7,772 17 

3 Energji mesatare vjetore KWh/vit 36,030,713 36,172,273 141,560 

4 Fee koncesionare  vjetore 2%  KWh/vit 720,614 723,445 2,831 

Në dosjen e OT-së evidentohen këto mangësi: 

-Në Raport nuk janë evidentuar vlerat e makinerive dhe paisjeve. 
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-Vlerat e investimit janë të paraqitura me TVSH. 

-Projektzbatimi ka ndryshime të rëndësishme dhe thelbësore me kontratën koncesionare. 

-Megjithëse projektzbatimi është paraqitur në AKBN më datë 29.02.2016 dhe pagesa është kryer 

më datë 02.12.2016, grupi i OT-së e ka shqyrtuar fillimisht në mbledhjen e datës 25.05.2016 ku 

janë lënë detyrat përkatëse për plotësim. Pra grupi i OT-së ka kryer shqyrtimin e projektzbatimit 

pa u paguar më parë tarifa përkatës në kundërshtim me pikën 2 të nenit 8, të Rregullores nr. 

6453/8 prot. datë 18.10.2010, e ndryshuar, “Për funksionimin e grupit për kryerjen e oponencës 

teknike të projekteve të ndërtimit të hidrocentraleve me koncesion në AKBN” konkretisht ku 

përcaktohet se;     

Pika 2. Në bazë të njoftimit sipas nenit 5 pika5 të kësaj rregulloreje, subjektet përpara kryerjes së 

oponencës teknike do të kryejnë në AKBN pagesën sipas tarifave përkatëse. 

 

Llogaritja e tarifës për oponencën teknike:  

Megjithëse, projektzbatimi është miratuar në mbledhjen e dates 01.09.2016 ai është nisur në MEI 

më datë 06.12.2016 në mënyrë të paargumentuar me rreth 3 muaj vonesë. Vlerat e investimit janë 

pranuar dhe më datë 02.12.2016, AKBN i ka dërguar subjektit llogaritjen e tarifës për pagesë me 

një vlerë të ndryshmë investimi nga ajo e pranuar në projektzbatim rreth 3- muaj më parë. 

Pavarsisht kësaj, llogaritja është bërë në mënyrë të gabuar në shumën 224,870 lekë (me tvsh). 

Vlera e duhur e tarifës sipas vlerave të investimeve duhet të klasifikohej në grupin e IV-të tarifor 

dhe nivelin 4% sipas VKM nr.1055 dhe sipas të dhënave të njëjta duhet të llogaritej 1,233,025 

lekë (me tvsh) ose 1,008,155 lekë më tepër.   

Sipas urdhrit të Drejtorit Ekzekutiv nr. 1099 datë 25.07.2016 është Drejtoria Hidroenergjitike e 

cila llogarit tarifat e oponencës teknike. 

Nga të dhënat e disponuara  konstatojmë se autoriteti kontraktor ka lidhur kontratën shtesë më 

datë 09.03.2017 për ndryshimet e ndodhura në projektzbatimin e pranuar. 

 

• Në praktikën e ndjekur nga grupi i oponencës teknike për koncesionarin M..........shpk, lidhur me 

hecin, R......, konstatohet se; 

Shoqëria ka lidhur kontratën Koncesionare të tipit BOT (Ndërtim-Operim-Transferim) me nr. 66 

Rep. dhe 18 Kol. datë 01.02.2013.  

Shkresa e MEI nr. 68/3 prot. datë 23.04.2014 “Dërgohet projektzbatimi” 

Raporti përfundimtar nr.3603 prot. datë 26.04.2017 mbledhja e OT datë 04.09.2014 dhe 

01.10.2015. 

Të dhënat e kontratës si dhe ato të projektzbatimit përfundimtar të vlerësuar pozitivisht nga OT-ja 

janë; 

Nr. Emërtimi Njësia 
Kontrata 

koncesionare 
Projekti I 
Zbatimit Diferenca 

1 Investimi lekë pa tvsh 351,244,805 351,244,805 0 

2 Fuqia KW 2,000 2,480 480 

3 Energji mesatare vjetore KWh/vit 8,565,753 14,959,451 6,393,698 

4 Fee koncesionare  vjetore 2%  KWh/vit 171,315 299,189 127,874 

Në dosjen e OT-së evidentohen këto mangësi: 

-Evidentohet një vonesë 19 mujore për dërgimin e projektzbatimit e cila nuk justifikohet me 

dokumentacion. 

-Në Raport nuk janë evidentuar vlerat e makinerive dhe paisjeve. 

-Projektzbatimi ka ndryshime të rëndësishme dhe thelbësore të kontratës koncesionare. 

-Megjithëse projektzbatimi është paraqitur në AKBN më datë 23.04.2014 dhe pagesa është kryer 

më datë 06.03.2017 grupi i OT-së e ka shqyrtuar atë në mbledhjen e datës 04.09.2014 ku janë lënë 

detyrat përkatëse për plotësim dhe në mbledhjen e datës 01.10.2015 e ka miratuar atë. Pra grupi i 
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OT-së ka kryer shqyrtimin e projektzbatimit pa u paguar më parë tarifa përkatëse në kundërshtim 

me pikën 2 të nenit 8, të Rregullores nr. 6453/8 prot. datë 18.10.2010, e ndryshuar, “Për 

funksionimin e grupit për kryerjen e oponencës teknike të projekteve të ndërtimit të 

hidrocentraleve me koncesion në AKBN” konkretisht ku përcaktohet se; 

     

Pika 2. Në bazë të njoftimit sipas nenit 5 pika 5 të kësaj rregulloreje, subjektet përpara kryerjes së 

oponencës teknike do të kryejnë në AKBN pagesën sipas tarifave përkatëse. 

 

Nga të dhënat e disponuara  konstatojmë se autoriteti kontraktor  nuk ka lidhur kontratë për 

ndryshimet e ndodhura në projektzbatim. 

 

• Në praktikën e ndjekur nga grupi i oponencës teknike për shoqërinë  E......  shpk, lidhur me hecet 

L..... 1,2,3, konstatohet se; 

Shkresa e MEI nr. 7055/7 prot. datë 26.04.2016. 

Raporti përfundimtar nr.3768/6 prot. date 12.10.2016 mbledhja e datës 16.06.2016. 

Të dhënat e kontratës si dhe ato të projektzbatimit përfundimtar të vlerësuar pozitivisht nga OT-ja 

janë; 

Nr. Emërtimi Njësia 
Sipas Raportit të 
vlerësimit MEI 

Projekti I 
Zbatimit Diferenca 

1 Investimi lekë me tvsh   87,525,628 87,525,628 

2 Fuqia KW   1,515 1,515 

3 Energji mesatare vjetore KWh/vit   1,778,414 1,778,414 

 

Në dosjen e OT-së evidentohen këto mangësi: 

-Nuk disponohet raporti i vlerësimit nga MEI. 

-Nuk dokumentohet në dosje vonesa e përcjelljes së Raportit me rreth 4 muaj vonesë. 

-Preventivët e punimeve të investimit në dosje janë vulosur nga AKBN por kanë vlera të 

ndryshme investimi nga ato në Raportin e OT-së. 

-Në Raport nuk janë evidentuar vlerat e makinerive dhe paisjeve. 

-Vlerat e investimit janë të paraqitura me TVSH. 

-Nuk disponohet llogaritja e tarifës së OT-së dhe njoftimi i subjektit për pagesë. 

-Projektzbatimi ka ndryshime të rëndësishme me raportin e MEI. 

-Megjithëse projektzbatimi është paraqitur në AKBN më datë 26.04.2016 dhe pagesa është kryer 

më datë 04.10.2016, grupi i OT-së e ka shqyrtuar fillimisht në mbledhjen e datës 12.04.2016 ku 

janë lënë detyrat përkatëse për plotësim. Pra grupi i OT-së ka kryer shqyrtimin e projektzbatimit 

pa u paguar më parë tarifa përkatëse në kundërshtim me pikën 2 të nenit 8, të Rregullores nr. 

6453/8 prot. datë 18.10.2010, e ndryshuar, “Për funksionimin e grupit për kryerjen e oponencës 

teknike të projekteve të ndërtimit të hidrocentraleve me koncesion në AKBN” konkretisht ku 

përcaktohet se; 

Pika 2. Në bazë të njoftimit sipas nenit 5 pika5 të kësaj rregulloreje, subjektet përpara kryerjes së 

oponencës teknike do të kryejnë në AKBN pagesën sipas tarifave përkatëse. 

 

Në përmbajtjen e raportit të OT-së konstatohen pasaktësi sa i përket vlerës së investimit ku  totali i 

vlerës sipas HEC-eve është 106,104,417 lekë (me tvsh) ndërsa në raport paraqitet 87,525,628 lekë  

pra me një ndryshim prej 18,578,789 lekë. Të dy vlerat ndryshojnë edhe nga preventivët e 

paraqitur prej subjektit dhe të miratuar prej AKBN të cilët paraqiten në shumën totale 

104,525,628 lekë prej të cilëve 44,175,000 janë makineri dhe paisje. 

  



 

 

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT 

Raport Përfundimtar për Auditimin e ushtruar në  “AGJENCINË 

KOMBËTARE TË BURIMEVE NATYRORE” 

 

81 
 

• Në praktikën e ndjekur nga grupi i oponencës teknike për shoqërinë  I.......shpk, lidhur me heci 

K........ konstatohet se; 

Shkresa e MEI nr. 2440/1 prot. datë 22.05.2017. 

Raporti përfundimtar nr.4362/4 prot. date 31.07.2017 mbledhja e datës 22.06.2017. 

Të dhënat e raportit të vlerësimit të Ministrisë si dhe ato të projektzbatimit përfundimtar të 

vlerësuar pozitivisht nga OT-ja janë; 

Nr. Emërtimi Njësia 
Sipas Raportit të 
vlerësimit MEI 

Projekti I 
Zbatimit Diferenca 

1 Investimi lekë me tvsh 80,003,372 342,264,921 262,261,549 

2 Fuqia KW 1,680 1,860 180 

3 Energji mesatare vjetore KWh/vit 6,710,110 7,339,438 629,328 

4 Royalty 2%  KWh/vit 134,202 146,789 12,587 

 

Në dosjen e OT-së evidentohen këto mangësi: 

-Mungon në dosje Raporti i vlerësimit nga MEI. 

-Në Raport nuk janë evidentuar vlerat e makinerive dhe paisjeve. 

-Vlerat e investimit janë të paraqitura me TVSH. 

-Mungon  njoftimi i subjektit për pagesën e oponencës. 

-Projektzbatimi ka ndryshime të rëndësishme me raportin e MEI. 

-Megjithëse projektzbatimi është paraqitur në AKBN më datë 22.05.2017 tarifa nuk rezulton e 

paguar, grupi i OT-së e ka shqyrtuar fillimisht në mbledhjen e datës 22.06.2017 ku janë lënë 

detyrat përkatëse për plotësim. Pra grupi i OT-së ka kryer shqyrtimin e projektzbatimit pa u 

paguar më parë tarifa përkatës në kundërshtim me pikën 2 të nenit 8, të Rregullores nr. 6453/8 

prot. datë 18.10.2010, e ndryshuar, “Për funksionimin e grupit për kryerjen e oponencës teknike të 

projekteve të ndërtimit të hidrocentraleve me koncesion në AKBN” konkretisht ku përcaktohet se; 

     

Pika 2. Në bazë të njoftimit sipas nenit 5 pika5 të kësaj rregulloreje, subjektet përpara kryerjes së 

oponencës teknike do të kryejnë në AKBN pagesën sipas tarifave përkatëse. 

Në përmbajtjen e raportit të OT-së konstatohet se vlera e investimit është 4 (katër) fishuar 

krahasuar me raportin e MEI dhe fuqia është rritur me 180 KW ndryshe dhe nga kërkesa e vet 

shoqërisë nr. 102 datë 02.08.2017 , ndryshim ka pësuar dhe energjia mesatare vjetore. 

Tarifa për oponencën teknike:  

Sipas VKM nr. 547 datë 09.08.2006 “Për Krijimin e Agjencisë Kombëtare të Burimeve 

Natyrore”, i ndryshuar, tarifa e papaguar e oponencës teknike është 240,000 lekë (me tvsh).   

 

• Në praktikën e ndjekur nga grupi i oponencës teknike për shoqërinë  I.........  shpk, lidhur me heci 

A........ konstatohet se; 

Shkresa e MEI nr. 3795/1 prot. datë 22.05.2017. 

Raporti përfundimtar nr.4361/1 prot. date 29.06.2017 mbledhja e datës 22.06.2017. 

Të dhënat e raportit të vlerësimit të Ministrisë si dhe ato të projektzbatimit përfundimtar të 

vlerësuar pozitivisht nga OT-ja janë; 

 

Nr. Emërtimi Njësia 
Sipas Raportit të 
vlerësimit MEI 

Projekti I 
Zbatimit Diferenca 

1 Investimi lekë me tvsh 80,037,647 259,312,004 179,274,357 

2 Fuqia KW 1,340 1,280 -60 

3 Energji mesatare vjetore KWh/vit 5,731,099 4,078,447 -1,652,652 

4 Royalty 2%  KWh/vit 114,622 81,569 -33,053 

 

Në dosjen e OT-së evidentohen këto mangësi: 
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-Raporti i vlerësimit nga MEI është i panënshkruar prej Ministrit dhe pa të dhënat e 

dokumentacionit zyrtar, nr. prot. dhe datë. 

-Mungon preventivi i punimeve mbi të cilin janë paraqitur vlerat e investimit në Raportin e OT-së. 

-Në Raport nuk janë evidentuar vlerat e makinerive dhe paisjeve. 

-Vlerat e investimit janë të paraqitura me TVSH. 

-Mungon njoftimi i subjektit për pagesën e tarifës së oponencës. 

-Projektzbatimi ka ndryshime të rëndësishme me raportin e MEI. 

-Megjithëse projektzbatimi është paraqitur në AKBN më datë 22.05.2017 tarifa nuk rezulton e 

paguar, grupi i OT-së e ka shqyrtuar fillimisht në mbledhjen e datës 22.06.2017 ku janë lënë 

detyrat përkatëse për plotësim. Pra grupi i OT-së ka kryer shqyrtimin e projektzbatimit pa u 

paguar më parë tarifa përkatës në kundërshtim me pikën 2 të nenit 8, të Rregullores nr. 6453/8 

prot. datë 18.10.2010, e ndryshuar, “Për funksionimin e grupit për kryerjen e oponencës teknike të 

projekteve të ndërtimit të hidrocentraleve me koncesion në AKBN” konkretisht ku përcaktohet se; 

     

Pika 2. Në bazë të njoftimit sipas nenit 5 pika5 të kësaj rregulloreje, subjektet përpara kryerjes së 

oponencës teknike do të kryejnë në AKBN pagesën sipas tarifave përkatëse. 

 

Në përmbajtjen e raportit të OT-së konstatohen se, vlera e investimit është 3 (tre) fishuar 

krahasuar me raportin e MIE, fuqia është ulur me 60 MW dhe energjia mesatare vjetore është ulur 

me 1,652,652 KW gjë e e cila ndikon dhe në uljen e Fee-së prej 2% në formë Royalty. 

 

Tarifa për oponencën teknike:  

Sipas VKM nr. 547 datë 09.08.2006 “Për Krijimin e Agjencisë Kombëtare të Burimeve 

Natyrore”, i ndryshuar, tarifa e papaguar e oponencës teknike është 240,000 lekë (me tvsh).     

 

• Në praktikën e ndjekur nga grupi i oponencës teknike për shoqërinë E...........shpk  dhe  

S..........shpk, lidhur me hecin P.......... 1,2, konstatohet se; 

Shkresa e MEI mban nr. 6965/8 prot. datë 24.03.2016. 

Raporti përfundimtar i OT-së nr.1276 prot. datë 31.01.2017 mbledhja e datës 25.04.2016. 

Të dhënat e raportit të vlerësimit të Ministrisë si dhe ato të projektzbatimit përfundimtar të 

vlerësuar pozitivisht nga OT-ja janë; 

 

Nr. Emërtimi Njësia 
Sipas Raportit të 
vlerësimit MIE 

Projekti I 
Zbatimit Diferenca 

1 Investimi lekë me tvsh   159,763,795 159,763,795 

2 Fuqia KW   1,697 1,697 

3 Energji mesatare vjetore KWh/vit   7,012,344 7,012,344 

4 Royalty 2%  KWh/vit   140,247 140,247 

 

Në dosjen e OT-së evidentohen këto mangësi: 

-Mungon në dosje Raporti i vlerësimit nga MEI. 

-Nuk dokumentohet vonesa në dërgimin e Raportit gati 9 (nëntë) muaj më vonë nga miratimi. 

-Në Raportin e OT  nuk janë evidentuar vlerat e makinerive dhe paisjeve. 

-Vlerat e investimit janë të paraqitura me TVSH. 

-Nuk disponohet llogaritja e tarifës së OT-së dhe njoftimi i subjektit për pagesë. 

-Megjithëse projektzbatimi është paraqitur në AKBN më datë 24.03.2016 nuk rezulton e paguar 

tarifa, grupi i OT-së e ka shqyrtuar në mbledhjen e datës 07.04.2016 dhe 25.04.2016. Pra grupi i 

OT-së ka kryer shqyrtimin e projektzbatimit pa u paguar më parë tarifa përkatës në kundërshtim 
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me pikën 2 të nenit 8, të Rregullores nr. 6453/8 prot. datë 18.10.2010, e ndryshuar, “Për 

funksionimin e grupit për kryerjen e oponencës teknike të projekteve të ndërtimit të 

hidrocentraleve me koncesion në AKBN” ku përcaktohet se; 

     

Pika 2. Në bazë të njoftimit sipas nenit 5 pika5 të kësaj rregulloreje, subjektet përpara kryerjes së 

oponencës teknike do të kryejnë në AKBN pagesën sipas tarifave përkatëse. 

 

Llogaritja e tarifës për oponencën teknike:  

Mungon pagesa e tarifës së oponencës e cila në bazë të akteve ligjore në fuqi i përket vlerësohet 

në grupin e IV tarifor dhe sipas koeficentit përkatës në VKM nr.1055, llogaritet në shumën 
897,463 lekë (me tvsh).   

Sipas urdhrit të Drejtorit Ekzekutiv nr. 1099 datë 25.07.2016 është Drejtoria Hidroenergjitike e 

cila llogarit tarifat e oponencës teknike. 

 

• Në praktikën e ndjekur nga grupi i oponencës teknike për shoqërinë E.......... shpk  lidhur me 

hecin O.......... konstatohet se; 

Shkresa e MIE nr. 10572/1 prot. datë 20.08.2018. 

Raporti përfundimtar nr.201 prot. date 09.01.2019 mbledhja e datës 25.10.2018. 

Të dhënat e raportit të vlerësimit të Ministrisë si dhe ato të projektzbatimit përfundimtar të 

vlerësuar pozitivisht nga OT-ja janë; 

 

Nr. Emërtimi Njësia 
Sipas Raportit të 
vlerësimit MIE 

Projekti I 
Zbatimit Diferenca 

1 Investimi lekë me tvsh   215,134,901 215,134,901 

2 Fuqia KW   1,300 1,300 

3 Energji mesatare vjetore KWh/vit   4,818,000 4,818,000 

4 Royalty 2%  KWh/vit   96,360 96,360 

 

Në dosjen e OT-së evidentohen këto mangësi: 

-Mungon në dosje Raporti i vlerësimit nga MIE. 

-Në Raportin e OT nuk janë evidentuar vlerat e makinerive dhe paisjeve. 

-Vlerat e investimit janë të paraqitura me TVSH. 

-Nuk disponohet llogaritja e tarifës së OT-së dhe njoftimi i subjektit për pagesë. 

-Megjithëse projektzbatimi është paraqitur në AKBN më datë 20.08.2016 nuk rezulton e paguar 

tarifa, grupi i OT-së e ka shqyrtuar në mbledhjen e datës 25.10.2018. Pra grupi i OT-së ka kryer 

shqyrtimin e projektzbatimit pa u paguar më parë tarifa përkatëse në kundërshtim me pikën 2 të 

nenit 8, të Rregullores nr. 6453/8 prot. datë 18.10.2010, e ndryshuar, “Për funksionimin e grupit 

për kryerjen e oponencës teknike të projekteve të ndërtimit të hidrocentraleve me koncesion në 

AKBN” konkretisht ku përcaktohet se; 

     

Pika 2. Në bazë të njoftimit sipas nenit 5 pika5 të kësaj rregulloreje, subjektet përpara kryerjes së 

oponencës teknike do të kryejnë në AKBN pagesën sipas tarifave përkatëse. 

 

Tarifa për oponencën teknike:  

Sipas VKM nr. 547 datë 09.08.2006 “Për Krijimin e Agjencisë Kombëtare të Burimeve 

Natyrore”, i ndryshuar, tarifa e papaguar e oponencës teknike është 240,000 lekë (me tvsh).   

   

Sa më sipër arrihet në konkluzionin që: 
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Problematikat  e trajtuara  më sipër e kanë ekspozuar njësinë publike drejt një risku në 

përmbushjen e detyrimeve institucionale lidhur me ligjshmërinë dhe rregullshmërinë e 

veprimtarisë së saj. 
 

Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohen me përgjegjësi: 

Z. V.T  me detyrë Ish Drejtor Ekzekutiv periudha    (Shtator 2016-Maj 2017) 

Z. B.G  me detyrë Ish Përgjegjës i Sektorit të Oponencës(Janar 2016-Korrik 2017) 

Zj.M.O me detyrë Ish Drejtor Drejtorie periudha    (Prill 2015-Shtator 2017) 

    Përgjegjës i Sektorit të Procedurave, Verifikimit dhe Trajtimit të Ankesave (Tetor 2017-…) 

 

U shqyrtua observacioni, i znj. M.. O... me nr.prot 6/27 datë 31.05.2019 ( në KLSH), (observacion 

i përsëritur) në të cilin parashtrohet se: 

Në lidhje me pikën “Zbatimi i afateve në kryerjen e Oponencës Teknike” sqarojmë se, 

veprimtaria e grupit të Oponencës Teknike dhe e Sektorit të Procedurave, Verifikimit dhe 

Trajtimit të Ankesave  ka qenë mjaft intensive dhe me problematika të vazhdueshme 

administrative. Fluksi i praktikave të ardhura nga MIE (ish MEI) ka qenë i konsiderueshëm dhe 

kjo faktohet nga numri i praktikave të trajtuara nga grupi i ekspertëve të Oponencës Teknike. 

Theksojmë se, për pasojë, mbledhjet e organizuara me Urdhër të Drejtorit Ekzekutiv (Kryetar i 

grupit të Oponencës Teknike) kanë qenë mjaft intensive dhe të mbingarkuara me praktika. 

Ju bëjmë me dije se, në procesin administrativ dhe organizativ të kryerjes së OT, ndikojnë shumë 

faktorë të ndyshëm, të cilat shkaktojnë, jo vetëm shtrirjen në kohë të vlerësimit tekniko-mjedisorë 

por, dhe të përmbushjes së kushteve teknike e standardeve të projektimit të këtyre projekteve nga 

ana e studiove të projektimit. Këtu vlen të përmendim, që niveli profesional i studiove të 

projektimit që janë përfshirë në këtë proces, ka qenë shumë i ulët dhe pa përvojë në projektimin e 

veprave hidroenergjetike,  vepra të cilat janë jo vetëm shumë komplekse por dhe specifike nga 

pikëpamja e projektimit. 

 

Referenca e bërë në lidhje me zbatimin e afateve  (numri i ditëve) nuk qëndron për dy arsye, së 

pari ligjore, pasi Rregullorja me Nr.6453/8 prot. datë 18.10.2010, nuk është përditësuar, që nga 

viti 2010 e në vazhdim, periudhë kjo me dinamikë intensive  të procedurave ligjore  koncesionare,  

me fluks të konsiderueshëm të praktikave të ardhura nga Autoriteti Kontraktor (MIE), me një 

interes gjithpërfshirës të shumë aktorëve, komunitetit, problematika të ndryshme  dhe të 

ndërlikuara, specifika mjedisore nga shoqata mjedisore.  

Së dyti, ato afate të cituara në ketë Rregullore i përkasin fazës së projekt propozimeve apo 

studimeve të fizibilitetit  dhe jo fazës së projektit të zbatimit.....  

Së treti, pamjaftueshmëria e stafit të Sektorit të OT, madje ka pësuar reduktim të numrit të 

specialisteve gjë që e cila nuk qëndron në kushtet e rritjes së ngarkesës së punës dhe fluksit të 

madh të praktikave të ardhura nga MIE. 

 

Në lidhje me pikën “Vendimarrja dhe pagesa e specialistëve të jashtëm në AKBN”  parashtrojmë 

argumentimet ligjore si më poshtë vijon: Në bashkëpunim me Drejtorinë e Shërbimeve Ligjore 

janë ndjekur dhe zbatuar të gjitha procedurat  ligjore  që nga Urdhrat e Ministrit, Vendimet e 

Këshillit Drejtues, Urdhrat e Drejtorit Ekzekutiv si dhe dispozitat ligjore.  

Kjo çështje është trajtuar edhe më parë dhe shprehimisht po citojmë argumentimet e dhëna në 

shkresën me Nr. 1904 Prot. date 08.09.2017 “Mbi rekomandimet e KLSH-së, për pagesat e 

anëtarëve të grupit të Oponencës Teknike (punonjës të brëndshëm të AKBN-së) “ si më poshtë 

vijon:....  
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Duke parë  faktin që shpërblimi mujor për punën e kryer nga anëtarët e oponencës teknike është 

marrë nga Ministri i Energjisë dhe Industrisë, i cili është autoriteti epror nga i cili varet AKBN-

ja, mendojmë se duhet të jetë po ky institucion i cili të marrë vendim për zbatimin e 

rekomandimeve të KLSH-së. Për sa kohë që vendimi nuk revokohet apo anullohet nga i njëjti 

organ i  cili e ka marrë atë, apo edhe shfuqizohet nga një organ më i lartë apo gjykata, ky vendim 

është në fuqi dhe sjell efekte... 

Në lidhje me numrin e specialistëve hidroteknikë theksojmë se, kjo është përmbushur plotësisht 

dhe shumë mirë, pasi, njëri nga specialistet Z. B.S (ekspert i jashtëm), jo vetëm që është me 

formim akademik në fushën e hidroenergjisë, por dhe me një eksperiencë të shkëlqyer ekspertize 

dhe shumë të gjatë në projektimin , ndërtimin dhe shfrytëzimin e veprave hidroenergjetike... 

Gjithashtu, argumentojmë se, në Drejtorinë Hidroenergjetikë specialistët me profilin e diplomimit 

“Inxhinier hidroteknik” jo vetëm që, nuk kanë eksperiencë në projektimin, ndërtimin  e veprave 

hidroenergjetike, të cilat konsiderohen si vepra të një rëndësie specifike dhe të kategorisë së parë, 

por  edhe nivelin e njohurive të ekspertëve të fushës... 

Në lidhje me pikën “Llogaritja e tarifave të OT-së dhe pagesa e tyre”  parashtrojmë 

argumentimet ligjore si më poshtë vijon: Në lidhje me pikën e Akt Konstatimit Nr.2,  ku citohet se, 

....."në faturimin e shërbimit të oponencës AKBN nuk ka llogaritur TVSH-në mbi vlerën e tarifës 

por në mënyrë të pasaktë e ka përfshirë atë brënda saj, veprim i cili ka ndikuar drejtpërdrejtë në 

vlerën e faturimit duke sjellë uljen e të ardhurave për këtë institucion, pasi TVSH-ja e llogaritur 

në faturë është paguar nga pjesa e tarifës...." theksojmë se, interpretimi dhe informimi për zbatim 

i referencave të Legjislacionit Tatimor,  në këto praktika  është kompetencë e Drejtorisë 

Ekonomike, dhe Drejtoria  Hidroenergjetike nuk ka patur dijeni për këtë çështje… 

 

Në lidhje me praktikat e evidentuara për çështjen e pagesës së tarifës së OT, parashtojmë këto 

argument si më poshtë vijon.. 

Të gjitha këto praktika kanë patur  ankimime apo procese gjygjësore , në lidhje me mospranimin e 

vlerës së tarifës së OT, të përllogaritur nga Drejtoria Ekonomike... 

Sqarojmë se, anëtarët e OT nuk firmosin projektin e zbatimit, por vetëm proces verbalet e 

mbledhjeve të OT. Në rastet kur kryetari i OT nuk ka firmosur proces verbalin e mbledhjes, për 

shkak të pamundësisë së pjesëmarrjes në to,  ai ia ka deleguar atë zevëndësdrejtorit ose 

nënkryetarit të OT, për të vijuar procedurat përkatëse... 

Gjithashtu, argumentojmë se, fakti që shkresa e njoftimit zyrtar drejtuar shoqërive koncesionare 

apo investitore për shlyerjen e detyrimit financiar për shërbimin e oponencës daton që me ardhjen 

e praktikës nga Autoriteti Kontraktor, kjo fakton fillimin e procedurës për shqyrtimin, studimin, 

diskutimin, plotësimin dhe vlerësimit final të tyre... 

Ndërsa, për praktikat  me “Grup tarifor” në lidhje me pagesën e tarifës sqarojmë dhe 

argumentojmë se, nuk mund të kryhet përpara mbledhjes së grupit të OT,  pasi gjatë procesit të 

studimit  e shqyrtimit të dokumentacionit të projektit në mbledhjet e OT bëhet përcaktimi i grupit 

tarifor  si dhe verifikimi i saktësisë së projekt-preventivit... 

Referuar konstatimit se, në raport nuk janë evidentuar vlerat e makinerive dhe pajisjeve, sqarojmë 

se,  në raportin final të OT, pasqyrohet vetëm vlera totale e investimit i cili është tregues i 

rëndësishëm i projektit të zbatimit ndërsa preventivi i detajuar i bashkëngjitet këtij Raporti të OT 

së bashku me dosjen e plote të studimeve inxhinierike të detajuara. Pra, ky fakt  pasqyrohet në 

preventivin e sigluar nga institucioni. Këto vlera investime janë paraqitur me TVSH... 

 

Referuar konstatimit se, në raport të OT nuk paraqitet data e mbledhjes nuk qëndron pasi jo 

vetëm që eshtë paraqitur por kjo faktohet me proces-verbalet e mbledhjeve të cilat janë mbajtur 

për çdo praktikë të këtyre projekteve... 
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Referuar konstatimit se, projektet e zbatimit kane pësuar ndyshime të rëndësishme  krahasuar me 

kontratën e koncesionit, argumentojmë se, këto ndryshime mund të ndodhin pasi kontratat e 

koncesionit i referohen studimeve të fizibilitetit ndersa faza e hartimit të projektit të zbatimit është 

faza më e rëndësishme teknike dhe më e detajuar e bazuar në studime e matje në terren siç kemi 

cituar dhe më lart. Për këto ndryshime të konstatuara dhe të vlerësuara teknikisht kemi 

rekomanduar për të gjitha praktikat, që Autoriteti Kontraktor dhe Koncesionari të paraqesë  

shtesat e kontratave koncesionare... 

 

-Praktika për HEC-et ”I....”, ka vijuar me procesin e vlerësimit dhe paralel është ndjekur dhe 

procesi i ankimit të vlerës së tarifës...Rillogaritja është bërë me urdhër të Drejtorit Ekzekutiv dhe 

është përgjegjësi e tij. Vonesat në kryerjen e pagesës kanë ardhur si rrjedhojë e ankimeve... 

 

-Praktika për HEC-et “M... 123 e S..”,...Vonesat e kryerjes së pagesës kanë rrjedhë si pasojë e 

ankimimeve (kundërshti të vlerës së përllogaritur nga Drejtoria Ekonomike) apo proceseve 

gjyqësore... 

 

-Praktika për HEC-et “H...” ..... vlerat e makinerive dhe paisjeve për të gjitha rastet janë të 

detajuara në preventivat përkatës, përmbledhës. Vonesat e kryerjes së pagesës kanë rrjedhë si 

pasojë e ankimimeve (kundërshti të vlerës së përllogaritur nga Drejtoria Ekonomike) apo 

proceseve gjyqësore... 

 

-Praktika për HEC-et “R...” ..... vlerat e makinerive dhe paisjeve për të gjitha rastet janë të 

detajuara në preventivat përkatës, përmbledhës.... Vonesat e kryerjes së pagesës kanë rrjedhë si 

pasojë e ankimimeve (kundërshti të vlerës së përllogaritur nga Drejtoria Ekonomike) apo 

proceseve gjyqësore... 

 

 -Për praktikat e HEC-eve “O...”, “K...”, “A...” ju informojmë se, këto shoqëri investitore kanë 

ribërë pagesat e tarifës së OT, për të cilat deklarojnë se janë kryer dhe më parë dhe do ti ndjekin 

me procese gjyqësore, të konfirmuara nga Drejtoria Ekonomike.  

 

-Për praktikat e Hec-eve L... 1,2,3 ....  Vonesat e pagesës është për shkak se kjo praktikë ka qenë 

nga praktikat e para të zbatimit të VKM Nr.822... dhe duhej kohë për qartësimin procedural në 

zbatimin e tyre..  

 

Qëndrimi i grupit të auditimit të KLSH –së: 

-Sa më sipër nisur nga observimi thuajse identik me atë të trajtuar në projektraport, ri-trajtojmë 

sërisht;  

-Lidhur me zbatimin e afateve observacioni juaj pranohet pjesërisht pasi rregullorja e OT-së 

përcakton qartë momentin e futjes në oponencë, afatet në rast të mangësive si dhe vendimmarrjen 

vijuese. Në funksionin e Drejtorit të Drejtorisë deri më datë 01.10.2017 dhe Shef Sektori në vijim 

detyrat tuaja përcaktohen qartë në  dokumentin “Përshkrimet e punës” pikat 10.1 dhe 10.11 lidhur 

ku rëndësi merr  pagesa e tarifës e në vijim ruajtja e radhës FIFO për eliminimin e paqartësive dhe 

në funksion të transparencës. Është evidente problematika me ndryshimet strukturore dhe 

rekrutimet por gjithsesi ky proces pune “delikat” duhet kërkon edhe angazhim të fokusuar për vet 

rëndësinë e tij aktuale të ardhme. 
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-Lidhur me “vendimarrjen dhe pagesën e specialistëve të jashtëm në AKBN” sqarojmë se kjo 

procedura e pagesës nuk mbështet në dispozita ligjore dhe qëndrimi mbetet i pandryshuar për këtë 

çështje.  

-Lidhur me konstatimin e mungesës së specialistëve hidroteknikë është Inxhinier Hidroenergjitik 

dhe jo Hidroteknik sipas kërkesave ligjore. Sa i përket mungesës së përvojës së brendshme 

pikërisht kjo kërkon në vijim qasje më të kujdesshme për rekrutimet e punonjësve me përvojë dhe 

të specializuar në fushat repektive, pra mbetet një përgjegjësi e drejtpërdrejtë menaxheriale. 

-Lidhur me “Llogaritjen e tarifave të OT-së dhe pagesa e tyre” sqarojmë se,  

referuar interpretimit të “Drejtoria e Shërbimeve Juridike” nr. 1934/2 prot. datë 18.11.2015 lidhur 

me rastin “Z...” dhe “I..., S...” sqarohet qartë problematikën lidhur me pagesën e tarifës përpara 

hyrjes në oponencë por edhe shkresa e MEI regjistruar në AKBN me nr. 787/1 prot. evidenton 

kryerjen e pagesë përpara dhënies së oponencës teknike. Pra ekziston një interpretim i vet 

institucionit për këtë çështje. Në vijim Urdhri i Drejtorit ekzekutiv nr. 1099 datë 25.07.2016 

përcakton rolin e Drejtorisë Hidroenergjitike në përllogaritjen e kësaj tarife.Sa më sipër trajtimi 

juaj nuk argumenton gjetjet përkatëse.  

Sa i përket argumentimit tuaj për “Grupin tarifor” ai qëndron pjesërisht pasi nisur prej 

kompleksitetit të rasteve të trajtuara nga ana juaj dhe formimit profesional por dhe përcaktimeve 

të qarta në VKM-të përkatëse, për mënyrën e përcaktimit kjo çështje paraqet një situatë krejt 

normale për trajtim.  

Lidhur me mangësitë në raportet e OT-së sqarojmë se, elementët si përcaktimi i qartë i vlerës (me 

apo pa TVSH), vlera e makinerive dhe paisjeve, data e hartimit të raportit, veç elementëve të tjerë 

të cilët gjenden në këto raporte, në vlerësimin tonë janë të nevojshme për përmirësimin të 

mëtejshëm të tij në aspektin  procedural. 

-Lidhur me praktikat e oponencës të trajtuara në këtë observacion sqarojmë se, në mungesë të 

argumentave ligjorë qëndrimi ynë për këto praktika mbetet i njëjtë. 
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Titulli i Gjetjes  1 

Tejkalime afatesh në dhënien e qëndrimeve nga ana e grupit të 

Oponencës Teknike, proces vendimmarrje i shoqëruar me parregullsi 

ligjore.   

Situata: 

 

A. Mbi bazën e të dhënave shkresore dhe elektronike të paraqitura nga 

subjekti i audituar lidhur me respektimin e afateve në kryerjen e oponencës 

teknike për projektet e zbatimit u konstatua se: 

-Në 69 nga 128 projektet e zbatimit të vlerësuar pozitivisht, për HEC-e nën 

2MW, afati i vlerësimit nga OT shkon nga 100 deri 463 ditë kalendarike, 

duke tejkaluar afatet e përcaktuara për nxjerrjen e vlerësimit përfundimtar.  

-Në 17 nga 24 projektet e zbatimit për HEC-e nën 2MW të përcjella nga 

Ministria e linjës ende nuk janë vlerësuar nga OT megjithëse kanë nga 127 

deri 422 ditë kalendarike në AKBN duke tejkaluar afatet e përcaktuara në 

rregullore. 

 

-Në 10 nga 34 projektet e zbatimit të vlerësuar pozitivisht, për HEC-et me 

koncesion, afati i vlerësimit nga OT shkon nga 110 deri 337 ditë 

kalendarike pas kryerjes së pagesës në kundërshtim me përcaktimet në 

rregulloren ku përcaktohet se: 

Në rast se grupi i oponencës teknike vëren se projekti propozimi apo 

projekt-zbatimi nuk është i plotë dhe duhet rishikuar, brenda 15 ditëve nga 

bërja e vlerësimit, me firmë të Kryetarit të Grupit i njofton vërejtjet për 

plotësim, subjektit që ka paarqitur projektin. Brenda 60 ditëve nga marrja e 

njoftimit, subjekti duhet të plotësojë vërejtjet........Me përfundimin e afatit 60 

ditor, grupi i oponencës teknike në mbledhjen e rradhës shpreh qëndrimin 

përfundimtar ndaj projekt propozimit apo projekt-zbatimit të paraqitur. 

 

B. Sipas të dhënave për periudhën nën auditim AKBN ka  përfshirë në 

vendimmarrje dhe specialistët e jashtëm  me të drejtë vote por pa u 

mbështetur në dispozita ligjore të mirpërcaktuara. Sipas VKM nr. 547 datë 

09.08.2006, “Për krijimin e agjencisë kombëtare të burimeve natyrore”, i 

ndryshuar pika 3 e saj, “Detyrat dhe përgjegjësitë e AKBN”, përcakton se 

për raste të veçanta AKBN mund të kërkojë asistencë të specializuar; 

Neni 3, pika 3,4,5 e Rregullores, “Për funksionimin e grupit për kryerjen e 

oponencës teknike të projekteve të ndërtimit të hidrocentraleve me 

koncesion në AKBN” nr. 6453/8 prot. datë 18.10.2010, përcakton se; Për 

specialitete të cilat nuk janë në strukturës ne AKBN, apo për të cilat 

kërkohet një ekspertizë më profesionale, pranë grupit të OT, të punojnë 

dhe ekspertë jashtë strukturave të AKBN. 

Pra vendimi nr. 547 “Për Krijimin e AKBN” dhe rregullorja specifike e OT-

së flasin qartë për mbështetje teknike prej ekspertëve të jashtëm por në asnjë 

moment nuk trajtojnë rolin vendimmarrje të tyre në OT. 

Për periudhën nën auditim Shtator 2016-Dhjetor 2018 numri i ekspertëve të 

jashtëm të kontraktuar pjesmarrës në këtë organ kolegjial ka qenë më i lartë 

se numri i anëtarëve punonjës të AKBN duke bërë që ky organ kolegjial 

efektivisht të kryej një “oponencë të pavarur” dhe jo oponencën shtetërore, 

megjithëse AKBN zotëron dhe ka patur mundësi për rekrutim të gjithë 

kapaciteve të nevojshme njerëzore për pjesmarrje të plotë konform 

rregullores në këtë grup.  

Po kështu, në bazën ligjore mbi të cilën funksionon institucioni nuk 

disponohen aktet e nevojshme rregullative për kriteret të cilat duhet të 

plotësojnë ekspertët e jashtëm për kontraktim, si dhe ato mbi të cilat të 
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bazohet përzgjedhja e punonjësve të brendshëm në OT duke e lënë procesin 

tërësisht në subjektivizëm, duke eleminuar barazinë në përzgjedhje dhe mbi 

të gjitha në mungesë të plotë transparence. 

 

C. Nga verifikimi i profileve të diplomimit të anëtarëve të OT-së 

konstatohet se, në përbërjen e grupit rezulton vetëm një anëtar specialist 

hidroteknik prej vitit 2016, ndërkohë që dispozita rregullative përcakton 

minimalisht dy të tillë çka bie ndesh me nenit 6 pika 2 e rregullores së OT 

ku përcaktohet se: 

Mbledhja e grupit do të zhvillohet kur në të marrin pjesë minimumi 6 

anëtarë të grupit (2 specialistë hidroteknikë, 1 specilaist gjeolog, 1 

specilaist hidrolog, 1 specialist elektrik,1 specialist mjedisi)  

Si dhe neni 7 pika 12 e saj ku përcaktohet se: 

Një mbledhje e Oponencës teknike mund të bëhet ku marrin pjesë 2/3 e 

anëtarëve. Projekti konsiderohet i pranuar kur ka marrë votat e jo më pak se 

6 anëtarëve. Në rast se anëtarët e grupit- specialistë hidroteknik dhe 

hidrolog votojnë kundër, projekti konsiderohet i pa miratuar. 

 

Funksionimi i këtij organi vendimmarrës vetëm me 1 (një) anëtar specialist 

hidroteknik nga 2 (dy) të tillë minimalisht të nevojshëm për këtë profil 

paraqet problematika të rënda në ligjshmërinë e vendimarrjeve të kryera nga 

ky organ. Nëse shohim profilet e specialiteteve të disponueshme në AKBN 

vërehet se, vetëm në Drejtorinë Hidroenergjitike në AKBN zotërojnë këtë 

profil të paktën 4 punonjës, pra hapësirat për plotësimin e këtij profili kanë 

qenë lehtësisht të mundshme por që nuk janë shfrytëzuar prej drejtimit. 

Kriteri : 

 

A-Rregullore nr. 6453/8 prot. datë 18.10.2010 “Për funksionimin e grupit 

për kryerjen e oponencës teknike të projekteve të ndërtimit të 

hidrocentraleve me koncesion në AKBN”, Neni 7 pika 6, . 

B- VKM nr. 547 datë 09.08.2006, “Për krijimin e agjencisë kombëtare të 

burimeve natyrore”, i ndryshuar pika 3, Rregullore e OT, nr. 6453/8 prot. 

neni Neni 3, pika 3,4,5. 

C- Rregullore e OT, nr. 6453/8 prot. 6 pika 2, neni 7 pika 12. 

Ndikimi/Efekti 

Tejzgjatje e procesit me ndikime në procesin e implementimit të projektit. 

Probleme sa i përket ligjshmërisë së vendimeve të marra nga OT-ja konform 

kritereve.  

Shkaku: 

Mungesë e qëndrimeve në kohë nga ana e grupit të Oponencës Teknike. 

Përfshirje e parregullt në vendimmarrjen e OT-së e ekspertëve të jashtëm. 

Mungesë e specialiteteve të përcaktuara me pasoja në vendimmarrje.    

Rëndësia 

 

E lartë 
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Titulli i Gjetjes  2 Shpërblime të dhëna në kundërshtim me dispozitat ligjore.  

Situata: 

 

Nga auditimi mbi të dhënat e pagesave të kryera për periudhën nën auditim 

konstatohet se, AKBN ka kryer shpërblimin e anëtarëve të brendshëm të 

grupit OT-së në periudha mujore sipas urdhrit të Ministrit nr.39, datë 

18.02.2015, veprim i cili bie ndesh me përcaktimet Rregullores nr. 6453/8 

prot. datë 18.10.2010, e ndryshuar, “Për funksionimin e grupit për kryerjen e 

oponencës teknike të projekteve të ndërtimit të hidrocentraleve me koncesion 

në AKBN” konkretisht nenit 3, pika 5 ku përcaktohet se;  

“Numri i specialistëve të jashtëm dhe shpërblimi i tyre përcaktohen me 

vendim të këshillit drejtues të AKBN”.  

Kjo dispozitë përcakton vetëm kompetencat e Këshillit Drejtues lidhur me 

numrin e specialistëve të jashtëm, por në të nuk trajtohet pagesa dhe 

shpërblimi i punonjësve të brendshëm. Megjithëse kjo problematikë është 

trajtuar edhe gjatë auditimit të mëparshëm AKBN vijon të kryej pagesat për 

anëtarët e OT, punonjës të brendshëm të institucionit. Vlera e pagesave të 

paguara në kundërshtim me aktet ligjore në fuqi llogaritet në 4,060,000 lekë.  

 

Pavarsisht përcaktimit të pikës 5 më sipër, organet kolegjiale drejtuese të 

njësive publike nuk kanë kompetencë ligjore për përcaktimin e masës së 

shpërblimit kompetencë e cila sipas ligjit nr.10405, neni 4 pika 3 i përket 

Këshillit të Ministrave. 

Kriteri : 

 

-Rregullore nr. 6453/8 prot. datë 18.10.2010 “Për funksionimin e grupit për 

kryerjen e oponencës teknike të projekteve të ndërtimit të hidrocentraleve me 

koncesion në AKBN”, nenit 3 pika 5 e saj. 

Ndikimi/Efekti 
 

Rëndim i shpenzimeve të njësisë në mënyrë të padrejtë.     

Shkaku: Pagesa të kryera në kundërshtim me përcaktimet ligjore. 

Rëndësia 

 

E Mesme 

 

 

 

 

Titulli i Gjetjes  3 
Faturim i pasaktë i tarifave të Oponencës Teknike 

Situata: 

 

Nga auditimi i mënyrës së faturimit për tarifën e shërbimit për kryerjen e  

oponencës teknike u konstatua se, me ndryshimet ligjore të ndodhura me 

Vendimin nr. 206 datë 15.03.2017 i Këshillit të Ministrave, për një shtesë në 

vendimin nr. 547 datë 09.08.2006, “Për krijimin e agjencisë kombëtare të 

burimeve natyrore”, mënyra e llogaritjes së tarifës ndryshoi nga ajo mbi bazë 

vlere/grupi tarifor dhe përqindjes, me atë mbi bazë fuqie të projektit të veprës 

sipas klasifikimeve.  

Prej datës 21 Mars 2017 nga e cila kanë hyrë në fuqi ndryshimet deri më 31 

Dhjetor 2018 konstatohet se, në 169 fatura të prera shërbim oponence 

teknike, AKBN nuk ka llogaritur TVSH-në mbi vlerën e tarifës por në 

mënyrë të pasaktë e ka përfshirë tatimin brenda saj. Kjo mënyrë faturimi ka 

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

duke ulur për rrjedhojë të ardhurat e institucionit.  

Theksojmë se shërbimet e ndërtimit në vijimësi janë klasifikuar si shërbim i 

tatueshëm me TVSH gjë e cila vijon. Mënyra e faturimit të këtij shërbimi 
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gjendet qartësisht në aktet ligjore dhe konkretisht, në nenin 16 të Vendimit 

nr. 354, datë 11.05.2016, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e 

manualit të tarifave për shërbime në planifikim territori, projektim, 

mbikëqyrje dhe kolaudim” përcaktohet se: “Mbi tarifat për shërbimet 

aplikohet vlera e TVSH-së sipas legjislacionit tatimor në fuqi”, Ligjit 

nr.92/2014 datë “Për Tatimin mbi Vlerën e Shtuar në RSH”, i ndryshuar 

Neni 2/a ku përcaktohet se: “Tatimit mbi vlerën e shtuar i nënshtrohen: të 

gjitha furnizimet e mallrave dhe shërbimeve, të kryera kundrejt pagesës, 

brenda territorit të Republikës së Shqipërisë, nga një person i tatueshëm që 

vepron si i tillë”; si dhe Nenit 39 i cili përcakton se; në vlerën e tatueshme 

përfshihen elementet e mëposhtme: a) tatimet, taksat, detyrimet, tarifat dhe 

pagesa të ngjashme, me përjashtim të TVSH-së.  

Kriteri : 

 

VKM nr. 354, datë 11.05.2016 “Për miratimin e manualit të tarifave për 

shërbime në planifikim territori, projektim, mbikëqyrje dhe kolaudim” neni 

16,  

Ligjit nr.92/2014 datë “Për Tatimin mbi Vlerën e Shtuar në RSH”, i 

ndryshuar Neni 2/a neni 39 1/a. 

Ndikimi/Efekti 
Vlera e munguar në buxhetin e njësisë publike nga mos llogaritja e saktë e 

TVSH-së kap shumën prej 7,020,000 lekë  (35,100,000 x 20%). 

Shkaku: 

Nga interpretimi jo i saktë i dispozitave ligjore për mënyrën e faturimit 

rezulton se, për 169 shërbime të oponence të kryera nga ana e AKBN për 

periudhën nën auditim. 

Rëndësia 

 

E Mesme 

 

 

 

 

Titulli i Gjetjes  4 
Parregullsi të konstatuara në dosjet e Oponencës Teknike 

Situata: 

 

Nga auditimi i 10 praktikave të oponencës teknike, për vlerësimin e 

projekteve të zbatimit për veprat hidroenergjitike, sa i përket aspektit 

procedural të veprimtarisë së  OT-së si dhe përputhshmërisë me dispozitat 

ligjore në fuqi u konstatua se: Në përmbajtjen e Raporteve të OT-së nuk 

evidentohen vlerat e makinerive dhe paisjeve, vlerat e investimit në disa raste 

janë të paraqitura me TVSH, në disa të tjera nuk përcaktohet nëse ky tatim 

përfshihet në vlerën e preventivuar, si dhe konstatohen pasaktësi sa i përket 

vlerës gjithsej të investimit krahasuar me shumën e vlerave sipas secilit HEC. 

Thuajse në të gjitha rastet projektet e zbatimit kanë ndryshime thelbësore me 

kontratën koncesionare për të cilat autoriteti kontraktor ende nuk rezulton të 

ketë lidhur kontratë shtesë për ndryshimet e ndodhura, megjithëse projektet e 

zbatimit janë vlerësuar pozitivisht nga OT dhe janë miratuar nga Autoriteti 

Kontraktor. Evidentohen vonesa në dërgimin e projekteve të zbatimit të cilat 

nuk justifikohet me dokumentacion. Për disa nga Hec-et nën 2 MW mungon 

raporti i vlerësimit nga MEI. Në të gjitha rastet projekt zbatimi është 

vlerësuar pa u paguar më parë tarifa përkatëse në kundërshtim me pikën 2 të 

nenit 8, të Rregullores nr. 6453/8 prot. datë 18.10.2010, e ndryshuar, “Për 

funksionimin e grupit për kryerjen e oponencës teknike të projekteve të 

ndërtimit të hidrocentraleve me koncesion në AKBN”.  

Në 3 raste tarifa e oponencës është llogaritur në mënyrë të pasaktë me efekt 

financiar të munguar që llogaritet 5,567,357 lekë (me tvsh).  
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Në 4 raste megjithëse është kryer oponenca, pagesat nuk figurojnë pranë 

Drejtorisë Ekonomike të Njësisë publike me efekt financiar të munguar prej 

1,617,463 lekë (me tvsh). 

Kriteri : 

 

VKM nr. 1055 datë 22.12.2010 “Për vendosjen e oponencës teknike për 

projektet eveprave të ndërtimit” si dhe VKM nr. 354, datë 11.05.2016 “Për 

miratimin e manualit të tarifave për shërbime në planifikim territori, 

projektim, mbikëqyrje dhe kolaudim”, indryshuar nenet 4,5, dhe 34 deri 39. 

 

Ndikimi/Efekti Efekti financiar gjithsej llogaritet në 7,184,820 lekë (me tvsh). 

Shkaku: 

Mungojnë pagesat e tarifat, llogaritje të pasakta dhe mungesë koordinimi nga 

ana e drejtorisë përkatëse. 

 

Rëndësia 

 

E Mesme 

 

 

 

 Drejtimi 3: “Dhënia e lejeve dhe licencave për shfrytëzimin e burimeve energjetike” 

 

Kjo pike është trajtuar si pjesë integrale në këtë material auditimi pasi sipas akteve ligjore në fuqi 

AKBN miraton raportet e ndikimit në mjedis për këto vepra por nuk gjeneron leje apo liçenca për 

shfrytëzimin e burimeve energjitike. Sipas legjislacionit që rregullon veprimtarinë 

hidroenergjitike janë organet e posaçme sipas fushës specifike që pajisin shoqëritë zhvilluese me 

këto leje. Krahas strukturave të posaçme që monitorojnë fushën e vet të veprimtarisë AKBN 

nëpërmjet raporteve 3 mujore të monitorimit paraqet mangësitë përkatëse të cilat ja bën me dije 

Autoritetit Kontraktor.  

 

 Drejtimi 4: “Shlyerja e detyrimeve ndaj shtetit gjatë fazës së ndërtimit dhe shfrytëzimit të 

prodhimit të energjisë” 

 

Në bazë të VKM-së Nr 547, datë 09.08.2006, i ndryshuar, Agjensia Kombëtare e Burimeve 

Natyrore, veç të tjerash ka si objekt të punës dhe monitorimin e veprave hidroenergjitike mbi 

bazën e kontratave koncesionare dhe atyre jo koncesionare, në fazën e ndërtimit dhe shfrytëzimit 

të tyre. Monitorimi përcaktohet në mënyrë specifike në nenin 6 të kontratave koncesionare dhe 

nenin 5 të kontrave deri në 2MW “Monitorimi dhe Mbikqyrja e Përgjithshme”. Kontratat 

dypalëshe të lidhura ndërmjet Autoritetit Kontraktues dhe zhvilluesve të veprave hidroenergjetike 

kanë të përcaktuara kushtet e përmbushjes së kontratës dhe dispozitat përkatëse në rast të shkeljes 

së tyre. Pikërisht përmbushja e elementëve të kontratës është objekti i punës monitoruese të 

AKBN.   

 

4.1 Faza e ndërtimit të veprave: 

Për fazën e ndërtimit të veprave koncesionare, AKBN nëpërmjet drejtorisë përgjegjëse kryen 

monitorime sipas një plani pune të miratuar vjetor. Drejtoria përkatëse në AKBN nuk disponon 

ende një databazë të plotë, lidhur me numrin e monitorimeve të kryera gjatë fazes së ndërtimit për 

cdo HEC, numrin e raportimeve periodike të kryera nga ana e shoqërive, ecuria progresive e 

investimeve etj, të cilat do të ndihmonin dy sektorët përgjegjës për monitorimin për një planifikim 

më të mirë dhe objektiv.   
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Mbi bazën e monitorimit në terren dhe dokuemntacionit të dosjes përkatëse harton raportet 3 

mujore të cilat i përcillen Autoritetit Kontraktues (AK). Në përmbajtjen  e tyre raportet paraqiten 

të strukturuar dhe në to trajtohen sipas secilës kontratë elementët: 

-Përshkrimi mbi objektin e kontratës, 

-Analiza ligjore faktike 

-Analiza teknike faktike 

-Dokumentacionet e shfrytëzuara, pjesë e dosjes 

-Konkluzione dhe rekomandime  

Në çdo rast të shkeljes së kushteve të kontratës, AKBN llogarit sanksionet konform përcaktimeve 

të saj dhe ia paraqet ato Autoritetit Kontraktues (AK), pra Ministrisë së linjës, e cila në zbatim të 

neneve 24 “Rregullimi i shkeljeve” të K.K dhe nenit 22 të kontratave deri në 2MW ia bën të 

njohura këto shkelje mbajtësit të kontratës duke pritur për një periudhë 40 ditore përgjigjen e tij, 

me argumentat përkatës. Palët me marrëveshje të përbashkët përcaktojnë  mënyrën dhe afatin në 

të cilin do të rregullohet shkelja, por kjo nuk e zhvesh mbajtësin e kontratës nga sanksionet për 

detyrimet e mospërmbushjes së kontratës.  

Për veprimet e mëtejshme nga AK, lidhur me penalitet e zbatuara apo masat e marra nga ky 

autoritet AKBN nuk disponon informacion. Pra një Feed-back për vendimmarrjet e kryera nga 

AK për këtë proces të rëndësishëm mungon çka bën që procesi i monitorimit të paraqitet në 

vijueshmëri i paplotë dhe monitorimi i kontratave të mbetet përsëritës problematikash të cilat nuk 

dihet nëse janë adresuar apo të kenë marrë zgjidhje nga Autoriteti Kontraktues.  

Efektivisht AKBN mbetet një hallkë e shkëputur e procesit, pa atribute vendimmarrëse jo vetëm 

për mungesën e përmbushjes së detyrimeve kontraktuale por dhe për marrjen e informacioneve të 

domosdoshme për veprimtarinë monitoruese.   

 

Problematikat e konstatuara përshkruhen në raportet e monitorimit dhe shkresat informuese të 

drejtuar AK, por nuk dihen masat e marra prej këtij autoriteti. Nga ana tjetër vërejmë se shoqëritë 

nuk paraqiten të predispozuara për plotësimin e dokumentacioneve dhe informacioneve pranë 

AKBN-së, megjithëse ky është një detyrim kontraktual i tyre. Nëse i referohemi vitit të fundit 

ushtrimor 2018 konstatohet se, të paktën në 104 raste është kërkuar informacion prej shoqërive 

zhvilluese për përmbushjen e detyrimeve kontraktuale lidhur me financimin e projektit dhe 

sigurimin e punimeve të ndërtimit dhe objektit të ndërtimit sipas neneve “Sigurimi i kontratës” 

dhe “Sigurimet” por vetëm në 22 raste ose rreth 20% të kërkesave shoqëritë i janë përgjigjur 

pozitivisht kërkesës, ndërsa në pjesën tjetër përgjigjet mungojnë. Elementë ndikues në numrin e 

ulët të përgjigjeve paraqitet mungesa e sanksioneve në dispozitat e kontratës lidhur me deklarimet 

e detyrueshme apo dhënien e informacionit të kërkuar.  

Në raportet e monitorimit për veprat të cilat ndodhen gjatë fazës së ndërtimit trajtohen edhe  

mungesat e lejeve të ndërtimit për veprat hidroenergjitike, mungesa e të cilave shfaq problematika 

të tjera ligjshmërie si në aspektin ndërtimor por dhe atë fiskal i cili është trajtuar më hollësisht në 

drejtimin nr.5 në vijim. Evidentimi nga ana e AKBN dhe njoftimi në vazhdimësi i  Ministrisë si 

organ epror, nuk evidentohet të ketë sjellë zhvillime pozitive lidhur me problematikat e 

konstatuara. 

  

4.2 Faza e shfrytëzimit të veprave: 

Kjo fazë, ashtu si faza e ndërtimit të veprës është objekt monitorimi nga ana e AKBN lidhur me 

prodhimin e energjisë por edhe për aspekte të tjera kontraktuale të parashikuara. Për kryerjen e 

monitorimit të prodhimit këto vepra AKBN bashkëpunon me institucione të tjera si KESH, 

OSHEE apo OST të cilat administrojnë rrjetin energjetik dhe japin informacione për lidhjen e 

HEC-eve me rrjetin energjetik, prodhimin e energjisë, Fee-në koncesionare, Fee në formë Royalty 
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për kontratat deri në 2MW apo informacione të tjera të nevojshme në funksion të veprimtarisë 

monitoruese. Këto tarifa efektivisht mbahen prej institucioneve të pëmendur më sipër sipas 

kontratave të lidhura nga shoqëritë me autoritetin kontraktor si dhe procedurës të përcaktuar në 

Urdhrat dhe Udhëzimet e Ministrisë së linjës. Bazuar në informacionet e marra mbi prodhimin 

faktik AKBN evidenton rast pas rasti mospërmbushjet e detyrimeve kontraktuale për prodhimin 

vjetor të energjisë dhe në rastet kur kjo mospërmbushje vlerësohet dhe dokumentohet e shkaktuar 

për faj të shoqërisë, llogarit penalitetet dhe i përcjellë ato drejt Autoritetit Kontraktues, pra 

Ministrisë. Evidentohet se, AKBN disponon një databazë në format Excel  për monitorimin e 

prodhimit vjetor të energjisë në nivel kontrate, por jo në nivel HEC-i , e cila nevojitet kryesisht 

për kontratat të cilat kanë hyrë pjesërisht në prodhim. 

 

-Sipas korrespondencave shkresore informacioni mbi prodhimin vitin 2015 dhe 6 mujorin e parë 

të vitit 2017 rezulton i paraqitur i plotë nga MIE pas përcjelljes së tij nga KESH përkatësisht si 

dhe nga OSHEE, kjo mbi bazë mujore, përfshirë Fee-në e mbajtur, ndërkohë që, për periudhën 

objekt auditimi 01.09.2016-31.12.2017 ky informacion paraqitet pjesor dhe thuajse mungon. 

Konstatohet se për fazën e shfrytëzimit  institucionet e e cituara më lartë që kryejnë shit-blerjen e 

energjisë me shoqëritë zhvilluese nuk dërgojnë informacione periodike lidhur me prodhimin në 

AKBN. Me shkresa të përsëritura është kërkuar informacion drejtpërdrejt lidhur me prodhimin 

apo lidhjet e reja të Hec-eve me rrjetin por përgjigjet e kthyera janë pjesore ndërkohë që ky 

informacion duhet të ishte periodik sipas periudhës, i strukturuar sipas prodhimit mujor dhe Fee-

së të mbajtur në rast se përcaktohet mbajtja e saj, kjo me qëllim evidentimin në kohë të 

përcaktimeve kontraktuale dhe përmbushjen e detyrimeve. Informacion i shfrytëzuar për 

databazën e prodhimit janë edhe raportet vjetore të publikuar nga ERE për shitblerjen e energjisë 

të cilët japin informacion por nuk zëvendësojnë dokumentacionin zyrtar të nevojshëm si bazë për 

llogaritjen detyrimeve të munguara.  

Sipas informacionit të prodhimit dërguara nga OSHEE, Fee-ja e prodhimit është llogaritur dhe 

mbajtur prej saj mbi prodhimin faktik të shoqërive. Tarifa sipas përcaktimeve të kontratës 

koncesionare përcakton energjinë minimale të detyrueshme në rast të mosrealizimit të prodhimit 

vjetor të cilin duhet ta paguaj koncesionari në rast se kjo ka ndodhur për shkak të tij dhe jo 

rrjedhojë e “Forcave madhore”. Pikërisht përcaktimi i shkaqeve dhe llogaritja e sanksioneve është 

objekti i punës monitoruese së AKBN. Në të gjitha rastet kur prodhimi nuk është realizuar për faj 

të koncesionarit, bazuar në nenin 23 të KK “Sanksionet”, pas verifikimeve përkatëse lidhur me 

mosrealizimit duhet të kryej llogaritjet e sanksioneve për diferencën e tarifës shoqëruar me 

penalitetin përkatës konform përcaktimeve në kontratë.  

 

Për interpretimin e dispozitave të kontratës nga AKBN me shkresën nr. 3667 prot. datë 

25.04.2016 është kërkuar interpretim juridik prej MIE si Autoritet Kontraktues dhe epror 

njëkohësisht lidhur me disa çështje sensitive për trajtimin e penaliteteve siç janë; 

a)Cilat do të konsiderohet data e fillimit të përllogaritjeve për penalitetet  

b)Konsiderimi i periudhës vjetore të prodhimit 

c)Fillimin e penalitetit për mosrealizim të prodhimit për kontratat me disa Hec-e të cilët hyjnë në 

prodhim në periudha të ndryshme. 

Me shkresën e MIE nr. 2944/1 prot. datë 25.05.2016, MIE nuk i është përgjigjur kërkesës por ka 

parashtruar se AKBN i ka të gjitha strukturat përfshirë këtu Drejtorinë Juridike, për të asistuar me 

interpretimet ligjore që kërkohen nga Drejtoria Hidroenergjetike. Në vijim janë kërkuar 

interpretime nga Drejtoria Juridike me shkresën nr. 837 prot. datë 02.06.2016 dhe nr. 1239 prot. 

datë 27.07.2017  por nga ana e saj është konsideruar i pamundur interpretimi i saktë dhe 

përgjithësues. Pra pavarësisht përpjekjeve shkresore rezultati mungon dhe po kështu mungon 
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interpretimi i saktë dhe shterues në ndihmë të strukturave monitoruese për zbatimin e kontratës. 

Është e pakuptueshme si Ministria në rolin edhe të Autoritetit Kontraktor që ka nënshkruar këto 

kontrata, njëkohësisht organ epror i AKBN-së, nuk sqaron teknikisht paqartësitë e përcjella drejt 

saj. Mostrajtimi i paqartësive mund të çoj në zbatim të gabuar të kontratës dhe të krijoj pasoja 

juridike e financiare mbi shoqëritë zhvilluese por dhe vet AK, i cili kryen dhe vendimmarrjen 

përfundimtare.  

Ndërkohë AKBN ende nuk disponon nga AK informacion lidhur me penalitetet e mëparshme të 

përcjella drejt tij, duke e lënë procesin e monitorimit në rastet e  mungesës së prodhimit  

prodhimit vjetor për faj të koncesionarit të paqartë. 

Mungesa e databaze ndërvepruese me Auoritetin Kontraktues lidhur me penalitetet e propozuara, 

atyre të vendosura për secilën shoqëri, paqartësitë lidhur me zbatimin e dispozitave kontraktuale, 

si dhe ndryshimi ligjor i ndodhur në vitin 2018 ka bërë që monitorimi i prodhimit të ketë mangësi, 

çka paraqet nevojën për veprime të menjëhershme të koordinuara ndërmjet MIE, AKBN si dhe 

institucioneve ndërvepruese në këtë proces si OSHEE, OST dhe KESH.      

Me ndryshimet e fundit sipas VKM 332, datë 06.06.2018, si dhe Udhëzimit Nr. 10496, datë 

31.07.2018, të dalë në zbatim të tij, ....“Monitorimi i prodhimit të energjisë elektrike do të kryhet 

çdo 5 vjet dhe, për efekt penaliteti, vlerësimi do t’i referohet mesatares së prodhimit të energjisë 

elektrike, duke filluar nga viti i plotë financiar i vënies në punë të hidrocentralit”, përllogaritja do 

të bëhet duke mbledhur sasinë e plotë vjetore të energjisë elektrike të prodhuar gjatë 5 viteve, 

vërtetuar me dokumentacionin përkatës të konfirmuar nga OSHEE sh.a. dhe duke e pjesëtuar me 

numrin 5 (pesë), që jep sasinë mesatare të energjisë elektrike të prodhuar në një vit”. 

Pas publikimit dhe të Udhëzimit përkatës AKBN i është drejtuar sërisht MIE si Autoritet 

Kontraktues me kërkesën për një manual ku të qartësohet se si do të operohet lidhur me aplikimin 

e penaliteteve të mungesës së energjisë elektrike të prodhuar, duke qartësuar nëse: 

- Kuadri ligjor i sipërcituar, do të aplikohet vetëm për hidrocentralet që hyjnë në prodhim pas 

hyrjes në fuqi të VKM-së dhe Udhëzimit përkatës, apo ka efekt prapaveprues edhe për 

hidrocentralet që kanë hyrë në prodhim para datës së hyrjes në fuqi të kuadrit ligjor të 

sipërpërmendur. 

- Kërkohet sqarim nëse VKM 332, datë 06.06.2018 dhe Udhëzimi Nr. 10496, datë 31.07.2018, do 

të kenë efekt prapaveprues, lidhur me analizën mbi fajësine e problemit në mungesën e prodhimit 

të energjise elektrike, pasi: 

✓ Kontrata koncesionare, nenit 23 “Sanksionet", parashikon: …“Në rast të mosrealizimit, 

për faj të Koncesionarit, të prodhimit të energjisë elektrike prej ….. kwh, konçesionari 

penalizohet me 5 % të vlerës së prodhimit të parealizuar”, si do të argumentohet ose 

përllogaritet mesatarja vjetore e energjisë elektrike, nëse koncesionari në nje vit  rezulton 

në mungesë prodhimi të energjisë elektrike për faj të tij, në një vit tjetër rezulton në 

mosprodhim energjie elektrike jo për faj të tij e me radhë vitet e tjera.  

✓ Mesatarizimi vjetor i energjisë elektrike sipas VKM-së dhe Udhëzimit përkatës a do të 

hedhë poshtë një analizë të tillë lidhur me fajesinë rast pas rasti? 

✓ Nevojitet një listë me penalitetet e aplikuara për të gjitha hidrocentralet deri tani, në 

menyrë që të mos dërgohen 2 here penalitet për të njëtin subjekt dhe hidrocentral në të 

njëjtin vit. 

Aktualisht deri në mbajtjen e këtij materiali auditimi nga ana e Ministrisë nuk ka asnjë përgjigje 

lidhur me kërkesë e AKBN. Dispozitat e mësipërme paraqesin nevojën për qartësimin e efekteve 

të akteve të reja ligjore të hyra në fuqi.      

Kontratat për ndërtimin e Hec-eve koncesionare ose jo, nuk evidentojnë në asnjë moment AKBN 

si palë vendimmarrëse në kontratë, pasi ky institucion vepron në funksion me autorizim dhe për 
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llogari të Autoritetit Kontraktues me të drejta monitoruese por ndërkohë me ndryshimet VKM nr. 

547 këtij institucioni i janë dhënë të drejta monitoruese “extra” pra jashtë kontratës, gjë e cila 

krijon përplasje midis dispozitave të saj dhe ndryshimeve të fundit ligjore të cilat duket qartë e 

kanë tejkaluar atë. Ndryshimet e fundit në gjykimin tonë duhet të bëheshin pjesë integrale e 

kontratës dypalëshe dhe jo e ndryshime ligjore lidhur me organizimin dhe funksionimin e AKBN, 

pasi në këtë mënyrë “de facto”, “i autorizuari’ duhet të gjykojë ndryshe nga “autorizuesi” duke 

ndërhyrë në marrëdhëniet dypalëshe të sanksionuara tashmë. Në një rast të tillë cënohet “siguria 

ligjore” e kontratave dhe mirëbesimi i marrëdhënieve juridiko civile, gjë e cila kërkon veprime të 

matura, të mëtejshme nga institucionet përgjegjëse për parandalimin e pasojave negative në të 

ardhmen. 

Për periudhën nën auditim procesi i monitorimit në fazën e shfrytëzimit paraqet qartë mungesën e 

bashkëpunimit midis institucioneve të cilat duhet të ndërveprojnë në të mirë të punës dhe 

mbrojtjes së interesave shtetërorë. Një rol prioritar duhet të kishte Autoriteti Kontraktor i cili ka 

marrë përsipër të drejta dhe detyrime dhe si i tillë duhet të kujdesej rigorozisht për zbatimin e tyre, 

gjë e cila sipas të dhënave të AKBN nuk rezulton. 

 

-Në kontratat koncesionare evidentohen ndryshime thelbësore për prodhimin e energjisë vjetore 

midis kontratave bazë dhe projekteve të zbatimit të cilët janë vlerësuar pozitivisht nga grupi i 

Oponencës Teknike dhe miratuar prej autoritetit kontraktues, ndryshime të cilat sipas të dhënave 

në subjektin e audituar pavarësisht rekomandimit të lënë në cdo raport të OT-së nuk janë 

përmbyllur plotësisht me kontrata koncesioni shtesë, ndërkohë që Fee-të koncesionare nga ana e 

OSHEE llogaritet mbi kontratën bazë dhe jo mbi parametrat e rinj të miratuar në projekt zbatim. 

Moslidhja në kohë e kontratave shtesë nga ana e Ministrisë së linjës, si Autoritet Kontraktor krijon 

efekte financiare negative në buxhet. Sipas të dhënave të AKBN për vitet 2017 dhe 2018 për të 

paktën 23 kontrata në prodhim të plotë të cilat kanë rritje të energjisë vjetore në projekzbatim 

krahasuar me kontratën bazë, efekti financiar i munguar vetëm për Fee-në e pa “sanksionuar”  kap 

vlerën prej 22,820,321 lekë, pa përfshirë  sanksionet e tjera të mundshme për mosrealizim 

prodhimi të cilat e rrisn këtë efekt. Aneksin nr.2 bashkëlidhur: 

 

-Nga verifikimi i bazës së të dhënave vënë në dispozicion prej Sektorit i Monitorimit dhe të 

Çertifikimit të Investimeve në AKBN dhe të dhënave të publikuara nga ana e Drejtorisë së 

Përgjithshme të Tatimeve DPT lidhur me Statusin Pasiv të shoqërive konstatohet se; të paktën në 

5 raste shoqëritë konsesionare rezultojnë të me status “Pasiv” pra pa veprimtari sipas periudhës, 

çka kërkon vëmendje të shtuar nga ana e strukturave përkatëse nëse mungesa e veprimtarisë 

legjitimohet ose jo konform përcaktimeve kontraktuale. Tabela si vijon: 

 

Nr. Nipti SUBJEKTI HEC Tipi Kontratës 
Data e statusit 

Pasiv 

1 K..... W..... Bo.... K. koncesioni 11-Nov-03 

2 K.... T.... V.... K. koncesioni 7-Jan-19 

3 K.... "E....." Z.... K. koncesioni 26-Dec-14 

4 K.... T....sh.p.k D... (ROT) K. koncesioni 6-May-16 

Për shoqërinë  W....Sha me NIPT K.... konstatohet se në faqen zyrtare të QKB-së pasqyrat 

financiare të paraqitura i përkasin një shoqërie tjetër me të njëjtin emër por me NIPT K... pra të 

ndryshëm nga ai i kontratës çka paraqet nevojën për verifikime të mëtejshme nga ana e AKBN 

dhe autoritetit kontraktues. 
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Titulli i Gjetjes  1 

Mungesa apo vonesa e nënshkrimit të kontratave shtesë sipas 

projektzbatimit të miratuar për Hec-et në prodhim krijon shmangie të 

tarifës koncesionare.  

 

Situata: 

 

Nga auditimi u konstatua se, midis kontratave koncesionare të lidhura dhe 

projekteve të zbatimit të veprave të cilët janë vlerësuar pozitivisht nga grupi i 

Oponencës Teknike dhe të miratuara prej autoritetit kontraktues evidentohen 

ndryshime thelbësore sa i përket prodhimit vjetor të energjisë. Këto 

ndryshime pavarësisht rekomandimit të lënë në cdo raport të OT-së për 

amendim kontrate, nuk janë përmbyllur në të gjitha rastet me kontrata 

koncesioni shtesë dhe mungesa e tyre ka bërë që  që Fee-ja koncesionare të 

llogaritet mbi kontratën bazë dhe jo mbi parametrat e rinj të miratuar në 

projektzbatim. Moslidhja në kohë e kontratave shtesë nga ana e Ministrisë së 

linjës, si Autoritet Kontraktor krijon efekte financiare negative në buxhet. 

Sipas të dhënave të AKBN për vitet 2017 dhe 2018 për të paktën 23 kontrata 

në prodhim të plotë të cilat kanë rritje të energjisë vjetore në projekzbatim 

krahasuar me kontratën bazë, efektet financiare për tarifë të pallogaritur 

kapin vlerën prej 22,820,321 lekë. 

Kriteri : 

 
Kontrata Koncesionare neni 16, 23 dhe 28 i saj 

Ndikimi/Efekti Efekti financiar  llogaritet në 22,820,321 lekë. 

Shkaku: 
Mungesë koordinimi midis institucioneve si dhe mungesë e vëmendjes së 

duhur   nga Autorieti Kontraktor/MIE 

Rëndësia 

 

E Lartë 

 

 

 

Titulli i Gjetjes  2 

Mungesa e bashkëpunimit midis institucioneve si dhe paqartësitë ligjore 

kanë ndikuar negativisht në veprimtarinë monitoruese të AKBN  

 

Situata: 

 

Nga auditimi u konstatua se, procesi i monitorimi të prodhimit vjetor të 

energjisë elektrike paraqet mangësi të theksuara ku përmendim: 

Institucionet shtetërore që kryejnë shit-blerjen e energjisë nga shoqëritë 

zhvilluese, sipas kontratave të lidhura mes tyre, nuk dërgojnë në AKBN 

informacione periodike lidhur me prodhimin vjetor dhe tarifën 

koncesionare/Fee-në të mbajtur prej tyre. Me shkresa të përsëritura është 

kërkuar informacion për prodhimin, apo lidhjet e reja të HEC-eve me rrjetin 

energjetik por përgjigjet e kthyera janë jo të plota ose pjesore, ndërkohë që 

informacioni duhet të ishte periodik dhe i strukturuar. Në disa prej 

informacioneve vihet re se, shoqëritë kanë filluar prodhimin e energjisë 

elektrike pa praninë e AKBN-së në procesin e testimit të veprës, si dhe pa u 

kryer më parë çertifikimi i investimit të kryer, në kundërshtim me dispozitat 

e kontratës së lidhur.   

Mangësi paraqiten në llogaritjen dhe mbajtjen e Fee-së vjetore, kjo sa i 

përket vlerësimit të shkaqeve ligjore kur nuk arrihet kuota e parashikuar e 

prodhimit vjetor si dhe në  llogaritjen e penalitetit për këtë mosrealizim. Në 

vijimësi, nuk disponohet informacion nga MIE, lidhur me vlerat e 

penaliteteve të zbatuara në këtë drejtim.  

Po kështu, dispozitat e reja ligjore, VKM nr. 332 datë 06.06.2018 dhe 

Udhëzimi nr.10496 datë 31.07.2018, dalë në zbatim të tij, kanë përcaktuar 

elementë si frekuenca e monitorimeve dhe mesatarizimi i energjisë për efekt 
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penaliteti, të cilat i kanë kanë thelluar më tej paqartësitë në drejtim të 

monitorimit të prodhimit. AKBN, i është drejtuar zyrtarisht MIE për 

interpretimin tekniko-ligjor të këtyre dispozitave, por nga kjo e fundit nuk ka 

ende një përgjigje konkrete. Mungesa e informacioneve të plota dhe 

periodike, si dhe interpretimeve ligjore, kanë ndikuar negativisht në 

përmbushjen veprimtarisë monitoruese. 

Kriteri : 

 

Kontrata Koncesionare, VKM nr.547 datë 09.08.2006 “Për krijimin e 

AKBN”, i ndryshuar. 

Ndikimi/Efekti Ndikim negativ në veprimtarinë monitoruese 

Shkaku: 
Mungesë koordinimi midis institucioneve si dhe mungesë e vëmendjes së 

duhur nga Autoriteti Kontraktor/MIE 

Rëndësia 

 

E Lartë 

 

 

 

 Drejtimi 5: “Marrëdhëniet me organet tatimore për detyrimet fiskale që rrjedhin gjatë 

zbatimit të kontratave, për  ndërtimin të HEC-ve të  dhëna me  koncesion nën 2 MW dhe 

atyre mbi 2 MW”. 

Dokumentacioni i shqyrtuar nga ana e grupit të auditimit paraqitet si më poshtë: 

-Marrëveshje bashkëpunimi midis Drejtorisë së Përgjithshme e Tatimeve (DPT) dhe  Agjencisë 

Kombëtare të Burimeve Natyrore (AKBN) nr. Prot. 9689, date 6.11.2015. 

-Rregullore e Brendshme e ndryshuar, miratuar me vendimin e Këshillit Drejtues nr. 12 datë 

28.12.2015 si dhe rregullore me Përshkrimet e Punës miratuar me të njëjtin vendim. 

-Rregullore e Brendshme e ndryshuar dhe rregullore me Përshkrimet e Punës miratuar me 

vendimin e Këshillit Drejtues nr. 7 datë 20.06.2018. 

-Dokumentacion lidhur me raportimet e investimit nga ana e shoqërive në AKBN. 

-Korrespondencë shkresore mes AKBN dhe  DPT. 

-Të dhëna të publikuara në faqen e QKB. 

Në vitin 2015, AKBN ka nënshkruar marrëveshje bashkëpunimi dhe Drejtorinë e Përgjithshme të 

Tatimeve (DPT), me nr. Prot. 9689, datë 6.11.2015, sipas së cilës do të bashkërendohen veprimet, 

do të ketë shkëmbim informacioni, përfshirë atë në kohë reale, mbështetjen reciproke për të 

parandaluar dhe luftuar aktivitetet e paligjshme dhe evazionin fiskal, në funksion të administrimit, 

monitorimit dhe përmirësimit të gjithë veprimtarive, në fushën minerare, hidrokarbure, 

hidroenergjetike etj. Në marrëveshje përcaktohen dhe modalitet e implementimit të saj si mënyra 

e shkëmbimit të informacionit, programet e përbashkëta të punës  

Nga auditimi konstatohet se, AKBN nuk i ka shfrytëzuar pikat e Marrëveshjes në dobi të punës 

monitoruese. Bashkëpunimi institucional ka munguar nga të dyja palët megjithëse është një 

detyrim i përcaktuar nga VKM nr.867, date 10.12.2014 “Për Procedurat e bashkëpunimit në 

institucionet e administratës shtetërore”. Në këtë Vendim përcaktohet: “Çdo institucion i 

administratës shtetërore ka të drejtë që, nëpërmjet kësaj procedure, të kërkojë nga institucionet e 

tjera të administratës shtetërore që t’i sigurohen të dhëna, informacione apo çdo lloj ndihme 

tjetër, të cilat janë të nevojshme për realizimin e detyrave funksionale të tij”.  

 

Mbi bazën e të dhënave të vëna në dispozicion të grupit të auditimit mbi vitin 2018, AKBN ka 

kërkuar informacione në Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve (DPT) sipas marrëveshjes 
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dypalëshe lidhur me situacionet e punimeve dhe Aktivet e Qendrueshme të Trupëzuara (AQT) për 

45 shoqëri zhvilluese por thuajse në të gjitha rastet ato mbeten pa përgjigje. Megjithatë një 

element i cili nuk është shfrytëzuar sa duhet nga ana e AKBN është marrja e të dhënave nga 

Qendrën Kombëtare të Bisnesit (QKB) e cila publikon pasqyrat financiare për kontratat 

koncesionare veprimtaria e të cilave kufizohet vetëm në përmbushjen e kësaj kontrate. Nga 

kërkimet në këtë faqe zyrtare strukturat përgjegjëse mund të konstatojnë një sërë veprimesh nga 

shoqëritë lidhur me ndryshimet në pronësinë e kuotave apo aksioneve, shtesat e veprimtarive  apo 

dhe veprime të tjera të cilat bien ndesh me dispozitat e kontratës bazë apo të ndryshuar.  

Nga të dhënat e AKBN-së lidhur me dokumentacionet e ndodhura në dosjet e shoqërive 

koncesionare (procesi i skanimit) konstatohet se, në disa raste shoqërive zhvilluese u mungon/ka 

munguar leja nga organet kompetente për kryerjen e punimeve të ndërtimit. Për 11 raste prej tyre, 

nga ana e grupit të auditimit u kryen verifikime me faqen zyrtare të Qendrës Kombëtare të 

Bisnesit (QKB) lidhur me investimet e deklaruara nga ana e tyre në Pasqyrat Financiare  2017 të 

depozituara prej nga rezultoi si vijon: 

 

1. Vendimi Nr. 18, datë 16.10.2017 i KKT-së “Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për objektin: 

“Ndërtimi i Hidrocentralit G....., Bashkia Maliq”, me zhvillues shoqërinë “T......” sh.p.k. me NIPT 

J...... Sipas të dhënave shkresore në AKBN ky subjekt nuk ka leje ndërtimi të zbardhur për fillimin 

e punimeve. Vlera e aseteve të regjistruar në Pasqyrat Financiare 2017 është 74,528,548 lekë prej 

të cilës  TVSH llogaritet në 14,905,710 lekë. 

 

2. Dokumenti i Lejes Nr. 416/24 prot, dt. 11.09.2018, Vendimi Nr. 06/dt.27.04.2018 i KKT- së 

“Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për objektin: "Ndërtimi i burimit të ri gjenerues të energjisë 

HEC M..... në përroin e Meshurdhit dhe Shkozës degë e lumit Fan i Madh, Bashkia Pukë "me 

zhvillues shoqërinë "S...." sh.p.k. me NIPT L...... Vlera e aseteve të regjistruar në Pasqyrat 

Financiare 2017 është 282,609,200 lekë prej të cilës TVSH llogaritet në 56,521,840 lekë. 

  

3. D.....SHA me NIPT K...... ka të parashikuara 3 (tre) vepra nga të cilat ka hyrë në prodhim një 

nga veprat Hec B..... Sipas të dhënave shkresore në AKBN ky subjekt nuk ka leje ndërtimi të 

zbardhur për kryerjen e punimeve gjatë vitit 2017 gjë e cila është evidentuar edhe në Raportet e 

Monitorimit për  3-mujorin e III-të dhe të IV të këtij viti, dërguar në MIE. Disponohet vetëm 

Vendimi Nr. 1, dt. 20.12.2012 i KKT-së por nuk disponohet leja për kryerjen  e punimeve për 

objektin e kontratës koncesionare. Vlera e aseteve të regjistruar në Pasqyrat Financiare 2017 është 

63,821,180,436 lekë prej të cilës TVSH llogaritet në 12,764,236,087 lekë. Sipas të dhënave në 

pasqyrat financare kjo shoqëri gjatë periudhave të mëparëshme ka përfituar rimbursime  për këtë 

lloj tatimi në vlera të konsiderueshme. 

 

4. Shoqëria HEC-i D..... shpk me NIPT K..... ka të parashikuar në kontratën koncesionare 

ndërtimin e 7 Hec-ve.  Sipas projektit të zbatimit ky numër është reduktuar në 4 Hece prej të 

cilëve 2 (dy) janë në fazë prodhimi të energjisë. Kjo shoqëri koncesionare sipas të dhënave të 

disponuara nga AKBN, nuk disponon leje ndërtimi të miratuar dhe të zbardhur megjithëse ajo ka 

filluar prodhimin e energjisë.  Vlera e aseteve të regjistruar në Pasqyrat Financiare 2017 është 

83,714,660 lekë prej të cilës TVSH llogaritet në 16,742,932 lekë. 

  

5. Shoqëria H.....me NIPT K.... ka të parashikuara në kontratën koncesionare ndërtimin e 3 (tre) 

hidrocentraleve nga të cilët 2 (dy) prej tyre janë në fazë prodhimi energjie. Kjo shoqëri 

koncesionare sipas të dhënave të disponuara nga AKBN, nuk disponon leje ndërtimi të miratuar 
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dhe të zbardhur megjithëse ajo ka filluar prodhimin e energjisë.  Vlera e aseteve të regjistruar në 

Pasqyrat Financiare 2017 është 313,539,991 lekë prej të cilës TVSH llogaritet në 62,707,998 lekë. 

 

6. Shoqëria A.....me NIPT K..... sipas kontratës koncesionare ka të parashikuar ndërtimin e 1 (një) 

hidrocentrali i cili aktualisht ndodhet në fazën e prodhimit. Megjithëse vepra është futur në 

prodhim AKBN nuk disponon leje ndërtimi. Shoqëria nuk rezulton të ketë kryer deklarimin 

periodik të punimeve të kryera si dhe nuk ka depozituar Pasqyrat Financiare vjetore 2016 dhe 

2017 pranë QKB. Vlera e investimit të parashikuar për ndërtimin e veprës në kontratë është 

12,500,000 lekë prej të cilës TVSH llogaritet 2,500,000 lekë. 

 

7. Shoqëria HEC-i K.....me NIPT K..... sipas kontratës koncesionare ka të parashikuar ndërtimin e 

2 (dy) hidrocentraleve një prej të cilëve ndodhet në proces ndërtimi ndërsa tjetri në fazë prodhimi. 

Sipas të dhënave të AKBN kjo shoqëri nuk të zbardhur ende lejen e ndërtimit. Vlera e aseteve të 

regjistruar në Pasqyrat Financiare 2017 është 613,601,084 lekë prej të cilës TVSH llogaritet në 

122,720,216 lekë.  

 

8. Shoqëria G..... shpk me NIPT K.... sipas kontratës koncesionare ka të parashikuar ndërtimin e 2 

(dy) hidrocentraleve të cilët ndodhen në proces ndërtimi. Sipas të dhënave të AKBN kjo shoqëri 

nuk të zbardhur ende lejen e ndërtimit. Vlera e aseteve të regjistruar në Pasqyrat Financiare 2017 

është 63,559,906 lekë prej të cilës TVSH llogaritet në 12,711,981 lekë. 

 

9. Shoqëria L.....shpk me NIPT L..... sipas kontratës koncesionare ka të parashikuar ndërtimin e 1 

(një) hidrocentrali i cili aktualisht ndodhet proces ndërtimi. Sipas të dhënave të AKBN kjo shoqëri 

nuk të zbardhur ende lejen e ndërtimit. Vlera e aseteve të regjistruar në Pasqyrat Financiare 2017 

është 37,213,923 lekë prej të cilës TVSH llogaritet në 7,442,785 lekë. 

 

10. Shoqëria D......shpk me NIPT L....... sipas kontratës koncesionare ka të parashikuar ndërtimin 

e 1 (një) hidrocentrali i cili aktualisht ndodhet në faze prodhimi. Sipas të dhënave të AKBN 

shoqëria disponon dokument Leje Nr. 59/1 prot, dt. 10.01.2019, Vendimi Nr. 12/ dt. 03.10.2018 i 

KKT- së “Për miratimin e Lejes së Ndërtimit për objektin: "Ndërtimi I HEC D....-T........, në 

përroin e Hijes" ndërkohë që shoqëria ka qenë në fazë prodhimi. Vlera e aseteve të regjistruar në 

Pasqyrat Financiare 2017 është 165,432,025 lekë prej të cilës TVSH llogaritet në 33,086,405 lekë. 

 

11. Shoqëria  R.......shpk me NIPT K........sipas  kontratës koncesionare BOT nr. 2319 rep. dhe nr. 

288 kol. datë 14.07.2019 ka të parashikuar ndërtimin e Hec-eve  C....,1,2,3. Sipas raportit të 

monitorimit për tremujorin e III-të viti 2017 shoqëria ka kryer punime ndërtimore në Hecin C..... 3 

si dhe evidentohet fakti i mungesës së lejes së ndërtimit. Sipas të dhënave dërguar nga OSHEE në 

AKBN rezulton se një nga Hec-et e kësaj shoqërie është lidhur me rrjetin energjitik më datë 

24.01.2018, tensioni 110 KV dhe për vitin 2018 ka prodhuar 11,359,737.33 KWH. Vlera e aseteve 

sipas Pasqyrave Financiare 2017, të krijuara deri më 31.12.2017 është 374,209,606 lekë dhe 

TVSH kreditore e pasqyruar shkon në 18,463,958 lekë.  

  

Vlera e investimeve të situacionuara pa patur lejen përkatëse nga organet kompetente për kryerjen 

e punimeve veç aspekteve të tjera ligjore ndikon në përfitimin e padrejtë të TVSH-së  në masën 

20% të vlerës së investimit e cila vetëm për rastet e sipërcituar llogaritet në shumën 13,112,040 

mijë lekë. Kreditimi i tatimit mbi vlerën e shtuar për këto investime ndikon drejtpërdrejtë në uljen 

e detyrimeve të pagueshme në buxhetin e shtetit apo përfitimin e padrejtë të rimbursimeve për 

këtë tatim. 
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Dispozitat  ligjore të cilat përcaktojnë që kryerja e punimeve pa lejet përkatëse ndikon në 

mospërfitimin e tatimit mbi vlerën e shtuar  parashikohet në pikën 8/a dhe 8/b të nenit 20 të 

Udhëzimit nr. 6 datë 30.01.2015 “Për tatimin mbi vlerën e shtuar”, i ndryshuar, ku përcaktohet se; 

       

Pika 8/a Rastet e mësipërme janë ilustruese të situatave të ndryshme në ndërtim, por nuk janë 

shteruese.                                                                                                                                                                          

Pika 8/b   Në çdo rast përsa i përket ndërtimit por edhe çdo fushe tjetër të veprimtarisë, rregullat 

për qëllime të TVSH-së, si në këtë rast, përcaktohen për të rregulluar dhe sqaruar zbatimin e 

tatimit për një veprimtari të kryer bazuar në legjislacionin e fushës ku ushtrohet veprimtaria 

(p.sh. ndërtim, bankë, tregti, hidrokarbure) duke siguruar në çdo moment që çdo operacion, 

transaksion, furnizim, është kryer në përputhje me lejet, licencat, kërkesat, kriteret, etj.), të 

kërkuara sipas legjislacionit të fushës.   

 

Si dhe  pikën 8/d të nenit të sipërcituar ku përcaktohet se; 

Pika. d) Për çdo punim në ndërtim të kryer në shkelje të lejes përkatëse të ndërtimit të lëshuar nga 

autoritetet e fushës, ose çdo punim të kryer përpara se leja përkatëse e kërkuar nga legjislacioni 

i fushës, të jetë lëshuar, personi i tatueshëm ndërtues është i detyruar të paguajë TVSH për 

pjesën e punimeve të kryera, por ndërkohë atij nuk i lejohet të zbresë TVSH-në për blerjet e 

kryera që i korrespondojnë situacioneve (pjesës së punimeve) në fjalë, përsa për kryerjen e 

punimeve nuk janë respektuar kërkesat dhe dispozitat ligjore të fushës përkatëse. Nga ana tjetër 

investitorit të objektit, nëse e ka zbritur TVSH-në e punimeve të kryera prej personit të tatueshëm 

ndërtues, nuk i lejohet të zbresë TVSH-në përkatëse të punimeve të ndërtimit të kryera në 

kushtet e shkeljes. 

 

Theksojmë se vlera e mësipërme e TVSH-së, llogaritur bazuar në Pasqyrat Financiare të 

depozituara nga shoqëritë pranë QKB ka tendencë rritje duke qenë se në të nuk përfshihet viti 

ushtrimor 2018 pasqyrat financiare e të cilit ende nuk janë publikuar në faqen zyrtare të QKB. 

Nga ana e AKBN janë evidentuar mangësi për lejet përkatëse të cilat janë paraqitur edhe në 

raportet e monitorimit dërguar në MIE, por asnjë informacion nuk është dërguar pranë 

administratës tatimore lidhur me këto mangësi duke bërë që bashkëveprimin midis institucioneve 

kundër evazionit fiskal, dhe paligjshmërisë të mbetet në nivele minimale, pavarësisht 

marrëveshjes dypalëshe të nënshkruar dhe detyrimeve institucionale të marra. Mungesa e 

vlerësimin të duhur të situatës dhe hapat e nevojshëm institucionalë për tu ndërmarrë në këtë rast 

paraqiten si mangësi të nivelit drejtues, përkatësisht Drejtor i Drejtorisë dhe Drejtor i 

Përgjithshëm sipas periudhave në këtë funksion të cilët njihen zyrtarisht me përfundimet e punës 

monitoruese dhe përfundimet e dala. Detyrat dhe kompetencat e tyre përcaktohen në aktet ligjore 

mbi të cilat rregullohet veprimtaria e institucionit dhe konkretisht,  

-Rregullorja e Brendshme e Institucionit miratuar me Vendimin e Këshillit Drejtues nr.12 datë 

28.12.2015, i ndryshuar, neni 4 “Drejtori Ekzekutiv”, neni 10 “Drejtori i Drejtorisë”,  

-Dokumenti Përshkrimet e Punës së Punonjësve” miratuar me vendimin e mësipërm, pika 10.1 

“Detyrat e Drejtorit të Drejtorisë”,  

-Statut-Rregullores së funksionimit të AKBN neni 12 “Kompetencat e Drejtorit Ekzekutiv”, e 

ndryshuar. 
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Sa më sipër arrihet në konkluzionin që: 

Problematikat  e trajtuara  më sipër e kanë ekspozuar njësinë publike drejt një risku në 

përmbushjen e detyrimeve institucionale lidhur me ligjshmërinë dhe rregullshmërinë e 

veprimtarisë së saj.  

 

-Më datë 10.06.2019 u krye takimi përmbyllës mes përfaqësuesve të AKBN dhe niveleve 

drejtuese në KLSH. Nga përfaqësuesit e AKBN dhe -së u ngrit shqetësimi lidhur me përgjegjësinë 

individuale për informimin e organeve tatimore për shoqëritë zhvilluese me mungesa të lejeve 

përkatëse për kryerjen e punimeve të ndërtimit të veprave.  

Lidhur me këtë sqarojmë se, evidentohet që AKBN i ka  bërë prezent këtë mangësi Autoritetit 

Kontraktor (MIE) në vijimësi nëpërmjet raporteve periodike të monitorimit, çka tregon veprime 

aktive në drejtim të transparencës megjithatë, nisur nga rëndësia e çështjes, mangësitë e 

evidentuara në material duhet të shqyrtohen nga hallkat eprore sipas secilit funksion përgjegjës 

për përcaktimin e përgjegjësive individuale .  

 

 

 

Titulli i Gjetjes  1 

Mungesa e bashkëpunimit midis AKBN dhe DPT për mungesat e lejeve 

të ndërtimit në veprat e hidroenergjetike sjell ndikime të 

konsiderueshme në detyrimet fiskale të shoqërive . 

Situata: 

 

Nga auditimi mbi të dhënat e AKBN-së lidhur me dokumentacionet e 

disponuara në dosjet e shoqërive të kontraktuara për ndërtimin dhe 

shfrytëzimin e veprave hidroenergjitike u konstatua se, të paktën në 28 raste 

shoqërive zhvilluese u mungon/ka munguar leja nga organet kompetente për 

kryerjen e punimeve të ndërtimit. Veç aspekteve të tjera ligjore, mungesa e 

lejes ndikon në kufizimin e të drejtës për kreditimin e TVSH-së, për ato 

punime që janë kryer pa leje apo në shkelje të saj. Nga të dhënat financiare të 

këtyre shoqërive, publikuar në faqen zyrtare të Qendrës Kombëtare të 

Bisnesit (QKB) lidhur me investimet e deklaruara nga ana e tyre në Pasqyrat 

Financiare vjetore, vlera e punimeve e situacionuar dhe kontabilizuar në to, 

në mungesë të lejes përkatëse për kryerjen e punimeve vetëm për 11 nga 

rastet e sipërcituar konstatohet se Tvsh-ja e kredituar llogaritet në shumën 

rreth 13,112,040 mijë lekë. Kreditimi i Tvsh-së për këto vlera punimesh. bie 

në kundërshtim me, pikën 8/a, 8/b dhe 8/d të nenit 20 të Udhëzimit nr. 6 datë 

30.01.2015 “Për tatimin mbi vlerën e shtuar”, i ndryshuar, dispozita të cilat 

trajtojnë qartë mospërfitimin e kreditimit të Tvsh-së për këto vlera punimesh. 

Kreditimi i padrejtë i tatimit mbi vlerën e shtuar për këto investime ndikon 

drejtpërdrejtë në uljen e detyrimeve të pagueshme në buxhetin e shtetit apo 

përfitimin e padrejtë të rimbursimeve për këtë tatim. Theksojmë se, vlera e 

mësipërme e llogaritur bazuar në Pasqyrat Financiare të depozituara nga 

shoqëritë pranë QKB ka tendencë rritje, pasi në të nuk përfshihet viti 

ushtrimor 2018, pasqyrat financiare të të cilit ende nuk janë publikuar në 

faqen zyrtare të QKB. Megjithëse mungesa e lejeve në kryerjen e punimeve 

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

periodikisht drejt autoritet kontraktor (MIE), nuk evidentohet një përcjellje 

informacioni lidhur me këto mangësi pranë administratës tatimore për 

vlerësimin dhe trajtimin fiskal të situatës duke bërë që bashkëveprimi midis 

institucioneve kundër evazionit fiskal dhe paligjshmërisë të mbetet në nivele 

minimale, pavarësisht marrëveshjes dypalëshe të nënshkruar midis tyre dhe 

angazhimeve ndërinstitucionale të marra. 
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Kriteri : 

 

Pikën 8/a dhe 8/b dhe 8/d të nenit 20 të Udhëzimit nr. 6 datë 30.01.2015 “Për 

tatimin mbi vlerën e shtuar”. 

Akt-marrëveshja midis AKBN dhe DPT nr. 9689 Prot., datë 6.11.2015.  

Ndikimi/Efekti Efekti financiar  llogaritet në 13,112,040 mijë lekë lekë. 

Shkaku: Mungesë bashkëpunimi ndërinstitucional 

Rëndësia 

 

E Lartë 

 

 

 

 Drejtimi 6: “Marrëdhëniet me Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë për shfrytëzimin 

e burimeve energjetike” 

 

AKBN është institucion në varësi të Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë (MIE) dhe ka si 

objekt të punës së tij zhvillimin, mbikëqyrjen e shfrytëzimit racional të burimeve natyrore, në 

bazë të politikave qeverisëse, dhe monitorimin e postshfrytëzimit të tyre, në sektorin minerar, 

hidrokarbur dhe energjetik. Bazuar në dispozitat ligjore konkretisht, VKM nr. 547, datë 

09.08.2006 “Për Krijimin e Agjencisë Kombëtare të Burimeve Natyrore”, i ndryshuar, AKBN veç 

të tjerash ka për detyrë edhe monitorimin e kontratave për hidrocentralet si dhe kryen oponencën 

teknike shtetërore lidhur me projektet e këtyre veprave. Për kryerjen e këtij procesi pranë AKBN 

ka funksionuar një drejtori e veçantë. Aktualisht prej saj monitorohen dy kategori kontratash, ato 

koncesionare dhe jokoncesionare. Referuar legjislacionit përkatës për dy kategoritë fazat nëpër të 

cilat kalojnë veprat paraqiten:  

 

Për kontratat koncesionare: 

•STUDIMI I FIZIBILITETIT DHE PROÇEDURA KONKURUESE 

•KONTRATA KONÇESIONARE DHE PROJEKTI I ZBATIMIT 

•NDERTIMI , SHFRYTEZIMI DHE MONITORIMI I HEC-IT 

 

-AKBN merr pjesë në këtë proces në të tre fazat e mësipërme së pari nëpërmjet raportit të 

vlerësimit projektpropozimit nga grupi i Oponencës Teknike, nëpërmjet vlerësimit të projektit të 

zbatimit pasi është lidhur kontrata koncesionare dhe në gjithë fazën e tretë të ndërtimit, dhe 

shfrytëzimit si dhe monitorimin në vijimësi.  

 

Për kontratat deri në 2MW: 

•STUDIMI I PARAFIZIBILITETIT DHE MIRATIMI PARAPRAK  

•PROJEKTI I ZBATIMIT DHE KONTRATA  

•NDERTIMI , SHFRYTEZIMI DHE MONITORIMI I HEC-IT 

 

Edhe për këtë kategori AKBN merr pjesë nëpërmjet kryerejes së oponencës dhe në fazën e 

ndërtimit, shfrytëzimit dhe monitorimit. 

Nëse në rastin e kontratave koncesionare faza e projektzbatimit kryhet pas lidhjes së tyre, në rastet 

e kontratave deri në 2MW projekti i zbatimit kryhet përpara lidhjes së kontratës dhe si e tillë 
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treguesit e projektzbatimit bëhen automatikisht pjesë e kontratës përfundimtare ndryshe nga 

kategoria ekontratave koncesionare për të cilat nevojitet amendim i tyre në rast se parametrat e 

projektzbatimit ndryshojnë prej saj. 

Kategoria e Hec-eve deri në 2MW është parashikuar në VKM nr.822 datë 17.10.2015 ku Këshilli 

i Ministrave bazuar në pikën 2, të nenit 49, të ligjit nr. 43/2015, “Për sektorin e energjisë 

elektrike” ka vendosur miratimin e rregullave dhe procedurave të ndërtimit të kapaciteteve të reja 

prodhuese të energjisë elektrike, që nuk janë objekt koncesioni. 

 

AKBN monitoron dy kategoritë e mësipërme të kontratave gjatë fazës së ndërtimit dhe 

shfrytëzimit dhe dërgon drejt AK raportet e monitorimit në frekuenca 3 mujore me rezultatet e 

monitorimeve në to, mbi bazën e të cilave ky i fundit kryen vendimmarjet.  

Aktualisht AKBN nuk disponon të drejta vendimmarrëse për monitorimin e veprave 

hidroenergjitike. Përcaktimi në kontratë i detyrimit të shoqërive për raportime  3 mujore  dhe 

informacioneve të tjera të parashikuara i pashoqëruar me sanksione në rast të mospërmbushjes së 

detyrimeve e ka vështirësuar së tepërmi veprimtarinë monitoruese.  

Nëse do të rendisim elementet si rritja numrit të veprave në kontratë pavarsisht fillimit ose jo të 

punimeve ato rriten me numra treshifrorë dhe pritet të kapin numrin e rreth 700 të tilla të 

kontraktuara, ndërkohë që stafi i drejtorisë i cili detyrohet ti monitorojë në vijimësi mbetet i njëjtë 

prej 16 punonjës  prej të cilëve 3 Shefa sektori dhe 1 Drejtor drejtorie  pra 25% e strukturës është 

staf drejtues, do të theksonim se përmbushja e plotë e veprimtarisë monitoruese mbetet “një sfidë 

më vete”.  

 

Problematikat buxhetore të AKBN kanë patur zhvillime negative vitet e fundit situatë në të cilën  

ka ndikuar jo pak dhe vendosja e tarifave fikse për oponencën teknike ndryshe nga ajo parardhëse 

e cila merrte për bazë kompleksitetin dhe vlerën e investimit duke bërë që vet OT të jetë në kufirin 

e kostove të veta ndërkohë që numri i veprave rritet progresivisht.  

Mungesa e një baze të standartizuar dhe unifikuar të dhënash midis AK dhe AKBN bën që 

veprimtaria monitoruese të mos paraqesë siguri të plotë lidhur me dokumentacionet e disponuara 

dhe propozimet e kryera në raportet e monitorimit, pasi në disa raste  shoqëritë i drejtohen 

drejtpërdrejt AK.   

 

Megjithëse testimet e veprave janë detyrim kontraktual konstatohet se, shoqëritë lidhin kontratat e 

shitblerjes së energjisë dhe fillonin prodhimin pa kryer testimin përkatës.  

Kërkesat drejtuar shoqërive për të cilat informohet dhe AK. Lidhur me sigurimin e kontratës dhe 

të punimeve në shumicën e rasteve mbeten pa përgjigje. Çështjet e konstatuara gjatë auditimit 

lidhur me mungesën e lejeve ndërtimore dhe njoftimin e organeve kompetente, mungesa e 

raportimeve periodike, suportit teknik lidhur me kontratat, megjithëse janë dërguar drejt 

Auroritetit Kontraktor (MIE), nga ana e këtij të fundit nuk evidentohen zhvillime pozitive.  
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Për përmirësimin e gjendjes rekomandojmë marrjen e masave si më poshtë: 

 

A. PROPOZIME PËR NDRYSHIME APO PËRMIRËSIME NË     

LEGJISLACIONIN NË FUQI 

1. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi konstatohet se, raportimi periodik çdo tre muaj i procesit të 

ndërtimit dhe/ose prodhimit të HEC-eve nuk respektohet thuajse në të gjitha rastet prej shoqërive 

zhvilluese të veprave hidroenergjetike, megjithëse ky është një detyrim kontraktual referuar nenit 

18 të kontratës koncesionare dhe nenit 16 në kontratat tip për HEC-et nën 2MW. Sipas të dhënave 

të AKBN-së për vitin 2018, vetëm 13% e shoqërive zhvilluese ndodhen brenda përcaktimeve të 

kontratës koncesionare për deklarimin, ndërsa 87% e tyre, janë ose mosdeklarues ose kanë 

mangësi të theksuara në raportimet periodike. Për 122 kontrata koncesionare efektive gjatë kësaj 

periudhe janë kryer vetëm 180 raportime nga 488 të detyrueshme. Niveli i ulët i raportimeve 

periodike nga tregon për mospërmbushje të detyrimeve kontraktuale ana e shoqërive zhvilluese si 

dhe ka ndikuar negativisht në veprimtarinë monitoruese të drejtorisë përkatëse në AKBN, sa i 

përket planifikimit, monitorimit në terren të punimeve, ndjekjen në kohë të problematikave të 

evidentuara si dhe propozimet efikase për Autoritetin Kontraktor. Vlen të theksojmë se, mungesa 

e dispozitave ligjore për aplikimin e sanksioneve direkt nga AKBN për këto raste “ka kontribuar” 

në krijimin e një situate të disfavorshme për procesin e monitorimit. Nga ana e MIE, pavarësisht 

raporteve të AKBN-së, nuk evidentohet të jenë marrë masa për rregullimin e gjendjes, drejt 

përmirësimit të kontratave apo nxjerrjes së akteve rregullatorë për procesin, element që kërkon një 

vëmendje të shtuar në vijim. Trajtuar më hollësisht në faqet nr 17-70 të Raportit Përfundimtar të 

Auditimit. 

 

1.1 Rekomandimi: Për të rritur efiçencën e procesit të monitorimit në përmbushjen e detyrimeve 

kontraktuale, për rastet e mosraportimit periodik nga ana e shoqërive zhvilluese, MIE të marrë 

nismat e nevojshme për përmirësimin e bazës ligjore apo dispozitave të kontratës me sanksione 

penalizuese si dhe të rishikoj kompetencat e AKBNsë si institucionin zbatues të tyre.  

Menjëherë 

 

B. MASA ORGANIZATIVE 

1. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i 14 dosjeve të cilët kanë përfunduar  punimet, janë lidhur 

me rrjetin energjetik dhe janë futur në fazën e prodhimit u konstatua se: 

- Sigurimi i kontratës/kontratave nga Koncesionari/Koncesionarët është bërë vetëm për një vit, 

ndërkohë që zbatimi/përfundimi i punimeve ka zgjatur disa vite, në kundërshtim me nenin 14 

“Sigurimi i kontratës” të Kontratës TIP lidhur midis tyre dhe Autoritetit Kontraktor. 

- Koncesionari në asnjë rast nuk ka bërë sigurim të pajisjeve etj, dhe s’ka përcjellë pranë AK 

kopjet  certifikuara të çdo certifikatë sigurimi, në kundërshtim me nenin 15 “Sigurimet” të 

kontratës TIP. 

 - Drejtoria e Monitorimit të Kontratave Koncesionare të HEC-ve përgjithësisht, nuk ka bërë 

monitorimin në terren për çdo tre mujor, në kundërshtim me detyrat funksionale të përcaktuara në 

“Rregulloren e Brendshme” të AKBN. 

- Në dosje nuk gjenden raportimet që duhet të bëjë Koncesionari çdo tre muaj me shkrim pranë 

AK, për realizimin e programit të investimeve etj, në kundërshtim me nenin 18 “Raportimi” të 

kontratës Për HEC-e të veçantë si G…. etj, është kryer vetëm një monitorim, kur HEC-i ka qenë 

në fazën e prodhimit. 
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- Në asnjë rast nuk u konstatua të jetë propozuar, ose mbajtur qëndrim (sanksione) ndaj shoqërive 

të cilat nuk përmbushin detyrimin kontraktual “Raportimi” mbi raportimin periodik të ecurisë së 

kontratës referuar nenit 12, pika 1.6.  “Zgjidhja e Kontratës së Koncesionit”. 

- Në dosjet e koncesionare, përgjithësisht nuk gjendet “Testimi” i kryer nga vet Koncesionari, 

rezultatet e tij, në kundërshtim me nenin 11 “Testimi i veprës” të kontratës TIP. Mos realizimi 

sipas detyrimit kontraktual, i këtij procesi, sjell si pasojë kalimin në fazën e prodhimit të shoqërive 

koncesionare të cilat kanë detyrime të pashlyera ndaj shtetit (penalitete, taksa për marrjen e Lejeve 

apo ndryshimin e tyre etj), shmang kontrollin e cilësisë së realizimit të veprës në raport me 

detyrimet kontraktuale, etj. 

- Në asnjë rast nuk është bërë përfundimi i veprës brenda afatit të përfundimit të punimeve 

(përgjithësisht një vit) të parashikuar në kontratën lidhur midis palëve, por ai ka zgjatur me vite 

(deri nëntë vite), në kundërshtim me nenin 10 “Programi i punimeve” të kontratës së lidhur.    

- AKBN, e gjithë struktura përgjegjëse e saj, nuk ka njoftuar Inspektoratin Kombëtar të Mbrojtjes 

së Territorit (IKMT) dhe Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve, për kryerjen e punimeve të 

ndërtimit, në mungesë të lejes së ndërtimit, megjithëse me këtë të fundit është lidhur marrëveshje 

bashkëpunimi për shkëmbim informacioni.  

Në përgjithësi HEC-et janë vendosur në punë në kushtet që Koncesionarit i ka përfunduar leja e 

ndërtimit kohë më parë dhe nuk e ka rinovuar, ose, nuk është i pajisur me leje zhvillimi/ndërtimi 

në kundërshtim me nenin 15, 16 të  VKM nr. 502, datë 13.7.2009 i ndryshuar dhe nenin 10.1.  

“Programi punimeve” të parashikuara në kontratë. Kryerja e punimeve e pa shoqëruar me leje 

zhvillimi/ndërtimi është në kundërshtim me nenin 8 etj, të ligjit nr. 8402, datë 10.9.1998 “Për 

kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit” i ndryshuar, gjithashtu, bie ndesh me nenin 

8.3, 8.16 etj. të kontratës koncesionare të lidhur. 

- Në asnjë rast preventivët e veprave, nuk janë ndërtuar mbështetur në manualet e çmimeve në 

ndërtim, në  kundërshtim me VKM nr. 514, datë 15.8.2007 “Për informatizimin e llogaritjes së 

kostos dhe hartimin e manualeve teknike të çmimeve të punimeve të ndërtimit” pika 1 dhe 2. 

- Në dosjen e veprës, përgjithësisht nuk gjendet situacioni përfundimtar i punimeve të kryera,  për 

rrjedhojë mungon dhe mundësia për të krahasuar vlerën e shpenzimeve të kryera, me ato të 

parashikuara në preventive, për të bërë të mundshëm njoftimin/korrigjimin eventual të taksave e të 

detyrimeve të tjera të cilat vendosen në përqindje ndaj tyre si taksa e ndikimit në infrastrukturë etj. 

nga organet përkatëse.   

- Në gjashtë Raporte të monitorimit të shqyrtuara për HEC-et, mungon propozimi me vlerën 

përkatëse sipas detyrimit kontraktual të penalitetit që rrjedh nga neni 23 “Sanksionet” i kontratës 

së koncesionit lidhur midis palëve që lidhet me vonesat në fillimin / përfundimin e punimeve.  

Gjithashtu mungon llogaritja e penalitetit për mosrealizimin e prodhimit sipas detyrimit 

kontraktual për periudhën para daljes së VKM-së Nr. 332 datë 06.06.2018. 

- Përgjithësisht dosjet e HEC-ve, nuk janë inventarizuar e arkivuar dhe dokumentacioni që 

përmbajnë është kryesisht fotokopje, çka ul shkallën e besueshmërisë së përfundimeve dalë nga të 

dhënat e dosjeve. Sa më sipër në kundërshtim me përcaktimet e parashikuara në ligjin nr. 9154, 

datë 6.11.2003 “Për arkivat”.  

Vlera e penaliteteve të propozuara nga ana e AKBN drejt MIE, për moszbatim të kushteve të 

kontratës, për të cilat nuk disponohen aktet administrativë për arkëtimin e tyre, vetëm për rastet e 

shqyrtuara shkon në rreth 2,025,281 mijë lekë. Trajtuar më hollësisht në faqet nr 17-70 të Raportit 

Përfundimtar të Auditimit. 

 

1.1 Rekomandimi: Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë (MIE), të bëjë vlerësimin e duhur të 

situatës lidhur me parregullsitë e konstatuara, si dhe të marrë masa për sjelljen e procesit brenda 

“kornizës ligjore”. Mbi bazën e gjithë rekomandimeve të shprehura nga AKBN në vijimësi për 
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secilën kontratë nëpërmjet raporteve tremujore të monitorimit apo shkresave të veçanta, të 

saktësojë penalitetet për moszbatim të kushteve të kontratës dhe të nxjerr aktet e nevojshme 

administrative për arkëtimin e vlerave përkatëse, një kopje e të cilave të dërgohet pranë AKBNsë.  

Brenda datës 30.11.2019 

 

1.2 Rekomandimi: AKBN, për rastet e përmendur më lartë si edhe në të gjitha rastet e mungesës 

së llogaritjes së penalitetit në raportet e monitorimit apo shkresave të veçanta të llogaris 

penalitetet e munguara dhe ti dërgoj ato nëpërmjet një raporti të veçantë në MIE.  

  Brenda datës 31.10.2019 

   

2. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se, procesi i monitorimi të prodhimit vjetor të 

energjisë elektrike paraqet mangësi të theksuara ku përmendim: 

Institucionet shtetërore që kryejnë shit-blerjen e energjisë nga shoqëritë zhvilluese, sipas 

kontratave të lidhura mes tyre, nuk dërgojnë në AKBN informacione periodike lidhur me 

prodhimin vjetor dhe tarifën koncesionare/Fee-në të mbajtur prej tyre. Me shkresa të përsëritura 

është kërkuar informacion për prodhimin, apo lidhjet e reja të HEC-eve me rrjetin energjetik por 

përgjigjet e kthyera janë jo të plota ose pjesore, ndërkohë që informacioni duhet të ishte periodik 

dhe i strukturuar. Në disa prej informacioneve vihet re se, shoqëritë kanë filluar prodhimin e 

energjisë elektrike pa praninë e AKBN-së në procesin e testimit të veprës, si dhe pa u kryer më 

parë çertifikimi i investimit të kryer, në kundërshtim me dispozitat e kontratës së lidhur.   

Mangësi paraqiten në llogaritjen dhe mbajtjen e Fee-së vjetore, kjo sa i përket vlerësimit të 

shkaqeve ligjore kur nuk arrihet kuota e parashikuar e prodhimit vjetor si dhe në  llogaritjen e 

penalitetit për këtë mosrealizim. Në vijimësi, nuk disponohet informacion nga MIE, lidhur me 

vlerat e penaliteteve të zbatuara në këtë drejtim.  

Po kështu, dispozitat e reja ligjore, VKM nr. 332 datë 06.06.2018 dhe Udhëzimi nr.10496 datë 

31.07.2018, dalë në zbatim të tij, kanë përcaktuar elementë si frekuenca e monitorimeve dhe 

mesatarizimi i energjisë për efekt penaliteti, të cilat i kanë kanë thelluar më tej paqartësitë në 

drejtim të monitorimit të prodhimit. AKBN, i është drejtuar zyrtarisht MIE për interpretimin 

tekniko-ligjor të këtyre dispozitave, por nga kjo e fundit nuk ka ende një përgjigje konkrete. 

Mungesa e informacioneve të plota dhe periodike, si dhe interpretimeve ligjore, kanë ndikuar 

negativisht në përmbushjen veprimtarisë monitoruese. Trajtuar më hollësisht në faqet nr 92-98 të 

Raportit Përfundimtar të Auditimit.  

2.1 Rekomandimi: MIE, në rolin e autoritetit kontraktor, të ndërmarrë të gjitha veprimet e 

nevojshme për hartimin e një databaze ndërvepruese me AKBN dhe plotësimin e saj me të gjitha 

sanksionet e vendosura sipas raporteve të monitorimit në nivel kontrate dhe HEC-i prej fillimit të 

veprave si dhe vlerat e arkëtuara prej tyre.  

Brenda datës 30.11.2019 

2.2 Rekomandimi: MIE, në rolin e autoritetit kontraktor dhe organit epror ti garantojë AKBN-së 

suportin e nevojshëm tekniko ligjor për trajtimin e kontratave, informacione periodike vjetore, të 

strukturuara lidhur me prodhimin për çdo HEC, si dhe Fee-të përkatëse të mbajtur nga autoritetet. 

Të kryhen veprimet e nevojshme administrative dhe ligjore për kufizimin e lidhjes së energjisë 

nga ana e operatorëve shtetërorë pa u kryer më parë testimi i veprës dhe certifikimi i investimit. 

  

Në vijimësi 
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3. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se, midis kontratave koncesionare të lidhura 

dhe projekteve të zbatimit të veprave të cilët janë vlerësuar pozitivisht nga grupi i OT-së dhe 

miratuar prej Autoritetit Kontraktor, evidentohen ndryshime thelbësore sa i përket prodhimit 

vjetor të energjisë. Këto ndryshime, pavarësisht rekomandimit të lënë në çdo raport të OT-së për 

amendim kontrate, nuk janë përmbyllur në të gjitha rastet me kontrata koncesioni shtesë, mungesa 

e të cilave ka bërë që, Fee-ja koncesionare të llogaritet mbi kontratën bazë dhe jo mbi parametrat 

e rinj të miratuar në projekt zbatim. Moslidhja në kohë e kontratave shtesë nga ana e Ministrisë së 

linjës, në rolin e Autoritetit Kontraktor, krijon efekte financiare negative në buxhet. Sipas të 

dhënave të AKBN për vitet 2017 dhe 2018, për të paktën 23 kontrata në prodhim të plotë të cilat 

kanë rritje të energjisë vjetore në projekt zbatim krahasuar me kontratën bazë, efektet financiare 

për Fee të pa llogaritur kapin vlerën rreth 22,820 mijë lekë. Trajtuar më hollësisht në faqet nr 92-

98 të Raportit Përfundimtar të Auditimit. 

 

3.1 Rekomandimi: MIE, në rolin e autoritetit kontraktor, të ndërmarrë të gjitha veprimet e 

nevojshme për lidhjen e kontratave shtesë të përmendura më lartë, por jo vetëm, sipas 

parametrave të projektzbatimit të paraqitur prej Oponencës Teknike dhe vlerësuar pozitivisht prej 

saj. 

Brenda datës 30.11.2019 

3.2 Rekomandimi: Për të gjitha kontratat me HEC-et në fazë prodhimi të cilat kanë rritje të 

prodhimit vjetor të energjisë në projektzbatim, të pa finalizuara ende me kontratë shtesë, AKBN të 

llogaris vlerën e Fee-së të pa mbajtur dhe të përcjellë aktet përkatës drejt MIE për kontabilizimin 

dhe vjeljen e detyrimit. 

Brenda datës 30.10.2019 

 

4. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi mbi të dhënat e pagesave të kryera për periudhën nën 

auditim konstatohet se, AKBN ka kryer shpërblimin e anëtarëve të brendshëm të grupit OT-së në 

periudha mujore sipas urdhrit të Ministrit nr.39, datë 18.02.2015, veprim i cili bie ndesh me 

përcaktimet Rregullores nr. 6453/8 prot. datë 18.10.2010, e ndryshuar, “Për funksionimin e grupit 

për kryerjen e oponencës teknike të projekteve të ndërtimit të hidrocentraleve me koncesion në 

AKBN” konkretisht nenit 3, pika 5 ku përcaktohet se; “Numri i specialistëve të jashtëm dhe 

shpërblimi i tyre përcaktohen me vendim të këshillit drejtues të AKBN”. Kjo dispozitë përcakton 

vetëm kompetencat e Këshillit Drejtues lidhur me numrin e specialistëve të jashtëm, por në të nuk 

trajtohet pagesa dhe shpërblimi i punonjësve të brendshëm. Megjithëse kjo problematikë është 

trajtuar edhe gjatë auditimit të mëparshëm AKBN vijon të kryej pagesat për anëtarët e OT, 

punonjës të brendshëm të institucionit. Vlera e pagesave të kryera në mungesë të akteve ligjorë 

mbështetës, llogaritet në 4,060,000 lekë. Pavarësisht përcaktimit të pikës 5 më sipër, organet 

kolegjiale drejtuese të njësive publike nuk kanë kompetencë ligjore për përcaktimin e masës së 

shpërblimit kompetencë e cila sipas ligjit nr.10405, neni 4 pika 3 i përket Këshillit të Ministrave. 

Trajtuar më hollësisht në faqet nr 70-92 të Raportit Përfundimtar të Auditimit. 

 

4.1 Rekomandimi: Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë, të ndërmarrë të gjithë hapat e 

nevojshëm, për plotësimin e bazë ligjore lidhur me pagesat e anëtarëve të brendshëm të Grupit të 

OT-së, i cili “de jure”dhe  “de facto” ushtron veprimtarinë si një organ kolegjial. 

Menjëherë 
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5. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi me zgjedhje i disa praktikave të oponencës teknike, për 

vlerësimin e projekteve të zbatimit për veprat hidroenergjitike, sa i përket aspektit procedural të 

veprimtarisë së  OT-së si dhe përputhshmërisë me dispozitat ligjore në fuqi u konstatua se:  

Në përmbajtjen e Raporteve të OT-së nuk evidentohen vlerat e makinerive dhe paisjeve, vlerat e 

investimit në disa raste janë të paraqitura me TVSH, në disa të tjera nuk përcaktohet nëse ky tatim 

përfshihet në vlerën e preventivuar. Ka pasaktësi në paraqitje, sa i përket vlerës gjithsej të 

investimit krahasuar me shumën e vlerave sipas secilit HEC. Për disa nga HEC-et nën 2 MW, 

mungon raporti i vlerësimit nga MEI. Evidentohen vonesa në dërgimin e projekteve të zbatimit të 

cilat nuk justifikohet me dokumentacion. 

Në të gjitha rastet, projekt zbatimi është vlerësuar pa u paguar më parë tarifa përkatëse, në 

kundërshtim me pikën 2 të nenit 8 të Rregullores nr. 6453/8 prot. datë 18.10.2010, e ndryshuar, 

“Për funksionimin e grupit për kryerjen e oponencës teknike të projekteve të ndërtimit të 

hidrocentraleve me koncesion në AKBN”. Në tre raste tarifa e oponencës është llogaritur në 

mënyrë të pasaktë me efekt financiar të munguar që llogaritet 5,567,357 lekë (me tvsh). Trajtuar 

më hollësisht në faqet nr 70-92 të Raportit Përfundimtar të Auditimit. 

 

5.1 Rekomandimi: AKBN, të marrë masat për përfshirjen në raportet e vlerësimit të OT-së të 

vlerës së investimit dhe makineri dhe pajisjeve në të dy mënyrat, (me Tvsh/pa Tvsh) si dhe të 

sanksionohet pagesa e tarifës përpara hyrjes në oponencë.  

Në vijimësi 

 

5.2 Rekomandimi: Për tre rastet e konstatuara më sipër me llogaritje të pasaktë të tarifës në 

shumën 5,567,357 lekë, të kryhet rivlerësimi i tarifës në përputhje me procedurat ligjore. 

Menjëherë 

 

6. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi mbi bazën e të dhënave shkresore dhe elektronike të 

paraqitura nga subjekti i audituar, lidhur me respektimin e afateve në kryerjen e oponencës 

teknike për projektet e zbatimit, përbërjes dhe vendimmarrjes së grupit të Oponencës Teknike u 

konstatua se:  

A. Në 69 nga 128 projektet e zbatimit të vlerësuar pozitivisht, për HEC-e nën 2MW, afati i 

vlerësimit nga OT shkon nga 100 deri 463 ditë kalendarike, duke tejkaluar afatet e përcaktuara 

për nxjerrjen e vlerësimit përfundimtar.  

-Në 17 nga 24 projektet e zbatimit për HEC-e nën 2MW të përcjella nga Ministria e linjës ende 

nuk janë vlerësuar nga OT megjithëse kanë nga 127 deri 422 ditë kalendarike në AKBN duke 

tejkaluar afatet e përcaktuara në rregullore. 

-Në 10 nga 34 projektet e zbatimit të vlerësuar pozitivisht, për HEC-et me koncesion, afati i 

vlerësimit nga OT shkon nga 110 deri 337 ditë kalendarike pas kryerjes së pagesës në 

kundërshtim me, përcaktimet e nenit 7 pika 6, e Rregullores nr. 6453/8 prot. datë 18.10.2010, “Për 

funksionimin e grupit për kryerjen e oponencës teknike të projekteve të ndërtimit të 

hidrocentraleve me koncesion në AKBN”. 

B. Sipas të dhënave për periudhën nën auditim AKBN ka  përfshirë në vendimmarrje dhe 

specialistët e jashtëm  me të drejtë vote pa u mbështetur në dispozita ligjore të mirpërcaktuara. 

Sipas VKM nr. 547 datë 09.08.2006, “Për krijimin e agjencisë kombëtare të burimeve natyrore”, i 

ndryshuar pika 3 e saj, “Detyrat dhe përgjegjësitë e AKBN”, përcakton se për raste të veçanta 

AKBN mund të kërkojë asistencë të specializuar: Në nenin 3, pika 3,4,5 e Rregullores nr. 6453/8 

prot. datë 18.10.2010, përcaktohet se; “Për specialitete të cilat nuk janë në strukturës ne AKBN, 

apo për të cilat kërkohet një ekspertizë më profesionale, pranë grupit të OT, të punojnë dhe 
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ekspertë jashtë strukturave të AKBN”. Pra vendimi nr. 547 “Për Krijimin e AKBN” dhe 

rregullorja specifike e OT-së flasin qartë për mbështetje teknike prej ekspertëve të jashtëm por në 

asnjë moment nuk trajtojnë rolin vendimmarrje të tyre në OT. 

Për periudhën nën auditim Shtator 2016-Dhjetor 2018 numri i ekspertëve të jashtëm të kontraktuar 

pjesmarrës në këtë organ kolegjial ka qenë më i lartë se numri i anëtarëve punonjës të AKBN 

duke bërë që ky organ kolegjial efektivisht të kryej një “oponencë të pavarur” dhe jo oponencën 

shtetërore, megjithëse AKBN zotëron dhe ka patur mundësi për rekrutim të gjithë kapaciteve të 

nevojshme njerëzore për pjesmarrje të plotë konform rregullores në këtë grup. Institucioni nuk 

dispononte aktet e nevojshme ligjorë apo rregullativë për kriteret që duhet të plotësojnë ekspertët 

e jashtëm për kontraktim, si dhe ato mbi të cilat të bazohet përzgjedhja e punonjësve të brendshëm 

në OT, duke e lënë procesin tërësisht në subjektivizëm, duke eleminuar barazinë në përzgjedhje 

dhe mbi të gjitha në mungesë të plotë transparence. 

C. Nga verifikimi i profileve të diplomimit të anëtarëve të OT-së u konstatua se, në përbërjen e 

grupit rezulton vetëm një anëtar specialist hidroteknik prej vitit 2016, ndërkohë që dispozita 

rregullative përcakton minimalisht dy të tillë, çka bie ndesh me, nenin 6 pika 2 dhe nenin 7 pika 

12, të rregullores së përmendur më lartë. 

Funksionimi i këtij organi vendimmarrës vetëm me 1 (një) anëtar specialist hidroteknik nga 2 (dy) 

të tillë minimalisht të nevojshëm për këtë profil paraqet problematika të rënda lidhur me 

ligjshmërinë e vendimarrjeve të kryera nga ky organ. Nëse shohim profilet e specialiteteve të 

disponueshme në AKBN vërehet se, vetëm në Drejtorinë Hidroenergjitike në AKBN zotërojnë 

këtë profil të paktën 4 punonjës, pra hapësirat për plotësimin e këtij profili kanë qenë lehtësisht të 

mundshme por që nuk janë shfrytëzuar prej drejtimit. Trajtuar më hollësisht në faqet nr 70-92 të 

Raportit Përfundimtar të Auditimit. 

6.1 Rekomandimi: MIE, të rishikojë rolin vendimmarrës të ekspertëve të jashtëm në grupin e 

Oponencës Teknike sipas rregullores, të plotësohen aktet e nevojshme rregullativë për 

kontraktimin e tyre konform kritereve të duhura arsimore dhe profesionale nëpërmjet një procesi 

transparent dhe jo diskriminues. 

Brenda datës 30.09.2019 

 

6.2 Rekomandimi: AKBN, të plotësojë profilet e munguara në stafin e Drejtorisë së Monitorimit 

të HEC-eve si dhe të përcaktojë kritere më të larta profesionale dhe eksperience për rekrutimet e 

reja. 

Në vijimësi 

6.3 Rekomandimi: AKBN, të marrë masat e nevojshme për eliminimin e vonesave në paraqitjen 

e e projekteve dhe vlerësimin e tyre në OT duke respektuar radhën e shqyrtimit sipas modelit 

FIFO. 

Në vijimësi 

C.1 MASA SHPËRBLIM DËMI 

1. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se, midis kontratave koncesionare të lidhura 

dhe projekteve të zbatimit të veprave të cilët janë vlerësuar pozitivisht nga grupi i OT-së dhe 

miratuar prej Autoritetit Kontraktor, evidentohen ndryshime thelbësore sa i përket prodhimit 

vjetor të energjisë. Këto ndryshime, pavarësisht rekomandimit të lënë në çdo raport të OT-së për 

amendim kontrate, nuk janë përmbyllur në të gjitha rastet me kontrata koncesioni shtesë, mungesa 

e të cilave ka bërë që, Fee-ja koncesionare të llogaritet mbi kontratën bazë dhe jo mbi parametrat 

e rinj të miratuar në projekt zbatim. Mos lidhja në kohë e kontratave shtesë nga ana e Ministrisë së 
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linjës, në rolin e Autoritetit Kontraktor, krijon efekte financiare negative në buxhet. Sipas të 

dhënave të AKBN për vitet 2017 dhe 2018, për të paktën 23 kontrata në prodhim të plotë të cilat 

kanë rritje të energjisë vjetore në projekt zbatim krahasuar me kontratën bazë, efektet financiare 

për Fee të pa llogaritur kapin vlerën rreth 22,820 mijë lekë. Trajtuar më hollësisht në faqet nr 92-

98 të Raportit Përfundimtar të Auditimit. 

 

1.1 Rekomandimi: MIE, në rolin e autoritetit kontraktor, të ndërmarrë të gjitha veprimet e 

nevojshme administrativë dhe ligjorë për rikuperimin e vlerës së munguar në buxhet për 23 

kontratat e trajtuara në vlerën rreth 22,820 mijë lekë.  

Menjëherë  

 

2. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi mbi mënyrën e faturimit të tarifës për kryerjen e shërbimit 

të oponencës teknike u konstatua se, me ndryshimet ligjore të ndodhura me Vendimin nr. 206 datë 

15.03.2017 i Këshillit të Ministrave, për një shtesë në vendimin nr. 547 datë 09.08.2006, “Për 

krijimin e agjencisë kombëtare të burimeve natyrore”, mënyra e llogaritjes së tarifës ndryshoi nga 

ajo mbi bazë vlere/grupi tarifor dhe përqindjes, me atë mbi bazë fuqie të projektit të veprës sipas 

klasifikimeve. Prej datës 21 Mars 2017 nga e cila kanë hyrë në fuqi ndryshimet e reja deri më 31 

Dhjetor 2018 konstatohet se, në 169 fatura të prera shërbim oponence teknike, AKBN nuk ka 

llogaritur TVSH-në mbi vlerën e tarifës por në mënyrë të pasaktë e ka përfshirë tatimin brenda saj. 

Kjo mënyrë faturimi ka ndikuar në uljen e vlerës së faturimit të këtij shërbimi në masën 20 për 

qind, duke ulur për rrjedhojë të ardhurat e institucionit. Theksojmë se shërbimet e ndërtimit në 

vijimësi janë klasifikuar si shërbim i tatueshëm me TVSH gjë e cila vijon. Mënyra e faturimit të 

këtij shërbimi gjendet qartësisht në aktet ligjore dhe konkretisht, në nenin 16 të Vendimit nr. 354, 

datë 11.05.2016, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e manualit të tarifave për shërbime në 

planifikim territori, projektim, mbikëqyrje dhe kolaudim” Ligjit nr. 92/2014 datë 24.07.2014 “Për 

Tatimin mbi Vlerën e Shtuar në RSH”, i ndryshuar Neni 2/a , Neni 39 etj. Vlera e munguar në 

buxhetin e njësisë publike nga faturimi i pasaktë i shërbimit të oponencës teknike kap shumën prej 

7,020,000 lekë.  Trajtuar më hollësisht në faqet nr 70-92 të Raportit Përfundimtar të Auditimit. 

 
2.1 Rekomandimi: Nga AKBN, të ndiqet rruga ligjore për arkëtimin diferencës së tarifës prej 

7,020,000 lekë si dhe të merren masat e nevojshme për mos përsëritjen e problematikës në vijim. 

Menjëherë 

3. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi me zgjedhje i disa praktikave të oponencës teknike, për 

vlerësimin e projekteve të zbatimit për veprat hidroenergjitike, sa i përket aspektit procedural të 

veprimtarisë së OTsë si dhe përputhshmërisë me dispozitat ligjore në fuqi u konstatua se:  

Në të gjitha rastet projekt zbatimi është vlerësuar pa u paguar më parë tarifa e shërbimit të 

oponencës tekike, në kundërshtim me pikën 2 të nenit 8, të Rregullores nr. 6453/8 prot. datë 

18.10.2010, “Për funksionimin e grupit për kryerjen e oponencës teknike të projekteve të 

ndërtimit të hidrocentraleve me koncesion në AKBN”. Në katër raste të evidentuara tarifa 

përkatëse e oponencës teknike mungon, e për rrjedhojë në arkën e shtetit nuk kanë hyrë të 

ardhurat në shumën 1,617,463 lekë (me tvsh).  Trajtuar më hollësisht në faqet nr 70-92 të 

Raportit Përfundimtar të Auditimit. 

 

3.1 Rekomandimi: Nga AKBN, të ndiqet rruga ligjore për arkëtimin vlerës së tarifave të 

munguara në shumën prej 1,617,463 lekë, e cila mungon në buxhetin e njësisë publike. 

Menjëherë 
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C.1.1 MASA SHPËRBLIM DËMI DERI NË VERIFIKIMIN E PLOTË TË 

SITUATËS 

1. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi mbi të dhënat e AKBN-së lidhur me dokumentacionet e 

disponuara në dosjet e shoqërive të kontraktuara për ndërtimin dhe shfrytëzimin e veprave 

hidroenergjetike u konstatua se, në 28 raste shoqërive zhvilluese u mungon/ka munguar leja nga 

organet kompetente për kryerjen e punimeve të ndërtimit. Veç aspekteve të tjera ligjore, mungesa 

e lejes ndikon në kufizimin e të drejtës për kreditimin e TVSH-së, për ato punime që janë kryer pa 

leje apo në shkelje të saj. Nga të dhënat financiare të këtyre shoqërive, publikuar në faqen zyrtare 

të Qendrës Kombëtare të Biznesit (QKB) lidhur me investimet e deklaruara nga ana e tyre në 

Pasqyrat Financiare vjetore, Tvsh-ja e kredituar për vlerat e punimeve të situacionuara dhe 

kontabilizuara në mungesë të lejes përkatëse për 11 nga rastet e sipërcituar llogaritet në shumën 

rreth 13,112,040 mijë lekë. Kreditimi i Tvsh-së për këto vlera punimesh. bie në kundërshtim me, 

pikën 8/a, 8/b dhe 8/d të nenit 20 të Udhëzimit nr. 6 datë 30.01.2015 “Për tatimin mbi vlerën e 

shtuar”, i ndryshuar. Kreditimi i padrejtë i tatimit mbi vlerën e shtuar për këto investime ndikon 

drejtpërdrejtë në uljen e detyrimeve të pagueshme në buxhetin e shtetit apo përfitimin e padrejtë të 

rimbursimeve për këtë tatim. Theksojmë se, vlera e mësipërme e llogaritur bazuar në Pasqyrat 

Financiare të depozituara nga shoqëritë pranë QKB-së ka tendencë rritje, pasi në të nuk përfshihet 

viti ushtrimor 2018, pasqyrat financiare të të cilit ende nuk janë publikuar. Megjithëse mungesa e 

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

periodikisht drejt Autoritet Kontraktor (MIE), nuk evidentohet një përcjellje informacioni lidhur 

me këto mangësi pranë administratës tatimore për vlerësimin dhe trajtimin fiskal të situatës duke 

bërë që bashkëveprimi midis institucioneve kundër evazionit fiskal dhe paligjshmërisë të mbetet 

në nivele minimale, pavarësisht marrëveshjes dypalëshe të nënshkruar midis tyre dhe 

angazhimeve ndërinstitucionale të marra. Trajtuar më hollësisht në faqet nr 98-103 të Raportit 

Përfundimtar të Auditimit. 

 

1.1 Rekomandimi: AKBN të dërgojë në Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve informacion të 

strukturuar për të gjithë shoqëritë zhvilluese me NIPT-et përkatës, të cilat nuk disponojnë leje për 

kryerjen e punimeve të ndërtimit apo kanë vijuar ndërtimin në tejkalim të lejes (pavarësisht fazës 

ku ndodhen ndërtim/prodhim) si dhe të kërkojë informacion lidhur me shumat e Tvsh-së të 

përfituar padrejtësisht prej tyre. Mbi bazën e përgjigjes së DPT-së të informohet Kontrolli i Lartë i 

Shtetit. 

 

Brenda datës 31.08.2019 

 

1.2 Rekomandimi: Të intensifikohet bashkëpunimi i AKBN-së me organet fiskale për HEC-et në 

fazë ndërtimi në kuadër të marrëveshjes së lidhur, nëpërmjet shkëmbimit të informacioneve apo 

kryerjes së kontrolleve të përbashkëta. 

Në vijimësi 

2. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i 14 dosjeve të cilët kanë përfunduar  punimet, janë lidhur 

me rrjetin energjetik dhe janë futur në fazën e prodhimit u konstatua se: 

Në gjashtë Raporte të monitorimit të shqyrtuara për HEC-et, mungon propozimi me vlerën 

përkatëse sipas detyrimit kontraktual të penalitetit që rrjedh nga neni 23 “Sanksionet” i kontratës 

së koncesionit lidhur midis palëve që lidhet me vonesat në fillimin / përfundimin e punimeve.  

Mungon llogaritja e penalitetit për mosrealizimin e prodhimit sipas detyrimit kontraktual për 

periudhën para daljes së VKM-së Nr. 332 datë 06.06.2018. Përgjithësisht dosjet e HEC-eve, nuk 

janë inventarizuar e arkivuar dhe dokumentacioni që përmbajnë është kryesisht fotokopje, çka ul 
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shkallën e besueshmërisë së përfundimeve dalë nga të dhënat e dosjeve. Sa më sipër në 

kundërshtim me përcaktimet e parashikuara në ligjin nr. 9154, datë 6.11.2003 “Për arkivat”.  

Vlera e penaliteteve të propozuara nga ana e AKBN drejt MIE, për moszbatim të kushteve të 

kontratës, për të cilat nuk disponohen aktet administrativë për arkëtimin e tyre, vetëm për rastet e 

shqyrtuara shkon në rreth 2,025,281 mijë lekë. Trajtuar më hollësisht në faqet nr 17-70 të 

Raportit Përfundimtar të Auditimit. 

 

2.1 Rekomandimi: MIE, sipas propozimeve të rekomanduara nga AKBN, të nxjerr aktet e 

nevojshme administrative për arkëtimin e vlerës së sanksioneve të cilat rezultojnë të pazbatuara 

prej rreth 2,025,281 mijë lekë, si dhe të informoj Kontrollin e Lartë të Shtetit për kontabilizimin e 

tyre. 

 Menjëherë 

 

C.2 MASA PËR ELEMINIMIN E EFEKTEVE NEGATIVE TË 

KONSTATUARA NË ADMINISTRIMIN E FONDEVE PUBLIKE DHE PËR 

MENAXHIMIN ME EKONOMICITET, EFIÇENCË DHE EFEKTIVITET 

TË FONDEVE PUBLIKE 
 

1. Gjetje nga auditimi:- Nga auditimi u konstatua se, AKBN disponon sistemin elektronik 

Revzone sipas kontratës së furnizimit nr. 1652/1 prot. Datë 30.12.2014. Ky sistem është 

implementuar dhe i shërben fushës Hidroenergjetike, Hidrokarbure, Minerare, dhe protokollit të 

brendshëm. Prej tij, administrata e AKBN por edhe Ministria e linjës mund të përpunojë raporte të 

ndryshme lidhur me ecurinë e projekteve për oponencë, investimeve por dhe shfrytëzimit të 

veprave sa i përket prodhimit. Në AKBN ky sistem aktualisht përdoret vetëm në fushën minerare, 

pra vetëm një nga disa fushat e punës të mundësuara, megjithëse në blerjen e tij janë shpenzuar 

rreth 18,358,320 lekë, të cilat nuk kanë sjellë efektivitetit e pritshëm, si pasojë e keq menaxhimit 

nga strukturat drejtuese. Efektet negative vihen re qartë në, numrin e ulët të raportimeve nga ana e 

shoqërive për informacionet periodike apo progresive, mungesa e të cilave ka ndikuar në kryerjen 

në kohë dhe me cilësi të monitorimeve nga strukturat përgjegjëse, për investimet e kryera në 

hidrocentrale si dhe monitorimin në vijueshmëri të prodhimit të energjisë elektrike të tyre. 

Trajtuar më hollësisht në faqet nr 17-70 të Raportit Përfundimtar të Auditimit. 

 

1.1 Rekomandimi: AKBN, të marrë të gjitha masat e nevojshme administrative për vënien në 

funksion të sistemit Revzone, për protokollin e brendshëm dhe veprimtarinë hidroenergjetike për 

të garantuar përdorimin me efektivitet dhe efiçencë të fondeve publike. 

Brenda datës 30.09.2019 

 

2. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi mbi të dhënat e pagesave të kryera për periudhën nën 

auditim konstatohet se, AKBN ka kryer shpërblimin e anëtarëve të brendshëm të grupit OT-së në 

periudha mujore sipas urdhrit të Ministrit nr.39, datë 18.02.2015, veprim i cili bie ndesh me 

përcaktimet Rregullores nr. 6453/8 prot. datë 18.10.2010, e ndryshuar, “Për funksionimin e grupit 

për kryerjen e oponencës teknike të projekteve të ndërtimit të hidrocentraleve me koncesion në 

AKBN” konkretisht nenit 3, pika 5 ku përcaktohet se; “Numri i specialistëve të jashtëm dhe 

shpërblimi i tyre përcaktohen me vendim të këshillit drejtues të AKBN”. Kjo dispozitë përcakton 

vetëm kompetencat e Këshillit Drejtues lidhur me numrin e specialistëve të jashtëm, por në të nuk 

trajtohet pagesa dhe shpërblimi i punonjësve të brendshëm. Megjithëse kjo problematikë është 

trajtuar edhe gjatë auditimit të mëparshëm AKBN vijon të kryej pagesat për anëtarët e OT, 
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punonjës të brendshëm të institucionit. Pavarësisht përcaktimit të pikës 5 më sipër, organet 

kolegjiale drejtuese të njësive publike nuk kanë kompetencë ligjore për përcaktimin e masës së 

shpërblimit kompetencë e cila sipas ligjit nr.10405, neni 4 pika 3 i përket Këshillit të Ministrave. 

Vlera e pagesave të kryera në mungesë të akteve ligjorë mbështetës, llogaritet në 4,060,000 lekë. 

Trajtuar më hollësisht në faqet nr 70-92 të Raportit Përfundimtar të Auditimit. 

 

2.1 Rekomandimi: Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë, të shfuqizojë urdhrin për shpërblimin 

e anëtarëve të brendshëm pjesë e Oponencës Teknike i cili është në kundërshtim me dispozitat 

ligjore që përcaktojnë kompetencën e dhënies dhe masës së shpërblimit. 

Menjëherë 

V. KONKLUZIONE DHE OPINIONI I AUDITIMIT 

 

Për drejtimin e AKBN-së 

Ne audituam përputhshmërinë e veprimtarisë së Agjencisë Kombëtare të Burimeve Natyrore, sa i 

takon shkallës së zbatueshmërisë së rregullave, ligjeve dhe rregulloreve, politikave, kodeve të 

vendosura apo termave dhe kushteve, mbi të cilat ky institucion realizon mbikëqyrjen e 

shfrytëzimit të burimeve hidroenergjetike, (kriteret e auditimit të përputhshmërisë), në të cilën 

janë konstatuar disa mangësi dhe parregullsi. Gjatë auditimit në terren janë të marrë të dhëna të 

mjaftueshme të cilat mundësojnë dhënien e opinionit. 

 
Opinion i kualifikuar 

Sipas opinionit të KLSH-së, nga auditimi i përputhshmërisë, i mbështetur në standardet INTOSAI 

dhe në Manualin e Auditimit të Përputhshmërisë së KLSH-së, i kryer në subjektin “Agjencia 

Kombëtare e Burimeve Natyrore”, rezultuan devijime nga kuadri ligjor dhe rregullator në fuqi 

(kriteret), të cilat në gjykimin profesional të audituesit shtetëror të pavarur janë materiale por jo të 

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

përputhshmërisë 

 
Baza për opinionin e kualifikuar (ISSAI 4000) 

Ne e kemi kryer auditimin në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Auditimit të Sektorit 

Publik (ISSAIs), ISSAI-n 4000 ”Standardi i Auditimit të Përputhshmërisë”. Ne jemi të pavarur 

kundrejt subjektit të audituar, mbështetur në ISSAI-n 10- Deklarata e Meksikës mbi Pavarësinë e 

SAI-t, si dhe ISSAI 30- Kodi Etik. Ne i kemi përmbushur përgjegjësitë tona etike, në përputhje 

me standardet e sipërpërmendura, përfshirë këtu edhe Kodin e Etikës së KLSH-së. Auditimi ynë 

përfshin kryerjen e procedurave me qëllim marrjen e evidencave të auditimit, mbi ligjshmërinë 

dhe rregullshmërinë e veprimtarisë të ushtruar nga subjekti i audituar. Procedurat janë përzgjedhur 

mbështetur mbi gjykimin profesional të audituesit, duke marrë në konsideratë vlerësimin e riskut 

dhe materialitetit për subjektin e audituar. 

 

Nga evidencat e marra për veprimtarinë e AKBN-së në fushën hidroenergjetike rezultoi se:  

Kryerja e oponencës teknike për veprat hidroenergjetike paraqet mangësi, sa i përket përbërjes së 

grupit të Oponencës Teknike (OT), shpërblimit të tyre, llogaritjes dhe pagesës së tarifave 

përkatëse si dhe zbatimit të afateve të përcaktuara në kryerjen e saj.  

Evidentohen, afate të zgjatura për hartimin dhe dërgimin e raporteve tre mujore drejt Ministrisë së 

linjës, mosvënie në punë e sistemit informatikë Revzone, mungesë bashkëveprimi me institucionet 

fiskale, ndryshime të shpeshta dhe jo të mirë menduara të strukturës së AKBN, mungesë e 
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specialiteteve të nevojshme në grupin e OT, stafin e drejtorisë monitoruese të HEC-eve si dhe 

plotësim i vonuar i akteve të brendshëm rregullatorë të cilat kanë ndikuar negativisht në 

veprimtarinë së AKBN-së për fushën hidroenergjetike. 

 

Bashkëveprimi dhe koordinimi me MIE paraqet mangësi, ku përmendim: 

Mungesa e lejeve për kryerjen e punimeve të ndërtimit në veprat hidroenergjetike, njoftimeve për 

testimin e veprave, apo dokumentacioneve të tjera në dosje, të trajtuara në raportet e monitorimit, 

nuk evidentohet të pasohen me veprime konkrete nga ana e MIE në rolin e autoritetit kontraktor 

për adresimin institucional të tyre.  

Moslidhja e kontratave shtesë nga MIE, për projektet e zbatimit  vlerësuar pozitivisht nga OT-ja 

dhe të miratuar prej saj, të cilat kanë rritje të prodhimit vjetor të energjisë krahasuar me kontratën 

bazë, ka bërë që, mbajtja e Fee-së vjetore në favor të shtetit të jetë më e ulët se ajo që duhej në 

fakt. 

Ndërkohë që AKBN në vijimësi rekomandon penalitete për mos përmbushje të detyrimeve 

kontraktuale nga ana e shoqërive zhvilluese, nga MIE nuk disponohen informacione lidhur me 

zbatimin e tyre, duke krijuar një situatë kaotike.  

Megjithëse problematikat e evidentuara përcillen në MIE, nëpërmjet informacioneve të veçanta 

apo atyre periodike, ato mbarten vazhdimisht pa marrë zgjidhje përfundimtare prej saj. 

 

Ne arritëm në konkluzionin se, problematikat e konstatuara kanë ekspozuar institucionin drejt 

risqeve për përmbushjen e detyrimeve, në zbatim të ligjshmërisë dhe rregullshmërisë së 

veprimtarisë së tij në fushën hidroenergjetike, ku do të veçonim që, vlera e parregullsive kap një 

vlerë të konsiderueshme rreth 15,178 milion lekë. 

 

Përgjegjësia e Drejtimit 

Është detyrimi i menaxherëve të njësive, që, në kryerjen e veprimtarive, të respektojnë parimet e 

menaxhimit të shëndoshë financiar, të ligjshmërisë e të transparencës në administrim, si dhe të 

përgjigjen për veprimet e tyre dhe rezultatet që burojnë prej tyre përpara organit që i ka emëruar 

ata ose të cilëve u ka deleguar përgjegjësinë sipas përcaktimeve në Ligjin Nr. 10296, datë 

08.07.2010 “Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”, i ndryshuar. Detyrat specifike lidhur me 

veprimtarinë përcaktohen në Statut Rregullore, Rregulloren e Brendshme dhe dokumentin 

“Përshkrimet e punës së punonjësve të AKBN”. 
 

 

VI. ANEKSE 

Aneksi  1.1- “Pagesat e oponeneces teknike për hec-et,  periudha  21.03.2017-31.12.2017” 

Aneksi  1.2- “Pagesat e oponeneces teknike për hec-et,  periudha  21.03.2017-31.12.2017” 

Aneksi    2-  “Pamje të sistemit Revzone pë fushën Hidroenergjetike” 

Aneksi    3- “Qasja dhe metodologjia e auditimit” 

 

Për sa më sipër paraqitet ky Raport Përfundimtar Auditimi. 
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ANEKSI 1.1 
   PAGESAT E OPONENECËS TEKNIKE PËR HEC-et  PERIUDHA  21.03.2017-31.12.2017 

NR SHOQERIA HEC 

     NR 

FAT DT E FAT BANKA VLEFTA / TVSH 

1 F.... Hec"Kamenice" 80 31.03.2017  100,000 

2 A...... Hec" Borje Lures 1" 82 03.04.2017  200,000 

3 K...... Hec" Malind" 84 03.04.2017  200,000 

4 K.... Hec" Miraka" 88 05.04.2017  100,000 

5 D....... Hec" Dukona " 91 07.04.2017  100,000 

6 D.... Hec" Antena" 91 07.04.2016  200,000 

7 I...... Hec" Bregu Leres" 92 07.04.2016  200,000 

8 S.... Hec"Meshurdh" 93 10.04.2017  200,000 

9 M..... Hec"Murras" 96 10.04.2017  200,000 

10 S.... Hec''Nderfushas" 97 10.04.2017  200,000 

11 S.... Hec" Pambad" 99 11.04.2017  200,000 

12 L Hec"Qami 1" 100 11.04.2017  200,000 

13 T Hec"Terfoja" 101 11.04.2017  200,000 

14 A Hec"Kryezi" 105 14.04.2017  200,000 

15 B Hec " Bardhgjana 2" 106 14.04.2017  200,000 

16 E Hec" Eme" 107 18.04.2017  100,000 

17 B Hec"Kalivore" 108 18.04.2017  500,000 

18 L Hec" Kronz" 109 18.04.2017  100,000 

19 G Hec" Jetoni" 110 19.04.2017  200,000 

20 G Hec"Miveshini" 111 19.04.2017  200,000 

21 A Hec"Thanza" 113 19.04.2017  200,000 

22 A Hec"Letaj" 120 24.04.2017  100,000 

23 A Hec" Astri" 121 24.04.2017  200,000 

24 A Hec"Kaparjet" 126 25.04.2017  100,000 

25 H Hec" Vile" 128 25.04.2017  200,000 

26 T Hec" Trojet" 129 26.04.2017  100,000 

27 L Hec"Mushtri" 130 26.04.2017  200,000 

28 L Hec"Fiorina" 131 26.04.2017  200,000 

29 D Hec"Gizaves" 131.1 27.04.2017  200,000 

30 A Hec"Kuci" 132 28.04.2017  200,000 

31 P Hec"Stëbleva" 134 04.05.2017  200,000 

32 D Hec"Vardari" 135 04.05.2017  200,000 

33 D Hec"Polemi" 136 04.05.2017  200,000 

34 E Hec" Mullini- 1 139 08.05.2017  200,000 

35 H Hec" Razdoll" 140 09.05.2017  100,000 

36 S Hec" Thirre" 141 09.05.2017  200,000 

37 H Hec" Peshtan" 145 11.05.2017  200,000 

38 T Hec "Gorice" 148 12.05.2017  200,000 

39 F Hec" Voskkopoje" 149 12.05.2017  200,000 

40 J Hec"Orenja Verri & 

Katund" 

157 16.05.2017  200,000 

41 E Hec" Frankth & Bater" 160 17.05.2017  500,000 

42 A Hec" Lazhan" 169 26.05.2017  100,000 

43 E Hec " Stiari" 170 29.05.2017  200,000 

44 A Hec " Guri i zi " 173 30.05.2017  200,000 

45 A Hec" Stelli" 174 30.05.2017  200,000 

46 A Hec" Dozajana" 175 30.05.2017  200,000 

47 R Hec"Zaje, Xhaferraj, 

Kollovoz, Novoseje" 

182 06.06.2017  300,000 

48 D Hec" Ljusa" 185 08.06.2017  200,000 

49 P Hec" Merkuth 2" 186 09.06.2017  200,000 

50 G Hec"Pishat" 187 09.06.2017  200,000 

51 D Hec " Dukat" 188 12.06.2017  100,000 

52 A Hec" Tplon" 189 12.06.2017  100,000 

53 E Hec " Kalis " 190 14.06.2017  200,000 

54 S Hec " Vriela" 195 15.06.2017  200,000 

55 E Hec" Marinaj" 196 16.06.2017  100,000 

56 W Hec" Dobrinje" 199 20.06.2017  100,000 

57 M Hec " Vesheve" 200 21.06.2017  100,000 
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58 E Hec"Erim" 201 21.06.2017  100,000 

59 N Hec " Rreshen" 205 27.06.2017  100,000 

60 C Hec" Tezalla" 207 27.06.2017  200,000 

61 T Hec" Mivas 1" 210 30.06.2017  200,000 

62 E Hec" Mivas" 211 30.06.2017  200,000 

63 H Hec" Ҫota &Ҫota 1" 214 07.07.2017  200,000 

64 H Hec" Kulota" 221 12.07.2017  200,000 

65 T Hec" Broje" 224 14.07.2017  200,000 

66 T Hec" Grabon" 225 14.07.2017  200,000 

67 P Hec"Paulin &Paulin 1" 226 17.07.2017  200,000 

68 F Hec" Nishani" 227 21.07.2017  200,000 

69 E Hec" Zeni 06 " 228 21.07.2017  100,000 

70 H Hec"Peqin" 229 25.07.2017  500,000 

71 V Hec"Valbona Energy 

Albania" 

230 26.07.2017  700,000 

72 R Hec "Kalori 1&kalori 2" 234 02.08.2017  200,000 

73 H Hec "Sllabinja 2" 235 02.08.2017  300,000 

74 E Hec" Bugjoni" 240 25.08.2017  200,000 

75 E Hec" Liseni" 242 28.08.2017  200,000 

76 D Hec"Shirdeni" 243 28.08.2017  200,000 

77 F Hec"FZ Hydropower" 244 28.08.2017  200,000 

78 G Hec"Prevalle" 245 29.08.2017  200,000 

79 A Hec" Madhesh" 253 06.09.2017  100,000 

80 A Hec" Traja 1" 254 06.09.2017  100,000 

81 A Hec" Fushe Arre" 255 06.09.2017  200,000 

82 O Hec" Kebela" 258 12.09.2017  200,000 

83 A Hec" Rehove" 261 13.09.2017  100,000 

84 L Hec" Rragam" 266 18.09.2017  100,000 

85 E Hec" Zall-Kalis" 273 19.09.2017  200,000 

86 C Hec" Bleteza" 280 26.09.2017  200,000 

87 A Hec"Kapiti" 281 26.09.2017  100,000 

88 I Hec" Vrri" 282 26.09.2017  100,000 

89 H Hec" Viliq 1&2" 283 29.09.2017  200,000 

90 A Hec" Xhyra 1" 287 04.10.2017  100,000 

91 K Hec" Bushi& Bushi" 290 11.10.2017  100,000 

92 E Hec" Merko" 299 18.10.2017  100,000 

93 K Hec "Osmani" 314 15.11.2017  200,000 

94 K Hec "Shini" 315 15.11.2017  200,000 

95 G Hec"Guri I bardhe " 321 20.11.2017  500,000 

96 A Hec"Sopoti" 322 21.11.2017  200,000 

97 A Hec "AMME" 324 24.11.2017  200,000 

98 G Hec "Doma" 338 26.12.2017  200,000 

99 K Hec "Ferre" 339 27.12.2017  200,000 

100 S Hec "Recam" 340 28.12.2017  200,000  
SHUMA 

    
19,200,000 

 

    PAGESAT E OPONENECËS TEKNIKE PËR HEC-et  PERIUDHA  01.01.2018  - 31.12.2018  
NR SHOQERIA HEC NR 

FAT 

DT E FAT BANKA VLEFTA / TVSH 

1 S Hec"Sang" 1 04.01.2018 B.Credins 200,000 

2 S Hec"Dardhas" 2 04.01.2018 B.Credins 200,000 

3 D Hec"Vinjoll 1" 3 04.01.2018 B.Credins 200,000 

4 N Hec " Mallunxe" 4 04.01.2018 B.Credins 200,000 

5 E Hec" Bushtrica 1" 24 09.02.2018 B.Credins 500,000 

6 R Hec" Dushk" 26 14.02.2018 B.Credins 200,000 

7 D Hec" Yldon 1" 27 14.02.2018 B.Credins 200,000 

8 D Hec" Yldon 2" 28 14.02.2018 B.Credins 200,000 

9 D Hec" Yldon 3" 29 14.02.2018 B.Credins 200,000 

10 D Hec" Yldon 4" 30 14.02.2018 B.Credins 200,000 

11 S Hec "Selba " 50 19.03.2018 B.Credins 200,000 

12 S Hec. "Domje " 51 19.03.2018 B.Credins 200,000 

13 V Hec."Lunik 1&Lunik 2" 53 19.03.2018 B.Credins 500,000 

14 V Hec."Helshani " 54 20.03.2018 B.Credins 100,000 
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15 S Hec. " Gurshpat " 58 21.03.2018 B.Credins 100,000 

16 R Hec." Gomina 2" 60 23.03.208 B.Credins 200,000 

17 E Hec."Kolonje" 69 05.04.2018 B.Credins 200,000 

18 O Hec."Shenepremte " 77 12.04.2018 B.Credins 200,000 

19 G Hec " Babun " 78 12.04.2018 B.Credins 200,000 

20 Z Hec " Gurshpat 3" 89 20.04.2018 B.Credins 100,000 

21 B Hec "Drita" 94 26.04.2018 B.Credins 200,000 

22 G Hec " Malla " 95 27.04.2018 B.Credins 300,000 

23 L Hec "Dersnik " 104 07.05.2018 B.Credins 100,000 

24 I Hec " Lusa 1& 2 " 107 11.05.2018 B.Credins 500,000 

25 R Hec "Ostruku " 110 17.05.2018 B.Credins 100,000 

26 B Hec "Rada " 114 22.05.2018 B.Credins 100,000 

27 E Hec " Kalis " 116 28.05.2018 B.Credins 100,000 

28 R Hec " Lumshtylla " 117 29.05.2018 B.Credins 100,000 

29 M Hec"Bena,Bena 1,2" 118 29.05.2018 B.Credins 200,000 

30 A Hec " Shutri 1 & 2 " 122 31.05.2018 B.Credins 200,000 

31 B Hec" Bushtrica 2" 128 07.06.2018 B.Credins 200,000 

32 T Hec. " Agolli " 130 08.06.2018 B.Credins 100,000 

33 S Hec."Shushice" 135 18.06.2018 B.Credins 500,000 

34 G Hec."Grabove 1" 136 20.06.2018 B.Credins 500,000 

35 K Hec"Backa 1,2 Abc" 144 29.06.2018 B.Credins 300,000 

36 B Hec "Rada " 145 29.06.2018 B.Credins 100,000 

37 D Hec "Oplazi " 146 29.06.2018 B.Credins 100,000 

38 M Hec "Gojan" 152 04.07.2018 B.Credins 500,000 

39 H Hec "Darsi 1,2,3" 159 10.07.2018 B.Credins 300,000 

40 R Hec "Cerenec" 168 16.07.2018 B.Credins 200,000 

41 R Hec"Gjorica" 169 16.07.2018 B.Credins 200,000 

42 2 Hec"Kolesjan" 171 17.07.2018 B.Credins 100,000 

43 B Hec"BUSHTRICA 3" 180 19.07.2018 B.Credins 500,000 

44 "E Hec"Blineta" 183 25.07.2018 B.Credins 200,000 

45 H Hec"Grabova" 184 25.07.2018 B.Credins 500,000 

46 S Hec "Geghyseni" 187 27.07.2018 B.Credins 100,000 

47 S Hec "Ferko 1&2" 192 31.07.2018 B.Credins 200,000 

48 I Hec " Panja " 199 09.08.2018 B.Credins 200,000 

49 T Hec " Mali " 213 23.08.2018 B.Credins 200,000 

50 R Hec "Gjoni " 214 29.08.2018 B.Credins 200,000 

51 E Hec " Empier " 218 31.08.2018 B.Credins 100,000 

52 H Hec " Hormove " 219 31.08.2018 B.Credins 100,000 

53 G Hec " Emanuel " 221 04.09.2018 B.Credins 100,000 

54 F Hec " Bence & 

Tepelene " 

225 06.09.2018 B.Credins 300,000 

55 R Hec  " Mario " 240 20.09.2018 B.Credins 200,000 

56 H Hec " Hydrotec 2 " 242 20.09.2018 B.Credins 200,000 

57 H Hec " Hydrotec  1 " 243 20.09.2018 B.Credins 200,000 

58 K Hec"Veleshica 1 & 2 " 244 20.09.2018 B.Credins 500,000 

59 G Hec  " Kaolina " 251 04.10.2018 B.Credins 200,000 

60 A Hec " Thanza 2 " 252 08.10.2018 B.Credins 200,000 

61 E Hec " Gjinar " 253 08.10.2018 B.Credins 100,000 

62 U Hec " Munella 1,2" 267 22.10.2018 B.Credins 200,000 

63 G Hec " Dohoshisht " 274 30.10.2018 B.Credins 200,000 

64 R Hec " Dragoi " 276 31.10.2018 B.Credins 100,000 

65 K Hec "Kukur 3&4 " 288 19.11.2018 B.Credins 500,000 

66 S Hec " Gunjes" 292 05.12.2018 B.Credins 100,000 

67 E Hec"Slabinja 2B& 2C" 312 19.12.2018 B.Credins 300,000 

68 E Hec"Egnatia-Shushice" 316 20.12.2018 B.Credins 700,000 

69 E Hec " Porave " 320 26.12.2018 B.Credins 200,000  
SHUMA 

    
15,900,000 
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ANEKSI 1.2 

Pamje nga sistemi Revzone 

 
Pamje nga sistemi Revzone 

 

 

 
 Pamje nga sistemi Revzone 

Disa prej lehtësirave që krijon ky sistem elektronik për subjektet dhe AKBN janë: 

 

-Ndërveprimi në sistem midis subjektit, Ministrisë dhe AKBN lidhur me oponencat teknike për 

studime fizibiliteti për projekt propozim dhe projektet e zbatimit për ndërtimin e hidrocentraleve 

nga subjekte private. 
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Pamje nga sistemi Revzone 

 

-Ndërveprim midis shoqërisë dhe AKBN lidhur me dërgimin e raporteve 3 mujore lidhur me 

detyrimin kontraktual për raportimin 3 mujor për realizimin e programit të investimeve nga 

shoqëria me të dhënat si vijon: 

 

 
Pamje nga sistemi Revzone 

 

-Ndërveprim midis shoqërisë dhe AKBN lidhur me dërgimin e raporteve 3 mujore lidhur me 

detyrimin kontraktual për raportimin 3 mujor për fazën e prodhimit me të dhënat si vijon: 
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ANEKSI II 

Diferencat midis sasive të energjisë në kontratë me ato në projektzbatimi pa kontratë shtesë  

Nr 
Ren
dor 

Emri Hec-it SUBJEKTI 

Energjia 
sipas 

kontrates 
KWh 

Energjia 
sipas 

Projekt 
Zbatimit 

KWh 

Diferenca  
KWh 

FEE 
KONC

. 

Vitet     
2017-
2018 

Cmimi/K
Wh 

Tarifë e 
papërfshirë 

në Lekë 

1 P... ”E.” shpk 40,450,000 54,500,000 14,050,000 2% 2 7.44 4,181,280 

2 M... "G...." shpk 10,098,790 22,115,318 12,016,528 2% 2 7.44 3,576,119 

3 K... "K...." shpk 7,189,380 16,823,283 9,633,903 2% 2 7.44 2,867,050 

4 S... ”H.....”shpk 2,110,517 8,580,000 6,469,483 2% 2 7.44 1,925,318 

5 T... ”S....”shpk 2,872,374 8,040,775 5,168,401 2% 2 7.44 1,538,116 

6 P..... "P...." 48,900,000 51,824,135 2,924,135 2.50% 2 7.44 1,087,778 

7 S.... ”S....”shpk 6,174,587 9,000,000 2,825,413 4.5% 2 7.44 1,891,897 

8 B... "B... 4,197,824 6,733,580 2,535,756 2% 2 7.44 754,641 

9 Q.. ”C..” shpk 2,865,654 5,350,000 2,484,346 2.1% 2 7.44 776,308 

10 U.. "H .. .”  shpk 9,579,419 11,893,885 2,314,466 2% 2 7.44 688,785 

11 B.. ”B.....” shpk 3,520,000 5,598,000 2,078,000 2.01% 2 7.44 621,505 

12 L... ”A......” shpk 1,300,000 2,834,900 1,534,900 2% 2 7.44 456,786 

13 C... ”Z.....”shpk 1,066,630 2,383,872 1,317,242 2.9% 2 7.44 568,416 

14 D.. “W...... “ shpk 21,690,000 23,000,000 1,310,000 2.50% 2 7.44 487,320 

15 Z... ”D.....” shpk 
153,786,12

7 
155,007,48

0 
1,221,353 2% 2 7.44 363,475 

16 L.. "L....." shpk 35,700,000 36,357,000 657,000 2% 2 7.44 195,523 

17 V... ”H....”shpk 4,650,000 5,300,000 650,000 3.5% 2 7.44 338,520 

18 S... ”S....” shpk 16,317,000 16,650,000 333,000 5% 2 7.44 247,752 

19 K.... "K......" shpk 2,487,603 2,818,156 330,553 2% 2 7.44 98,373 

20 L... ”G.....” shpk 9,168,000 9,400,740 232,740 2% 2 7.44 69,263 

21 R.... “C .....” shpk 55,876,000 56,000,000 124,000 2% 2 7.44 36,902 

22 T.. ”T....” shpk 9,225,000 9,340,000 115,000 2% 2 7.44 34,224 

23 B.. ”K......2009” shpk 669,700 720,000 50,300 2% 2 7.44 14,969 

       Shuma 22,820,321 
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ANEKSI III 

QASJA DHE METODOLOGJIA E AUDITIMIT 

 

 

Gjatë fazës së planifikimit nga ana e grupit të auditimit u vlerësua risku dhe metoda e auditimit sa 

i përket. 

 

Riskut i zbulimit: 
Duke qenë se KLSH konsideron Riskun e Auditimit në masën 5% duke konsideruar një siguri 

auditimi prej 95% , Risku i zbulimit i përcaktuar mbi modelin e sigurisë vlerësohet si vijon: 

 

Zonat e auditimit të marra në 

shqyrtim                               

Rrisku i 

brendshëm 

(IR)                           

(0,6 deri ne 1) 

Rrisku i kontrollit të 

brendshëm (CR) 

(0,15 - 0,25 -1) 

Risku i zbulimit 

(DR) 

Niveli i 

besueshme

rise                         

(1-DR) 

Metoda E 

Auditimit 

I Ulët  I Lartë  I Ulët              

I 

Mesëm         

I 

Lartë  

DR =  AR/ 

(IR x CR) 

DR ne 

(%) 

(1-DR) Ne 

perqindje 

1 

Monitorimi i zbatimit të 

marrëveshjeve koncesionare në 

sektorin energjetik dhe 

mbikëqyrja e veprimtarisë të 

shoqërive koncesionare që 

veprojnë në këtë sektor. 0,75       0,60 0.04 4% 96% 

Me 

përzgjedhje 

mbi bazë 

Risku 

2 

Oponencat teknike për 

miratimin e projekteve dhe 

respektimi i afateve ligjore për 

dhënien e tyre. 0,75     0.25   0,02 2% 98% 

Me 

përzgjedhje 

mbi bazë 

Risku 

3 

Dhënia e lejeve dhe licencave 

për shfrytëzimin e burimeve 

energjetike. 0,75     0.25   0,02 2% 98% 

Me 

përzgjedhje 

mbi bazë 
Risku 

4 

Shlyerja e detyrimeve ndaj 

shtetit gjatë fazës së ndërtimit 

dhe shfrytëzimit të prodhimit të 

energjisë. 0,75       0.60 0.04 4% 96% 

Me 

përzgjedhje 
mbi bazë 

Risku 

5 

Marrëdhëniet me organet 

tatimore për detyrimet fiskale 

që rrjedhin gjatë zbatimit të 

kontratave, për  ndërtimin të 

HEC-ve të  dhëna me  koncesion 

nën 2 MW dhe atyre mbi 2 MW. 0,75       0.50 0.04 4% 96% 

Me 

përzgjedhje 

mbi bazë 

Risku 

6 

Marrëdhëniet me Ministrinë e 

Infrastrukturës dhe Energjisë 

për shfrytëzimin e burimeve 

energjetike. 0,75     0.25   0,02 2% 98% 

Me 

përzgjedhje 

mbi bazë 

Risku 

 
Materialiteti 

Përcaktimi i materialitetit nga ana sasiore përfshin gjykimin mbi nivelin maksimal të 

pranueshëm të shmangies së përputhshmërisë me dispozitat ligjore, rregulloret. Ky materialiteti 

vlerësohet deri në 2% në nivel grupi dhe llogarie. 

Përcaktimi i materialitetit nga ana cilësore “Një çështje ose grup çështjesh mund të jenë materiale 

ose për shkak të sasisë, natyrës (karakteristikave të brendshme) ose nëvarësi të kontekstit të tyre” 
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të cilat do të lidhen me përputhmërinë e veprimtarisë së AKBN “Drejtoria e Monitorimit të HEC-

eve” vlerësohen materiale nga ana cilësore për vet impaktin real por dhe ndjeshmërinë publike të 

cilin ka veprimtaria e kësaj agjencie në montorimin e veprave Hidroenergjitike si dhe Grupi i 

Oponencës Teknike Shtetërore. 

Nisur nga gjykimi dhe natyra e veprimtarisë së subjektit të audituar, kemi përcaktuar 

materialitetin në masën 2% për zonat e llogarisë numerike të planifikuara për t’u audituar. Nën 

gjykimin profesional të audituesit, duke marrë në konsideratë natyrën e veçantë të subjektit, 

pragun e materialitetit gjatë kryerjes së testeve të kontrollit është konkluduar që sistemet e 

kontrollit të brendshëm kanë risk të moderuar deri në të lartë. Metodologjia e aplikuar gjatë 

planifikimit konsiston në auditimin e të dhënave të siguruara nga vetë subjekti si dhe 

dokumentacionin shoqërues dhe verifikimin e tyre. Konkretisht, mbi të dhënat e disponuara u 

aplikuan: 

- teste të kontrolleve për të verifikuar se si kanë funksionuar sistemet e kontrollit të 

brendshëm; dhe 

- teste të detajeve. 

 

Sipas drejtimeve u përdorën kriteret si vijon: 

Drejtimi nr.1 të programit të auditimit për monitorimin e zbatimit të marrëveshjeve koncesionare 

nga hidrocentrale u përzgjodhën 14(H/C) nga 22 të tillë të cilët kishin përfunduar punimet dhe 

ishin lidhur me rrjetin energjetik dhe përfshijnë të plotë procedurën monitoruese:   

 

-Kriteri i përdorur është : Risku në monitorimin dhe llogaritjen e detyrimeve per kontratat të Hec-

eve të cilët kanë përfunduar ndërtimin dhe kanë hyrë në prodhim. 

-Masa e mbulimit nga auditimi: U audituan 14 nga 22 të tillë ose rreth 63.6%. 

 

Drejtimi nr. 2 të programit të auditimit për Oponencat Teknike për miratimin e projekteve u 

audituar sipas të dhënave u ndanë në dy nëngrupe: 

-Periudha Shator 2016- Mars 2017 ku llogaritjet përcaktoheshin mbi bazë vlere projekti 

-Periudha Prill 2017-Dhjetor 2018 ku llogaritjet janë standardizuar mbi bazë fuqie. 

 

Periudha 
Vlera e kontabilizuar e 

Oponencave Teknike /në Lekë 

01.09-31.12.2006 1,679,353 

2017 23,126,363 

2018 15,900,000 

    

Shuma 40,705,716 

 

Një çështje do të konsiderohet materiale kur vlera e saj apo grupit përkatës tejkalon shumën prej 

814,114 lekë [40,705,716 x 2%] 

-Kriteri i përdorur: Risku në llogaritjen e tarifës së oponencës. 

-Masa e mbulimit nga auditimi: Rreth 100%. 

 

Drejtimi nr. 3 të programit të auditimit për dhënien e lejeve dhe licencave, bazuar në faktin se 

subjekti i audituar nuk pajis me leje shoqëritë zhvilluese por monitoron dokumentacionet e 

nevojshme për ndërtimin e veprës përfshirë lejet dhe licencat e marra nga organet përkatëse ttë 

cilat janë trajtuar si pjesë integrale në drejtimin nr.1 dhe 5 masa e mbulimit i referohet gjithashtu 

kritereve të tyre. 
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Drejtimi nr. 4 të programit të auditimit për shlyerjen e detyrimeve gjatë fazës së ndërtimit dhe 

shfrytëzimit mbi bazën e të dhënave u përdor kriteri   

-Kriteri i përdorur: Risku në mbajtjen e sasive të energjisë në kontratë për hecet e kaluar 

plotësisht në prodhim me diferencë pozitive. 

-Masa e mbulimit nga auditimi: 23 kontrata nga 39 ose rreth 59%. 

Drejtimi nr. 5 të programit të auditimit mbi marrëdhëniet me organet tatimore për detyrimet 

fiskale.  

-Kriteri i përdorur: Risku në mospasjen me leje ndërtimi me efekte në TVSH. 

-Masa e mbulimit në raste nga auditimi: 10 nga të paktën 28 raste ose rreth 36%. 

Drejtimi nr. 6 të programit të auditimit për marrëdhëniet me MIE, nisur nga fakti që kjo 

marrëdhënie kondicionohet nga shkëmbim informacioni, dokumentacioni dhe raportesh si dhe 

veprimet aktive në marrdhëniet institucion epror me atë të varësisë. 

-Kriteri i përdorur: Risku në përmbushjen e detyrimeve të ndërsjellta. 


